






W okresie od stycznia 2021 r. do stycznia 
2022  r.  płace  brutto pracowników pełnoeta-
towych wzrosły w Belgii o średnio 5,5%.

•••

W  lutym  br.  inflacja  w  Belgii  wyniosła  9,5% 
(w styczniu wynosiła 8,5%, a w grudniu 2021 r. 
6,6%).  Do  wzrostu  cen  przyczyniły  się  przede 
wszystkim wysokie ceny gazu, energii elektrycz-
nej  i  paliw. Gaz  ziemny kosztował w  lutym br. 
o prawie 138% więcej niż rok wcześniej, a ener-
gia elektryczna podrożała w ciągu roku o 73%.
Ceny  żywności  i  napojów  bezalkoholowych 
wzrosły o 4,1%. Wyroby  tytoniowe  i  alkohol 
podrożały w porównaniu z 2021 r. o 4,6%, a za 
transport mieszkańcy Belgii płacili w lutym br. 
o 10,1% więcej niż rok wcześniej. W przypad-
ku usług wzrost cen wyniósł 2,8%.
Inflacja w Belgii  jest wyższa niż w sąsiednich 
państwach. We  Francji  inflacja  w  lutym wy-
niosła 4,1%, w Niemczech 5,5%, a w Holandii 
7,2% – wynika z danych biura Eurostat.

•••

Najazd Rosji na Ukrainę spowodował migrację 
– zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną. We-
dług danych ONZ wojna na Ukrainie wymusiła 
już  migrację  10  mln  ludzi.  Większość  zosta-
ła  w  kraju,  ale  za  granicę  uciekło  już  około 
3,4 mln ludzi. Od 24 lutego do Polski wjechało 
z Ukrainy 2 114 000 osób. (Według danych od 
Straży Granicznej z 21 marca br.). 

•••

Według  światowego  rankingu  mieszkańcy 
Wysp  Cooka  są  największymi  konsumentami 
alkoholu na świecie. Wypijają prawie 13 litrów 
napojów alkoholowych, wina i piwa rocznie – 
wynika z obliczeń opartych na danych WHO.

W  Europie  na  pierwszym miejscu  jest  Łotwa 
z wynikiem 12,9 litra. To daleko od azjatyckiego 
rekordzisty,  Japonii,  gdzie  statystyczny miesz-
kaniec wypija rocznie 8,4 litra alkoholu. W Ro-
sji jest to 7,3 litra, a w Niemczech 10,6 litra.
Kiedy  porównamy  ilości  według  rodzaju  na-
poju, ranking ulega odwróceniu: Francja staje 
się największym konsumentem wina (6,4 litra 
na mieszkańca) – przed Portugalią  (6  litrów) 
i Słowenią (5,3 litra).
Jeśli chodzi o piwo, przodują Czesi (6,7 litra), 
wyprzedzając Austriaków (6,3 litra) i Polaków 
(5,7 litra). 

•••

Na początku stycznia 2021 r. w Belgii zamel-
dowanych  było  173  tys.  obywateli  Francji 
i  161  tys.  Holendrów.  Trzecią  najliczniejszą 
grupę stanowią Włosi – 155  tys.  Jeśli  chodzi 
o  obywateli  innych  państw  UE,  to  w  Belgii 
mieszka  też  wielu  Rumunów  (111  tys.)  oraz 
Hiszpanów i Polaków (po prawie 70 tys.). Inne 
mniejszości  to:  Portugalczycy  (50  tys.),  Buł-
garzy  (43  tys.), Niemcy  (40  tys.),  Brytyjczycy 
(19  tys.)  i  Grecy  (18  tys.)  –  podaje  belgijski 
urząd statystyczny Statbel.

•••

Miniony  rok był piątym najcieplejszym w hi-
storii pomiarów, a ostatnie 7 lat – najcieplej-
szymi. To najnowsze dane unijnego programu 
obserwacji Ziemi Copernicus. Rok 2021 nale-
ży do najcieplejszych lat pomimo chłodzącego 
oddziaływania  La  Niña,  silnych  wiatrów  nad 
południowym Pacyfikiem.
Mówiąc językiem suchych danych temperatu-
rowych, rok 2021 był o ok. 1,1-1,2°C cieplej-
szy od lat 1850-1900, czyli okresu określane-
go  jako  tzw.  era  przedprzemysłowa,  sprzed 

gwałtownego  wzrostu  emisji  gazów  cieplar-
nianych do atmosfery. Niebezpiecznie szybko 
zbliżamy się więc do progu ocieplenia o 1,5°C, 
na którym skupia się – według wielu danych 
jedynie pozornie – wysiłek ludzkości, którego 
ramy  zakreśla  Porozumienie  Paryskie.  Zeszły 
rok był także cieplejszy o ok. 0,3°C w porów-
naniu z latami 1991-2020.

•••

Przez zbyt wiele czasu pochylamy głowy, korzy-
stając z domowych urządzeń elektronicznych. 
Niektórzy  z  nas wpatrują  się  blisko  5000  go-
dzin  rocznie  w  ekrany  telefonów,  laptopów, 
telewizorów, urządzeń do gier  czy czytników 
e-booków.

•••

Finlandia po  raz piąty  z  rzędu została uznana 
za  "najszczęśliwszy  kraj  świata"  –  tak  wynika 
z  World  Happiness  Report  2022.  Tuż  za  nią 
uplasowały  się  Dania  i  Islandia.  W  pierwszej 
piątce znalazły się również Szwajcaria i Holan-
dia. Wszystkie te kraje były w także w pierwszej 
piątce zeszłorocznego zestawienia. Na wysoką 
pozycję w pierwszej dziesiątce rankingu mogą 
również  liczyć  kolejno:  Luksemburg,  Szwecja, 
Norwegia, Izrael, Nowa Zelandia.
W  drugiej  dziesiątce  zestawienia  uplasowa-
ły  się:  Austria,  Australia,  Irlandia,  Niemcy 
i  Kanada.  Stany  Zjednoczone  znalazły  się  na 
16.  miejscu,  wyprzedzając  Wielką  Brytanię 
i Czechy, a także Belgię (19. miejsce) i Francję, 
która uplasowała się na 20. pozycji.
Niestety na awans nie może liczyć Polska, któ-
ra w tym roku zajęła 48. miejsce, notując po-
dobnie  jak w zeszłym roku spadek w rankin-
gu. W poprzednich latach zajmowała bowiem 
43., a potem 44. miejsce.
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LICZNE PROMOCJE

WIĘCEJ INFORMACJI ? BEZPLATNĄ WYCENĘ ?
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MINĄŁ MIESIĄC 
OD INWAZJI 
ROSJI NA UKRAINĘ

•	 Ukraina bohatersko broni się przed ro-
syjskim najeźdźcą. Brutalna wojna, którą 
rozpętał Władimir Putin, zaszokowała cały 
świat. Rosyjskie wojska niszczą miasta i za-
bijają cywilów.

•	 Prezydent Wołodymyr Zełenski wezwał 
24 marca do ogólnoświatowych demon-
stracji, a do przywódców NATO zaapelował 
o zwiększenie wsparcia militarnego. „Daj-
cie nam 1 proc. tego, co macie”.

•	 Nowe filmy z Mariupola pokazują spustosze-
nie oblężonego ukraińskiego miasta. Na po-
stapokaliptyczny krajobraz składają się zawa-
lone gruzami ulice, wysadzone samochody, 
zniszczone budynki i tlące się pożary. Aż trud-
no uwierzyć, że w mieście wciąż są dziesiątki 
tysięcy Ukraińców, którzy ze względu na nie-
przerwany ostrzał nie mogą się z niego wy-
dostać. Rosyjska telewizja pokazała widzom 
sceny z Mariupola, ale odpowiedzialnością 
za zniszczenia obarczyła Ukraińców.

•	 Ministerstwo Obrony Ukrainy podaje, że 
Rosja od początku inwazji straciła 15,8 tys. 
ludzi, 530 czołgów, 1597 bojowych pojaz-
dów pancernych, 108 samolotów, 124 he-
likoptery i 280 sztuk systemów artylerii. 
Po miesiącu konfliktu Pentagon szacował, 
że od początku wojny Rosja mogła stracić 
między 7,5 a 15,8 tys. żołnierzy.

W I A D OMO Ś C I
•	 Dwanaście miast w Ukrainie bez dostępu 

do wody, wśród nich: Mariupol, Mikołajów 
i Wasylówka na południu, Charków, Och-
tyrka, Izium i Trościaniec na północnym 
wschodzie, Makarów i Czernihów na pół-
nocy, a także Połohy, Orichiw i Hulajpole 
na południowym wschodzie.

•	 Już ponad 3,6 mln osób uciekło przed 
wojną z Ukrainy, a kolejne 6,5 mln zo-
stało zmuszone do ucieczki w obrębie 
państwa – podało ONZ. Ponad 60 proc. 
z nich trafiło do Polski. 4,3 mln ukraiń-
skich dzieci musiało opuścić domy. Nie-
mal 2 mln dzieci uciekło przed wojną za 
granicę. 

•	 ONZ informuje, że w ciągu miesiąca wojny 
na Ukrainie zginęło co najmniej 1035 osób, 
a 1650 zostało rannych. Wśród zabitych 
było 90 dzieci. Prawdziwe liczby mogą 
być znacznie wyższe z powodu opóźnień 
w przekazywaniu informacji z obszarów, 
gdzie trwają intensywne działania wojen-
ne, w tym z oblężonego Mariupola na po-
łudniu kraju. 

•	 Stany Zjednoczone ogłosiły, że odciążą 
Europę i przyjmą 100 tys. uchodźców 
z Ukrainy. Szczególnie tych, którzy już mają 
rodzinę w USA, albo członków najbardziej 
wrażliwych grup: społeczność LGBTQ, 
uchodźców bez ukraińskiego paszportu, 
osoby ze specjalnymi potrzebami medycz-
nymi, a także dziennikarzy.

UE – dyrektywa o tymczasowej  
ochronie dla uchodźców z Ukrainy
Ministrowie sprawiedliwości i spraw we-
wnętrznych Unii Europejskiej postanowili 
zastosować tzw. dyrektywę o tymczaso-
wej ochronie dla uchodźców. Pozwoli ona 
Ukraińcom na swobodne przemieszczanie 
się po terytorium Unii, a także da im na-
tychmiastowe prawo do pracy, jak również 
dostęp do takich uprawnień, jak mieszka-
nie i opieka medyczna.

Nowe prawo będzie obowiązywać przez 
rok, ale może być potem przedłużane co 
sześć miesięcy. Propozycja będzie miała za-
stosowanie również do osób spoza Ukrainy, 
które mieszkały w kraju, a teraz potrzebują 
schronienia. 

Dyrektywa o tymczasowej ochronie ma 
zapewnić długoterminowe rozwiązanie dla 
Ukraińców, którzy bez tego staliby się po 
upływie 90 dni pobytu w UE nielegalnymi 
migrantami. 

Unijna straż graniczna ma zachowywać 
elastyczność w ramach przepisów Schen-
gen i zezwalać na wjazd osobom spoza UE, 
nawet jeśli nie spełniają wszystkich warun-
ków wjazdu.

Przepis ten nie został jeszcze nigdy użyty, 
choć Parlament Europejski próbował za-
stosować go podczas kryzysu w Donbasie 
w latach 2014–2015, nie było jednak zgody 
krajów członkowskich.

BELGIA: WZROST CEN ENERGII 
– POMOC FINANSOWA 
W połowie marca br. belgijski rząd fede-
ralny osiągnął porozumienie w sprawie 
szeregu decyzji mających na celu zmniej-
szenie skutków gwałtownego wzrostu cen 
energii. 

Oto szczegóły podjętych decyzji (ich całkowi-
ty koszt szacuje się na 1,3 mld euro):

VAT na gaz zostanie obniżony do 6% od 
kwietnia do 30 września. VAT na prąd został 
już obniżony wcześniej, okres jego aplikacji 
został też przedłużony do końca września. 

Osoby korzystające z ogrzewania na mazut 
otrzymają jednorazowy bon na zakup w wy-
sokości 200 euro.

Akcyza na diesel i benzynę zostanie obniżo-
na o 0,175 euro na litr, co pozwoli zaoszczę-
dzić ok. 10 euro przy tankowaniu 60 litrów.  

System zapadkowy na ceny paliw ma być sto-
sowany od 1,7 euro/litr.

Rozszerzona taryfa socjalna, z której korzy-
sta co piąte gospodarstwo domowe, została 
przedłużona do 30 września.

Czek energetyczny (decyzja z lutego br.) – 
„jednorazowa” premia w wysokości 100 euro 
dla wszystkich belgijskich gospodarstw do-
mowych – zostanie przyznany poprzez ob-
niżenie rachunku za energię elektryczną dla 
wszystkich beneficjentów umowy. 

Dodatkowo zatwierdzono pomoc dla SNCB 
w wysokości 13 mln euro na wsparcie kolei, aby 
uniknąć wzrostu cen biletów (przewidywanego 
przez SNCB z powodu wzrostu cen energii elek-
trycznej). Rząd podjął też decyzję o przedłużeniu 
do 30 czerwca okresu obowiązywania tymcza-
sowego bezrobocia, aby pomóc firmom, które 
mogą mieć trudności w związku z kryzysem 
ukraińskim i sankcjami nałożonymi na Rosję.

W Belgii od 7 marca br. obowiązuje  
kod żółty

• Zniesiono obowiązek noszenia maseczek, jedy-
nie w placówkach służby zdrowia i w środkach 
transportu publicznego nadal trzeba ich używać. 

• Covid Safe Ticket (paszport sanitarny): nie 
jest już wymagany.

• Nie ma ograniczeń w liczbie uczestników 
masowych spotkań.

• Telepraca: nie jest już zalecana.

• Podróże: koniec obowiązku wypełniania 
Formularza Lokalizacji Pasażera. PLF będzie 
obowiązkowy tylko dla osób przybywają-
cych spoza UE. Z obowiązku przeprowa-
dzenia testu zwolniona będzie każda osoba, 
Belg lub nie, która przedstawi zaświadcze-
nie o szczepieniu lub wyleczeniu.

Kolejne Codeco odbędzie się po przerwie 
wielkanocnej.
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e-mail: orchidea.ts@gmail.com
www.facebook.com/orchidea.ts

Współpracę ze związkami zawodowymi
Nie wymagamy podpisywania umów z klientami!

• 13,70€ brutto dla osób z całym etatem
• 13,30€ brutto powyżej 30 godzin
• 12,70€ brutto poniżej 30 godzin
• 12,30€ brutto 13 -20 godzin
• Bony żywnościowe w wysokości 7,50 € od pierwsze-

go dnia pracy (minimalny wkład własny: 1,09€)
• Zwrot kosztów transportu 100% (również poza 

miastem)
• Płatny czas transportu między klientami
• Wynagrodzenie zawsze na czas
• Zaliczkę w połowie miesiąca
• Prezent i upominki świąteczne
• Komfortowe obuwie i praktyczne ubrania robocze
• Zwrot za koszty prania odzieży
• Płatne szkolenia zawodowe
• Płatne dni wolne podczas nieobecności klienta
• Miłą, zaufaną i profesjonalną obslugę po polsku
• Pomoc w sprawach administracyjnych (rozliczenia 

podatkowe, ubezpieczenia, bank, itp)

Cours St Michel 97
1040 Etterbeek
Tel : 02 733 04 01
Gsm : 0492 976 800
Gsm : 0492 976 832
Pon.-pt. : 9.00 – 18.00
Sobota : 9.00 – 15.00
W ostatni dzień miesiąca
Czynne do godziny 19.00

BIURO ETTERBEEK

Chaussée de Wavre 709
1040 Etterbeek
Tel : 02 681 17 94
Gsm : 0492 976 803
Pon.-pt. : 9.00 – 18.00
Sobota: 10.00 – 18.00

NOWE BIURO ETTERBEEK

Chaussée de Vleurgat, 279
1050 Ixelles
Tel.: 02 219 52 20
Gsm: 0492 976 801
Pon.-pt. : 9.00 – 17.00
W ostatni dzień miesiąca
Czynne do godziny 19.00

BIURO IXELLES

Avenue de la Porte de Hal, 11A
1060 Saint-Gilles
Gsm: 0492 976 808
Gsm: 0492 976 804
Pon.-pt. : 9.00 – 17.00
W ostatni dzień miesiąca
Czynne do godziny 19.00

BIURO SAINT-GILLES

Tervuursevest, 15/2
3001 Heverlee
Tel. : 016 583 212
Gsm: 0492 976 806
Pon.-wt. : 9.00 – 17.00
środa: 13.00 – 18.00
Ostatnia sobota w miesiącu:
9.00 – 13.00

BIURO LEUVEN

Boulevard Général Wahis, 262A
1030 Schaerbeek
Tel.: 02 672 85 38
Gsm: 0492 976 807
Pon. - czw. : 9.00 – 17.00

BIURO SCHAERBEEK

Nasza firma oferuje



W  związku  z  wojną  na  Ukrainie 
do  końca  marca  br.  zarejestrowa-
no  w  Belgii  ok.  30  tys.  ukraińskich 
uchodźców.  Poniżej  zebraliśmy  naj-
ważniejsze  informacje,  które  mogą 
być  przydatne  dla  przybywających. 
Prosimy  o  przekazywanie  ich  dalej, 
tak  aby  dotarły  do  potrzebujących 
i mogły ułatwić ich pobyt w Belgii.

UKRAIŃCY UBIEGAJĄCY SIĘ  
O STATUS OCHRONY TYMCZASOWEJ
Uchodźcy ukraińscy przybywający do Bel-
gii  powinni  się  zarejestrować,  aby otrzy-
mać tymczasowe zaświadczenie o ochro-
nie  (mają  na  to  90  dni).  Na  podstawie 
okazanego  ukraińskiego  dowodu  toż-
samości  uchodźca  otrzyma  zaświadcze-
nie  o  udzieleniu  ochrony  czasowej.  Na-
stępnie może  udać  się  do  urzędu  gminy 
w miejscu swojego przyszłego zamieszka-
nia, gdzie otrzyma kartę „A” ważną przez 
rok. Karta ta daje dostęp do rynku pracy, 
szkoleń  zawodowych,  edukacji,  opieki 
i zakwaterowania. 

Centrum  rejestracji  uchodźców  z  Ukrainy 
mieści  się  w  Brukseli:  Palais  8,  Brussels 
Expo / Heysel. Rejestracja, aby się umówić: 
https://info-ukraine.be

INFORMACJE DLA OSÓB 
PRZYBYWAJĄCYCH Z UKRAINY
W Belgii  działa  specjalna  strona  interne-
towa  https://info-ukraine.be  z  wszyst-
kimi  najważniejszymi  wiadomościami 
na  temat  sytuacji  spowodowanej  wojną 
w Ukrainie. Na stronie zebrane są wszyst-
kie  aktualne  i  przydatne  informacje  (for-
malności  administracyjne,  przysługujące 
prawa,  mieszkanie,  zdrowie  itp.).  Strona 
istnieje  w  6  językach  (niderl.,  fr.,  niem., 
ang.,  ukr.,  ros.)  i  jest  przeznaczona  dla 
uchodźców  z  Ukrainy  oraz  Belgów  prze-
bywających za granicą. Mieszkańcy Belgii 
oraz  miasta  i  gminy,  które  chcą  pomóc, 
znajdą tam informacje, jak to zrobić.

Stworzono również centrum obsługi telefo-
nicznej, numer 02/488 88 88 jest dostępny 
codziennie w godzinach 9.00 – 17.00.

RADIO I MEDIA PO UKRAIŃSKU
Belgijski  nadawca  radiowo-telewizyjny 
RTBF uruchomił radio po ukraińsku i stronę 
internetową  RTBF  Ukraine  –  Україна,  aby 
ułatwić  osobom  przybywającym  z  Ukrainy 
dostęp do informacji na temat Belgii.

Radio RTBF Ukraine  –  Україна dostępne 
jest w systemie DAB + w streamingu (przez 
internet i RadioPlayer)
www.rtbf.be/radio/liveradio/rtbf-ukraine

Strona internetowa w języku ukraińskim – 
www.rtbf.be/dossier/ukraine

Dodatkowo RTBF będzie bliżej ukraińskiego 
społeczeństwa dzięki kontu na Telegramie, 
popularnym  serwisie  społecznościowym 
w  Ukrainie.  Kanał  ten  będzie  przekazywał 

online wszystkie  artykuły w  języku  ukraiń-
skim  za  pośrednictwem  specjalnej  strony 
internetowej.

KURSY JĘZYKA
Brulingua wspiera  ludność ukraińską, ofe-
rując  każdemu  przybywającemu  do  Bruk-
seli  uchodźcy  możliwość  uczestnictwa 
w bezpłatnych kursach językowych online.

https://brulingua.be/en/uk-support/

ECOLES UKRAINIENNES
LIEGE
Kursy jęz. francuskiego dla uchodźców
rue d’Ans 10, Rocourt (Liège)
http://www.facebook.com/RidnaShkolaLiege
ARLON 
https://www.facebook.com/UAecoleArlon

Uchodźcom  z  Ukrainy można  pomagać  na 
wiele  sposobów  –  zbierając  dla  nich  dary, 
przekazując  pieniądze,  a  nawet  jadąc  na 
granicę,  by  ułatwić  im  transport  do Belgii. 
Poniżej kilka  informacji o  tym,  jak skutecz-
nie nieść im pomoc w Belgii.

KONTAKT Z ORGANIZACJAMI  
LUB URZĘDAMI
Na początek najlepiej skontaktować się z któ-
rąś  z  organizacji  pozarządowych,  np.  dzia-
łającą  w  naszym  regionie.  Można  również 
skontaktować  się  ze  swoim  lub  sąsiednim 
urzędem miasta lub gminy. Bardzo wiele sa-
morządów zaangażowało się już w organizo-
wanie i koordynowanie pomocy uchodźcom. 
Stosowne  informacje można  znaleźć  na  ich 
stronach internetowych, jak również na pro-
filach w mediach  społecznościowych  regio-
nów, prowincji i gmin w Belgii. 

ZAOFEROWANIE MIESZKANIA
Jeśli  chcemy  przyjąć  osobę  znajdującą  się 
w  trudnej  sytuacji,  można  najpierw  skon-
taktować się ze swoim urzędem gminy. 

Powstała  też  inicjatywa  obywatelska  
EU4UA,  która  ma  pomóc  ukraińskim 
uchodźcom w znalezieniu bezpłatnego tym-
czasowego  zakwaterowania  w  Europie:  
www.eu4ua.org.

PRZEKAZYWANIE DARÓW 
Najlepiej przekazywać konkretne dary dla oby-
wateli  Ukrainy.  Punkty  zbiórek  organizowane 
są przez samorządy, organizacje charytatywne, 
wolontariuszy. Informacji o tym, co jest aktual-
nie potrzebne, można szukać na ich stronach. 

Z najważniejszych rzeczy potrzebne są:

» odzież  i okrycia, w tym koce zwykłe  i  ter-
miczne, śpiwory, karimaty, materace;

»  środki  higieny  i  czystości: 
płyny  do  kąpieli,  pod  prysznic, 
mydło,  dezodoranty,  pasta  do 
zębów,  szczoteczki  do  zębów, 
bielizna  damska,  męska,  dzie-
cięca,  podpaski,  pampersy, 
pieluchy  dla  dorosłych,  papier 
toaletowy i ręczniki papierowe, 
ręczniki  (w  tym  z  mikrofibry), 
środki  dezynfekujące  lub  alko-
hol  do  dezynfekcji  oraz  maski 
filtrujące albo jednorazowe;

»  żywność:  woda,  żywność  do 
szybkiego  przygotowania  (in-
stant),  batony  (w  tym  energe-
tyczne), bakalie, orzechy, konser-
wy, makarony, płatki zbożowe do 
szybkiego przygotowania;

»  inne  potrzebne  przedmioty: 
zapałki,  baterie,  power  ban-
ki,  oświetlenie,  w  tym  latarki, 
świece  oraz  zestawy  pierwszej 
pomocy,  a  także  podstawowe 
środki medyczne  –  środki  prze-
ciwbólowe, przeciwgorączkowe, 
leki na kaszel i przeziębienie.

Ważne,  aby  wszystkie  przedmioty były 
nowe i dostarczone w zbiorczych opako-
waniach,  tak by można  je było układać na 
paletach. 

BRUSSELS AID FOR UKRAINE
Ambasada Ukrainy w Królestwie Belgii 

Wszystkie dary można przynosić tutaj:
BRUSSELS EXPO (Palais 11, brama D1) 
codziennie w godzinach od 8.00 do 20.00 

Av. Miramar / Av. de la Science 11,  
1020 Bruxelles / Heysel

PRZEKAZYWANIE DARÓW 
PIENIĘŻNYCH
Obecnie organizowanych jest wiele zbiórek, 
dlatego warto dla bezpieczeństwa wpłaca-
nych pieniędzy trzymać się tych sprawdzo-
nych, prowadzonych przez duże organizacje.

Poniżej  lista  uznanych  organizacji,  które 
zbierają  datki  na  rzecz  ludności  cywilnej 
dotkniętej  wojną. Mieszkańcy  Belgii  mogą 
pomóc, przekazując wsparcie finansowe na 
stronach internetowych: 

CONSORTIUM BELGE 12-12
POUR LES SITUATIONS D’URGENCE
www.1212.be 

AMNESTY INTERNATIONAL
www.amnesty.be

LA CROIX-ROUGE
www.croix-rouge.be

MÉDECINS SANS FRONTIÈRES
www.msf-azg.be

UNICEF
www.idonatefor.unicef.be 

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM
Wolontariusze  chcący  pomagać  na  różne 
sposoby  uchodźcom  z  Ukrainy  mogą  się 
zgłaszać w wielu miejscach, m.in. w  lokal-
nych  urzędach,  organizacjach wolontariac-
kich  lub  punktach  koordynujących  pomoc 
na danym terenie.

BELGIA POMAGA UKRAINIEJAK POMAGAĆ
   UCHODŹCOM Z UKRAINY
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W  związku  z  wojną  na  Ukrainie 
do  końca  marca  br.  zarejestrowa-
no  w  Belgii  ok.  30  tys.  ukraińskich 
uchodźców.  Poniżej  zebraliśmy  naj-
ważniejsze  informacje,  które  mogą 
być  przydatne  dla  przybywających. 
Prosimy  o  przekazywanie  ich  dalej, 
tak  aby  dotarły  do  potrzebujących 
i mogły ułatwić ich pobyt w Belgii.

UKRAIŃCY UBIEGAJĄCY SIĘ  
O STATUS OCHRONY TYMCZASOWEJ
Uchodźcy ukraińscy przybywający do Bel-
gii  powinni  się  zarejestrować,  aby otrzy-
mać tymczasowe zaświadczenie o ochro-
nie  (mają  na  to  90  dni).  Na  podstawie 
okazanego  ukraińskiego  dowodu  toż-
samości  uchodźca  otrzyma  zaświadcze-
nie  o  udzieleniu  ochrony  czasowej.  Na-
stępnie może  udać  się  do  urzędu  gminy 
w miejscu swojego przyszłego zamieszka-
nia, gdzie otrzyma kartę „A” ważną przez 
rok. Karta ta daje dostęp do rynku pracy, 
szkoleń  zawodowych,  edukacji,  opieki 
i zakwaterowania. 

Centrum  rejestracji  uchodźców  z  Ukrainy 
mieści  się  w  Brukseli:  Palais  8,  Brussels 
Expo / Heysel. Rejestracja, aby się umówić: 
https://info-ukraine.be

INFORMACJE DLA OSÓB 
PRZYBYWAJĄCYCH Z UKRAINY
W Belgii  działa  specjalna  strona  interne-
towa  https://info-ukraine.be  z  wszyst-
kimi  najważniejszymi  wiadomościami 
na  temat  sytuacji  spowodowanej  wojną 
w Ukrainie. Na stronie zebrane są wszyst-
kie  aktualne  i  przydatne  informacje  (for-
malności  administracyjne,  przysługujące 
prawa,  mieszkanie,  zdrowie  itp.).  Strona 
istnieje  w  6  językach  (niderl.,  fr.,  niem., 
ang.,  ukr.,  ros.)  i  jest  przeznaczona  dla 
uchodźców  z  Ukrainy  oraz  Belgów  prze-
bywających za granicą. Mieszkańcy Belgii 
oraz  miasta  i  gminy,  które  chcą  pomóc, 
znajdą tam informacje, jak to zrobić.

Stworzono również centrum obsługi telefo-
nicznej, numer 02/488 88 88 jest dostępny 
codziennie w godzinach 9.00 – 17.00.

RADIO I MEDIA PO UKRAIŃSKU
Belgijski  nadawca  radiowo-telewizyjny 
RTBF uruchomił radio po ukraińsku i stronę 
internetową  RTBF  Ukraine  –  Україна,  aby 
ułatwić  osobom  przybywającym  z  Ukrainy 
dostęp do informacji na temat Belgii.

Radio RTBF Ukraine  –  Україна dostępne 
jest w systemie DAB + w streamingu (przez 
internet i RadioPlayer)
www.rtbf.be/radio/liveradio/rtbf-ukraine

Strona internetowa w języku ukraińskim – 
www.rtbf.be/dossier/ukraine

Dodatkowo RTBF będzie bliżej ukraińskiego 
społeczeństwa dzięki kontu na Telegramie, 
popularnym  serwisie  społecznościowym 
w  Ukrainie.  Kanał  ten  będzie  przekazywał 

online wszystkie  artykuły w  języku  ukraiń-
skim  za  pośrednictwem  specjalnej  strony 
internetowej.

KURSY JĘZYKA
Brulingua wspiera  ludność ukraińską, ofe-
rując  każdemu  przybywającemu  do  Bruk-
seli  uchodźcy  możliwość  uczestnictwa 
w bezpłatnych kursach językowych online.

https://brulingua.be/en/uk-support/

ECOLES UKRAINIENNES
LIEGE
Kursy jęz. francuskiego dla uchodźców
rue d’Ans 10, Rocourt (Liège)
http://www.facebook.com/RidnaShkolaLiege
ARLON 
https://www.facebook.com/UAecoleArlon

Uchodźcom  z  Ukrainy można  pomagać  na 
wiele  sposobów  –  zbierając  dla  nich  dary, 
przekazując  pieniądze,  a  nawet  jadąc  na 
granicę,  by  ułatwić  im  transport  do Belgii. 
Poniżej kilka  informacji o  tym,  jak skutecz-
nie nieść im pomoc w Belgii.

KONTAKT Z ORGANIZACJAMI  
LUB URZĘDAMI
Na początek najlepiej skontaktować się z któ-
rąś  z  organizacji  pozarządowych,  np.  dzia-
łającą  w  naszym  regionie.  Można  również 
skontaktować  się  ze  swoim  lub  sąsiednim 
urzędem miasta lub gminy. Bardzo wiele sa-
morządów zaangażowało się już w organizo-
wanie i koordynowanie pomocy uchodźcom. 
Stosowne  informacje można  znaleźć  na  ich 
stronach internetowych, jak również na pro-
filach w mediach  społecznościowych  regio-
nów, prowincji i gmin w Belgii. 

ZAOFEROWANIE MIESZKANIA
Jeśli  chcemy  przyjąć  osobę  znajdującą  się 
w  trudnej  sytuacji,  można  najpierw  skon-
taktować się ze swoim urzędem gminy. 

Powstała  też  inicjatywa  obywatelska  
EU4UA,  która  ma  pomóc  ukraińskim 
uchodźcom w znalezieniu bezpłatnego tym-
czasowego  zakwaterowania  w  Europie:  
www.eu4ua.org.

PRZEKAZYWANIE DARÓW 
Najlepiej przekazywać konkretne dary dla oby-
wateli  Ukrainy.  Punkty  zbiórek  organizowane 
są przez samorządy, organizacje charytatywne, 
wolontariuszy. Informacji o tym, co jest aktual-
nie potrzebne, można szukać na ich stronach. 

Z najważniejszych rzeczy potrzebne są:

» odzież  i okrycia, w tym koce zwykłe  i  ter-
miczne, śpiwory, karimaty, materace;

»  środki  higieny  i  czystości: 
płyny  do  kąpieli,  pod  prysznic, 
mydło,  dezodoranty,  pasta  do 
zębów,  szczoteczki  do  zębów, 
bielizna  damska,  męska,  dzie-
cięca,  podpaski,  pampersy, 
pieluchy  dla  dorosłych,  papier 
toaletowy i ręczniki papierowe, 
ręczniki  (w  tym  z  mikrofibry), 
środki  dezynfekujące  lub  alko-
hol  do  dezynfekcji  oraz  maski 
filtrujące albo jednorazowe;

»  żywność:  woda,  żywność  do 
szybkiego  przygotowania  (in-
stant),  batony  (w  tym  energe-
tyczne), bakalie, orzechy, konser-
wy, makarony, płatki zbożowe do 
szybkiego przygotowania;

»  inne  potrzebne  przedmioty: 
zapałki,  baterie,  power  ban-
ki,  oświetlenie,  w  tym  latarki, 
świece  oraz  zestawy  pierwszej 
pomocy,  a  także  podstawowe 
środki medyczne  –  środki  prze-
ciwbólowe, przeciwgorączkowe, 
leki na kaszel i przeziębienie.

Ważne,  aby  wszystkie  przedmioty były 
nowe i dostarczone w zbiorczych opako-
waniach,  tak by można  je było układać na 
paletach. 

BRUSSELS AID FOR UKRAINE
Ambasada Ukrainy w Królestwie Belgii 

Wszystkie dary można przynosić tutaj:
BRUSSELS EXPO (Palais 11, brama D1) 
codziennie w godzinach od 8.00 do 20.00 

Av. Miramar / Av. de la Science 11,  
1020 Bruxelles / Heysel

PRZEKAZYWANIE DARÓW 
PIENIĘŻNYCH
Obecnie organizowanych jest wiele zbiórek, 
dlatego warto dla bezpieczeństwa wpłaca-
nych pieniędzy trzymać się tych sprawdzo-
nych, prowadzonych przez duże organizacje.

Poniżej  lista  uznanych  organizacji,  które 
zbierają  datki  na  rzecz  ludności  cywilnej 
dotkniętej  wojną. Mieszkańcy  Belgii  mogą 
pomóc, przekazując wsparcie finansowe na 
stronach internetowych: 

CONSORTIUM BELGE 12-12
POUR LES SITUATIONS D’URGENCE
www.1212.be 

AMNESTY INTERNATIONAL
www.amnesty.be

LA CROIX-ROUGE
www.croix-rouge.be

MÉDECINS SANS FRONTIÈRES
www.msf-azg.be

UNICEF
www.idonatefor.unicef.be 

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM
Wolontariusze  chcący  pomagać  na  różne 
sposoby  uchodźcom  z  Ukrainy  mogą  się 
zgłaszać w wielu miejscach, m.in. w  lokal-
nych  urzędach,  organizacjach wolontariac-
kich  lub  punktach  koordynujących  pomoc 
na danym terenie.

BELGIA POMAGA UKRAINIEJAK POMAGAĆ
   UCHODŹCOM Z UKRAINY
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Wróćmy na Ukrainę. Przyszedł rok 2013. 
Ówczesny prezydent, Wiktor Janukowycz, 
nie podpisał umowy z Unią Europejską, co 
wywołało masowe protesty. Euromajdan, 
czyli ogólnopaństwowy sprzeciw dla ta-
kiej polityki, nabierał rozmachu z każdym 
dniem. Zakończyło go barbarzyńskie strze-
lanie przez snajperów do protestujących 
w 2014 r. W rezultacie prezydent zrzekł 
się stanowiska i uciekł z kraju. Wówczas 
też rozpoczęły się separatystyczne wystą-
pienia na południowym wschodzie Ukra-
iny. Te zamieszki były sygnałem dla Rosji 
– w lutym 2014 r. wtargnęła zbrojnie na 
Krym, a w kolejnym miesiącu zaanektowa-
ła go wraz z Sewastopolem. Reakcją świata 
były niemiarodajne do rozmachu zbrodni 
sankcje gospodarcze i słowa potępienia. 
W kwietniu 2014 r. Rosja rozpoczęła rów-
nież wojnę hybrydową w Donbasie, w wy-
niku której miały powstać nieuznawane 
przez Ukrainę i społeczność międzynaro-
dową Ługańska Republika Ludowa oraz 
Doniecka Republika Ludowa.

W 2017 r. ukraiński parlament uznał przy-
stąpienie do NATO za priorytet polityczny. 
W 2019 r. wpisano go, łącznie z członko-
stwem w Unii Europejskiej, do konsty-
tucji ukraińskiej jako nadrzędne cele do 
realizacji w nadchodzących latach. Mimo 
natowskich i europejskich deklaracji, w lu-
tym 2022 r. Ukraina była daleka od człon-
kostwa w obu tych sojuszach – właśnie ze 
względu na widmo konfliktu zbrojnego 
z Rosją, w który musiałyby się angażować.

Do tej pory nie udało się wypracować 
drogą negocjacji żadnego wspólnego sta-
nowiska. Ukraina jasno stawia za swój cel 
suwerenność i demokrację oraz wycofa-
nie obcych wojsk ze swego terenu, Rosja 
wręcz przeciwnie – żąda poddania się 
Ukrainy, jednocześnie stawiając druzgocą-
ce warunki na przyszłość, mające oderwać 
ją od Europy Zachodniej. 

Ofi cjalnie do konfl iktu nikt się nie przyłą-
czył. Świat zareagował błyskawicznie, na 
Rosję zostały nałożone niewyobrażalne 
do tej pory w świecie politycznym sank-
cje, sparaliżowano gospodarkę tego kraju, 
cały czas pojawiają się nowe plany mające 
uniezależnić rynki światowe od rosyjskich 
dostaw. Rosja została potępiona przez 
większość krajów świata. Te, które wstrzy-
mały się od jednoznacznego stanowiska, są 
jej zbyt bliskie w stylu rządzenia lub zbyt 
od niej zależne. Ukraina jest wspierana 
fi nansowo z Zachodu i ze Stanów Zjedno-
czonych, dostaje sprzęt wojskowy, pomoc 
humanitarną, pomoc dla uchodźców. Po jej 
stronie stoi prawie cały świat.

Ale gdy Ukraina prosi o zamknięcie nie-
ba przez NATO, by nie bombardowano 
jej z powietrza, na gest ten po czterech 
tygodniach wojny nie starcza odwagi. 
Pewnie słusznie, bo za tą decyzją idzie 
wielka wojna, i  to prawdopodobnie 
światowa. Włączenie się w ten konflikt 
to wielka niewiadoma, a dalsze skutki 
będą globalne. Nie wiadomo, po której 
stronie staną Chiny oraz kilka innych po-
dejrzanych militarnie i ustrojowo krajów. 
Świat boi się Rosji i konfliktu. Europa 
Środkowo-Wschodnia domaga się działa-
nia, przeciwdziałania, wyrażania niezgody 

czynami, a nie tylko słowami. Tymczasem 
Europa Zachodnia patrzy i analizuje, ko-
mentuje i współczuje. Trudno po czterech 
tygodniach tej okrutnej wojny osądzać. 
Na pewno nie byłoby wątpliwości, gdyby 
wcześniej starczyło odwagi na przyjęcie 
Ukrainy w szeregi NATO. Wówczas wszyscy 
sojusznicy byliby zobowiązani odpowie-
dzieć zbrojnie na rosyjską agresję i zgnieść 
imperialistyczne fantazje niegdysiejszego 
mocarstwa. Wówczas być może to Rosja 
nie miałaby odwagi atakować pozornie 
bezbronnej Ukrainy.

Warto też podkreślić, że ofi arami tej woj-
ny nie są tylko Ukraińcy. Żołnierze rosyjscy 
– młodzi, często kilkunastoletni chłopcy – 
w większości nie mieli pojęcia, gdzie i po 
co idą. Wielu jest przeciwnych tej agresji. 
Wielu wolałoby wrócić do domu. Wielu 
się okalecza, niektórzy popełniają samo-
bójstwa. Morale w wojsku rosyjskim jest 
podobno krytycznie niskie.

Zwyczajni Rosjanie tymczasem są pod wpły-
wem ogromnej propagandy. Widzą, że coś 
niedobrego się dzieje, ale wielu nie ma po-
jęcia co. Dotknięci totalną dezinformacją, 
praniem mózgu ze strony mediów, areszto-
waniami za pokojowe protesty przeciwko 
wojnie, odcięci od prawdziwej informacji 
– nie są w stanie oddzielić prawdy od fał-
szu. Żyjący w świecie cenzury i iluzji, często 
kierują się logiką zupełnie nieprzystającą do 
współczesnych standardów. Nikt dziś jednak 
Rosjanom współczuł nie będzie, a konse-
kwencje czynów swego szalonego przywód-
cy będą ponosić jeszcze bardzo długo.

Ewelina Wolna-Olczak

cyzją, okazało się świetnie przygotowane 
i przede wszystkim zmotywowane. Nawet 
jeśli przed wojną nie wszyscy mieszkańcy 
ukraińskich miast i wsi równie mocno od-
czuwali swoją tożsamość narodową, to po 
brutalnym ataku Rosjan patriotyzm obudził 
się prawie we wszystkich. 

Co oburza cały świat, Rosja prowadzi walkę 
w najgorszym stylu z możliwych. Nie respek-
tuje praw człowieka, ostrzeliwuje obiekty 
cywilne i jawnie uderza w ludność cywilną. 
To nie tylko walka z armią ukraińską, to walka 
z duchem narodu, który trzeba zdeptać, na 
przykład przez łamanie zasad dotyczących 
pomocy humanitarnej lub konwencji ONZ. 
W kilku miastach Ukrainy sytuacja ludności 
cywilnej wygląda dramatycznie. Pozostali bez 
wody, bez prądu, gazu, ogrzewania, żywno-
ści, leków, często nawet bez wody pitnej... 
Korytarze humanitarne, które miały zostać 
utworzone, są kpiną; bywają ostrzeliwane 
lub prowadzą do Rosji. Ostrzeliwuje się szpi-
tale, szkoły, obiekty użyteczności publicznej. 
Mieszkańców okupowanych miast wywozi 
się do obozów do Rosji. W Mariupolu zbom-
bardowano teatr, w którym miało się ukry-
wać ponad tysiąc cywilów. Budynek był wy-
raźnie opisany wokoło, że w środku znajdują 
się dzieci. Ostrzelano porodówkę. Nagminnie 
porywa się i torturuje przedstawicieli władz. 
Dokonuje się egzekucji na ludziach wytypo-
wanych już przed wojną do likwidacji. Poja-
wiają się coraz liczniejsze głosy o torturach 
ludności cywilnej, pobiciach, rabunkach, 
gwałtach. Do tego Rosja straszy użyciem bro-
ni jądrowej i chemicznej. Nieustannie wysyła 
śmiercionośne rakiety, zrzuca bomby. Strzela 
na ulicy do cywilów. Niestety wszystko przy-
pomina scenariusze dwóch wielkich wojen 
poprzedniego stulecia, pełnych zbrodni 
przeciwko ludzkości. Ukraina dokumentuje 
te zbrodnie i ma zamiar rozliczyć z nich Rosję.

MINĄŁ MIESIĄC WOJNY W UKRAINIE. MIMO ŻE NIEWIELU WIERZYŁO NAJPIERW 
W ROSYJSKĄ AGRESJĘ, A POTEM W UKRAIŃSKI OPÓR – PO MIESIĄCU WALK JUŻ WIDAĆ, 

ŻE TA WOJNA NIE SKOŃCZY SIĘ SZYBKO I BEZ OFIAR. 

 

Podłoże tego konfl iktu jest bardzo skompli-
kowane. Po rozpadzie Związku Radzieckie-
go Rosja przez dekady próbowała wskrzesić 
swoją dawną siłę. Niejednokrotnie widoczne 
były imperialistyczne dążenia na różnych te-
renach sąsiadujących bezpośrednio z Rosją, 
wielokrotnie poparte wystąpieniami zbroj-
nymi. Tymczasem kierunki polityki ukraiń-
skiej niezmiennie zmierzały na Zachód. 

W latach 90. cztery z byłych republik ra-
dzieckich dysponowały bronią jądrową. 
Ukraina, w przeciwieństwie do Rosji, do-
browolnie się jej zrzekła. W 1994 r. uzyska-
ła również w związku z tym zobowiązanie 
do poszanowania swojej suwerenności, 
m.in. przez Rosję (tzw. memorandum bu-
dapesztańskie o gwarancjach bezpieczeń-
stwa). Ta jednak wielokrotnie blokowała 
zacieśnienie więzi Ukrainy z krajami Europy 
Zachodniej. Kiedy pozostałe państwa byłe-
go bloku radzieckiego radziły sobie coraz 
lepiej, przystępując do NATO i Unii Euro-
pejskiej, Ukraina cały czas stała w kolejce, 
zwodzona obietnicami. Gdy w kwietniu 
2008 r. Stany Zjednoczone poparły jej kan-
dydaturę do wstąpienia do sojuszu bezpie-
czeństwa, Rosja ostro się temu sprzeciwiła, 
a świat jej posłuchał. Już wtedy wszyscy 
bali się konsekwencji takiej decyzji: wojny.

W 2008 r. o członkostwo w NATO starała 
się także Gruzja i otrzymała obietnicę przy-
stąpienia do sojuszu w bliżej nieokreślonej 
przyszłości. Poza ostrym sprzeciwem Rosji 
doszło do zbrojnej agresji w sierpniu tego 
samego roku. Skutkiem błyskawicznej woj-
ny trwającej pięć dni było uznanie przez 
Rosję niepodległości Osetii Południowej 
i Abchazji. Gruzja do dzisiaj zalicza je do 
swojego terytorium. Wówczas, poza potę-
pieniem Rosji za zbrojny atak na sąsiedni 
kraj oraz nielicznymi konsekwencjami fi-
nansowymi, świat niewiele więcej zrobił.
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24 lutego br. okazało się, że było się cze-
go bać – Rosja napadła zbrojnie na Ukra-
inę. Najpierw jednak, już jesienią 2021 r., 
zgromadziła tysiące żołnierzy wzdłuż 
wschodniej granicy Ukrainy i przeprowa-
dziła nadzwyczajne ćwiczenia wojsk swoich 
i białoruskich na terenie Białorusi. Podczas 
styczniowych rozmów z NATO Rosja jawnie 
zażądała nierozszerzania terytorium sojuszu 
jako gwarancji bezpieczeństwa dla siebie 
oraz nierozmieszczania w krajach sąsiadu-
jących z Rosją broni średniego i pośredniego 
zasięgu, a także wycofania z nich sił natow-
skich. Kiedy 21 lutego br. Rosja uznała nie-
podległość Donieckiej i Łużańskiej Republiki 
Ludowej, na ich teren weszły wojska rosyj-
skie. Trzy dni później zaczęła się wojna. 

 

Rosja zaatakowała z kilku stron. Najwięk-
sze siły ruszyły z północy na stolicę, kolejne 
z północnego wschodu na Charków, a jesz-
cze inne z Donbasu w kierunku Mariupola. 
Z południa zaatakowano Chersoń i Mikoła-
jów. Walki rozpoczęły się ostrzałem rakie-
towym infrastruktury lotniczej i wojskowej. 
Na każdym z kierunków armia rosyjska na-
potykała zaciekły opór Ukraińców. O każdy 
skrawek ziemi toczyły się zaciekłe walki. Po-
mimo znaczącej przewagi strony rosyjskiej, 
jeśli chodzi o zasoby ludzkie i sprzęt (np. 
o ok. 700 tys. więcej aktywnych żołnierzy 
plus o ponad milion w rezerwie, o 10 tys. 
więcej czołgów, o 1000 więcej samolotów 
myśliwskich; sam budżet wojenny Rosji jest 
o ok. 90 proc. wyższy niż Ukrainy), pierw-
sze tygodnie wojny nie przyniosły spodzie-
wanego triumfu. Ukraińcy bronili każdego 
skrawka swojej ziemi, zadając wrogowi nie-
spodziewane straty. Sami też ich doświad-
czali, ale w o wiele mniejszym stopniu, niż 
się spodziewano. Po ośmiu latach od zajęcia 
Krymu, kiedy to w zasadzie opór Ukrainy był 
znikomy, wojsko ukraińskie działało z pre-
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Wróćmy na Ukrainę. Przyszedł rok 2013. 
Ówczesny prezydent, Wiktor Janukowycz, 
nie podpisał umowy z Unią Europejską, co 
wywołało masowe protesty. Euromajdan, 
czyli ogólnopaństwowy sprzeciw dla ta-
kiej polityki, nabierał rozmachu z każdym 
dniem. Zakończyło go barbarzyńskie strze-
lanie przez snajperów do protestujących 
w 2014 r. W rezultacie prezydent zrzekł 
się stanowiska i uciekł z kraju. Wówczas 
też rozpoczęły się separatystyczne wystą-
pienia na południowym wschodzie Ukra-
iny. Te zamieszki były sygnałem dla Rosji 
– w lutym 2014 r. wtargnęła zbrojnie na 
Krym, a w kolejnym miesiącu zaanektowa-
ła go wraz z Sewastopolem. Reakcją świata 
były niemiarodajne do rozmachu zbrodni 
sankcje gospodarcze i słowa potępienia. 
W kwietniu 2014 r. Rosja rozpoczęła rów-
nież wojnę hybrydową w Donbasie, w wy-
niku której miały powstać nieuznawane 
przez Ukrainę i społeczność międzynaro-
dową Ługańska Republika Ludowa oraz 
Doniecka Republika Ludowa.

W 2017 r. ukraiński parlament uznał przy-
stąpienie do NATO za priorytet polityczny. 
W 2019 r. wpisano go, łącznie z członko-
stwem w Unii Europejskiej, do konsty-
tucji ukraińskiej jako nadrzędne cele do 
realizacji w nadchodzących latach. Mimo 
natowskich i europejskich deklaracji, w lu-
tym 2022 r. Ukraina była daleka od człon-
kostwa w obu tych sojuszach – właśnie ze 
względu na widmo konfliktu zbrojnego 
z Rosją, w który musiałyby się angażować.

Do tej pory nie udało się wypracować 
drogą negocjacji żadnego wspólnego sta-
nowiska. Ukraina jasno stawia za swój cel 
suwerenność i demokrację oraz wycofa-
nie obcych wojsk ze swego terenu, Rosja 
wręcz przeciwnie – żąda poddania się 
Ukrainy, jednocześnie stawiając druzgocą-
ce warunki na przyszłość, mające oderwać 
ją od Europy Zachodniej. 

Ofi cjalnie do konfl iktu nikt się nie przyłą-
czył. Świat zareagował błyskawicznie, na 
Rosję zostały nałożone niewyobrażalne 
do tej pory w świecie politycznym sank-
cje, sparaliżowano gospodarkę tego kraju, 
cały czas pojawiają się nowe plany mające 
uniezależnić rynki światowe od rosyjskich 
dostaw. Rosja została potępiona przez 
większość krajów świata. Te, które wstrzy-
mały się od jednoznacznego stanowiska, są 
jej zbyt bliskie w stylu rządzenia lub zbyt 
od niej zależne. Ukraina jest wspierana 
fi nansowo z Zachodu i ze Stanów Zjedno-
czonych, dostaje sprzęt wojskowy, pomoc 
humanitarną, pomoc dla uchodźców. Po jej 
stronie stoi prawie cały świat.

Ale gdy Ukraina prosi o zamknięcie nie-
ba przez NATO, by nie bombardowano 
jej z powietrza, na gest ten po czterech 
tygodniach wojny nie starcza odwagi. 
Pewnie słusznie, bo za tą decyzją idzie 
wielka wojna, i  to prawdopodobnie 
światowa. Włączenie się w ten konflikt 
to wielka niewiadoma, a dalsze skutki 
będą globalne. Nie wiadomo, po której 
stronie staną Chiny oraz kilka innych po-
dejrzanych militarnie i ustrojowo krajów. 
Świat boi się Rosji i konfliktu. Europa 
Środkowo-Wschodnia domaga się działa-
nia, przeciwdziałania, wyrażania niezgody 

czynami, a nie tylko słowami. Tymczasem 
Europa Zachodnia patrzy i analizuje, ko-
mentuje i współczuje. Trudno po czterech 
tygodniach tej okrutnej wojny osądzać. 
Na pewno nie byłoby wątpliwości, gdyby 
wcześniej starczyło odwagi na przyjęcie 
Ukrainy w szeregi NATO. Wówczas wszyscy 
sojusznicy byliby zobowiązani odpowie-
dzieć zbrojnie na rosyjską agresję i zgnieść 
imperialistyczne fantazje niegdysiejszego 
mocarstwa. Wówczas być może to Rosja 
nie miałaby odwagi atakować pozornie 
bezbronnej Ukrainy.

Warto też podkreślić, że ofi arami tej woj-
ny nie są tylko Ukraińcy. Żołnierze rosyjscy 
– młodzi, często kilkunastoletni chłopcy – 
w większości nie mieli pojęcia, gdzie i po 
co idą. Wielu jest przeciwnych tej agresji. 
Wielu wolałoby wrócić do domu. Wielu 
się okalecza, niektórzy popełniają samo-
bójstwa. Morale w wojsku rosyjskim jest 
podobno krytycznie niskie.

Zwyczajni Rosjanie tymczasem są pod wpły-
wem ogromnej propagandy. Widzą, że coś 
niedobrego się dzieje, ale wielu nie ma po-
jęcia co. Dotknięci totalną dezinformacją, 
praniem mózgu ze strony mediów, areszto-
waniami za pokojowe protesty przeciwko 
wojnie, odcięci od prawdziwej informacji 
– nie są w stanie oddzielić prawdy od fał-
szu. Żyjący w świecie cenzury i iluzji, często 
kierują się logiką zupełnie nieprzystającą do 
współczesnych standardów. Nikt dziś jednak 
Rosjanom współczuł nie będzie, a konse-
kwencje czynów swego szalonego przywód-
cy będą ponosić jeszcze bardzo długo.

Ewelina Wolna-Olczak

cyzją, okazało się świetnie przygotowane 
i przede wszystkim zmotywowane. Nawet 
jeśli przed wojną nie wszyscy mieszkańcy 
ukraińskich miast i wsi równie mocno od-
czuwali swoją tożsamość narodową, to po 
brutalnym ataku Rosjan patriotyzm obudził 
się prawie we wszystkich. 

Co oburza cały świat, Rosja prowadzi walkę 
w najgorszym stylu z możliwych. Nie respek-
tuje praw człowieka, ostrzeliwuje obiekty 
cywilne i jawnie uderza w ludność cywilną. 
To nie tylko walka z armią ukraińską, to walka 
z duchem narodu, który trzeba zdeptać, na 
przykład przez łamanie zasad dotyczących 
pomocy humanitarnej lub konwencji ONZ. 
W kilku miastach Ukrainy sytuacja ludności 
cywilnej wygląda dramatycznie. Pozostali bez 
wody, bez prądu, gazu, ogrzewania, żywno-
ści, leków, często nawet bez wody pitnej... 
Korytarze humanitarne, które miały zostać 
utworzone, są kpiną; bywają ostrzeliwane 
lub prowadzą do Rosji. Ostrzeliwuje się szpi-
tale, szkoły, obiekty użyteczności publicznej. 
Mieszkańców okupowanych miast wywozi 
się do obozów do Rosji. W Mariupolu zbom-
bardowano teatr, w którym miało się ukry-
wać ponad tysiąc cywilów. Budynek był wy-
raźnie opisany wokoło, że w środku znajdują 
się dzieci. Ostrzelano porodówkę. Nagminnie 
porywa się i torturuje przedstawicieli władz. 
Dokonuje się egzekucji na ludziach wytypo-
wanych już przed wojną do likwidacji. Poja-
wiają się coraz liczniejsze głosy o torturach 
ludności cywilnej, pobiciach, rabunkach, 
gwałtach. Do tego Rosja straszy użyciem bro-
ni jądrowej i chemicznej. Nieustannie wysyła 
śmiercionośne rakiety, zrzuca bomby. Strzela 
na ulicy do cywilów. Niestety wszystko przy-
pomina scenariusze dwóch wielkich wojen 
poprzedniego stulecia, pełnych zbrodni 
przeciwko ludzkości. Ukraina dokumentuje 
te zbrodnie i ma zamiar rozliczyć z nich Rosję.

MINĄŁ MIESIĄC WOJNY W UKRAINIE. MIMO ŻE NIEWIELU WIERZYŁO NAJPIERW 
W ROSYJSKĄ AGRESJĘ, A POTEM W UKRAIŃSKI OPÓR – PO MIESIĄCU WALK JUŻ WIDAĆ, 

ŻE TA WOJNA NIE SKOŃCZY SIĘ SZYBKO I BEZ OFIAR. 

 

Podłoże tego konfl iktu jest bardzo skompli-
kowane. Po rozpadzie Związku Radzieckie-
go Rosja przez dekady próbowała wskrzesić 
swoją dawną siłę. Niejednokrotnie widoczne 
były imperialistyczne dążenia na różnych te-
renach sąsiadujących bezpośrednio z Rosją, 
wielokrotnie poparte wystąpieniami zbroj-
nymi. Tymczasem kierunki polityki ukraiń-
skiej niezmiennie zmierzały na Zachód. 

W latach 90. cztery z byłych republik ra-
dzieckich dysponowały bronią jądrową. 
Ukraina, w przeciwieństwie do Rosji, do-
browolnie się jej zrzekła. W 1994 r. uzyska-
ła również w związku z tym zobowiązanie 
do poszanowania swojej suwerenności, 
m.in. przez Rosję (tzw. memorandum bu-
dapesztańskie o gwarancjach bezpieczeń-
stwa). Ta jednak wielokrotnie blokowała 
zacieśnienie więzi Ukrainy z krajami Europy 
Zachodniej. Kiedy pozostałe państwa byłe-
go bloku radzieckiego radziły sobie coraz 
lepiej, przystępując do NATO i Unii Euro-
pejskiej, Ukraina cały czas stała w kolejce, 
zwodzona obietnicami. Gdy w kwietniu 
2008 r. Stany Zjednoczone poparły jej kan-
dydaturę do wstąpienia do sojuszu bezpie-
czeństwa, Rosja ostro się temu sprzeciwiła, 
a świat jej posłuchał. Już wtedy wszyscy 
bali się konsekwencji takiej decyzji: wojny.

W 2008 r. o członkostwo w NATO starała 
się także Gruzja i otrzymała obietnicę przy-
stąpienia do sojuszu w bliżej nieokreślonej 
przyszłości. Poza ostrym sprzeciwem Rosji 
doszło do zbrojnej agresji w sierpniu tego 
samego roku. Skutkiem błyskawicznej woj-
ny trwającej pięć dni było uznanie przez 
Rosję niepodległości Osetii Południowej 
i Abchazji. Gruzja do dzisiaj zalicza je do 
swojego terytorium. Wówczas, poza potę-
pieniem Rosji za zbrojny atak na sąsiedni 
kraj oraz nielicznymi konsekwencjami fi-
nansowymi, świat niewiele więcej zrobił.
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24 lutego br. okazało się, że było się cze-
go bać – Rosja napadła zbrojnie na Ukra-
inę. Najpierw jednak, już jesienią 2021 r., 
zgromadziła tysiące żołnierzy wzdłuż 
wschodniej granicy Ukrainy i przeprowa-
dziła nadzwyczajne ćwiczenia wojsk swoich 
i białoruskich na terenie Białorusi. Podczas 
styczniowych rozmów z NATO Rosja jawnie 
zażądała nierozszerzania terytorium sojuszu 
jako gwarancji bezpieczeństwa dla siebie 
oraz nierozmieszczania w krajach sąsiadu-
jących z Rosją broni średniego i pośredniego 
zasięgu, a także wycofania z nich sił natow-
skich. Kiedy 21 lutego br. Rosja uznała nie-
podległość Donieckiej i Łużańskiej Republiki 
Ludowej, na ich teren weszły wojska rosyj-
skie. Trzy dni później zaczęła się wojna. 

 

Rosja zaatakowała z kilku stron. Najwięk-
sze siły ruszyły z północy na stolicę, kolejne 
z północnego wschodu na Charków, a jesz-
cze inne z Donbasu w kierunku Mariupola. 
Z południa zaatakowano Chersoń i Mikoła-
jów. Walki rozpoczęły się ostrzałem rakie-
towym infrastruktury lotniczej i wojskowej. 
Na każdym z kierunków armia rosyjska na-
potykała zaciekły opór Ukraińców. O każdy 
skrawek ziemi toczyły się zaciekłe walki. Po-
mimo znaczącej przewagi strony rosyjskiej, 
jeśli chodzi o zasoby ludzkie i sprzęt (np. 
o ok. 700 tys. więcej aktywnych żołnierzy 
plus o ponad milion w rezerwie, o 10 tys. 
więcej czołgów, o 1000 więcej samolotów 
myśliwskich; sam budżet wojenny Rosji jest 
o ok. 90 proc. wyższy niż Ukrainy), pierw-
sze tygodnie wojny nie przyniosły spodzie-
wanego triumfu. Ukraińcy bronili każdego 
skrawka swojej ziemi, zadając wrogowi nie-
spodziewane straty. Sami też ich doświad-
czali, ale w o wiele mniejszym stopniu, niż 
się spodziewano. Po ośmiu latach od zajęcia 
Krymu, kiedy to w zasadzie opór Ukrainy był 
znikomy, wojsko ukraińskie działało z pre-
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FALA UCHODŹCÓW
Od początku inwazji do Polski trafi-
ło ponad 2 mln Ukraińców (stan na 
25.03.2022). W przeważającej większości 
były to matki z dziećmi oraz osoby star-
sze, które uciekły z zagrożonego bomba-
mi, bronią chemiczną i nuklearną kraju. 
Słowiańska więź zacieśniła się w tym 
czasie, bo naturalnym odruchem była 
chęć poprawy warunków życiowych tych 
ludzi. Jednak do Polski trafia i trafiać bę-
dzie coraz więcej osób, a lista potrzeb się 
wydłuża, dlatego trzeba będzie znaleźć 
długoterminowe rozwiązania. Pomoc od-
dolna, spontaniczna, w której jako naród 
jesteśmy świetni, przestanie wystarczać. 
Początkowy entuzjazm zacznie się powo-
li wypalać. Będzie potrzeba konkretnych 
decyzji systemowych, żeby wesprzeć 
przybyłe matki z dziećmi, znaleźć im bez-
pieczny dach nad głową, pracę, miejsca 
w żłobkach, przedszkolach i szkołach. 
Oczywiście wszyscy chcielibyśmy, żeby ta 
wojna zakończyła się już, żeby uchodźcy 
mogli wrócić do siebie i być ze swoimi ro-
dzinami. Tymczasem „do siebie” oznacza 
zbombardowane miasta czy brak jakiej-
kolwiek infrastruktury…

ŁÓŻKA NA WAGĘ ZŁOTA
Jednym z rozwiązań oferowanych przez 
rząd – i zalecanych – jest przetransporto-
wanie zweryfikowanym przejazdem osób 
z granicy do zorganizowanych noclegow-
ni. Problem w tym, że na początku wojny 
takich noclegowni było jak na lekarstwo, 

a ludzi na granicy przybywało. Stąd wziął 
się spontaniczny transport i promowanie 
oddolnych rozwiązań, by pomóc ludziom 
(w tym małym dzieciom i niemowlętom), 
którzy spędzali w drodze i oczekiwaniu 
bardzo długi czas. Do tego dodajmy mar-
cowy mróz, zapełniające się w ekspreso-
wym tempie tymczasowe hale przystoso-
wane do nocowania uchodźców, a także 
dworce, które w krótkim czasie przemie-
niły się w mało higieniczne całodobowe 
poczekalnie. 

Od 16 marca wprowadzono możliwość 
uzyskania dofinansowania kosztów poby-
tu osób, które Polacy przyjęli do swoich 
domów. Kwota 40 zł ma pokryć dzienne  
koszty wyżywienia i zakwaterowania 

uchodźcy. Świadczenie można pobierać 
przez maksymalnie 60 dni, co daje łącznie 
2400 zł. Odpowiedni wniosek należy złożyć 
w urzędzie miasta lub gminy, w której się 
mieszka, potwierdzając świadomość odpo-
wiedzialności karnej za podanie fałszywych 
informacji.

SZARA STREFA
Tam, gdzie jest chaos, pojawia się też 
przestępczość. Docelowo oddolne inicja-
tywy, takie jak prywatne noclegi, prywat-
ny transport i wyżywienie czy obecność 
licznych wolontariuszy, nie są rozwiąza-
niem wystarczającym. Powinnością pań-
stwa azylowego jest zdobycie wiedzy 
o tym, kto wjechał do kraju, gdzie się 
udał i czy jest w tym miejscu bezpiecz-
ny. Już na początku pojawiały się głosy 
o dziewczynach, które wsiadły z obcym 
mężczyzną do samochodu i słuch po nich 
zaginął. Słyszało się o kradzieżach, wyłu-
dzeniach, wygórowanych płatnościach za 
podstawowe usługi. Bez wątpienia z po-
wodu tak wielkiej fali uchodźczej z każ-
dym dniem przybywa wiedzy dla obu 
stron – czego unikać i jak najefektyw-
niej pomagać. Przed nami kolejny wielki 
test, tym razem dla rządu – czy będzie 
w stanie podołać systemowej organiza-
cji, w której każdy uchodźca będzie miał 
zapewnione w naszym kraju pełne prawa 
człowieka. Prawo do służby zdrowia, do 
godziwych warunków życia, do pracy, 
edukacji i wiele innych…

Cztery tygodnie wojny za nami. Nie naszej wojny, ale takiej, która na nasze polskie życie będzie miała ogromny 
wpływ jeszcze przez długie lata. Przez te tygodnie my, Polacy, zdaliśmy sprawdzian z solidarności – stanęliśmy na 
wysokości zadania, dzieląc się sercem, domem, posiłkiem, jeżdżąc po przerażone kobiety i dzieci, będąc z nimi 
w trudnych chwilach. Wysyłaliśmy do Ukrainy żywność, leki i produkty pierwszej potrzeby, wspieraliśmy miasta 
na granicy klęski humanitarnej, słaliśmy pieniądze. Podziały, które tak drastycznie kreowały się między nami 
jeszcze miesiąc wcześniej przy granicy białoruskiej, nagle zniknęły. Wspólny duch niesienia pomocy zwyciężył. 
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NIESTRUDZENI  
WOLONTARIUSZE
Nie byłoby zarządzania tym kryzysem, 
gdyby nie wolontariusze, którzy dniami 
i nocami pełnili wartę na posterunkach, 
starając się skoordynować nie tylko napły-
wających migrantów, ale także ochoczych 
do pomocy Polaków. Ich praca, tony po-
siłków, pokonane kilometry, tysiące tele-
fonów i SMS-ów to dla Ukraińców bardzo 
często być albo nie być w nowej rzeczy-
wistości. Wolontariusze chronili jednak 
nie tylko przed mrozem i głodem, ale też 
przed strachem, lękiem, paniką, w którą 
popadali przybywający zza wojennej gra-
nicy. To nie tylko pomoc psychologiczna 
dla tysięcy, ale też zwykły uśmiech, zro-
zumienie i współczucie w oczach. Sama 
świadomość, że ktoś jest i chce bezinte-
resownie zrobić cokolwiek dobrego dla 
obcego człowieka, była budująca w tych 
pierwszych chwilach na polskiej ziemi.

NA PRYWATNEJ KWATERZE
Kiedy wybuchła wojna, zdecydowaliśmy 
się przyjąć uchodźców do siebie. Przez 
pierwsze dni pojawiały się telefony z pyta-
niami o aktualność, następnie potwierdze-
nia przyjazdu kilku osób, a w rezultacie nie 
przyjechał nikt, bo zmienił plany. Po tygo-
dniu trafiła do nas Żenia z córkami – pół-
roczną i trzyletnią – oraz z matką. Tego dnia 
telefonów z zapytaniem o nocleg miałam 
już pięć. Żenia uciekła samochodem z Ki-
jowa. W nocy z mamą budziły się, słysząc 
przelatujący nad naszym domem samolot, 
i nie mogły już zasnąć. Brat Żeni poszedł do 
wojska, mąż czekał w gotowości do pod-
jęcia działań wojennych, jej matka prawie 
cały czas płakała. Miały ze sobą maleńkie 
dzieci i chyba dlatego nie oszalały. Po kilku 
dniach pobytu u nas dalecy krewni z Fran-
cji zaproponowali im miejsce u siebie na 
czas wojny, więc kobiety zdecydowały się 
na wyjazd. Umówiłyśmy się, że wkrótce, 
w drodze powrotnej na Ukrainę, zatrzyma-
ją się u nas. Czekamy na to „wkrótce”.

Gdy tylko dziewczyny wyjechały, ponow-
nie pojawiło się w sieci nasze ogłoszenie. 
Dostawałam jedną wiadomość za drugą 
z pytaniem, czy mogę kogoś przyjąć. W od-
powiedzi na pierwsze ogłoszenie z granicy 
przyjechała do nas – znów samochodem 
– dziewczyna z trojgiem dzieci. Luda po-
przednią noc spędziła za granicą w samo-
chodzie na parkingu, z półtoraroczną cór-
ką oraz synami – pięcio- i jedenastoletnim, 

marznąc w ośmiostopniowym mrozie. Do 
Polski przyjechała sama, bez żadnego 
wsparcia, bez żadnych kontaktów do przy-
jaciół czy krewnych gdziekolwiek w Euro-
pie. Kiedy do nas dotarli, dziewczyna była 
ledwo żywa po podróży. Radość na widok 
łóżka mieszała się ze strachem, kim są ci  
całkiem obcy ludzie, którzy zdecydowali się  

Pomocy, którą mogą zagwarantować je-
dynie rozwiązania systemowe. Jeśli ta 
wojna potrwa jeszcze długo, konieczne 
będzie nauczenie dzieci polskiego i zor-
ganizowanie im normalnych zajęć w pla-
cówkach edukacyjnych. Kobiety będą 
musiały się przebranżowić i podjąć prac, 
na które akurat będzie zapotrzebowanie. 

ją i jej dzieci przygarnąć pod swój dach. 
Przybyli z Czernihowa. Kiedy poznała nas 
ze swoim mężem i rodzicami przez Sky-
pe’a, wszyscy płakali – tego dnia do ich 
okręgu pod Czernihowem weszli Rosja-
nie, zrzucili bombę na stadion w pobliżu, 
rozstawili snajperów w okolicy, zakazali 
Ukraińcom wychodzić w domów. Rodzina 
cieszyła się, że Luda dotarła szczęśliwie 
do Polski i jest bezpieczna, jednak widząc 
wojsko ukraińskie z jednej strony miasta, 
a rosyjskie z drugiej – nie mieli zbyt wiel-
kiej nadziei na rychłe spotkanie. 

WYZWANIA UCHODŹCZEJ  
CODZIENNOŚCI
Luda już pierwszego dnia mówiła o pra-
cy, o wynajmie mieszkania, o żłobku, 
przedszkolu i szkole… Z entuzjazmem 
opowiadała, że może pracować w eduka-
cji, że ma dwa fakultety, że będzie praco-
wać nocami… Stawki za wynajem miesz-
kania, opłaty za żłobek i wyżywienie oraz 
wysokość minimalnej pensji w Polsce 
ostudziły nieco ten entuzjazm. Ta rodzina 
potrzebuje konkretnej pomocy… i takich 
rodzin w Polsce jest teraz kilkaset tysięcy.  

Bez języka nie będą mieć w zasadzie żad-
nego wyboru. Ukrainki muszą się także 
jednoczyć między sobą – mało realne 
jest, by bez pomocy matka kilkorga dzie-
ci poszła do normalnej etatowej pracy. 
Kolejna wątpliwość dotyczy zakwatero-
wania – tutaj dobra wola Polaków jest 
ogromna, ale w wymiarze krótkotermi-
nowym, bo po kilku tygodniach lub mie-
siącach większość z nas będzie chciała 
wrócić do swojego dawnego życia…

Ludzi dobrej woli jest dzisiaj w Polsce 
mnóstwo. Nieustannie zewsząd pojawia-
ją się ogłoszenia z propozycją różnorakiej 
pomocy, cały czas ogromna rzesza Po-
laków wspiera uchodźców, zaniedbując 
przy tym swoje życie, pracę, rodzinę, wy-
dając oszczędności odkładane na czarną 
godzinę. Jest jednak najwyższy czas, aby 
pojawiły się odgórne decyzje, co dalej. 
Dworce największych miast są doskona-
łym przykładem tego, że na wolontariu-
szach oraz spontanicznych akcjach nie 
można dobrze budować w dłuższej per-
spektywie.

Ewelina Wolna-Olczak
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ROWEREM WŚRÓD DRZEW

To najnowsza atrakcja dostępna dla miłośni-
ków jazdy na rowerze. Umożliwia kontakt 
z naturą w zupełnie nowy i nieoczekiwany 
sposób. Jadąc rowerem na specjalnej trasie, 
wznosimy się stopniowo na wysokość 10 m, 
by znaleźć się ostatecznie pośród wierzchoł-
ków drzew. Trasa ma kształt podwójnego 
pierścienia o średnicy 100 m, a jej długość 
to 700 m. Kładka wsparta na kolumnach 
położona jest w lasach Bosland w belgijskiej 
prowincji Limburgia niedaleko granicy z Ho-

landią. Projekt wtapia się w leśny krajobraz, 
gdyż został zaprojektowany i wykonany tak, 
by uszanować lokalną florę i faunę. Kolum-
ny kładki wykonano ze zwietrzałej stali, 
dzięki czemu kształtem i fakturą przywodzą 
na myśl sosnowe pnie. Są rozstawione tak, 
by przypominały naturalny rozstaw sosen 
w lesie Pijnven. Założono także, by budowa 
obiektu pociągnęła za sobą jak najmniejsze 
zmiany w lokalnym krajobrazie i nie naruszy-
ła zbytnio leśnego ekosystemu. Do budowy 
obiektu wykorzystano drzewa ścięte w le-
sie w ramach koniecznej wycinki. Powstały 
z nich między innymi budki do odpoczynku. 
Można przyjechać z własnym rowerem lub 
wypożyczyć go z pobliskiej wypożyczalni. 
Ze względów bezpieczeństwa ścieżka jest 
jednokierunkowa i zabezpieczona drucianą 
siatką z poręczami. Na spacer w koronach 
drzew mogą się udać także piesi.

ROWEREM POPRZEZ JEZIORO

W 2016 r. w parku Bokrijk (Genk) otwarto 
ścieżkę rowerową przecinającą jezioro. Trasa 
ma 212 m długości i przebiega… przez sam 
środek jeziora. Nie dzieli go jednak na dwa 
odrębne akweny, ponieważ została utwo-
rzona na palach, dzięki czemu wody jeziora 
swobodnie się mieszają. Niesamowite jest to, 

że ścieżkę osadzono poniżej poziomu wody, 
nie jest więc zbyt widoczna i nie szpeci krajo-
brazu. Kształtem przypomina rynnę. Jej wy-
miary to 3 m szerokości i 1,60 m wysokości, 
co pozwala na obserwację jeziora z poziomu 
tafli wody – efekt jest niesamowity. Dla bez-
pieczeństwa ścieżkę wyłożono płytkami an-
typoślizgowymi. Pamiętano także o naturze 
– zadbano o ochronę przyrody w okolicznych 
jeziorach. Poskutkowało to poprawą jakości 
wody oraz znaczącym wzrostem siedlisk 
płazów. Ścieżka okazała się wielkim hitem. 
W 2017 r. zyskała miano najbardziej popu-
larnej trasy rowerowej w Belgii. Magazyn 
„Time” zakwalifikował ją do 100 atrakcji war-
tych obejrzenia na świecie. W ciągu jednego 
roku skorzystało z niej 500 tys. rowerzystów. 
Szlak dostępny jest także dla pieszych. 

ROWEREM PRZEZ WRZOSOWISKA

Hoge Kempen to jedyny w Belgii park na-
rodowy. Połacie lasów sosnowych przeglą-
dają się w dużych jeziorach; można zagubić 
się pośród dryfujących wydm lub wejść na 
któryś ze szczytów, by podziwiać widoki 
nietkniętej ludzką ręką przyrody. Miłośnicy 
rowerów mają do swojej dyspozycji szereg 
tras. Dla rowerzystów górskich przygotowa-
no 200 km tras nieutwardzonych szlaków. 
W rezerwacie Mechelse Heide ścieżka ro-
werowa biegnie poprzez ciągnące się aż po 
horyzont krzewinki wrzosu. Intensywnie la-
wendowe i różowe sprawiają niesamowite 
wrażenie i są spektakularnie piękne. Najlep-
szy okres, by podziwiać piękno kwitnących 
wrzosów, to sierpień i wrzesień. Największą 
atrakcją tej trasy jest bez wątpienia most ro-
werowy. Ma 300 m długości i zatopiony jest 
w gąszczu lasu. Solidna drewniana konstruk-
cja stapia się z otaczającą naturą, a zarazem 
pozwala na jej oglądanie z bardzo bliska. 
Jedno z największych wrzosowisk we Flandrii 
warto podziwiać nie tylko z siodełka roweru. 

Sylwia Maj
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Limburgia słynie z tysiąca kilome-
trów ścieżek rowerowych, z których 
corocznie korzysta ok. 2 mln rowe-
rzystów. W tej prowincji powstały 
w ostatnich latach trzy niecodzien-
ne ścieżki rowerowe: przez wodę, 
poprzez wrzosowisko i w koronach 
drzew. To rewelacyjny pomysł za-
równo dla fanów dwóch kółek, jak 
i wszystkich tych, którzy chcą odpo-
cząć na łonie natury. Dzięki ścież-
kom rowerowym korzysta się z uro-
ków natury, a atrakcje przyciągają.
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W 1946 roku w Polsce Minister-
stwo Oświaty wydało specjalne 
zarządzenie. Dzieci ze szkół po-
wszechnych miały narysować to, 
co zapamiętały z wojny. Prace 
były zatrważające. W powojen-
nych wspomnieniach przejawiał 
się obraz wystraszonej matki 
podczas bombardowania i gruzo-
wisko po zawalonych budynkach. 
Albo wisielcy na miejskim placu, 
poruszani podmuchami wiatru. 
Żandarm pilnował, by nikt nie 
zdejmował skazańców przez kil-
ka dni. Wysiedlenia, łapanki, lu-
dzie upychani po ciężarówkach, 
pociągi do piekła, obozy koncen-
tracyjne. Historię II wojny świa-
towej doskonale znamy. Teraz 

na naszych oczach dzieje się inna 
wojna, choć wydawałoby się, że 
czasy mamy humanitarne. Woj-
na to trauma dla każdego, a co 
dopiero dla kształtującej się 
psychiki. To od nas zależy, jakie 
obrazy zapamiętają nasze dzieci.

„Jeżeli ciśnienie w kabinie gwał-
townie spadnie, maski tlenowe 
wypadną automatycznie. Chwyć 
najbliższą maskę, pociągnij ją 
mocno do siebie, zakryj nią usta 
oraz nos i oddychaj normalnie” – 
każdy, kto leciał samolotem, zna tę 
formułkę, wykutą na blachę przez 
załogę pokładową. Najważniejsze 
zdanie wybrzmiewa jednak na 
końcu tzw. safety demo: „Dopie-
ro wtedy nałóż maskę dziecku lub 
pomóż współpasażerom”.

'
'

.

Dlaczego w samolocie maskę tlenową naj-
pierw zakładasz sobie? Bo inaczej stracisz 
przytomność i nikomu nie pomożesz. Czy 
w życiu robisz tak samo? „Koktajl” z wiado-
mości, zdjęć, fi lmów i chaotycznych wpisów 
na portalach społecznościowych sprawia, 
że kortyzol, hormon stresu, sabotuje logicz-
ne myślenie. 

Emocji nie można się wyprzeć. Emocje, 
a wśród nich radość, zaskoczenie, złość, 
smutek, strach, wstręt, są częścią naszego 
życia. Wrodzone, naturalne i potrzebne. 
Każdy człowiek przeżywa cały ich wachlarz. 
Pojawiają się w nas bez udziału woli jako 
reakcja na ważki bodziec. Nie tłum emocji. 
Skumulowane zostaną wyrzucone w naj-
mniej oczekiwanym momencie.

Kluczowym punktem jest samoregulacja 
emocji. Warto dostrzec różnicę pomiędzy sa-
moregulacją a samokontrolą. Są to całkiem 
odmienne terminy. Samoregulacja emocji to 
sposób, w jakie reagujesz na stres, a samo-
kontrola odnosi się do tego, czego możesz 
sobie odmówić (np. kawy, ciastka, przyjem-
ności). Masz wpływ na stan, w jakim się znaj-
dujesz. Znajdź w sobie spokój i siłę. Twoje 
zrównoważenie da spokój i siłę dziecku. Gdy 
już wypracujesz w sobie strategie radzenia 
sobie z lękiem i wydarzeniami kryzysowy-
mi, będziesz mógł dać wsparcie innym. Za-
nim zaczniesz rozmawiać z potomstwem 
o wojnie, zadbaj więc o siebie i swoje emo-
cje. Twoje dziecko nauczy się radzić sobie 
z traumatycznymi wydarzeniami wokół, ob-
serwując, jak ty sobie z nimi radzisz.

Czy warto rozmawiać z dzieckiem o wojnie? 
Warto. Rozmowa to nie lada wyzwanie, ale 
jednocześnie jest niezwykle potrzebna. Jed-
nak inaczej poprowadzisz dialog z sześciolat-
kiem, który ukradkiem obejrzał wieczorne 
wiadomości i zlękniony zamknął się w szafi e, 
a inaczej z piętnastolatkiem, który już nie-
jedną dysputę na temat działań wojennych 
prowadził na szkolnym korytarzu. Informacje 
należy dostosować do wieku dziecka.

rzez całe lato 1939 roku mówiło się, że Niemcy w końcu 
wejdą. 1 września Luftwaffe zbombardowała Gdynię, Grodno, 
Katowice, Kraków, Warszawę, ale także niewielkie Wadowice. 
W ciągu kilku dni drogi wypełniły się tłumem uchodźców. 
Mieszkańców polskich miast nawiedzały echa wybuchów. 
W tamtych czasach nie każdy miał jeszcze aparat radiowy, ale 
nawet dzieci domyślały się – wojna. 
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Dołącz do
naszego
zespołu

Naszym pracownikom 
gwarantujemy:

 | Atrakcyjne wynagrodzenie i 
wypłatę ZAWSZE na czas

 | Stabilne zatrudnienie – wiemy 
że to obowiązkiem firmy jest 
zapewnić pracownikom klientów

 | Odzież ochronną i zwrot kosztów 
za pranie

 | Płatne szkolenia zawodowe

 | Płatne dni wolne podczas 
nieobecności klienta (chômage 
économique) jeśli nie ma 
możliwości pracy na zastępstwie

 | Profesjonalną obsługę

 | Pomoc administracyjną

 | Zwrot kosztów transportu

 | Świadczenia socjalne i 
emerytalne

 | Grafik dostosowany do sytuacji 
życiowej pracownika

 | Zaliczki dla pracowników gdy 
zajdzie taka potrzeba (wystarczy 
zadzwonić lub wysłać sms) – nie 
ma konieczności rozliczenia się 
za połowę miesiąca

 | Rozliczenie raz w miesiącu

 | W ostatni dzień roboczy każdego 
miesiąca nasze biura są otwarte 
do godziny 19h00

 | W sytuacjach «awaryjnych» 
pracownik może się rozliczyć 
smsem w ostatni dzień miesiąca

KONTAKT

AVENUE DE TERVUEREN, 145 
1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

TEL.: 02.646.36.10
GSM : 0487.27.13.75

RUE DE LA VICTOIRE, 10
1060 SAINT-GILLES
TEL. : 02.538.67.04
GSM : 0484.77.03.76

  Hygienet 
  Titres Services
  
 

  www.hygienet.be

Radosnych 
Świąt 

Wielkanocnych!



Rozmowę zacznij w sposób naturalny. Ra-
czej w ciągu dnia niż wieczorem, tuż przed 
snem. Jeśli masz wątpliwość, czy dziecko 
jest odpowiednio dojrzałe do rozmowy, 
wybadaj, co już wie na ten temat. Jakie 
ma skojarzenia ze słowem „wojna”? Jak 
sobie ją wyobraża? Aby zorientować się, 
co już wie, zapytaj wprost, czy ktokolwiek 
z nauczycieli mówi o tym w szkole. Czy 
ostatnio potomek zetknął się z komenta-
rzami, zdjęciami, fi lmami na temat działań 
zbrojnych? Czy jego rówieśnicy poruszają 
w ostatnich dniach podobny temat? Do-
piero na tej podstawie zbuduj bazę do 
przekazywania informacji. 

Najważniejszą zasadą jest mówienie dzie-
ciom prawdy. Również o tym, że w kraju 
graniczącym z Polską wybuchła „wojna”, 
choć zamiast słowa „wojny” lepiej użyć 
określenia „walka”. Nie ma potrzeby na-
kreślać tła geopolitycznego ani rzucać 
oskarżeniami. To nie ten typ interlokutora. 
Unikaj eskalowania problemu. Dawkuj in-
formacje i przekazuj tylko te sprawdzone. 
Podczas rozmowy z nastolatkiem sprawdź, 
jakimi danymi już dysponuje. Zapewnij, że 
jeśli będzie potrzebował wsparcia i rozmo-
wy, to zawsze może się do ciebie zwrócić. 
Zachęć go do stawiania pytań. Jeśli nie 

znasz odpowiedzi, nie wymiguj się. Obie-
caj, że dowiesz się następnego dnia. Wy-
korzystaj tę sytuację jako okazję do wspól-
nego poszukiwania analiz. Przypomnij, 
że nie wszystkie informacje w internecie 
są weryfikowane, więc należy korzystać 
z wiarygodnych źródeł – serwisów infor-
macyjnych lub stron organizacji między-
narodowych. Im dziecko starsze, tym wy-
jaśnienia mogą być bardziej szczegółowe. 

Zwróć uwagę na to, do jakich mediów ma 
wgląd twój potomek. Poprzez nieograniczo-
ny dostęp do portali internetowych i social 
mediów już dzieci w wieku wczesnoszkol-
nym mają często własną wersję zdarzeń 
i przyjmują cudze, nie zawsze racjonalne 
opinie. W sieci uzyskują wiadomości nie-
rzetelne i wprowadzające niepotrzebną 
panikę. Ważne jest ograniczenie zasięgu 
mediów młodszym dzieciom. Obserwowa-
nie apokaliptycznych scenerii odtwarza-
nych w wiadomościach może być trauma-
tycznym przeżyciem. Zrezygnuj z oglądania 
telewizji, gdy potomstwo jest w pobliżu. 
Media sprzedają krew i łzy. Zwróć też uwa-
gę na to, czy malec nie podgląda zza przy-
mkniętych drzwi. Nawet jeśli wydaje ci się, 
że jest zaabsorbowany zabawą, może chło-
nąć przekaz jak gąbka.

Zastanów się, w jaki sposób rozmawiasz 
o konfl ikcie z domownikami lub z innymi do-
rosłymi, choćby przez telefon lub w sklepie. 
Gdy rozmowa odbywa się w towarzystwie 
dziecka, miej się na baczności. Dziecko jest jak 
barometr. Odwzorowuje emocje opiekunów.

Zadanie rodzica polega na zapewnieniu, 
że rodzina jest bezpieczna. Bywa, że tylko 
tyle potrzebujemy. Jeśli twój maluch nie 
jest zainteresowany rozmową o wojnie, nie 
ma potrzeby sztucznie wywoływać tematu 
i prowokować do głębszych refl eksji. Małe 
dzieci nie powinny być zmuszane do bycia 
świadomym. Pamiętaj, że każdy dorasta 
w swoim tempie. To, że pięciolatek bawi 
się w gwiezdną wojnę, wcale nie znaczy, że 
propaguje terroryzm na świecie. 

Im młodsze dziecko, tym trudniej mu zwer-
balizować lęki i stres. Zwróć uwagę na zmia-
ny w zachowaniu. Bóle brzucha, trudności 
w zasypianiu, koszmary senne, wzmożona 
potrzeba bliskości, ssanie kciuka lub niekon-
trolowany płacz to sygnały, że coś zaburza 
równowagę malucha. Zabawy i rysunki mogą 
także odwzorowywać przerażenie. Póki kon-
fl ikt na świecie trwa, wracaj do rozmów. Pytaj 
potomka, jak się czuje, a może ma nowe te-
maty, o których chciałby porozmawiać? 

Niezależnie od wieku dziecka skup 
się na tym, co dzieje się tu i teraz. 
Pomimo chaosu informacyjnego, 
jaki nas otacza, nie histeryzuj. Nie 
wybiegaj za daleko w przyszłość. 
Nie pomniejszaj wagi konfl iktu, ale 
też nie pisz katastrofi cznych scena-
riuszy. Rodzice powinni być uczciwi 
wobec swoich dzieci, ale zważaj 
na słowa. Nie dopuść do tego, by 
dziecko wyszło z rozmowy, czując 
jeszcze większy strach. Upewnij się, 
że po rozmowie odczuwa spokój.

Przeszkodą w rzeczowej konwersa-
cji bywają nasze poglądy i wszech-
obecne stereotypy. Mówienie 
o pewnej grupie ludzi lub określo-
nym kraju może doprowadzić do 

sprzedawania uprzedzeń. Miej na uwa-
dze, że twoje potomstwo może chodzić 
do placówki edukacyjnej wraz z dziećmi 
z Ukrainy lub z Rosji. Konflikt podsyca 
dyskryminację. Bądź więc ostrożny wo-
bec składanych deklaracji. Przekuj zło 
w dobro. Nie potępiaj, ale ucz współczu-
cia. Unikaj stygmatyzujących określeń 
wobec stron konfl iktu. Skup się na tole-
rancji i niesieniu pomocy, a nieodpartą 
chęć odwetu zawieś na kołku. Jeśli masz 
problem z zachowaniem pozytywnej po-
stawy, powiedz tyle, ile trzeba – co my-
ślisz o wojnie w ogóle i jaka jest twoja 
opinia na temat interwencji militarnych 
we współczesnym świecie.

Wojna niesie za sobą ofi ary. Podpowiedz 
jednak dziecku, że zawsze można znaleźć 
ludzi, którzy z dobroci serca pracują, aby 
pomóc innym. Wskaż punkty pomocy 

uchodźcom i zorganizowane for-
my wsparcia. Spytaj potomka, czy 
chciałby uczestniczyć w działaniach 
pomocowych. Zastanówcie się 
i przedyskutujcie możliwości dota-
cji dla narodu ukraińskiego, choćby 
symboliczne. Można przypiąć wstą-
żeczki w kolorach fl agi ukraińskiej, 
narysować plakat na rzecz pokoju 
lub wziąć udział w lokalnej zbiórce 
darowizn. Dzieci czują się raźniej, 
gdy wiedzą, że mogą realnie po-
móc. My, dorośli, mamy podobnie. 
Poczucie sprawczości, choćby mini-
malnej, przynosi wielką ulgę.

Sylwia Znyk
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Tak jak katolicy, również osoby prawosław-
ne udają się do świątyni, aby poświęcić je-
dzenie. Do koszyczków oprócz pokarmów 
wkłada się także świeczki. Cała zawartość 
zostanie zjedzona podczas śniadania wiel-
kanocnego, które kończy czterdziestodnio-
wy post. Na świątecznym stole nie może 
zabraknąć jajek, mięsa, serowej paschy 
i wielkanocnej babki zwanej kuliczem. Kulicz 
symbolizuje doskonałość oraz dostatek, to 
babka z kandyzowanymi owocami, migdała-
mi i orzechami. W prawosławnych koszycz-
kach nie znajdziemy baranków ani zajączków.

Wyznawcy prawosławia również przygotowu-
ją pisanki; mają one charakterystyczny czer-
wony kolor. Jest to nawiązanie do rzymskiego 
cesarza Tyberiusza, który chciał powstrzymać 
głoszone Ewangelie i powiedział, że prędzej 
uwierzy, że jajko zamieni się w czerwone, niż 
w zmartwychwstanie zmarłych. Ostatecznie 
cesarz uwierzył i nawet przyjął chrzest. Czer-
wień to również symbol nadziei i miłosierdzia, 
ale też krwi przelanej na krzyżu.

Ze względu na zbliżające się w 2025 roku 
1700-lecie obchodów soboru nicejskiego, 
szef stałej Misji Patriarchatu Konstantyno-
pola przy Światowej Radzie Kościołów opo-
wiedział się za reformą kalendarza prawo-
sławnego. Stwierdził, że byłaby to „dobra 
okazja, aby wytłumaczyć chrześcijanom po-
trzebę reformy kalendarza i wspólnej daty 
Wielkanocy, aby pozostać prawdziwie wier-
nymi decyzjom pierwszego soboru ekume-
nicznego”. Może więc wkrótce nastąpi po-
łączenie tych dat i wspólne świętowanie.

Agnieszka Strzałka

Jak co roku cieszymy się zbliżającą się wiosną i nadchodzącymi Święta-
mi Wielkanocnymi. Jednak święta w tym roku będą dla niejednego z nas 
inne niż zwykle, a to wszystko za sprawą obecnej sytuacji na świecie. Wie-
lu z nas przyjęło pod swoje dachy uciekających przed wojną sąsiadów 
z Ukrainy, a jeśli nawet nie gościmy nikogo u siebie, to jednak warto dowie-
dzieć się nieco więcej o wielkanocnych tradycjach zza wschodniej granicy.

Wielkanoc jest świętem ruchomym, a jej 
data wielokrotnie stawała się przedmiotem 
sporu. Ostatecznie przyjęto, że katolickie 
święto Wielkiej Nocy przypada w niedzielę 
po pierwszej wiosennej pełni księżyca, czyli 
po 21 marca, a maksymalnie do 25 kwietnia.

Kościoły obrządku wschodniego określają 
daty świąt według kalendarza juliańskie-
go, dlatego powstają różnice w terminach. 
Kalendarz juliański jest przesunięty o około 
dwa tygodnie w stosunku do kalendarza 
gregoriańskiego. W związku z tym pra-
wosławni Wielkanoc obchodzą między 
4 kwietnia a 8 maja.

Ze względu na cykl księżyca co kilka lub kil-
kanaście lat święta wypadają w tym samym 
terminie, tak było np. w 2014 i 2017 roku. 
Kolejna wspólna Wielkanoc przypadnie za 
trzy lata. W bieżącym roku osoby prawo-
sławne świętują tydzień później niż katolicy, 
czyli 24 i 25 kwietnia. 

W obrządku prawosławnym niezwykle waż-
ne są obchody całego Wielkiego Tygodnia, 
a od Wielkiego Piątku do Paschy obowiązu-
je ścisły i bardzo restrykcyjny post – spoży-
wa się tylko chleb i wodę. 

Z okazji świąt Wielkiej Nocy cerkwie przy-
ozdabia się bogato kwiatami, białymi 
szatami i zapala się wiele świateł. Cele-
brans, czyli duchowny, który odprawia 
nabożeństwo, zakłada odświętne białe 
szaty liturgiczne. W kościele prawosław-
nym podczas świąt najważniejszy jest 
całun, nazywany także płaszczenicą. Jest 
to tkanina, na której widnieje wizerunek 
Chrystusa, bogato zdobiona postaciami 
m.in. Matki, uczniów, aniołów i niewiast. 
Tkanina wystawiana jest w Wielki Piątek 
i Wielką Sobotę, a nabożeństwa sprawuje 
się przy otwartych wrotach ikonostasu.

Jutrznia paschalna wraz z procesją roz-
poczyna się już w Wielką Sobotę o 23.30, 
wtedy wierni zbierają się i zaczynają 
wspólne modlitwy. Według tradycji wierni 
okrążają cerkiew trzy razy, kierując się od 
zachodu na wschód, a na koniec zatrzy-
mują się przed zamkniętymi drzwiami, 
które są symbolem otchłani piekielnych. 
Następnie kapłan trzykrotnie puka krzy-
żem i otwiera drzwi, wtedy wierni mogą 
wejść do środka. Jest to symbol bram raju 
i niewiast, które udały się, aby o świcie na-
maścić ciało Jezusa.

Na zakończenie wierni śpiewają psalmy, cie-
sząc się ze Zmartwychwstałego Chrystusa. 
Na znak uniwersalności wiary Ewangelia 
śpiewana jest w trzech językach: cerkiew-
nosłowiańskim, łacińskim i greckim. Nabo-
żeństwo kończy obrzęd myronowania, czyli 
namaszczenia wiernych świętym olejem, 
oraz poświęcenie chleba. Chleb nie jest 
jednak spożywany w całości, jego część 
przechowywana jest jako relikwia.
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KALENDARZ WYDARZEŃ

do 31.05
LASCAUX EXPERIENCES
Wirtualna wizyta jaskini Lascaux

Prehistomuseum, 4400 Flémalle / Liège
www.lascaux.prehisto.museum 

do 30.06
WYSTAWA: MAŁY KSIĄŻĘ WŚRÓD LUDZI
Antoine de Saint Exupéry.  
Le Petit Prince parmi les Hommes

Brussels Expo, 1020 Bruxelles
www.expo-petitprince.com   

do 30.06
WYSTAWA: THE CLIMATE SHOW
Spektakl, który podchodzi do zmian klimatycznych  
z nowej perspektywy!

Brussels Expo, 1020 Bruxelles
www.theclimateshow.eu

do 7.08
WYSTAWA: T.REX
Wystawa zaprasza na spotkanie z fascynującym 
zwierzęciem, prawdopodobnie najbardziej znanym  
z dinozaurów. Zaraz po wejściu do środka… 
spektakularne spotkanie twarzą w twarz z liczącą  
67 milionów lat samicą T.rex. Ma na imię Trix i wita  
nas w pozycji do ataku. Jej szkielet, odlew 3D,  
po prostu zapiera dech w piersiach.

Muséum des Sciences Naturelles,  
1000 Bruxelles
www.sciencesnaturelles.be

WYSTAWA POP MASTERS
Wystawa poświęcona trzem ikonom pop-artu: 
Andy’emu Warholowi, Keithowi Haringowi  
i Royowi Lichtensteinowi. Będzie można  
zobaczyć ponad 150 oryginalnych plakatów.

Grand-Place 5, 1000 Bruxelles
www.expopopmasters.be

FRIDA KAHLO – THE LIFE OF AN ICON 
La Galerie Horta, 1000 Bruxelles
www.fridakahlobruxelles.be

ART NOUVEAU – HOTEL SOLVAY
www.hotelsolvay.be

2.04 – 3.05
FLORALIA BRUSSELS 
Wystawa wiosennych kwiatów cebulkowych na terenie 
zamkowego parku.
Château de Grand-Bigard, 1702 Grand-Bigard
www.kasteelgrootbijgaarden.be

od 5.04
TOUTANKHAMON:  
JEGO GROBOWIEC I SKARBY
Wystawa prezentuje unikalny obraz starożytnego 
Egiptu. Dzięki setkom doskonale zrekonstruowanych 
przedmiotów, zapierającej dech w piersiach scenerii 
i fascynującym wyjaśnieniom, jest to najbardziej 
kompletna wystawa na świecie, która pozwala odkryć 
życie młodego króla. 
Tour & Taxis, 1000 Bruxelles
www.tutankhamunexpo.com

8 – 10.04
MADE IN ASIA & YOUPLAY
Brussels Expo, 1020 Bruxelles
www.madeinasia.be 

15.04 – 22.05
ORANŻERIE KRÓLEWSKIE
Domaine Royal de Laeken, 1020 Bruxelles
Informacje i obowiązkowa rezerwacja:
www.koninklijke-serres-royales.be 

do 17.04
WYSTAWA: ORIENT-EXPRESS
Train World, 1030 Bruxelles
www.trainworld.be

29.04 – 8.05
LES FLORALIES 
Największa w Belgii wystawa roślin i kwiatów.
Gent ICC – Citadelpark, 9000 Gent
www.gentsefloralien.be

29.04 – 1.05
BALKAN TRAFIK FESTIVAL 
www.balkantrafik.com 

30.04 i 1.05
CARMINA BURANA 
Cirque Royal, 1000 Bruxelles
www.ballets.be 
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WOJNA NA SŁOWA, 
czyli to i owo 
o propagandzie
Propaganda wojenna, polityczna, wizerunkowa, właściwie każda towarzyszy 
nam od zawsze, choć samego słowa zaczęto używać w podobnym do dzisiej-
szego kontekście dopiero w XVII w. Papież Grzegorz XV powołał w 1622 r. Kon-
gregację Propagandy Wiary, co nie bardzo przypadło do gustu protestantom, 
którzy na organizacji nie pozostawili suchej nitki. Wielu z nas kojarzy propa-
gandę negatywnie, ale nie można o niej myśleć jedynie w tych kategoriach, 
o nie! Propaganda to pani o wielu twarzach; może być humorzasta, heroiczna, 
pomocna, śmieszna i straszna. Warto ją dobrze poznać, by nie wdepnąć bez-
myślnie w zastawione przez nią niebezpieczne pułapki. 

Już na tych kilku bardzo prostych przykła-
dach widać, że nasze negatywne pojęcie 
na temat propagandy nie jest do końca 
trafne. Każdy kij ma dwa końce: na jednym 
my w AK przyklaskujemy działaniom swoich 
dowódców, fałszerzy i szpiegów, na drugim 
naziści liczą straty, tracą honor i zachodzą 
w głowę, skąd taka masa podrobionych 
przepustek. Kiedy prezydenci, generałowie, 
władze Kościoła zachęcają do chwycenia 
za broń, uprawiają propagandę mającą na 
celu rozbudzenie pozytywnych i im w da-
nym momencie koniecznych postaw. Tylko 
że mało kto używa tego słowa w pozytyw-
nym kontekście, czyli w sytuacji, kiedy nam 
dzieje się krzywda i trzeba stanąć do walki 
z okupantem. Wtedy mówimy o rozbudza-
niu ducha i porywaniu serc. 

Negatywne postrzeganie słowa jest ści-
śle zakorzenione w tym, po której stronie 
okopu się stoi – partyjny bełkot o planach 
sześcioletnich, amerykańskiej stonce 
oraz „naszym” i „waszym” nie brzmiał dla 
wszystkich po „czerwonej” stronie żela-
znej kurtyny jak propaganda. Tak samo 
amerykańskie ostrzeżenia o „czerwonej 
zarazie”, białych niedźwiedziach w Pol-
sce i wszechobecnych tam szpiegach nie 
sprawiały wrażenia dziwacznych. Mówię 
o tym nie po to, by propagandzistów 
zdyskredytować albo obsypać medalami, 
ale po to, żebyśmy byli świadomi tego, że 
w przypadku rządowego bla ba bla zawsze 
powinniśmy pamiętać, że często punkt wi-
dzenia zależy od punktu siedzenia.

BRACIA, DO BRONI!

Mając w pamięci ostatnie zdanie, 
przejdźmy teraz do aktualnych wydarzeń 
i roli propagandy w tym całym okropnym 
teatrze grozy. Rosyjscy spece od dezin-
formacji i propagandy już na długo przed 
atakiem na suwerenność Ukrainy rozpo-
wszechniali wśród społeczeństwa infor-
macje o rzekomych nadużyciach władzy 
wobec ludności popierającej separaty-
styczne republiki. Opłacane przez władzę 
media pokazywały cierpienie obywateli 

dzą. Taką propagandę z lubością upra-
wia PiS, głosząc peany na cześć swoich 
rozlicznych sukcesów, których ani widu, 
ani słychu w realnym świecie. Innym 
przykładem, który najczęściej pojawia 
się przy opisywaniu takiego zabiegu, 
jest rozpowszechnianie wśród nazistów 
przez wywiad Wielkiej Brytanii informacji 

My wiemy, że oni kłamią, oni wiedzą, (...) że my wiemy, że kłamią,  
my wiemy, że oni wiedzą, że my wiemy, że kłamią,  
ale oni nadal kłamią. 

Aleksander Sołżenicyn

BIAŁA? SZARA? CZARNA? 
ZŁA? DOBRA? 

Propaganda to temat rzeka, dlatego boję 
się, że niniejszy tekst zostanie przez was, 
drodzy czytelnicy, oceniony tak, jak pra-
ca magisterska jednego z moich kolegów 
przez profesora żartownisia: „W tym  

temacie można się, drogi panie, utopić, 
a pan sobie nawet nóg dobrze nie zamo-
czył”. Ale spróbujmy. Warto może zacząć 
od tego, że uczeni wyróżnili trzy rodzaje 
propagandy: białą, szarą i czarną. Biała 
to taka, kiedy źródło informacji i inten-
cja nadawcy są znane i oczywiste. Kiedy 
Filip albo królowa Elżbieta zwracają się 
do obywateli, wiemy doskonale, do czego 
dążą w swoich wystąpieniach. W przy-
padku szarej propagandy nie można do-
kładnie stwierdzić, czy dane informacje 
są prawdziwe ani z jakiego źródła pocho-

o tym, jakoby Anglicy posiadali nową broń 
pozwalającą im podpalić morze. Niby od 
razu zalatuje bujdą na resorach, ale jed-
nak strach pomyśleć, co by było, gdyby… 
Kolej na czarną propagandę: występuje 
wtedy, kiedy jedna strona fałszuje doku-
menty i podaje nieprawdziwe informacje 
w imieniu drugiej strony. Brzmi skompliko-
wanie, ale chodzi np. o drukowanie przez 
AK fałszywych niemieckich dokumentów 
albo rozprzestrzenianie przez Francuzów 
fałszywych kartek żywnościowych na te-
renie faszystowskich Niemiec. 

38 GAZETKA





pod ciężarem niekompetentnego pre-
zydenta, skorumpowanych urzędników 
i niewydolnego systemu administracyj-
nego. Co jakiś czas takie sygnały docie-
rały i do innych europejskich krajów, 
zwłaszcza poprzez internet i grupy zaan-
gażowane w tropienie teorii spiskowych. 
Rosyjskie trolle, o których w tym nume-
rze również co nieco mówimy, działali 
prężnie, żeby stworzyć negatywny obraz 
Ukrainy i przedstawić Putina jako wyba-
wiciela uciśnionych. Władza wiedziała, 
że w obliczu jawnej niesprawiedliwości 
i cierpienia „braci” prosty Rosjanin przy-
klaśnie takim działaniom, a żołnierze, 
jak to już nieraz bywało, wskoczą ocho-
czo w kamasze i z okrzykiem „uuuraaa” 
ruszą w bój. Propagandowe komunikaty 
o potrzebie wyrugowania zła i o przywró-
ceniu pokoju uciśnionemu narodowi to 
najlepsza droga do zjednania sobie zwo-
lenników. Nic tak nie polepsza nastroju, 
jak wojna „w naszej słusznej sprawie”. 

Trudno stwierdzić, jakie jest faktyczne 
poparcie rosyjskiego społeczeństwa dla 
działań prezydenta, ponieważ z jednej 
strony odcięto dostęp do wielu kanałów 
wymiany informacji, a z drugiej stro-
ny każdego, kto pyta o opinię na temat 
władzy, podejrzewa się tam o bycie pod-
stawionym, co uniemożliwia naturalną 
konwersację. Wiele wskazuje na to, że 
o napaści wojsk Federacji Rosyjskiej na 
Ukrainę i o skali tej operacji Rosjanie do-
wiadują się dopiero teraz, przez internet 
na VPN, akcje organizacji Anonymous 
oraz dotkliwe dla wszystkich sankcje. 

Putin i jego administracja bardzo dokład-
nie przemyśleli, jaką drogę propagan-
dową obrać wobec własnych obywateli; 
gorzej poszło im ze wszystkimi innymi. 
Wierutne kłamstwa na temat denazyfika-
cji władz Ukrainy nie spotkały się na Za-
chodzie, więcej: nigdzie nie spotkały się 
z poparciem, ponieważ opinia publiczna 
wiedziała, że Putin pogrywa sobie nieczy-
sto i kłamie. Nie wiadomo, czy podlegli 
mu obywatele również tak jego gadaninę 
oceniali, ale można przypuszczać, że nie 
do końca, ponieważ relatywnie niewielka 
jest presja z ich strony do zaprzestania 
konfliktu. Trzeba też jednak pamiętać, 
że Rosjanie żyją w strachu przed repre-
sjami, aresztowaniami i utratą statusu 
społecznego. Ludzie widzą znikających 
opozycjonistów, najprawdopodobniej 
wiedzą o otruciach – może nawet więcej 
niż my tutaj. 

„O PIĘDZI, CHWALE  
I RUBIEŻY (…)”

Smutne jest to, że odkopaliśmy wiersz Tu-
wima „Do prostego człowieka” tak późno, 
kiedy konflikt już szaleje za naszymi ple-
cami. Jest w tym krótkim tekście tak wie-
le prawdy o wojnie i o tym, jak bardzo ci, 
którzy do niej dążą, dbają jedynie o wła-
sne interesy i mają w dalekim poważaniu 
życie innych. Propagandowe nawoływa-
nie do „denazyfikacji” i „obrony braci 
w biedzie” nie jest, jak już powiedziałam, 
przypadkowe. Propaganda to słowa, ob-
raz, teatralne gesty i nagrywanie pod-
stawionych aktorów witających kwiata-
mi wyzwolicieli. Putin i jego poplecznicy 
używają starej jak świat układanki „my” 
– „oni”, „nasze dobre” – „ich złe”, „u nas 
pokój” – „u nich chaos”. Nie bez przyczy-
ny każda propaganda wojenna opiera się 
na bardzo prostych przeciwieństwach 
„ja, przyjaciel” – „on, wróg”, nie można 
przecież nikogo zachęcić do strzelania do 
drugiego człowieka, stawiając go w pozy-
tywnym świetle. 

Trolle Kremla właśnie na tej opozycji chcą 
rozbudzić niechęć w Polakach do przyj-
mowania ukraińskich uchodźców. „Nie 
wiadomo kogo sobie bierzecie pod swój 
dach”, „a Wołyń?”, „to wrogowie, a my, 
Rosjanie, zawsze pomocni”. Kiedy w dys-
kusji, postach albo artykułach prasowych 
wyciąga się na wierzch wydarzenia histo-
ryczne, dawne konflikty, różnice kulturo-
we w taki sposób, by Ukraińców przed-
stawić jako „ich, innych”, a władze Rosji 
i Rosjan jako „nas, braci”, można mieć 
pewność, że osoba, która słowa te publi-
kuje, bawi się, mniej lub bardziej świado-
mie, w trolla i propagandzistę Putina. 

Specjaliści od grania na emocjach i od PR 
zawsze sięgają też do pokładów naszej 
naturalnej, niejako wrodzonej potrzeby 
obrony dobrego imienia naszego kraju 
i narodu. To właśnie dlatego Putin mówił 
w swoich odezwach o nazistach i kome-
diantach we władzach Ukrainy, a siebie 
i swoją „specjalną operację” prezentował 
jako braterskie dzieło pomocy. Nie można 
przecież patrzeć bezczynnie, kiedy separa-
tystyczne republiki zamieszkiwane przez 
ludność mówiącą po rosyjsku cierpią 
pod butem nazisty! Honor nakazuje wal-
kę, kto nie chwyta za broń, jest zdrajcą. 
Każde słowo, zdanie i gest są w przekazie 
propagandowym dokładnie przemyślane 
i nastawione na jeden cel: przekonanie 

jak największej liczby osób do naszej racji. 
Trzeba też, nawet za cenę ośmieszenia się 
przed światem, pokazywać sukcesy mili-
tarne i społeczne na terenie, gdzie prze-
chodzi wojsko wybawiciela. 

Śmieszny i straszny zarazem jest film 
nagrany przez mieszkańców jednego 
z ukraińskich miast, w którym zobaczyć 
można bus wypełniony statystami, któ-
rzy podjeżdżają do konwoju, wysiadają, 
biorą do garści przygotowane wcześniej 
kwiatki i z uśmiechem na ustach wręcza-
ją je bohaterskim obrońcom uciśnionego 
narodu ukraińskiego. Po nagraniu i kilku 
zdjęciach impreza się zwija, kwiaty są 
zabierane, a bus jedzie dalej. My wiemy, 
że to tylko ustawka, ponieważ mamy na-
grania, widzimy wszystko z perspektywy 
pokładających się ze śmiechu na widok 
tego wszystkiego Ukraińców. Jeśli jednak 
takie idylliczne obrazki dotrą po obróbce 
do widza w Rosji, może mieć on zupełnie 
inne odczucia. Będzie go rozpierała ra-
dość i duma, bo tak właśnie działa propa-
ganda – ktoś wybiera to, co musimy zoba-
czyć, a my reagujemy tak, jak tego się od 
nas oczekuje.

Powiedzmy sobie szczerze: niezależnie 
od faktycznego rozstrzygnięcia konfliktu 
między Rosją a Ukrainą, jakkolwiek bar-
barzyńsko to w tej chwili brzmi, Rosja 
przegrała tę wojnę wizerunkowo już na 
samym początku. Poplecznikom Władimi-
ra Putina wydawało się, że sztuczki pro-
pagandowe, które od lat stosują na wła-
snych obywatelach z mniej lub bardziej 
pozytywnym skutkiem, wystarczą, żeby 
przekonać świat do swoich racji. Oczywi-
ście plan spalił na panewce, a ci, którzy 
byli i są odpowiedzialni za PR prezydenta 
i Federacji Rosji, wyszli na kompletnych 
idiotów. 

W obliczu tej ogromniej tragedii milio-
nów ludzi nie zapominajmy jednak o tym, 
że miłość do uchodźców z Ukrainy nie po-
winna iść w parze z nienawiścią do Rosjan 
i Białorusinów. Pamiętajmy, że to, co oni 
w swoich krajach przez lata konsumowali 
jako „jedyną prawdę” i „właściwy obraz 
świata”, jest propagandą, która, jeśli się 
ją wystarczająco długo powtarza, staje się 
częścią myślenia. Naszym zadaniem jest 
pokazanie im prawdy i otwarcie drogi do 
dialogu, który naprawi błędy popełnione 
przez przez dyktatorów żądnych władzy.

Anna Albingier
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•  zaprzyjaźnione Ukrainki przygotują dla Was pyszny 
poczęstunek

• degustacja polskich wielkanocnych potraw
•  kącik kreatywny dla dzieci - wspólnie z najmłodszymi 

będziemy przygotowywać wielkanocne ozdoby
•  możliwość zakupu rękodzieła: produkty wykonane 

na szydełku, biżuteria z bursztynów, naturalne 
kosmetyki, a także miody i herbaty oraz odzież 
dziecięca polskich marek. 

W tym roku życząc Wam zdrowych i spokojnych 
Świąt Wielkanocnych chcemy Was zaprosić 
na wyjątkowe wydarzenie:

To będzie prawdziwy weekend z folklorem, 
dlatego nie może Was zabraknąć:

Dochód ze sprzedaży zostanie przekazany dla 
rodzin ukraińskich, które aktualnie mieszkają 
w klasztorze Braci Kapucynów w Antwerpii 
oraz dla Fundacji wspierających ukraińskie 
schroniska dla zwierząt.  

Kiermasz Świąteczny 
z sercem dla UUkkrraaiinnyy

Razem dbamy o to co ważne.

9 kwiecień (sobota) 10:00 – 15:00 
10 kwiecień (niedziela) 10:00 – 18:00
Biuro MaxiClean w Antwerpii, Frankrijklei 49
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Wojna na wszystkich frontach, 
czyli jak rozpoznać internetowe prorosyjskie trolle
Wojna Rosji z Ukrainą i jej sojusznikami nie rozgrywa się jedy-
nie na ulicach miast i polach naszego wschodniego sąsiada, 
ale od pierwszego dnia ataku trwa także w internecie i me-
diach. Od początku konfliktu rządy państw przeciwnych na-
paści wojsk Putina alarmują o wzroście liczby rosyjskich cy-
berataków oraz o wzmożonej aktywności botów i opłacanych 
prorosyjskich trolli na forach i w mediach społecznościowych. 

Mimo usilnych starań dziennikarzy, eks-
pertów i działaczy społecznych zdarza się 
niestety, że antyukraińskie, antyeuropej-
skie i antyzachodnie treści preparowane 
przez opłacanych przez Kreml „agentów” 
znajdują posłuch wśród niektórych osób. 
Chodzi tu zwłaszcza o tych użytkowników 
internetu, którzy wiadomości o świecie 
czerpią z niesprawdzonych źródeł, takich 
jak fora, grupy dyskusyjne, Facebook 
czy Instagram. W obliczu narastających 
napięć warto zastanowić się, jak propu-
tinowskich trolli rozpoznać i jak z nimi 
walczyć.

Konta trolli często aktywowane są jedy-
nie w razie potrzeby, czyli na przykład 
wtedy, kiedy trzeba wzbudzić sprzeciw 
wobec szczepionek albo gdy liczy się na 
dezinformację społeczeństwa w cza-
sie konfliktu zbrojnego. Dlatego warto 
przyjrzeć się nie tylko temu, kiedy kon-
to zostało założone, ale też w jakich 
momentach pojawiają się na nim posty. 
W przypadku większości portali spo-
łecznościowych widoczna jest data do-
łączenia. Jeśli więc konto powstało do-
kładnie w dniu napaści Rosji na Ukrainę 
i można na nim znaleźć jedynie treści 
antyukraińskie, wiadomo, że mamy do 
czynienia z propagandą.

2.  Sprawdźmy, na jakiej poczcie e-mail  
zarejestrowany jest dany użytkownik. 
Na Instagramie i Facebooku bardzo 
łatwo to zrobić, wystarczy wpisać 
w oknie logowania nazwę podej-
rzanego konta, a następnie wcisnąć 
„przypomnij hasło”. Wielu trolli nie 
zabezpiecza odpowiednio swojej in-
ternetowej aktywności, dzięki czemu 
można w taki sposób zobaczyć część 
adresu e-mail, na którym konto zo-
stało utworzone. Jeśli widzimy .ru na 
końcu, to możemy mieć już pewność, 
że mamy do czynienia z rosyjską pró-
bą dezinformacji.

3.  Publikacje zbiegają się w czasie z rozpo-
częciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. 
Jeśli widzimy, że konto założono daw-
niej, ale pierwsze posty dotyczą jedynie 
„specjalnej rosyjskiej operacji”, możemy 
być pewni, że to konto uśpionego trolla. 
Trolle mają wiele zamówień, muszą mieć 
w związku z tym wiele różnych kont. Czę-
sto więc zakładają profile, które planują 
wykorzystać jedynie do jednej opłaco-
nej akcji. Pojawienie się postów sieją-
cych nienawiść do uchodźców z Ukrainy, 
a mówiących dobrze tylko o Rosjanach, 
nie można nazwać przypadkiem. 

1.  Brak znajomych na profilu lub konta o po-
dejrzanych nazwach. Trolle często nie mają 
nawet zdjęcia profilowego, a na ich ścia-
nach nie ma nic, co można nazwać osobi-
stym. Nie wstawiają zdjęć, a jeśli już jakieś 
mają, to bardzo łatwo można sprawdzić, czy 
jest „naturalne”, czy też dostępne za opłatą 
lub za darmo na stronie oferującej w inter-
necie obrazki i fotografie. Żeby wyszukać 
obraz w Google, wystarczy najechać mysz-
ką na zdjęcie, kliknąć prawym klawiszem 
i wybrać opcję „szukaj grafiki w Google”. To 
najłatwiejszy sposób na to, by przekonać 
się, czy dana osoba istnieje, czy też nie. 
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4.  Posty koncentrują się jedynie na pozy-
tywnym przedstawieniu działań Rosji 
i na malowaniu negatywnego obrazu 
Ukrainy, uchodźców, pomagających im 
Polaków i działalności NATO. Trolle mają 
odgórne wytyczne dotyczące tematyki 
publikacji, często też posługują się me-
todą kopiuj-wklej. Jedna osoba pisze 
post, na przykład o znajomej, której 
siostra nie została przyjęta do lekarza 
w Ząbkach z dzieckiem, bo teraz przyj-
mują tylko uchodźców, a kolejne osoby 
kopiują go, od czasu do czasu zmieniając 
niektóre szczegóły. I tak ze znajomej robi 
się siostra koleżanki, dziecko staje się 
dziadkiem w bardzo podeszłym wieku, 
a Ząbki Siedlcami. Pozostała cześć tekstu 
pozostaje niezmieniona. Można więc 
bez problemu wyszukać w Google pozo-
stałe wersje kłamstwa stworzonego na 
usługi rosyjskiej propagandy. 

Żeby uniknąć wpadki i nie zostać mniej 
lub bardziej świadomie rosyjskim trol-
lem, tyle że darmowym, wystarczy nie 
kopiować i nie rozprzestrzeniać nie-
sprawdzonych, chwiejnych i podejrzanie 
ogólnikowych historyjek. Wtedy nie bę-
dziemy wprowadzać innych w błąd i po-
magać agresorom w rozbudzaniu niena-
wiści do ukraińskich uchodźców.

5.  Trolle często posługują się zmyślonymi 
historiami, takimi, jak wspomniana wyżej 
bajeczka o lekarzu odmawiającym pomo-
cy. Bohaterami tych wszystkich wymyślo-
nych opowieści są „znajoma koleżanki”, 
„siostra męża mojej kuzynki”, „mąż są-
siadki znajomej naszej fryzjerki”, czyli nie 
konkretne osoby mające imię i nazwisko, 
ale jakieś twory, które mogą być każdym 
i nikim. Można przypuszczać i oczekiwać, 
że w obliczu tak oczywistego błędu lekarza 
odmawiającego pomocy matka chciałaby 
nagłośnić sprawę i zyskać sprawiedliwość. 

Miejsca, w których niby wydarzyła się 
jakaś sytuacja, dobierane są absolut-
nie przypadkowo i nie podaje się o nich 
żadnych dokładniejszych informacji, jak 
nazwa szpitala i ulicy czy nazwisko leka-
rza, który odmówił pomocy. To celowe 
działanie, ponieważ wiadomo, że ktoś 
mógłby pofatygować się z pytaniami do 
dyrekcji placówki. Ministerstwo Zdro-
wia samo opublikowało na swojej stro-
nie oraz w mediach społecznościowych 
informację, że opowieści o „znajomej 
z Ząbek” są kłamstwem. 

Warto jednak pamiętać, że sami też mo-
żemy bardzo łatwo takie łgarstwa wykryć 
i skonfrontować z nimi osobę, która je bez-
rozumnie powiela. Moja siostra na przy-
kład miała wśród swoich znajomych kogoś, 
kto skopiował post o zwolnieniach Polaków 
w jednym z zakładów mleczarskich i zastą-
pieniu ich uchodźcami. Siostra zaczęła do-
pytywać w komentarzach o to, o jaki zakład 
chodzi, w jakim mieście, ile osób zostało 
zwolnionych itp. Odpowiedzi nie uzyskała, 
ale post znikł. Jeśli macie wątpliwości co do 
publikowanych treści, nie bójcie się zada-
wać pytań. Osoby powielające posty trolli 
często działają bez namysłu, kierowane na-
głymi i najczęściej negatywnymi emocjami, 

i zaczynają myśleć dopiero w obliczu kon-
frontacji. Wielu kopiującym wydaje się, że 
działają w poczuciu obywatelskiego obo-
wiązku, a tak naprawdę działają dla dobra 
Rosji i jej interesów.

6.  Posty są pisane w taki sposób, by wywo-
łać szybko wiele negatywnych emocji. 
Trolle uwielbiają fake newsy, a im bardziej 
wyuzdane, okropne, niesprawiedliwe są 
wymyślane przez nich historie, tym lepiej. 
Udowodniono nieraz, że znacznie większy 
zasięg ma negatywna i kontrowersyjna in-
formacja niż ta wyważona i przedstawiona 
w spokojny sposób. Trolle w swoich działa-
niach wykorzystują na przykład nasze po-
czucie odpowiedzialności za słabych (dzie-
ci, osoby starsze) – nikt przecież nie może 
spokojnie patrzeć, gdy dziecku nie udziela 
się pomocy w szpitalu. Teksty przeważnie 
są krótkie, przepełnione negatywizmem, 
pisane WIELKIMI LITERAMI – wszystko 
po to, żeby szybko „uruchomić” tego czy 
owego bojownika na rzecz sprawy pol-
skiej. Niestety ci „sprawiedliwi”, którzy jak 
stado baranów podążyli patrolować ulice 
i strzec polskich kobiet przed napaścią wy-
uzdanych uchodźców, chadzali na smyczy 
rosyjskiej propagandy.

Nieczęsto bywam dumna z tego, że jestem 
Polką, przyznaję to z goryczą i autentycznym 
smutkiem, ale teraz, w obliczu ogromu pomo-
cy, jaka nadciąga zewsząd nad granicę, jestem 
przeszczęśliwa, że pochodzę z kraju, gdzie 
ludzie mają tak wielkie i otwarte na krzywdę 
innych serca. Boli mnie, że niektórzy dają się 
nabrać rosyjskim trollom, i mam nadzieję, że 
mój krótki tekst pomoże wam uniknąć wdep-
nięcia w bagno dezinformacji i propagandy, 
które próbuje się w Polsce rozpaćkać.

Anna Albingier

Na zdjęciach:  
zdemaskowane przykłady 
działalności trolli

46 GAZETKA



GAZETKA    47

Aaxe-Assurances
Courtier agréé depuis 1986



48 GAZETKA



GAZETKA   49



Associé actif – interesująca opcja, 
ale obarczona dużym ryzykiem w razie konfliktu

Koszty zatrudnienia pracownika w Belgii są bardzo wysokie, dlatego też wiele 
osób próbuje znaleźć rozwiązania, które pozwolą na prowadzenie działalności 
w ramach SPRL, ograniczając koszty pracownicze. „Idealnym” rozwiązaniem wy-
daje się wpisanie do SPRL tzw. udziałowców, którym zapisuje się przykładowo 1% 
udziałów w firmie. Taki udziałowiec jest tak naprawdę osobą samozatrudnioną 
i podlega składkom socjalnym, które często są opłacane przez właściciela 
SPRL w zamian za obniżenie stawki godzinowej.

Problem pojawia się wtedy, kiedy udziałowiec dostaje list od komornika, że za-
lega ze składkami i że jeśli w podanym terminie nie ureguluje zaległości, będzie 
prowadzona przeciw niemu egzekucja komornicza. Czasem okazuje się, że dług 
jest naprawdę wysoki, ponieważ właściciel SPRL nie opłacał rzeczonych składek 
od dłuższego czasu i w związku z tym narosły odsetki (3% oraz 7%).

Co w takiej sytuacji zrobić? Czy można się jakoś wybronić i uniknąć 
płacenia zaległych składek?
Jeżeli polubowne mediacje z „szefem” nie przynoszą rezultatów, warto wówczas 
podjąć próbę przekwalifikowania swojego statusu z „indépendant” na osobę 
zatrudnioną na umowę o pracę.

Można to zrobić jedynie na drodze sądowej, ale już samo skierowanie pisma w tej 
sprawie często powoduje, że właściciel SPRL, zdając sobie sprawę z ewentual-
nych konsekwencji takiej zmiany, dobrowolnie zgadza się na uregulowanie przy-
najmniej części zaległych składek.

Dlaczego właścicielowi SPRL nie opłaca się, aby sprawa trafiła do sądu?
Przede wszystkim ze względów finansowych. Gdyby sąd uznał, że wnioskodawca 
nie spełniał warunków osoby samozatrudnionej, czyli:

1. występowało hierarchiczne podporządkowanie (udziałowiec musiał 
robić to, co szef mu kazał),

2. udziałowiec nie miał możliwości samodzielnego regulowania swo-
jego czasu pracy oraz miejsca jej wykonywania,

3. udziałowiec nie miał wpływu na firmę ani nie czerpał ewentualnie do-
datkowych korzyści finansowych, gdy działalność przynosiła zyski (miał 
stałą pensję).

Jeśli powyższe warunki zostaną spełnione, to sąd orzeknie rekwalifikację statusu 
pracowniczego do 3 lat wstecz (lub do chwili rozpoczęcia współpracy, jeśli to krócej 
niż 3 lata), a co za tym idzie, właściciel SPRL będzie musiał uregulować wszystkie 
koszty pracownicze (ONSS – powiększony o 10% plus karne odsetki 7%, pensję 
minimalną w danym sektorze, nadgodziny, płatny urlop, wakacyjne, opłacić 
okres wypowiedzenia etc.). Jeśli to zliczymy, może się okazać, że mniej kosztowne 
dla szefa będzie jednak zapłacenie zaległych składek i uniknięcie sprawy sądowej 
oraz ewentualnych konsekwencji z nią związanych. Nie mówiąc już o tym, że Inspek-
cja Pracy może przeprowadzić kontrolę w firmie, jeśli istnieje podejrzenie, że takich 
„udziałowców”, którzy w rzeczywistości żadnymi udziałowcami nie są, jest tam więcej 
i tak naprawdę następuje naruszenie przepisów prawa pracy.

Agnieszka Sità
prawnik w ASBL Trampolina,

współpracownik Kancelarii Notarialnej w Brukseli
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a świecie spożywanie 
kiełków znane jest już 
od stuleci. Tradycja ta 
przywędrowała do nas 

nie tylko z Azji Wschodniej, gdzie 
w Chinach stosowano kiełki jako 
lek na różne schorzenia. Znana 
była również w Meksyku, gdzie 
kiełki spożywano na co dzień, 
a Aztekowie m.in. wypiekali 
z nich chleb. Z dobroczynnych 
właściwości kiełków korzystali 
też członkowie załóg statków, 
które odkrywały nowe lądy. 
Takie świeżo skiełkowane ziar-
na chroniły marynarzy przed 
zachorowaniem na szkorbut. 
Obecnie jedzenie kiełków staje 
się coraz większą modą, a na-
wet stylem życia.

Wieloletnie badania potwier-
dzają, że w ziarnach gromadzą 
się największe ilości witamin, 
białka i mikroelementów. Nasz 
organizm jest jednak tak zbu-
dowany, że gdy spożywamy 
całe nasiona, nie jest w stanie 
dokładnie ich strawić, by wydo-
być z nich wszystkie drogocen-
ne składniki. Najlepszym spo-
sobem jest wprowadzenie do 
diety właśnie świeżych kiełków, 
które pod wpływem fotosynte-
zy uwalniają z nasionek enzymy 
odpowiedzialne za rozkład czą-
stek na substancje proste, a te 
nasz organizm jest już w stanie 
przyswoić. W procesie kiełkowa-
nia z węglowodanów złożonych 
powstają cukry proste, a z białek 
– aminokwasy, zwiększa się też 
ilość witamin.

W specjalistycznych sklepach można zaopatrzyć 
się w specjalne kiełkownice, które ułatwią proces 
kiełkowania, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby spróbować zrobić to samodzielnie, w domo-
wych warunkach. Na początku najważniejsze jest 
dokładne umycie i przepłukanie nasion, aby oczy-
ścić je z nieczystości – to przecież kiełki powsta-
łe z tych ziarenek będziemy spożywać. Ziarenka 
połamane i przebarwione bez żalu wyrzućmy. Na-
stępnie nasionka należy zalać dwukrotnie większą 
ilością wody, niż wynosi ich waga, i pozostawić 
do namoczenia na kilka lub kilkanaście godzin – 
wszystko zależy od ich miękkości. Ziarenka mają 
napęcznieć i wchłonąć wodę. Po namoczeniu, 
a przed ułożeniem nasionek w miejscu przygoto-
wanym na kiełkowanie, jeszcze raz płuczemy je 
wodą o temperaturze pokojowej.

Teraz nastąpi proces kiełkowania. Możemy wybie-
rać pomiędzy trzema podstawowymi sposobami 
na kiełkowanie. 

Na sitku
Zwykłe plastikowe sitko kuchenne zawieszamy 
nad naczyniem z wodą w taki sposób, aby zia-
renka dotykały wody, ale w niej nie pływały. Na-
leży pamiętać, że nasionka płuczemy dwa razy 

O kiełkach mówi się, że tkwi w nich eliksir i źródło życia. W tych 
malutkich zielonych roślinkach naprawdę znajduje się mnóstwo 
witamin i składników odżywczych, a co najważniejsze – możemy 
je wyhodować sami w domu!

dziennie, a nadmiar wody 
dokładnie odlewamy, żeby 
nie zgniły. Należy zachować 
wilgotność, ale też nie prze-
sadzać z ilością wody. Wypeł-
niając sitko nasionkami, trze-
ba pamiętać, aby nie wsypać 
ich za dużo, gdyż potrzebują 
one do rozwoju odpowied-
niej ilości tlenu.

Na ligninie
To bardzo stary i pro-
sty sposób. Obecnie 
jednak kupno ligniny 
może przysporzyć nie 
lada trudu – najłatwiej 
znaleźć ją w sklepach 
internetowych. Na-
sionka do kiełkowania 
układamy na talerzu 
wyłożonym ligniną. 
Często ją zraszamy, 
tak aby nie wyschła, 
pamiętając jednak, by 
nie przesadzić z ilo-
ścią wody.

JAKIE NASIONA NADAJĄ SIĘ DO KIEŁKOWANIA?

Do kiełkowania najlepiej kupować nasiona i ziarna w sklepach ze zdrową żywnością. Należy zwrócić 
uwagę na to, by były to ziarenka niespreparowane, dlatego też te sprzedawane w sklepach ogrodniczych 
rzadko nadają się do kiełkowania. Najważniejsze, żeby nasiona nie były poddane obróbce chemicznej 
ani przechowywane w nieodpowiedniej temperaturze. 

Na świecie jest około 20 roślin, które stosuje się do kiełkowania – są to w szczególności zboża i rośliny 
motylkowe. Na pewno każdy z nas w okresie wielkanocnym choć raz zasiał rzeżuchę – to właśnie jeden 
z najpopularniejszych kiełków. Możemy też zasiać nasionka pszenicy, jęczmienia i owsa, ale również 
rzodkiewki, grochu, brokuł i dyni. Jeśli pragniemy potrawy z kiełków urozmaicić kolorystycznie, wyko-
rzystajmy kiełki z czerwonej kapusty lub buraków ćwikłowych. Gdy chcemy spróbować czegoś bardziej 
egzotycznego, skuśmy się na najpopularniejsze w kuchni azjatyckiej kiełki fasoli mung.

JAK ROZPOCZĄĆ PRZYGODĘ Z KIEŁKOWANIEM?

N
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JAK SPOŻYWAĆ KIEŁKI?

Kiełki należy jeść jak najczęściej i przede wszystkim na surowo, bo wtedy nie tracą swych 
drogocennych składników. Jeśli jesteśmy osłabieni i przemęczeni, zwłaszcza po przebytej 
chorobie, będą dla nas wybawieniem. Najładniej wyglądają jako dekoracja na kanapkach, 
ale można z nich robić sałatki, używać jako składników koktajli lub stosować do doprawiania 
zupy – z powodzeniem mogą zastąpić koperek lub natkę pietruszki. Możemy je również 
dodawać do jogurtu, past i potraw jajecznych. Jeśli obsmażymy je na rozgrzanym tłuszczu, 
dodadzą charakteru daniom ziemniaczanym, makaronom i ryżom. Ostre w smaku kiełki do-
skonale komponują się z wędlinami, twarogiem i dipami. Z kolei delikatne kiełki słonecznika 
lub pszenicy możemy dodać do słodkich zup mlecznych i koktajli. Jeśli uważamy, że kiełki są 
zbyt gorzkie, sparzmy je przed jedzeniem – w ten sposób pozbędziemy się goryczki.

Kiełki rzodkiewki 
Są zasobne w kwasy ome-
ga-3, zawierają witaminy 
i błonnik. Łagodzą dolegli-
wości wątroby i infekcje 
górnych dróg oddecho-
wych. Nasiona moczy-
my tylko przez 4 godziny 
i zbieramy, gdy kiełki mają 
3 cm wysokości.

Kiełki owsa 
Wpływają korzystnie na 
płodność, ale także regu-
lują pracę tarczycy. Może-
my je wykorzystać do mu-
sli i deserów lub posypać 
nimi sałatkę. Kiełki owsa 
zbieramy wtedy, gdy osią-
gną długość ziarna. 

Kiełki soczewicy 
Polecane są głównie 
kobietom w ciąży, gdyż 
zawierają dużo kwasu 
foliowego. Bardzo łatwo 
je wyhodować – najle-
piej na wilgotnej ligninie 
lub gazie.

Kiełki są doskonałym elementem diety na 
wiosenne przesilenie, gdy chcemy odzy-
skać formę po długiej zimie. Wprowadźmy 
do swego jadłospisu takie urozmaicenie, by 
wkrótce się przekonać, że nasze włosy mają 
piękny połysk, a cera nabrała blasku!

Agnieszka Szołtysik

W kiełkownicy 
Niewątpliwie najwygodniej skorzystać z goto-
wego sprzętu. Kiełkownica składa się z trzech 
przezroczystych pojemników z rowkowanym 
dnem, mogą więc w niej równocześnie kieł-
kować trzy rodzaje ziarenek. Na dole znajdu-
je się zbiornik na wodę, a wszystko przykryte 
jest pokrywą. Specjalne syfony odprowadzają 
nadmiar wody, zatem należy tylko pamiętać 
o regularnym zraszaniu ziaren.

Naszej małej plantacji trzeba zapewnić odpo-
wiednią temperaturę – najlepiej około 20°C. 
Kiełki ustawiamy w miejscu zacienionym. 
Trzeba je chronić przed pełnym słońcem, bo 
będą gorzkie. Jeśli nie korzystamy z kiełkowni-
cy, nasiona można przykryć dla ochrony lnia-
ną ściereczką lub gazą. Po około 2–7 dniach 
są gotowe do spożycia. Przed jedzeniem trze-
ba je jeszcze przepłukać i odsączyć – będą 
chrupiące. W miarę możliwości powinno się 
je zjadać, gdy osiągną wymaganą długość. Je-
śli za bardzo wyrosną, będą gorzkie i stracą 
wartość odżywczą. Możemy je przechowywać 
do około 4 dni w lodówce, ale codziennie mu-
szą być płukane zimną wodą.

Najsmaczniejsze są kiełki zebrane i spoży-
te tego samego dnia. To wtedy dostarczają 
największej ilości naturalnych składników. 
Naukowcy podają również, że najkorzystniej 
serwować je organizmowi właśnie wiosną, 
gdyż zgodnie z porządkiem natury dostar-
czają świeżej energii.

CZEGO DOSTARCZAJĄ KIEŁKI?

Zdrowotne działanie kiełków wynika z ich łatwego przyswajania przez organizm ludzki. Są bogatym źródłem 
witamin i aminokwasów. Zawierają magnez i potas, który wpływa na dobre samopoczucie i nastrój. Mówi 
się, że są pomocne w profi laktyce nowotworów – zwłaszcza kiełki brokułów. Wegetarianom poleca się spo-
żywanie kiełków lucerny, gdyż są bogatym źródłem żelaza i białka oraz witaminy C – pół szklanki kiełków 
z lucerny zawiera jej tyle, co sześć szklanek soku pomarańczowego! Z kolei kobiety w ciąży, pragnące uzu-
pełnić kwas foliowy potrzebny do kształtowania systemu nerwowego u dziecka, powinny spożywać kiełki 
soczewicy. Warto dodać, że kiełki są niskokaloryczne, a dodatkowo pobudzają wydzielanie w wątrobie żółci, 
która jest konieczna do trawienia tłuszczów. Ich spożywanie obniża również poziom złego cholesterolu.

Kiełki soi
Mają orzechowy smak 
i doskonale komponują 
się z daniami kuchni chiń-
skiej. Nasiona moczymy 
dosyć długo, bo 12 godzin, 
a kiełki są gotowe do spo-
życia po około 3 dniach. 
Kiełki soi łagodzą objawy 
klimakterium i regulują 

pracę układu nerwowego. Poprawiają rów-
nież wygląd skóry. Jeszcze lepiej przyswajal-
ne są po lekkim podgrzaniu.

Kiełki rzeżuchy 
Nasiona moczymy przez 6 godzin, a kiełki 
możemy jeść już od drugiego dnia wzrostu. 
Rzeżucha doskonale komponuje się z twa-
rożkiem i sałatkami. Poprawia przemianę 
materii, a przy tym jest bogatym źródłem 
witamin A, B, C i E.
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Polski konsultant w CM Sint-Michelsbond

Dostępny w każdy wtorek i czwartek

 Lakensestraat 156, 1000 Bruksela
 polska.smb@cm.be
 0473 52 05 55
 www.cm.be/polska

Zwiększony wkład finansowy
Osoby, którym przysługuje zwiększony wkład finansowy ubezpieczyciela zdrowotnego płacą mniej za opiekę zdrowotną. Poza ubezpieczeniem 
zdrowotnym przysługują im także inne świadczenia.

Komu przysługuje zwiększony wkład finansowy ubez-
pieczyciela

Prawo do zwiększonego wkładu finansowego ubezpieczyciela zdrowotne-
go (Verhoogde tegemoetkoming, VT) jest uzależnione od wysokości do-
chodów rodziny.

Automatyczne uprawnienie do zwiększonego wkładu finansowego W pew-
nych sytuacjach prawo do zwiększonego wkładu finansowego przysługuje 
Państwu automatycznie, ponieważ: 
• otrzymują Państwo zasiłek socjalny lub korzystają z podobnych świad-

czeń pomocy społecznej (OCMW/CPAS);
• otrzymują Państwo świadczenie z zakresu gwarantowanego dochodu 

dla seniorów (IGO lub GIB); 
• otrzymują Państwo zwiększony zasiłek dla osób niepełnosprawnych; 
• trzymują Państwo zasiłek rodzinny ze względów medycznych; 
• są Państwo zarejestrowani w funduszu CM jako małoletni obcokrajo-

wiec bez opieki; 
• są Państwo zarejestrowani w funduszu CM jako sierota poniżej 25. roku 

życia. 

Prawo do zwiększonego wkładu finansowego przysługuje osobie upraw-
nionej, jej partnerowi życiowemu i osobom na ich utrzymaniu. Nie muszą 
Państwo podejmować żadnych działań w tym zakresie – wszystkimi formal-
nościami zajmie się fundusz CM.

Prawo do zwiększonego wkładu finansowego po analizie dochodów Jeżeli 
nie są Państwo automatycznie uprawnieni do zwiększonego wkładu finan-
sowego, ale Państwa dochody są niższe od ustalonego górnego progu, 
mogą Państwo złożyć wniosek o analizę dochodów. Aby mieć prawo do 
zwiększonego wkładu finansowego ubezpieczyciela zdrowotnego, Pań-
stwa podlegający opodatkowaniu dochód brutto rodziny za poprzedni rok 
kalendarzowy musi być niższy niż 22.762,17 euro. Kwotę tego progu nale-
ży powiększyć o 4.213,90 euro dla każdego dodatkowego członka rodziny. 
Obecny dochód rodziny nie może być przy tym wyższy, niż w poprzed-
nim roku kalendarzowym. Prawo to przysługuje całej rodzinie (czyli osobie 
uprawnionej, jej partnerowi i osobom na ich utrzymaniu).

Świadczenia dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego 

• Zwrot kosztów leczenia: wyższy zwrot kosztów za niektóre leki, za wizy-
tę u lekarza, dentysty, fizjoterapeuty i inne świadczenia medyczne. Aby 
uzyskać ten zwrot, nie muszą Państwo podejmować żadnych działań, 
gdyż jego prawidłowa kwota zostanie naliczona automatycznie. 

• Hospitalizacja: niższy udział własny w kosztach pobytu i brak opłat za 
pokój lub opłat dodatkowych w przypadku przyjęcia do szpitala w pokoju 
dzielonym z innym pacjentem lub pacjentami. 

• W większości przypadków – prawo do zastosowania maksymalnej 
kwoty wydatków na opiekę zdrowotną: jeśli Państwa koszty leczenia 
osiągną maksymalną kwotę ważną dla danego roku, pozostałe koszty 
medyczne będą w pełni zrefundowane. Osoby uprawnione nie muszą 
podejmować żadnych działań, aby uzyskać to prawo. 

Inne świadczenia

•  50% zniżki na pociągi (NMBS) i ewentualna zniżka na bilety okresowe 
przewoźnika De Lijn. 

• Prawo do obniżonej taryfy telefonicznej dla osób niezdolnych do pracy 
lub seniorów powyżej 65. roku życia. Szczegółowe warunki i informacje 
można uzyskać od swojego operatora telekomunikacyjnego. 

• Wyższy zwrot kosztów psychoterapii przez fundusz CM i niższa część 
kosztów, którą zawsze ponosi ubezpieczony w przypadku ubezpiecze-
nia w podróży Mutas.
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Jak radzić sobie z tymi emocjami?
Jak zadbać o siebie i pomagać innym?

Poniżej znajdziesz parę pomysłów na to, jak 
wprowadzić w życie kilka „mechanizmów 
ochronnych” – takich, które są ważne i przy-
datne w trudnych sytuacjach. Aby zadziałały, 
dobrze jest stosować je każdego dnia, po tro-
chu, może lekko zmieniając ich formę. Zawsze 
wybierajmy to, co na nas najlepiej działa.

Duże znaczenie w „sobieradzeniu” ma bycie 
razem i poczucie wspólnoty. Czy masz grono 
ludzi, które jest dla ciebie wentylem bezpie-
czeństwa w trudnych sytuacjach? Jeżeli tak, 
spróbujcie spotykać się częściej niż zwykle, 
może nawet dwa, trzy razy w tygodniu. Roz-
mawiajcie, dzielcie się swoimi emocjami 
i rozmowami o tym, co trudne, ale też o tym, 
co dobrego dzieje się teraz jako odpowiedź 
na zło. Ja osobiście jestem pod dużym wra-
żeniem samoorganizacji Polaków, jeśli chodzi 
o pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Informa-
cje o tym, jak pomagamy, są przepełnione 
smutkiem, ale też ogromną dawką wiary 
w dobro innych i chęci pomagania.

Dnia 24 lutego tego roku 
prawie wszystkie moje 
znajome i moi znajomi 
z niedowierzaniem przyję-
li wiadomość o napadzie 

Rosji na Ukrainę. Pierwsze emocje, 
które się pojawiły, to strach (bo prze-
cież to blisko Polski) i bezsilność (bo 
decyzja praktycznie jednego człowie-
ka wywraca do góry nogami świat 
milionów ludzi). Kiedy piszę ten ar-
tykuł, wojna trwa już od szesnastu 
dni. Emocje niektórych najbliższych 
się zmieniły – od strachu i bezsilności 
przeszły w złość i potrzebę działania. 
Ale nadal dla wielu z nas ta sytuacja 
oznacza niekończący się stres, nie-
przespane noce i podskórny niepokój.

Jeżeli masz potrzebę indywidualnej pracy 
nad emocjami, nie wahaj się poprosić o po-
moc specjalistów z dziedziny psychologii 
i terapii. Obecne czasy wymagają lepszego 
dbania o każdy aspekt naszego zdrowia, 
w tym zdrowia psychicznego.

Jeżeli nie mamy czasu lub środków, by sko-
rzystać z pomocy specjalisty, przydatna 
może się okazać tzw. pierwsza pomoc psy-
chologiczna. Składają się na nią czynności, 
które możesz wykonywać, kiedy czujesz, 
że poziom emocji i stresu zaczyna być zbyt 
wysoki. Poniżej przedstawiam kilka z nich.

● Oddychaj pomału przez nos.
● Pij zimną wodę, całą szklankę, malut-

kimi łyczkami – starając się poczuć, 
jak woda spływa do gardła, a potem 
do żołądka.

● Wytrząsaj napięcie z ciała – skacz, tup, 
tańcz.

● Śpiewaj głośno (pomaga towarzystwo 
albo ulubiona piosenka puszczona na 
full). Jeśli warunki domowe na to nie 
pozwalają, spróbuj w samochodzie.

● Mrucz, bucz i wibruj wokalnie.
● Ogranicz stymulanty – kawę, herbatę, 

poruszające rozmowy. Masz na przy-
kład prawo powiedzieć: przepra-
szam, ale nie mogę w tej chwili słu-
chać informacji z Ukrainy, nie mam 
na to w tym momencie przestrzeni 
– i się oddalić.

● Obmywaj twarz zimną wodą.
● Pracuj w ogródku.
● Idź na energiczny spacer.
● Zrób duże porządki: mycie okien,

sprzątanie w szafie etc. 

W tych trudnych czasach warto też postawić 
swoje granice, które pomogą ci w dbaniu 
o twój psychiczny dobrostan. Tak jak w sa-
molocie, gdy musisz najpierw zadbać o siebie, 
żeby móc następnie zająć się innymi: rodzi-
ną, dziećmi, bardziej wrażliwymi znajomymi.

Nie pozwalaj, żeby emocje „przelały się” 
w tobie. Pamiętaj, że: 

 JEST OK NIE MYŚLEĆ O CAŁYM 
DZIEJĄCYM SIĘ ZŁU I NIESZCZĘŚCIU

Nie musisz być ciągle smutna (smutny). 
Masz prawo do radości i cieszenia się tym, 
co dobrego cię spotyka. Nie pozwól wpę-
dzić się w poczucie winy, że nie możesz te-
raz niczym się cieszyć. 

 JEST OK CHRONIĆ SIĘ 
PRZED NAPŁYWEM INFORMACJI

Wybieraj ilość i sposób przekazu informa-
cji. Nie zaczynaj dnia od czytania wiado-
mości w telefonie. Wybierz świadomie, czy 
wolisz oglądać informacje, czy je czytać – 
i wyznacz sobie czas (na przykład dwa razy 
dziennie). Obecnie media są wszechobecne 
i mogą szybko przygnieść cię swoim cięża-
rem i częstotliwością powtórzeń. 

 JEST OK CZUĆ BEZRADNOŚĆ 
LUB BEZBRONNOŚĆ

Jesteś tylko (i aż) człowiekiem. Każdy – czy 
to kobieta, czy mężczyzna – ma prawo po-
czuć się czasem bezradny. To nie koniec 
świata. To czas, żeby poprosić o pomoc. 
Masz do tego prawo. I tak, jak ty chętnie 
pomożesz innym, tak po prostu załóż, że 
są ludzie, którzy chcą pomóc tobie. To jest 
przecież istota ludzkiej społeczności: zro-
zumienie i pomoc.

autorka: członkini Elles pour Elles
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                         Wiosenny Staż Artystyczny  

           Moja Kultura 22’ 
              Dzieci 6-12 
    04.04.22 - 08.04.22/  11.04.22 - 15.04.22/ 
           19.04.22 - 22.04.22 
            

          Zapisy:  factory.asbl.be@gmail.com 
                                        Partner projektu 

                       
         Organizator Factory of Identity asb                                                                   

 +32 466 901 702
 epe.bruksela@gmail.com

poniedziałek (psycholożka) 10.00 - 12.00
wtorek                               18.30 - 20.30
środa (prawniczka)               22.00 - 23.00
czwartek                            10.00 - 12.00
piątek (psycholożka)           12.00 - 14.00

+32 466 901 702

 

PO POLSKU

NIEBIESKA LINIA
DLA CIEBIE

PRZEŁAM Z NAMI
SWOJĄ CISZĘ:



Powszechnie znany len to jeden z najbogatszych źródeł kwasów omega-3. Siemię 
lniane zawiera także witaminy E, B2 i B6, kwas foliowy, wapń, magnez, potas, fos-
for i cynk. Zawarte w lnie lignany pomagają zachować zdrowy wygląd na długie 
lata, łagodzą objawy menopauzy, chronią przed zachorowaniem na nowotwory. 
Spożywanie lnu jest też pomocne przy wysokim poziomie cholesterolu.

Siemię lniane jest najłatwiej przyswajalne świeżo zmielone. Możemy je spo-
żywać w formie kisielu, ale też jako dodatek do owsianki lub sałatek. Spożycie 
kleiku z lnu to jeden z domowych sposobów zalecanych w przypadku bólu 
gardła oraz w profi laktyce zaparć. 

Olek lniany z kolei świetnie się sprawdza jako dodatek do sosów sałatkowych, 
ugotowanych kasz lub ryżu. Należy jednak pamiętać, że nie nadaje się do 
smażenia. W przeciwieństwie do nasion, nie zawiera błonnika, ma natomiast 
więcej kwasu linolenowego niż mielone nasiona. Kwas ten jest szczególnie 
podatny na proces oksydacji, co niestety ogranicza jego trwałość, którą naj-
lepiej poznać po zmienionym zapachu i smaku.

Czasami niepozorne produkty spożywcze, których używamy na co dzień, potrafi ą 
zaskoczyć swoimi dobroczynnymi właściwościami zdrowotnymi i kosmetycznymi. Tak właśnie 

jest z drożdżami, lnem oraz cieszącą się coraz większą popularnością czarnuszką.

Jednym z najstarszych sposobów na popra-
wę wyglądu skóry, włosów i paznokci jest 
wykorzystanie drożdży. To produkt tani, 
prosty i skuteczny. Dzięki zawartości skład-
ników odżywczych i witamin znajdują zasto-
sowanie w kosmetologii. Zawierają biotynę, 
witaminy z grupy B, potas, kwas foliowy, że-
lazo, cynk, chrom i miedź. Są źródłem łatwo 
przyswajalnego białka i kwasu pantoteno-
wego, odpowiedzialnego za regenerowanie 
tkanki i szybkie gojenie się ran. 

Kosmetolodzy od dawna cenią je z uwagi na 
ich właściwości oczyszczające, detoksykujące 
i antybakteryjne. Drożdże pomagają w pie-
lęgnacji cery ze skłonnościami do trądziku 
i zaskórników, hamując wydzielanie łoju. Są 
skuteczne także w przypadku zmęczonej cery 
– regenerują ją i opóźniają procesy starzenia. 
Poza tym pozytywnie wpływają na łamliwe 
włosy i osłabione paznokcie, poprawiając ich 
kondycję. Warto też zauważyć, że pomagają 
w walce z rozstępami różnego pochodzenia.

Maseczka drożdżowa

W sklepach kosmetycznych 
znajdziemy szeroki wybór pro-
duktów z drożdżami w skła-
dzie, warto jednak przygo-
tować maseczkę w domu. 
Możemy ją stosować na twarz, 
dekolt albo plecy. Drożdże 
mieszamy z łyżką jogurtu albo 
maślanki i papkę nakładamy 
na ciało na około 20 minut. Po 
tym czasie zmywamy maseczkę 
ciepłą wodą. Jeśli chcemy przy-
gotować maskę na włosy, do 
drożdży dodajemy wodę, żółt-
ko, trochę soku z cytryny i kilka 
kropel oleju rycynowego. Taką 
mieszankę nakładamy na wło-
sy i spłukujemy po 30 minutach 
letnią wodą.

Zachęcamy, by na wiosnę w inny sposób 
spojrzeć na zwykłe produkty z kuchennej 
półki i wypróbować ich kosmetyczne i zdro-
wotne właściwości!

Agnieszka Strzałka

Te małe czarne ziarenka są obecnie odkrywane na nowo, 
chociaż sama roślina i jej właściwości są znane od daw-
na. Czarnuszka ma bardzo intensywny smak i zapach, 
dzięki czemu stosuje się ją z powodzeniem jako przy-
prawę, która nadaje potrawom unikalny aromat. Ziaren-
ka możemy spożywać w całości, dodając je do potraw. 
Sproszkowana czarnuszka może być spożywana jako 
napar, a nawet dodawana do kawy czy herbaty. Dla zła-
godzenia smaku można dodać miód. Z kolei olej z czar-
nuszki warto wykorzystywać do sałatek.

Naukowcy potwierdzają, że dzięki swoim właściwościom 
czarnuszka wpływa na prawidłowe działanie układu od-
pornościowego – stymuluje go i reguluje. Wzmocni naszą 
odporność, głównie w okresie jesienno-zimowym, pobu-
dzając organizm do walki z przeziębieniem lub grypą. Działa 
przeciwalergicznie i przeciwzapalnie, dzięki czemu poma-
ga na przewlekłe katary. Złagodzi także objawy niektórych 
chorób, np. alergii lub astmy. 

Podobnie jak czosnek czy cebula, czarnuszka uważana jest 
za naturalny antybiotyk. Hamuje rozwój niektórych bakterii 
oraz działa przeciwwirusowo – mobilizuje organizm do wal-
ki z intruzem. Oprócz tego działa przeciwgrzybiczo i prze-
ciwpasożytniczo. Regularne jej spożywanie ma zbawienny 
wpływ na żołądek – zawarte w nasionach substancje po-
wlekają go warstwą osłonową. Oprócz tego czarnuszka 
wspomaga odbudowę wątroby i trzustki, a także pobudza 
wydzielanie soków trawiennych i ułatwia trawienie.

Istnieją doniesienia naukowe wskazujące na pozytywną 
rolę czarnuszki w przypadku osób chorych na cukrzycę. 
Spożywanie czarnuszki redukuje poziom cukru we krwi 
oraz reguluje poziom lipidów. Czarnuszka może być także 
środkiem pomocniczym w walce z nadciśnieniem – badania 
wskazują, że delikatnie obniża podwyższone ciśnienie krwi. 
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Zatrudniamy pracowników bez godzin!
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	 Zawarcie ponownego związku małżeńskiego i powstałe przez 
to nowe zobowiązania (w tym finansowe) osoby, która w wyni-
ku orzeczonego rozwodu została zobowiązana do świadczeń 
alimentacyjnych na rzecz byłego małżonka, może stanowić 
przesłankę do obniżenia wysokości świadczenia alimentacyj-
nego. Typowym przykładem będzie tu sytuacja, kiedy w no-
wym związku pojawią się dzieci albo rodzice zdecydują się na 
zakup większego mieszkania lub na pomoc finansową nowe-
mu małżonkowi w regulowaniu jego zobowiązań finansowych. 

	 Z drugiej zaś strony, kiedy były małżonek, który otrzymy-
wał świadczenia alimentacyjne, ponownie wstąpi w zwią-
zek małżeński, obowiązek alimentacyjny wygasa. Zgodnie 
z art. 60 § 3 k.r.o. obowiązek dostarczania środków utrzy-
mania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa co do zasady 
w razie zawarcia przez niego nowego małżeństwa (gdy 
zaś zobowiązany jest małżonek, który nie został uznany za 
winnego rozkładu pożycia, obowiązek alimentacyjny wygasa 
także z upływem 5 lat od orzeczenia rozwodu, termin ten jed-
nak wyjątkowo może zostać przedłużony).

	 Problem rozwiązań alimentacyjnych może pojawić się wtedy, 
kiedy osoba rozwiedziona wstąpi w ponowny związek, ale 
nieformalny. W polskim prawie nie jest bowiem uregulowany 
związek partnerski (konkubinat).

	Obowiązek zapłaty alimentów na rzecz byłego małżonka nie 
wygasa w wypadku, gdy uprawniony małżonek pozosta-
je w konkubinacie, ale fakt ten może doprowadzić do 
uchylenia obowiązku alimentacyjnego. Wstąpienie w nie-
formalny związek nie jest równoznaczne z przesłanką zawar-
cia nowego małżeństwa. Jednakże okoliczność ta może mieć 
wpływ na obowiązek alimentacyjny. Zasadność obniżenia wy-
sokości alimentów na skutek poprawy sytuacji materialnej by-

PRAWO W POLSCE

Alimenty na byłego małżonka  
a jego nowy nieformalny związek

łego małżonka będzie wymagała każdorazowo indywidualnej 
oceny przez sąd. Jedną z istotniejszych okoliczności, która 
wymaga udowodnienia przez osobę zobowiązaną do płacenia 
alimentów i ubiegającą się o ich zmniejszenie, jest nie tylko 
poprawa sytuacji materialnej byłego małżonka poprzez wej-
ście w konkubinat, ale także to, że nowy związek ma charakter 
trwały i że były małżonek, uprawniony do alimentów, rzeczywi-
ście uzyskuje dodatkowe środki, które wpływają na zmniejsze-
nie się niedostatku lub jego usprawiedliwionych potrzeb.

	 Przykładem będzie tu sytuacja, kiedy kobieta uprawniona do 
alimentów na skutek uzyskania rozwodu z wyłącznej winy 
męża wstąpiła w ponowny nieformalny związek, w którym part-
ner uzyskuje dochody znacznie wyższe od niej, co przyczynia 
się do podwyższenia standardu jej życia względem okresu, 
w którym ten standard był badany przez sąd w postępowaniu 
rozwodowym, przy jednoczesnym braku zmiany sytuacji finan-
sowej jej byłego męża, zobowiązanego do płacenia alimentów.

	Mając powyższe na uwadze, wskazuje się, że usprawiedli-
wione potrzeby rozwiedzionego małżonka pozostające-
go w związku faktycznym, ale nieformalnym, podlegają 
ocenie z uwzględnieniem także możliwości zarobkowych 
i majątkowych jego nowego partnera. W przeciwnym wy-
padku uprawniony do alimentów rozwiedziony małżonek byłby 
w sytuacji uprzywilejowanej w stosunku do drugiego małżon-
ka, co niewątpliwie godziłoby w zasady współżycia społecz-
nego (wyrok Sądu Najwyższego z 11 lipca 2000 r. w sprawie 
o sygn. akt II CKN 1015/00).

Agnieszka Hajdukiewicz
radca prawny
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Morsowanie nie jest dziedziną sportu, lecz 
jest coś sportowego w tej aktywności. To 
„coś” mnie pociąga: wyzwanie, challenge. 
Morsowanie jest w pewnym sensie podob-
ne do sportu, ale z drugiej strony słusznie nie 
jest ono zaliczane do żadnej dziedziny spor-
towej. Pozwólcie mi wyjaśnić. Morsowanie 
wymaga wytrwałości fizycznej, ale szczegól-
nie wytrwałości psychicznej, tak samo jak 
każda dziedzina sportu: czy to będzie sport 
wytrzymałościowy lub siłowy. Nie zapomi-
najmy, że zanurzanie się w zimnej wodzie 
nie jest sportem w jego „klasycznym” zna-
czeniu. Jest to czynność krótkotrwała, ale 
dostarczająca intensywnych wrażeń.

Możemy chyba się zgodzić, że zanurzanie się 
w zimnej wodzie nie jest przyjemne. Pomimo 
tego zaczęło być coraz bardziej popularne 
i modne. Zwykle ludzie morsują z kilku powo-
dów. Po pierwsze, przynosi wiele korzyści dla 
zdrowia i organizmu, np. poprawia odpor-
ność. Po drugie, morsowanie jest dobre dla 
samopoczucia. Jeżeli się będzie morsować 
pod wieczór, ma się zwykle zagwarantowany 
mocny i dobrej jakości sen. Z kolei w ciągu 
dnia będzie to mieć wpływ na dobry nastrój, 
poczucie rześkości i dodaje energii. Morso-
wanie ma wpływ też na sylwetkę i wygląd: 
ułatwia odchudzanie, poprawia cerę oraz 
redukuje tkankę tłuszczową. Ale ja tego nie 
robię jedynie z tych powodów. 

To co mnie pociąga w morsowaniu, to wy-
zwanie, żeby wejść do zimnej wody. Tak 
naprawdę, to nie wejście do lodowatej 
wody jest szokujące dla organizmu, lecz 
wyjście na powierzchnię. Niezależnie od 
temperatur, po wyjściu z wody jest jeszcze 

Jest -10 stopni na dworze, a w pobliskim jeziorze woda ma tem-

peraturę tylko ok. 0 stopni. Grupka ludzi wybiła przeręble w lo-

dzie i kąpie się w lodowatej wodzie w kostiumach kąpielowych. 

O co chodzi? To się nazywa morsowanie. To po prostu zanurzenie 

się w lodowatej wodzie, np. strumienia górskiego, jeziora, rzeki, 

uprawiane w czasie zimniejszych pór roku – od jesieni do wiosny.

zimniej niż w czasie pozostania w wodzie. 
Po tym wyzwaniu czuję się dumna z siebie, 
że to naprawdę zrobiłam. Gdy decyduję 
się na morsowanie ponownie, to próbuję 
różnych nowych rzeczy, np. pływania, dłuż-
szego zanurzania, użycia mniejszej warstwy 
ubrań… Jeszcze bardziej mi się to podoba. 
Nie zapomnijcie jednak, że to nie jest dla 
każdego. Dużą ostrożność powinny za-
chować osoby wykazujące choroby serca, 
układu krążenia oraz mózgu.  

Nigdy nie zapomnę mojego pierwszego mor-
sowania. Było to wysoko w górach, w stru-
myczku na granicy czesko-polskiej. Warunki 
nie były łatwe, lecz strumyczek przebiegał tuż 
obok chaty, w której mieszkaliśmy, co dawa-
ło gwarancję szybkiego wrócenia do ciepła. 
Wszystkich zaskoczyła kwestia mojego mor-
sowania, ponieważ nikt u mnie w rodzinie 
nie morsuje, ani nie morsował. Nie wiadomo 
do końca, jak to się zaczęło. Wydaje mi się, 
że, kiedy się dowiedziałam o strumyczku, dla 
żartu rzuciłam pomysł morsowania i wszyscy 
wzięli to na poważnie. Postanowiłam więc 
wejść do tej lodowatej, górskiej rzeczki. Jed-
nakże z biegiem czasu miałam coraz mniej 
motywacji i tym samym oddalałam datę 
wielkiego – dla mnie – wyczynu. Muszę 
przyznać, że się wtedy bałam i nie wstydzę 
się tego. W końcu jednak spróbowałam. Tuż 
przed wejściem zrobiłam rozgrzewkę – to 
obowiązkowe przygotowanie przed wej-
ściem: pajacyki, bieganie w miejscu, bieganie 
z wysoko podniesionymi kolanami, przysiady, 
itp. Było to mój pierwszy raz, lecz ok. tydzień 
przed wydarzeniem pływałam w basenie 
z bardzo zimną wodą (uwierzcie mi, woda 
była zimniejsza niż w Morzu Bałtyckim). Było 
to dla mnie „wprowadzeniem do tematu”. 

Oczywiście, nie jest ono obowiązkowe – ja 
przygotowałam się nie wiedząc nawet o tym.  
Od tego czasu morsowałam już kilkakrotnie 
w różnych krajach Europy.

Nie jestem zaawansowanym morsem, lecz 
mogę się podzielić następującymi radami. 
Po pierwsze, nie zapomnijcie wziąć wygod-
nych ubrań, żeby móc się szybko przebrać 
po kąpieli. Warto też mieć w pobliżu ręcznik 
lub szlafrok. Za pierwszym razem nie musicie 
wchodzić do wody na długo ani głęboko – 
możecie zanurzyć się (tak jak ja) choćby wy-
łącznie do pasa. Spróbujcie to zrobić w wa-
runkach sprzyjających: bez pośpiechu, blisko 
ciepła, itp. Jak już będziecie w wodzie, niech 
ktoś wam zrobi parę zdjęć – jest to ciekawa 
i efektowna pamiątka. Moja ostatnia rada 
przydaje się nie tylko do morsowania, lecz 
także w codziennych sprawach. Oto ona: nie 
myślcie za długo, tylko po prostu zróbcie to.  

Jeżeli – a mam taką szczerą nadzieję – Was 
przekonałam do tej aktywności, to pamię-
tajcie o tych paru rzeczach: 

1. Morsowanie uprawia się w zimniejszych 
porach roku. 

2. Jest super, lecz nie dla każdego.   
3. Przed wejściem do wody, nie zapomnij-

cie o obowiązkowej rozgrzewce.  
4. Zachowajcie ostrożność. Nie popisujcie się!
5. Przynosi wiele korzyści dla zdrowia i or-

ganizmu, lecz można to uprawiać też z in-
nych powodów, np. własnej satysfakcji. 

6. Odpowiednikiem morsowania jest zim-
na kąpiel/prysznic, lecz nie dostarcza aż 
tak wspaniałych i intensywnych wrażeń. 

Mam nadzieję, że się kiedyś spotkamy 
w przerębli! 

Celina Gluza-Czyczerska
klasa 7c

Szkoła Polska im. Joachima Lelewela
przy Ambasadzie RP w Brukseli

https://bruksela.orpeg.pl/
  szkola.lelewelawbrukseli

MORSOWANIE
NASZE SZKOŁY
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DOM

OFF-GRID HOUSE:
samowystarczalne i ekologiczne domy  
		 			bez	podłączenia	do	sieci	energetycznej	

Ceny energii wciąż rosną. Zarówno prąd, 
gaz, jak i paliwa stałe osiągają szczytowe 
ceny. Nic więc dziwnego, że temat energii 
odnawialnej w budownictwie staje się coraz 
popularniejszy. Co więcej – systemy oparte 
na źródłach energii odnawialnej nie tylko 
wspomagają budżet poprzez zmniejsza-
nie zużycia z sieci, ale zupełnie je niwelują. 
Dzięki temu, że instalacja takich rozwiązań 
jest też coraz tańsza, a przez to bardziej do-
stępna, rośnie liczba gospodarstw domo-
wych, które decydują się na „odcięcie” od 
sieci energetycznych. Według niektórych 
szacunków około 180 tys. rodzin w Stanach 
Zjednoczonych zdecydowało się już na taki 
krok, a liczba ta wciąż rośnie. Rozwój tech-
nologii opartych na energii odnawialnej 
przy zwiększonym zainteresowaniu ma-
łymi domami i innymi minimalistycznymi 
pomysłami na mieszkanie o zmniejszonym 
zapotrzebowaniu na energię pozwala na 
budowę domów funkcjonujących poza sie-
cią. I to jest właśnie tzw. off-grid housing.

Na ceny energii wpływ ma nie tylko po-
lityka, ale i zmiany klimatyczne. Analizy 
naukowców z wielu krajów, w tym te prze-
prowadzone przez Union for Concerned 
Scientists w USA, potwierdzają, że „nasz 
system elektroenergetyczny jest podat-
ny na ekstremalne zjawiska pogodowe”  

Co to jest dom poza siecią, czyli 
off-grid house?
Wyjście poza sieć w tym przypadku ozna-
cza życie w samowystarczalny i autono-
miczny sposób, bez polegania na dosta-
wach energii ze źródeł publicznych. Wraz 
z rosnącą dostępnością paneli słonecznych 
i technologii energii odnawialnej przyby-
wa domów, które samodzielnie zaspoka-
jają potrzeby energetyczne mieszkańców. 
Należy wspomnieć, że zdecydowana więk-
szość gospodarstw korzystających z insta-
lacji słonecznych pozostaje podłączona 
do sieci. Polityka opomiarowania netto 
pozwoliła jednak właścicielom domów na 
zniwelowanie miesięcznych rachunków za 
energię dzięki energii odnawialnej, którą 
wytwarzają i odsyłają z powrotem do sieci.

takie jak powodzie, ekstremalne upały, su-
sze czy pożary. Te same analizy wskazują 
również, że takie zjawiska nie tylko już są 
obecne w naszym życiu, ale prawdopodob-
nie ich częstotliwość znacząco wzrośnie 
w nadchodzących latach. Amerykański 
program badań nad globalnymi zmianami 
stwierdza, że „produkcja energii jest praw-
dopodobnie ograniczana przez rosnące 
temperatury i ograniczone zasoby wody 
w wielu regionach”. Dodając do tego sto-
sunki narodowe i geopolitykę, kształtuje 
się przed nami obraz stale rosnących cen 
paliw i energii. Przejście do domu poza 
siecią pozwala właścicielom na samodziel-
ność, większą autonomię ich gospodarstw 
domowych, ale i na znaczne ograniczenie 
wydatków (teraz i w przyszłości) oraz na 
zmniejszenie śladu węglowego.
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Domy off-grid prawie zawsze mają tzw. 
bank baterii słonecznych, służący do 
przechowywania energii wytworzonej 
z ich systemów energii odnawialnej. Po-
nieważ w nocy słońce nie świeci, a wiatr 
może być nieregularny, zestaw akumu-
latorów pozwala właścicielom tych 
domów na przechowywanie energii do 
całodobowego użytku. Takie rozwiąza-
nie pozwala również na magazynowa-
nie zapasów energii na dłuższe okresy, 
a przy tym zużycie może być na bieżąco 
uzupełnianie.

Dom naprawdę pozbawiony sieci w ża-
den sposób nie opiera się na usługach 
komunalnych ani sieci publicznej i może 
sam zaspokajać swoje potrzeby nawet 
w zakresie wody. Systemy odprowadza-
nia wody deszczowej przymocowane do 
cystern są powszechnymi sposobami na 
zaspokojenie własnego zapotrzebowa-
nia na wodę. Systemy recyklingu wody 
oraz toalety kompostujące lub auto-
nomiczne systemy septyczne również 
zmniejszają zależność od miejskich sys-
temów kanalizacyjnych.

Ponieważ domy poza siecią funkcjo-
nują właściwie autonomicznie i nie są 
zależne od jednego lub kilku obiektów 
użyteczności publicznej, wymagają 
również głębszego poczucia odpowie-
dzialności właściciela. Ponieważ ilość 
dostępnej energii zależy od tego, co 
jest przechowywane w banku akumu-
latorów, właściciele domów poza sie-
cią często stosują strategie zrównowa-
żonego życia, aby zwiększyć wydajność 
swoich domów. Brak zależności od 
miejskich systemów kanalizacyjnych 
może pomóc w ograniczeniu negatyw-
nych skutków skażonych wód i wód 
opadowych opuszczających nierucho-
mość. Może to jednocześnie stanowić 
źródło nawadniania ogrodów przydo-
mowych i produkcji żywności. Domy 
off-grid na obszarach wiejskich często 
nie są obsługiwane również przez ko-
munalne przedsiębiorstwa zajmujące 
się wywozem śmieci. Wymaga to od 
właścicieli domów kompostowania, 
ograniczania odpadów i znajdowania 
pobliskich zakładów recyklingu.

Czy off-grid house można 
ubezpieczyć?
Jeszcze niedawno taki ekologiczny i zrów- 
noważony styl życia był traktowany 

z przymrużeniem oka, jeśli nie wręcz 
negatywnie. Domy funkcjonujące poza 
siecią były kiedyś kojarzone z hippisa-
mi i odrealnioną wizją życia w zgodzie 
z naturą, być może wręcz z dziecinnym, 
nieodpowiedzialnym, nierealnym fanta-
zjowaniem. Dziś natomiast zrównowa-
żony styl życia poza siecią staje się coraz 
bardziej powszechny i szanowany. Banki, 
firmy ubezpieczeniowe i inne duże in-
stytucje finansowe stopniowo zaczynają 
oferować specjalistyczne pakiety ubez-
pieczeniowe osobom, które żyją poza 
siecią. Niektóre firmy ubezpieczeniowe 
w USA oferują nawet zniżkę na składki 
właścicielom domów, którzy korzystają 
z paneli słonecznych lub źródeł geoter-
malnych. Być może więcej podobnych 
ofert będzie wkrótce dostępnych rów-
nież na rynku europejskim.

Energia słoneczna  
i inne opcje zasilania  
dla domów poza siecią
Zasilanie domu jest prawdopodobnie 
największym wyzwaniem, przed jakim 
staną właściciele takich domów. Na 
szczęście panele słoneczne i inne tech-
nologie energii odnawialnej są dzisiaj 
powszechnie dostępne, przystępne ce-
nowo, a technologia przechowywania 
baterii staje się coraz bardziej wydaj-
na. Pierwszym krokiem jest dokładne 
poznanie zapotrzebowania na energię, 
aby uniknąć sytuacji, w której miesz-
kańcy pozostają bez prądu czy ogrze-
wania, gdy wyczerpie się energia od-
nawialna zmagazynowana w bateriach. 
Do tych obliczeń służy tzw. kalkulator 
słoneczny. Jest to proste (i bezpłatne) 
narzędzie online, które pomaga właści-
cielom domów określić optymalny roz-
miar systemu fotowoltaicznego dla ich 
gospodarstwa.

Aby układ energetyczny domu off-grid 
funkcjonował poprawnie, potrzebna jest 
również inwestycja w system magazy-
nowania pozyskanej energii odnawial-
nej (obejmujący baterie, falowniki itp.). 
Domowe akumulatory energii są często 
najdroższą i najmniej trwałą częścią 
systemu elektroenergetycznego poza 
siecią. Możesz również rozważyć zain-
westowanie w hybrydowy system solar-
no-wiatrowy, a nawet domowy system 
mikro-hydro, aby zmniejszyć wymagany 
rozmiar akumulatora. Turbiny wiatrowe 

i mikrosystemy hydroelektryczne mogą 
generować energię elektryczną o każdej 
porze dnia, dzięki czemu system może 
generować energię w nocy, czyli gdy 
słońce nie świeci.

Baterie dla off-grid house
Systemy magazynowania energii do 
paneli słonecznych i innych systemów 
energii odnawialnej w budynkach miesz-
kalnych są często najdroższe. Żywotność 
takich baterii wynosi od 5 do 15 lat, co 
oznacza, że właściciele domów najpraw-
dopodobniej będą musieli wymieniać 
swoje akumulatory kilkukrotnie w trak-
cie użytkowania obiektu. Dla przykładu 

– Tesla Powerwall II, powszechnie uważa-
na za jedną z najlepszych baterii słonecz-
nych na rynku, kosztuje obecnie około 
7000 dol. i ma 10-letnią gwarancję. War-
to znać te koszty, zastanawiając się nad 
takim systemem pozyskiwania energii.

Urządzenia domowe dla domów 
poza siecią
Zmniejszenie całkowitego zapotrzebo-
wania na energię w domu jest niezbęd-
ne do udanego życia poza siecią. Pozwoli 
to zaoszczędzić pieniądze podczas pro-
jektowania systemu energii odnawialnej 
i zmniejszy obciążenie systemu przecho-
wywania energii. Urządzenia domowe 
dla domów poza siecią, takie jak płyty 
kuchenne czy lodówki, są zaprojektowa-
ne tak, aby zużywać mniej energii, a jed-
nocześnie oferować komfortowe użytko-
wanie. Na rynku dostępnych jest wiele 
urządzeń, które będą dobrze funkcjono-
wać w domach off-grid, np. lodówki na 
prąd stały lub płyty indukcyjne, które 
w założeniu zużywają mniej energii niż 
tradycyjne płyty grzewcze.

Osoby zainteresowane tematyką do-
mów off-grid zapraszamy do kontaktu 
z projektantami biura D44. Architekci 
tej pracowni już od wielu lat starają się 
wprowadzać do swoich projektów no-
woczesne rozwiązania, a powstałe na 
ich podstawie obiekty funkcjonują bez 
zastrzeżeń oraz w dużej wygodzie dla 
swoich użytkowników. Chętnych prosi-
my o kontakt e-mail na adres: info@d44.
be lub do odwiedzenia strony pracowni: 
www.d44.be.

Agnieszka Gansiniec, Dorota Kozioł
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HUMOR

- Czemu blondynka cieszy się, że ułożyła 
układankę puzzle w 4 miesiące? 
- Ponieważ na pudełku napisano: „Od 2 do 
5 lat”!

Wchodzi facet do baru i pyta:
- Czy ktoś może zgubił spory rulon pienię-
dzy owinięty gumką recepturką?
Jeden z klientów podchodzi do niego 
i mówi:
- Ja, ja! To moje!
- Masz, znalazłem gumkę.

Interpunkcja odgrywa bardzo ważną role 
w zdaniach. 
Na przykład:
1. Moja stara piła leży w piwnicy.
2. Moja stara piła, leży w piwnicy.

Bar mleczny, pani z okienka pyta:
- Kto prosił ruskie?
Na to jakiś facet z sali:
- Nikt nie prosił, same wlazły.

- Jest mi źle, jest mi pusto...
- W sercu?
- W lodówce.

W rozwodzie są zawsze winne dwie osoby: 
adwokat i teściowa.

Skandal! Niebywała bezczelność! Kawa, 
która miała mieć trzy razy więcej kofeiny, 
to jedna wielka ściema. Tak mnie to obu-
rzyło, że do końca dnia nie mogłem ochło-
nąć, a ekspres wyrzuciłem przez okno.

Dwóch angielskich biznesmenów w czasie 
wyjazdu w interesach zamieszkało w Pol-
skim hotelu. 
O 17:00 stwierdzili, że to najwyższy czas na 
herbatę. 
Jeden zadzwonił na portiernię przez we-
wnętrzny telefon: 
- Two tee to room, two – powiedział. 
- Pam param pam pam – odpowiedział 
recepcjonista.

Kłamstwa studenta:
1. Od jutra nie piję.
2. Od jutra się uczę. 
3. Dziękuję, nie jestem głodny. 
4. Tak, to mój projekt.
5. Zaliczyłem wszystko (do rodziców). 
6. Byłem na wszystkich pańskich wykładach.
7. Idziemy tylko na jedno piwo.

Każda kobieta powinna skrywać jakąś ta-
jemnicę. Np. budzisz się rano obok jakiejś 
... patrzysz i zastanawiasz się... kim ona 
kurde jest?!

Rozmawia dwóch księży: 
- Ciekawe, czy dożyjemy zniesienia celibatu. 
Drugi na to: 
- My nie, ale może nasze wnuki.

Gdy kolejny raz spóźniłem się do pracy, 
szef wezwał mnie do gabinetu.
- Jaka jest twoja wymówka tym razem?
- Zaspałem.
- Na litość boską, powiedz choć raz coś, 
czego nie słyszałem!
- Ślicznie dziś wyglądasz.

Mały chłopiec bawił się piłką na ulicy. 
W pewnym momencie kopnął piłkę tak 
niefortunnie, że wybił okno w jednym 
z mieszkań. Kobieta, która tam mieszkała 
to zobaczyła, a chłopiec uciekł. Ale po 
jakimś czasie zapragnął odzyskać piłkę. 
Zapukał do drzwi, kobieta mu otworzyła, 
a młody mówi:
- Za kilka minut mój ojciec przyjdzie wy-
mienić pani szybę.
I rzeczywiście, po chwili przychodzi facet 
z szybą i narzędziami, kobieta oddaje 
chłopcu piłkę, ten zmyka. Facet wymienia 
szybę i mówi:
- 200 zł się należy.
- To pan nie jest ojcem tego dzieciaka?!
- To pani nie jest jego matką?!

Po tygodniowej głodówce lew w końcu 
przyznał, że jego opiekun w ZOO jest kró-
lem zwierząt.

Facet siedzi spokojnie w kuchni i robi 
tzw. poranny przegląd prasy. Nagle stojąca 
za nim żona szturcha go... 
- Eee! Co ty! Za co to? 
- Co to za karteczka z napisem „Sabrina” 
wystaje ci z kieszeni? 
- Nie pamiętasz, kochanie? W zeszłym ty-
godniu postawiłem na wyścigach na konia 
o takiej nazwie. 
Uspokojona żona przeprasza męża. 
Kilka dni później facet siedzi znowu 
w kuchni i podobnie dostaje kuksańca od 
żony... 
- Za co znowu!? 
- Twój koń dzwoni...

W klasie Jasia wychowawczyni pyta: 
- Jaka waszym zdaniem powinna być ideal-
na szkoła? 
A klasa zgodnym chórem: 
- Zamknięta!

Pani w przedszkolu rozdała dzieciom 
rysunek kaczki z parasolem do pokoloro-
wania. Zbierając prace zauważyła, że Jasiu 
pomalował kaczkę na czerwono.
- Jasiu - spytała – Ile razy w życiu widziałeś 
czerwoną kaczkę?
- Tyle samo razy, co kaczkę z parasolem.

Jadą dwie blondynki samochodem. Stają 
na światłach. 
- Jakie ładne to czerwone! – mówi jedna. 
- Ładne! – popiera druga. 
- O! To pomarańczowe też ładne! – chwali 
znowu pierwsza. 
- O! Tak śliczne! 
- A widzisz to piękne zielone? – pyta 
pierwsza. 
- Widzę, też ładne! – mówi druga. 
Zapala się znowu czerwone. Pierwsza 
mówi: 
- To już widziałyśmy! Jedziemy!

Turysta pyta się górala: 
- Baco czemu ciągniecie ten łańcuch? 
- A co, mam go pchać?
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   Sprzedam
  Sprzedam spółkę budowlaną bvba.  

T. 0496 117 101
  Sprzedam tanio: komoda, szafa z półka-

mi, kanapa, fotel, mikrofalówka.  
T. 0472 673 794

  Filatelisto sprzedam dwa klasery pięk-
nych polskich znaczków pocztowych – lata 
60te (w arkuszach, osobno, nowe, stem-
plowane i różne inne). T. +32 474 453 330

  Sprzedam okazyjnie polskie kożuchy 
zakopiańskie: męski i damski oraz kurtkę 
damską, rosyjską ze srebrnego lisa (nowa). 
T. +32 474 453 330

  Praca: szukam
  Poszukuje pracy jako kierowca z prawem 

jazdy kategoria B. Moge pracowac w dzien 
jak i w nocy, posiadam swoj samochod 
osobowy. T. 0495 354 022. Mogę jeździć po 
całej Europie.

  Szukam pracy jako mechanik 
samochodowy, blacharz, lakiernik oraz 
spawalnictwo. Mieszkam w Antwerpii.  
T. 0465 552 083

  Szuka pracy jako pomocnik budowlany 
bez A1 albo kierowca. T. 511 316 888

  Szukam pracy po 20 kwietnia, pomoc 
domowa, opiekunka, nie na czeki, z 
zamieszkaniem, Bruksela lub do 30 km za 
Brukselą, nie znam jezyków obcych, cena 
do uzgodnienia. T. 0048 781 102 292

  Mężczyzna 36 lat (z Ukrainy) poszukuje 
pracy, najlepiej w branży samochodowej. 
Mam prawo jazdy kat A /C, przez 16 
lat prowadziłem sklep z częściami do 
samochodów. T. 0489 966 551

  Poszukuję zatrudnienia, praca sezonowa 
przy zbiorach, pielęgnacja ogrodów i  inne 
prace.Budowa, wykończenia - nie.  
T. 32 467 608 027

  Poszukuję jakiejkolwiek pracy, może być 
opieka dla osób starszych (pranie, spacery, 
robienie zakupów). Opieka nad dzieckiem 
lub w czasie wakacji pilnowanie zwierzaka. 
Jestem młodą kobietą, która jest godna 
twego zaufania. Mieszkam w Marcinelle.  
T. 0497 855 321, dziękuję

  Pilnie poszukuję pracy w opiece dla osób 
starszych (zamiana, zastępstwo). Posiadam 
znajomość języka oraz doświadczenie.  
T. 0474 042 173

  Mieszkanie: wynajmę
  Wynajmę pokój umeblowany 450€ za 

miesiąc z łazienką, wc, prysznicem i kuch-
nią, w spokojnej dzielnicy, blisko metra 
Tomberg. T. 0495 135 618

  Przyjmę osobę do osobnego pokoju, 
cena 300€. Blisko do metra, mieszkanie na 
Saint Gilles, możliwy meldunek. T. 0487 
486 745

  Różne 
  Czy ktoś ma do oddania lub sprzeda-

nia książki dla osób dorosłych. Interesują 
mnie kryminały, zagadki, horrory, proszę o 
kontakt mieszkam w pobliżu Marcinelle. T. 
0497 855 321

 Wiadomości osobiste
  Jestem normalną kobietą, 57 lat, bez 

nałogów, mieszkam w Brukseli. Poznam 
sympatycznego, uczciwego pana w podob-
nym wieku. T. 0485 384 109

Umieszczanie ogłoszeń drobnych w „Gazetce” jest bezpłatne.
UWAGA! Przyjmujemy wyłącznie ogłoszenia przesyłane mailem na adres  

info@gazetka.be lub SMS-em pod numer 0472 31 44 65.  
Można je również zamieścić (ze zdjęciem) na naszym portalu www.gazetka.be 

Redakcja nie będzie kontaktować się z osobami umieszczającymi ogłoszenia, prosimy więc o czytelność i jasność. 
Ogłoszenia komercyjne (oferowane usługi, działalność gospodarcza itp.) są zamieszczane wyłącznie w formie reklamy płatnej! 
Uwaga! Ogłoszenia drobne do rubryki „Wiadomości osobiste” są przyjmowane wyłącznie jeżeli numer wysyłający i ten podany 
w sms-e się zgadzają.

Codziennie na www.gazetka.be nowe ogłoszenia!

SPRZEDAŻ I NAPRAWA
SMARTPHONY, TABLETY, KOMPUTERY

* wymiana wyświetlaczy LCD, usb, 
wymiana baterii... 

* oprogramowanie, odzysk danych, 
simlock, kod aparatu...

* mapy, naprawy nawigacji gps 
* instalacja, serwis, akcesoria 

RUE DES MENAPIENS 44    
1040 ETTERBEEK         
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  Pan 53 lata pozna panią miłą i sympa-
tyczną. T. 0467 737 722

  Kobieta 53 lat szuka pana do stałego 
związku. T. 0493 781 389 /  
P.S. żonaci proszę nie dzwonić

  Mam 62 lat, poznam samotną, miła 
panią, 55+ lat, do miłej rozmowy. Cel towa-
rzyski bez zobowiązań. Odpowiem  
na każdy sms i telefon. T. 0485 350 017

  Praca: zatrudnię
Aktualne ogłoszenia biur pracy  

znajdziesz na naszej stronie  
www.gazetka.be

  Biuro ksiegowę Comptagest.com poszu-
kuje na stanowisko księgowy, od zaraz. Wy-
magany dyplom ukończenia szkoły wyższej/
studiów na kierunku księgowość, znajo-
mość języka francuskiego i flamandzkiego. 
Doświadczenie mile widziane. CV prosimy 
wysyłać na adres: cv@comptagest.com

  Szukam nauczyciela do jęz. niemieckiego 
- korepetycje dla dziecka 1 raz w tygodniu, 
Uccle.  
Proszę o CV na lacnajo@hotmail.com

  Poszukujemy osoby do instalacji kuchni 
i łazienek. Stała współpraca. Wymagany 
język francuski. Więcej informacji:  
T. +32 475 498 925

  Entreprise générale spécialisée en réno-
vation située dans le sud de BXL recherche 
1 équipe supplémentaire: 1 responsable 
/ chef de chantier, parlant français et 
ayant une bonne expérience générale 
dans le bâtiment, avec de préférence des 
accès à la profession. Minimum 10 ans 

d’expérience, Permis B. Les connaissances 
élémentaires en informatique (Internet, 
Word et Excel ) sont requises. Disponibilité, 
régularité, autorité, propreté, honnêteté 
et ne buvant pas d’alcool sont des atouts 
indispensables pour la fonction. En plus 
nous cherchons 2 ou 3 ouvriers polyvalent 
ou spécialisés. Veuillez envoyer un CV à 
l’adresse mail suivante: olivier@miseajour.
be ou me contacter au 0479 877 862 pour 
tout renseignement complémentaire.

  Agencja Pośrednictwa Pracy NEXT s.c. 
poszukuje dla jednego z klientów w Belgii 
- firmy zajmującej się wykonywaniem 
instalacji elektrycznych, doświadczonego i 
zmotywowanego kandydata do pracy jako: 
elektryk – monter paneli słonecznych – 
ok. 4000 EUR/m-c na A1. Praca polega na 
montażu paneli słonecznych oraz wyko-
nywaniu podłączeń instalacji. Wymagana 
działalność gospodarcza. Wymagania: 
doświadczenie w montażu instalacji i 
podłączaniu fotowoltaicznych, umiejętność 
samodzielnej pracy jak i pracy w zespole, 
komunikatywna znajomości języka angiel-
skiego, działalność gospodarcza, prawo 
jazdy (mile widziany własny samochód), 
VCA (lub gotowość zdobycia certyfikatu). 
Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie ok. 
4000 EUR/m-c, organizacja zakwaterowa-
nia, zorganizowanie wszelkich formalności 
związanych z wykonywaniem zleceń na 
terenie Belgii. Zainteresowane osoby pro-
simy o przesłanie aktualnego CV w języku 
angielskim na adres: info@nextagency.eu  

  Agencja Pośrednictwa Pracy NEXT s.c. 
poszukuje dla jednego z klientów w Belgii 
zmotywowanych kandydatów do pracy 
jako: malarz proszkowy. Na tym stanowi-
sku będziesz malował ramy stosowane 
w produkcji moskitier. Do obowiązków 

malarza proszkowego należy przygoto-
wanie malowanych powierzchni (szlifo-
wanie, odtłuszczenie, itp.), zawieszanie 
malowanych elementów na hakach, praca 
z pistoletem oraz z automatem do na-
noszenia powłok w komorze lakierniczej.
Wymagania: doświadczenie w pracy jako 
malarz proszkowy / doświadczenie w ob-
słudze automatów lakierniczych, komuni-
katywny angielski, nastawienie na jakość. 
Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie 
– od 15,14 EUR brutto/h + dużo nadgo-
dzin, legalne zatrudnienie na warunkach 
belgijskich, dodatek wakacyjny (15.38% 
rocznych zarobków brutto), premię roczną 
(8,15% rocznych zarobków brutto), doda-
tek rodzinny, pozostałe premie i bonusy 
zgodnie z przepisami obowiązującymi w 
Belgii, załatwienie wszystkich formalności 
związanych z zatrudnieniem w Belgii, stałą 
opiekę polskojęzycznych koordynatorów 
jednorazowy zwrot kosztów przejazdu do 
Belgii do kwoty 125€, zakwaterowanie: 
płatne 72€/tydzień za jednoosobowy po-
kój. Zapewniony transport do pracy (rodzaj 
transportu uzależniony od odległości z 
miejsca zamieszkania), pracę na dłuższy 
okres czasu, ubranie robocze. Zaintereso-
wane osoby prosimy o przesłanie aktualne-
go CV w języku angielskim na adres: info@
nextagency.eu

  Agencja Pośrednictwa Pracy NEXT s.c. 
poszukuje dla swojego klienta w Belgii 
pracowników na stanowisko: ogrodnik 
– brukarz. Obowiązki: praca ogrodnicze, 
budowanie tarasów, chodników, układanie 
kostki brukowej (kamień naturalny, kostka 
betonowa, granit, etc., przygotowanie 
powierzchni przed ułożeniem kostki w 
ogrodach, inne prace związane z brukar-
stwem i ogrodnictwem. Wymagania: 
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przynajmniej 3-letnie doświadczenie w 
pracy ogrodnika – brukarza, komunika-
tywna znajomość języka angielskiego, 
dokładność, sumienność w wykonywaniu 
obowiązków, prawo jazdy kat. B (BE jest 
dodatkowym atutem). Oferujemy: atrak-
cyjne wynagrodzenie – od 14,00 EUR 
brutto/h – w zależności od umiejętności i 
doświadczenia + dużo nadgodzin, legalne 
zatrudnienie na warunkach belgijskich, 
dodatek wakacyjny (15.38% rocznych 
zarobków brutto), premię roczną (8,15% 
rocznych zarobków brutto), dodatek 
rodzinny, pozostałe premie i bonusy 
zgodnie z przepisami obowiązującymi w 
Belgii, załatwienie wszystkich formalno-
ści związanych z zatrudnieniem w Belgii, 
stałą opiekę polskojęzycznych koordy-
natorów, jednorazowy zwrot kosztów 
przejazdu do Belgii do kwoty 125 EUR,  
zakwaterowanie w pokoju jednooso-
bowym! Płatne tylko 72 EUR/tydzień, 
transport do zakładu pracy (środek 
transportu uzależniony od odległości), 
pracę na dłuższy okres czasu, ubranie 
robocze. Zainteresowane osoby prosimy 
o przesłanie aktualnego CV na adres: 
info@nextagency.eu

  Agencja Pośrednictwa Pracy NEXT 
s.c.  poszukuje dla jednego z klientów w 
Belgii najlepszych kandydatów do pracy 
w zawodzie: pracownik drogowy. Praca 
polega na wykonywaniu prac ziemnych 
(układanie rur PVC oraz ceramicznych, 
systemów odprowadzania wody, itp. ) 
Wymagania: doświadczenie w tego typu 
pracy – min. 2 lata, znajomość angiel-
skiego, motywacja do pracy, umiejętność 
obsługi dźwigu jest dodatkowym atutem.
Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie – 
14,81 – 17,82 EUR/h brutto, jednorazowy 
zwrot kosztów przejazdu do Belgii do 
kwoty 150 EUR, w pełni legalne zatrud-
nienie na podstawie belgijskiej umowy 
o pracę, dodatek wakacyjny (zgodnie z 
przepisami obowiązującymi w Belgii - 
15.38% rocznych zarobków brutto), pre-
mię roczną (w wysokości 8.33% rocznych 
zarobków brutto), dodatek rodzinny, zor-
ganizowanie wszelkich formalności zwią-
zanych z zatrudnieniem w Belgii, opiekę 
polskojęzycznych koordynatorów, zakwa-
terowanie w pokojach jednoosobowym. 
Płatne między 70 a 80 EUR tygodniowo + 
zużycie mediów, pracę na dłuższy okres 
czasu, ubranie robocze. Zainteresowane 
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osoby prosimy o przesłanie aktualnego 
CV na adres: info@nextagency.eu
Prosimy o zamieszczenie następującej 
klauzuli: (tylko aplikacje z właściwą klau-
zulą będą rozpatrywane)
Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w moim CV przez NEXT s.c. 
do potrzeb realizacji procesu rekrutacji 
oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych 
(zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych). Wyrażam także 
zgodę na udostępnianie moich danych 
osobowych potencjalnym pracodawcom 
w kraju i za granicą do celów związanych 
z procesami rekrutacji. Rozumiem, że 
mogę żądać dostępu do moich danych 
osobowych, żądać ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a 
także przenoszenia danych.  
KRAZ 18051

  Nieruchomości
  Podlaskie, obok Narodowego Parku 

Biebrzańskiego, posiadłość około 2 hek-
tarów, część lasu, część pola, stary domek 
drewniany do remontu, chlew prze-
kształcony na salę, duża stodoła i dom 
mieszkalny, 2 sypialnie, każda ma swoją 
łazienkę, biuro, salon, kuchnia i przedpo-
kój. Więcej informacji: T. 0486 800 676
  Sprzedam ładne, przestronne miesz-

kanie 64m2 centrum Bialegostoku, ul. 
Lipowa, 1 piętro, dwustronne, 3 oddziel-
ne pokoje, kuchnia, łazienka z toaletą. 
Miejsce parkingowe w podwórzu, lokal 
na rowery, piwnica. Dwa pokoje, kuch-
nia (zmywarka, piekarnik elektryczny) 
i przedpokój, remontowane +/- 5 lat 
temu, mieszkanie mało używane właści-
ciel przebywał za granicą. Cena 535 tys 
złotych. Więcej informacji, zdjęcia proszę 
o kontakt. T. 0472 812 557
  Sprzedam dom 460m, działka 1000m, 

standard, automatyka, 4 sypialnie, 2 
łazienki, 2 salony, biuro, pralnia, piękny 
ogród. Doskonała lokalizacja, dojazd 20 
min do centrum Warszawy. Zdjęcia na 
priv. Cena 405 000 tys euro. Lokalizacja 
Polska Piastów, obrzeża Warszawy.  

T. +48 791 730 370,  
email: kacprzakk@onet.pl
  Sprzedam 7 arów, dom 220m, zamiesz-

kały, 2 piętra i parter, Siemiatycze.  
T. 0475 61 66 54 i 690 585 939  
(0474 637 308)
  Sprzedam działkę rolną z możliwością 

zabudowy siedliskowo-zagrodowej. 
Działka położona we wsi ok. 3 km od 
Siemiatycz. Pełne media w drodze przy 
działce, dojazd: droga asfaltowa. Dział-
ka znajduje się w sąsiedztwie innych 
zabudowań, w pobliżu las. Ma dostęp do 
rzeki Kamionka. Możliwość wykopania 
na działce stawu. Cena 185 tys. zł. T. +48 
693 440 171
  Sprzedam działkę 8400m2 z widokiem 

na rzekę Nurzec. Dwie drogi dojazdo-
we, okolica cisza, las i woda. Możliwość 
podzielenia działki np. na dwie rodziny, 
ze względu na dwa oddzielne dojazdy. Z 
potencjałem, wystarczy pomysł i chęci. 
Sama okolica jest znana z: Muzeum Rol-
nictwa, słynne wystawy pisanek. Pałac 
hr. Starzeńskich, restauracje, plaża, szlaki 
turystyczne, skansen, imprezy kultural-
no–rozrywkowe.  
T. +48 731 649 222
  Posiadam do sprzedania atrakcyjną 

działkę budowlano-rolną z dopuszcze-
niem zabudowy. Położona we wsi, 1 km 
od miasta Ciechanowiec. Działka oto-
czona lasem, rzeką Nurzec oraz dawną 
targowicą. Posiada dwa dojazdy, z obu 
stron (asfaltowe). W pobliżu zabudowy 
jednorodzinne, co wiąże się z przyłą-
czami. Dojazd drogą Wojewódzką 681. 
Wytyczona powierzchnia przez geodetę. 
Przyjedź i sam przekonaj się. Po więcej 
informacji zapraszam serdecznie do kon-
taktu telefonicznego. T. +48 731 649 222

MITINGI ANONIMOWYCH 
NARKOMANÓW 

«WOLNI I WYZWOLENI»
w każdą niedzielę, 20h30-22h30

Lange Beeldekensstraat 18
2060 Antwerpia

tel.:+32 489 897 856
email: wolniwyzowoleni@gmail.com

Pomożemy Ci w znalezieniu drogi 
w życiu bez narkotyków.
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ANONIMOWI HAZARDZISCI
Informacje na temat uzależnienia od 

hazardu oraz zdrowienia  
pod numerem; +32 485 869 003

Spotkania AA -Anonimowych 
Alkoholików w Antwerpii zapraszamy na 

spotkania grup polskojęzycznych AA:   
- Grupa „Krok po Kroku” 
  czw. godz. 20.00-22.00, 
- Grupa „Nadzieja”  
  sob. godz. 18.00-20.00, 
- Grupa „Victoria”  
  niedz. godz. 18.00-20.00

Adres: 2600 Antwerpia,  
Langebeeldekensstraat 18.  

Tel.: +32 484 93 11 02   
e-mail: antwerpen.aa@gmail.com

Intergrupa AA „ARDENY” w Belgii 
informuje że uruchomiliśmy stacjonarne spotkania Anonimowych Alkoholików. 

ZAPRASZAMY na bezpłatne spotkania dla tych, którzy chcą zerwać z nałogiem lub 
osób które chcą wiedzieć czy problem uzależnienia ich dotyczy. Spotykamy się po to, 
żeby rozwiązać problem z nadużywaniem alkoholu. Mamy sprawdzone rozwiązanie 

poparte świadectwem milionów ludzi. W ten sposób Anonimowi Alkoholicy walczą z 
uzależnieniem.Aby uzyskać pomoc w AA wystarczy, że skontaktujesz się z kimś z nas. 

Możesz to zrobić korzystając z infolinii na terenie Belgii: +32 488 080 063
Możesz również przyjść na mityng który odbywa się w Brukseli:
GRUPA ODNOWA 2006: poniedziałek  godz 20.00, Schaerbeek 1030, rue d’Anethan 19
GRUPA QUO VADIS: czwartek godz. 20.00, Saint Gilles 1060, rue Emile Feron 153 
GRUPA JAK TO DZIAŁ: piątek godz. 20.00 Saint Gilles 1060, rue Emile Feron 153
GRUPA ZIOMKI: sob. 18.00 niedz. godz. 10.00, Saint Gilles 1060, rue Emile Feron 153

Informacje na stronie internetowej: www.aaintergrupaardeny.eu  

Dorosłe Dzieci Alkoholików / Dorosłe Dzieci Dysfunkcji są wspólnotą 
mężczyzn i kobiet, którzy wyrośli w otoczeniu gdzie miały miejsce 

uzależnienia lub dysfunkcja. Nie pozwól żeby Twój rodzinny nałóg lub 
dysfunkcja kierowały Twoim życiem.

Grupa Genesis, e-mail: genesisbrukseladdaddd@hotmail.com      
tel. 0491 32 14 73

Jeśli masz bliską Ci osobę , której picie powoduje poważne  
problemy.  Powitamy Cię serdecznie na naszych spotkaniach 

grupy „Światło”.   
Tu dzielimy się doświadczeniem, siłą i nadzieją. 

Nasze spotkania odbywają się w każdy poniedziałek o 20h. 
Petit rue des Loups 68a, 1070 Anderlecht.  

Tel. 0032 485 866 445

KREW DAREM ŻYCIA
Czy wiesz, że Twoja krew może uratować aż trzy życia?  

Nie musisz być lekarzem by pomóc. 
Oddając krew, pomagasz i ratujesz życia! 
Odwiedzając nową stronę na facebooku  

KREW DAREM ŻYCIA-BELGIA  
możesz dowiedzieć się gdzie znajdują się  

najbliższe punkty krwiodawstwa.  
Odwiedź, dowiedz się i do ataku!

On lub ona pije? Nie radzisz sobie? 
Przyjdź do nas, dzielimy się swoim doświadczeniem,  

siłą i nadzieją. Mitingi są we wtorki od 19.30 do 21.00
Sterlingerstraat 4. 2140 Borgerhout

Tel. 0483 67 48 26 Bardzo serdecznie zapraszamy!

Grupa Al-Anon „Misja” zaprasza na spotkania wszystkich,  
którym bliski jest problem alkoholowy. 

Czwartek godz. 20.00,  
rue Jourdan 80, 1060 Saint-Gilles. T. 0486 307 201 

Chcesz pomóc sobie i innym? Przyjdź, posłuchaj, zobacz.

Grupa ACA (DDA /DDD) – Exodus
Wspólnota mężczyzn i kobiet, którzy wyrośli w otoczeniu, gdzie miały miejsce uzależnienia lub dysfunkcje.

Poniedziałek  godz. 20.00, Rue Jourdan 80, 1060 Saint Gilles, E-mail: dda.exodus.bruksela@gmail.com
(grupa spotyka się stacjonarnie)



POLSKA MISJA KATOLICKA
NA SCHAERBEEK
Kościół Św. Elżbiety
Rue Portaels 24, 1030 Schaerbeek
tel: 02 242 56 50

POLSKA PARAFIA PRAWOSŁAWNA 
PW. NARODZENIA BOGURODZICY 
W BRUKSELI
Rue de la Floraison 35, 1070 Bruxelles
tel: +32 489 86 91 16
e-mail: xpawelcecha@gmail.com
www.orthpol.be 

POLONIJNY KOŚCIÓŁ
EWANGELIKALNY
Rue van Ysendyck 48–50, 1030 Bruxelles
tel:  +32 488 036 519
tel: 0465 970 164
e-mail: thalambiec@gmail.com

CENTRUM ANTYPRZEMOCOWE
ELLES POUR ELLES/ KOBIETY DLA KOBIET
„PRZEŁAMAĆ CISZĘ”
tel: +32 466 90 17 02
e-mail: epe.bruksela@gmail.com

PRZEMOC W RODZINIE
tel: 0800 30 030 / bezpłatny
Pomoc w jęz. fr. i ang. dla osób,
które są ofi arami przemocy domowej.
tel: 1712 / bezpłatny
Pomoc w sytuacjach przemocy, znęcania się 
i wykorzystywania dzieci, w jęz. nl. i ang.

PRZEMOC MIĘDZY PARTNERAMI
Malwina: 0471 01 23 40, 
malwinabelgia@gmail.com
Telefon zaufania: 106/107

SZTAB POMOCY BELGIA
tel: 02 315 41 86
e-mail: info@helpcentre.be
FB sztabpomocybelgia

POGOTOWIE POGRZEBOWE 24h/24h
tel. 0487 103 778, W. Oleksiewicz

SZPITAL CHU Hopital Saint Pierre CHU
Rue Haute 322, 1000 Bruxelles
tel: 02 535 31 11
tel: 02 535 43 60 / pogotowie dzieci
tel: 02 535 40 55 / pogotowie dorośli

NIEZBĘDNE ADRESY

AMBASADA RP W BRUKSELI
Rue Stevin 139, 1000 Bruxelles
tel: +32 (0) 2 736 18 81
tel: +32 (0)2 739 01 01
fax. +32 (0)2 736 18 81
www.bruksela.msz.gov.pl

WYDZIAŁ KONSULARNY
AMBASADY RP W BRUKSELI
Rue des Francs 28, 1040 E� erbeek
Zapisy na spotkanie:
h� p://www.e-konsulat.gov.pl
tel:  +32 (0)2 780 45 02
fax. +32 (0)2 736 04 64
www.bruksela.msz.gov.pl
tel. alarmowy: +32 (0) 492 727 405
(po godz. pracy urzędu) wyłącznie
w nagłych wypadkach / zagrożenie życia
(zgon, wypadek, narażenie życia)

SZKOŁA POLSKA IM. J.LELEWELA 
PRZY AMBASADZIE RP W BRUKSELI
Adres do korespondencji:
rue du Bemel 29, 1150 Woluwe Saint-Pierre
Siedziba szkoły: bd de la Woluwe 22-24
1150 Woluwe Saint-Pierre
tel/fax. 02 772 35 80
e-mail: sekretariat.bruksela@orpeg.pl
www.bruksela.orpeg.pl

SZKOŁA POLSKA IM. JANA PAWŁA II 
PRZY PWK
rue d’Angleterre 43, 1060 Bruxelles
tel:  0473 74 38 54
e-mail: sekretariat.pwk@orpeg.pl
www.pmk.orpeg.pl

SZKOŁA POLSKA IM. GEN. S.MACZKA 
PRZY AMBASADZIE RP W BRUKSELI
Z SIEDZIBĄ W ANTWERPII
Siedziba: Jodenstraat 15, 2000 Antwerpen
tel: +32 3 226 92 12
tel: +32 475 965 158
sekretariat: 0032 489 377 714
www.antwerpia.orpeg.pl

POLSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA
IM. JANA PAWLA II W BRUKSELI
Ecole Notre-Dame de la Paix
av. Félix Marchal 50, 1030 Bruxelles
tel:  02 705 61 18
tel: 0486 38 40 07
e-mail: teresa@arszagi.eu
www.szkola.be

POLSKA SZKOŁA IM. JANA BRZECHWY 
W SOIGNIES
Pl. Van Zeeland, 33 7060 Soignies
tel: (+32) 491 33 49 80
e-mail: sekretariat@szkolasoignies.be
www.szkolasoignies.be

POLSKA SZKOŁA W LEUVEN 
im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
przy Stowarzyszeniu DASKALIA
przedszkole – zerówka – szkoła – biblioteka
tel: 0468 485 005
tel: 0486 231 432
e-mail: przedszkole@daskalia.eu
e-mail: szkola@daskalia.eu 
www.daskalia.eu

POLSKA SZKOŁA W LEUVEN 
im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ
tel: (+32) 0472 286 925 / szkoła
tel: (+32) 0489 305 905 / przedszkole
e-mail: szkolawleuven@gmail.com
www.polskaszkolaleuven.eu

POLSKA SZKOŁA EDUGANDAWA
Freinetmiddenschool, Off erlaan 3, 9000 Gent
tel: (+32) 484 691 801
e-mail: edugandawa@gmail.com
www.szkola.edugandawa.be

INSTYTUT JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ
IM. POLSKICH LOTNIKÓW W GANDAWIE
Sint-Josefstraat 7, 9041 Gent
tel: 0486 34 25 34
e-mail: dyrektor@instytutgent.be
www.instytutgent.be

POLSKA SZKOŁA 
POLAK MAŁY W HASSELT
Zajęcia odbywają się: Scholen Kindsheid Jesu
Kempische Steenweg 400, 3500 Hasselt
tel: 0470 52 42 06
e-mail: polskaszkolahasselt@gmail.com

PUNKT KONSULTACYJNO-
-INFORMACYJNY
W BRUKSELI
rue d’Angleterre 43, 1060 Bruxelles
(porady psychologa, logopedy,
pedagoga i asystenta socjalnego)
tel: 0475 397 514

PUNKT KONSULTACYJNO-
-INFORMACYJNY
W ANTWERPII
Sint Jan Berchmanscollege,
Jodenstraat 15, 2000 Antwerpen
(porady psychologa, logopedy i pedagoga)
tel: 0471 711 269
czwartek, godz. 18.00 - 20.00
(wizyty tylko na umówione spotkanie)

POLSKA MISJA KATOLICKA
Rue Jourdan 80, 1060 Saint-Gilles
tel: 02 538 30 87
www.pmkbruksela.com

WAŻNE TELEFONY ALARMOWE
Policja:...................................101
Straż pożarna i pogotowie:....100
Europejski numer alarmowy:.112
Child Focus:............................116 000
Centrum toksykologiczne:......070 245 245
Dyżur dentystyczny:...............02 426 10 26
Dyżur lekarzy:........................02 201 22 22 
lub.........................................02 513 02 02
Taxi Bleus:..............................02 268 00 00
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