






Eurostat opublikował w kwietniu br. dane 
dotyczące średniego kosztu godziny pracy 
na jednego pracownika w Europie. Belgia 
plasuje się na podium UE. W 2021 r. średni 
koszt godziny pracy w UE wynosił 29,1 euro. 
Zaznaczono, że w badaniu uwzględniono 
jedynie firmy zatrudniające co najmniej 
dziesięciu pracowników. Na czele listy znaj-
dują się Dania (46,9 euro) i Luksemburg 
(43 euro). Ze stawką 41,6 euro Belgia zaj-
muje trzecie miejsce. Za nią plasują się: 
Szwecja (39,7 euro), Holandia (38,3 euro), 
Francja (37,9 euro), Austria (37,5 euro), 
Niemcy (37,2 euro) i Finlandia (35,1 euro). 
Na końcu tego rankingu znajdują się: Bułga-
ria (7 euro) i Rumunia (8,50 euro), ale też 
Portugalia (16 euro), Grecja (17,2 euro), 
Malta (17,3 euro), Cypr (18,3 euro), Hiszpa-
nia (22,9 euro) i Włochy (29,3 euro).

•••

Europejskie Centrum Monitorowania Nar-
kotyków i Narkomanii (EMCDDA) bada ście-
ki w europejskich miastach na obecność 
substancji psychoaktywnych już od ponad 
10 lat. Badacze w 75 miastach na terenie 
25 europejskich państw pobierali w okresie 
od marca do maja 2021 r. próbki ścieków 
z lokalnych oczyszczalni. 
Antwerpia, szwajcarskie Sankt Gallen, Am-
sterdam, Zurych, Bruksela – to miasta, 
w których kokainy spożywa się najwięcej. 
Badania podają wyniki względne, czy-
li ile miligramów substancji przypada na 
1000 mieszkańców na dzień. I tak dowia-
dujemy się, że w Antwerpii średnie dzienne 
spożycie kokainy to 1,5 miligrama na osobę.
Najwięcej amfetaminy znaleziono w ście-
kach szwedzkiego miasta Sandviken, a zaraz 

za nim w rankingu sytuuje się Söderhamn. 
Najwięcej metamfetaminy było w czeskiej 
Ostrawie.
Jeśli chodzi o spożycie marihuany, Barce-
lona nie ma sobie równych. W ściekach 
znaleziono tam prawie cztery razy więcej 
THC-COOH niż w następnym w rankingu 
Amsterdamie. Co ciekawe, różnice między 
następnymi kilkudziesięcioma miastami nie 
są już duże i można powiedzieć, że w całej 
Europie, z wyjątkiem Barcelony, pali się po-
dobne ilości marihuany.
W Polsce udział w badaniu wziął tylko 
Kraków – badano ścieki w oczyszczal-
ni w Płaszowie. Okazuje się, że jeste-
śmy w średniej europejskiej. Jeśli chodzi 
o ilość amfetaminy spożywanej dziennie 
na mieszkańca, Kraków znalazł się dopiero 
na pozycji 15. Za to pod względem obec-
ności MDMA (pigułki ecstasy) krakowskie 
ścieki są siódme w całej Europie. Kokaina 
jest niemal nieobecna.

•••

Polacy potrafią oszczędzać energię, co poka-
zują też wyniki sondażu IBRiS. Aż 92% osób 
deklaruje, że oszczędza energię, a ok. 80% 
twierdzi, że przywiązuje do tego dużą wagę. 
Motywują do tego koszty i troska o środo-
wisko naturalne.
Wśród najpopularniejszych sposobów na 
oszczędzanie ankietowani wskazują używa-
nie żarówek energooszczędnych, wyłącza-
nie światła przy opuszczaniu pomieszczenia, 
niewkładanie do lodówki ciepłego jedzenia 
i uruchamianie pralki, gdy jest pełna.
Do oszczędzania prądu skłaniają Polaków 
przede wszystkim koszty – tak podało aż 
84% ankietowanych. 80% pytanych wska-

zało także troskę o środowisko naturalne. 
Niestety 4% respondentów przyznało, że nie 
robią nic, by oszczędzać energię.

•••

Wg UNICEF około 2/3 dzieci z Ukrainy zosta-
ło zmuszonych do opuszczenia swoich do-
mów z powodu trwającej od 24 lutego ro-
syjskiej inwazji. Natomiast połowa z 3,2 mln 
ukraińskich dzieci, które pozostały w domu, 
była narażona na brak żywności.

•••

Pod koniec 2021 r. mieszkania i domy w Unii 
Europejskiej kosztowały średnio o 42% 
więcej niż w 2010 r. Od 2015 r. mamy do 
czynienia z bardzo szybkim wzrostem cen 
nieruchomości mieszkalnych, a pomiędzy 
poszczególnymi krajami UE występują duże 
różnice. W Estonii, na Łotwie, Litwie, Wę-
grzech, w Czechach, Austrii i Luksemburgu 
średnie ceny nieruchomości pod koniec 
2021 r. były ponad dwukrotnie wyższe niż 
11 lat wcześniej.
Z kolei w Grecji, we Włoszech i na Cyprze 
mieszkania i domy kosztowały w czwar-
tym kwartale ubiegłego roku mniej niż 
w 2010 r. W Grecji spadek cen był naj-
większy i wyniósł około 23%. W Belgii 
wzrost cen nieruchomości mieszkalnych 
był w tym czasie zbliżony do unijnej śred-
niej i osiągnął poziom 41%. W Polsce 
mieszkania podrożały w latach 2010–2021 
w większym stopniu, a wzrost cen wyniósł 
około 47%. Dla porównania: w Niemczech 
mieszkania podrożały w tym okresie aż 
o 93%, a we Francji jedynie o 28%. (Dane 
opublikowane przez unijne biuro staty-
styczne Eurostat).
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UKRAINA WALCZY
Sytuacja pod koniec kwietnia br.  
(60 dzień wojny)
•	 Nastąpiło wycofywanie się Rosjan z pół-

nocnej Ukrainy.
Ukraińska rzeczniczka praw człowieka Lud-
myła Denisowa poinformowała o licznych 
świadectwach rosyjskich zbrodni – tortur, 
gwałtów i zabójstw na terenach, które 
okupowała armia rosyjska.

•	 Rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu 
ogłosił, że Rosja zdobyła Mariupol. Nadal 
jednak na terenie ogromnych zakładów 
Azowstal w środku Mariupola walczy nie 
mniej niż 2 tysiące ukraińskich żołnierzy.

•	 Natychmiast po deklaracji Szojgu Władimir 
Putin nakazał odwołanie szturmu na zakła-
dy Azowstal w Mariupolu – motywując to 
troską o zdrowie i życie rosyjskich żołnierzy. 
Putin nakazał blokadę Azowstalu, która 
miała zostać wykonana siłami „armii” sa-
mozwańczej separatystycznej Donieckiej 
Republiki Ludowej. Rosyjskie siły spod Ma-
riupola zostały skierowane na Zaporoże 
i do obwodu donieckiego. 

•	 W obwodzie donieckim wojska rosyjskie pro-
wadzą działania ofensywne w rejonie miej-

W I A D OMO Ś C I
scowości Zariczne i miasta Marjinka. Armia 
Ukrainy toczy walki obronne w obwodzie 
ługańskim o Popasną i Nowosztokiwske.

•	 Praktycznie wszystkie miejscowości obwo-
dów donieckiego i ługańskiego pozostające 
pod ukraińską kontrolą i będące w zasięgu 
rosyjskiej artylerii rakietowej lub klasycznej 
były ostrzeliwane przez Rosjan. Władze ob-
wodu ługańskiego oficjalnie poinformowały, 
że 80 proc. jego powierzchni znajduje się 
obecnie pod kontrolą Rosjan. Nie jest to 
znacząca zmiana – bo chodzi o całość ob-
wodu, w tym o tereny, na których została 
utworzona samozwańcza republika sepa-
ratystów. Zmiana wynika przede wszystkim 
z zajęcia przez Rosjan rejonu Kreminnej 
w trakcie pierwszych 48 godzin ich ofensywy.

•	 W ciągu dwóch pierwszych miesięcy wojny 
z Ukrainy wyjechało 2,9 mln osób. Trudno 
jednak ocenić, ile zostało w Polsce, ile po-
jechało dalej, a ile wróciło do Ukrainy. Ta 
ostatnia grupa stale rośnie – od począt-
ku wojny do Ukrainy wjechało już ponad 
800 tys. osób. Od połowy kwietnia dzienna 
liczba osób wracających kilkakrotnie prze-
wyższa liczbę osób wjeżdżających do Polski. 

•	 Ukraińska infrastruktura transportowa 
i stanowiąca zaplecze armii była kolejną 

dobę atakowana pociskami rakietowymi. 
Ataki odbywały się w większości obwodów 
Ukrainy.

•	 W drugiej fazie „operacji specjalnej” jednym 
z zadań armii rosyjskiej jest ustanowienie 
pełnej kontroli nad Donbasem i południo-
wą Ukrainą, co zapewni lądowy korytarz na 
Krym – podają rosyjskie władze, które od 
początku napaści na Ukrainę odmawiają 
nazywania swoich działań wojną i mówią 
o prowadzeniu „specjalnej operacji”.

•	 Od początku inwazji na Ukrainę rosyjska 
armia straciła już ok. 21 tys. żołnierzy – po-
informował w komunikacie na Facebooku 
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

•	 Ponadto wojska najeźdźcy straciły dotych-
czas 838 czołgów, 2162 transportery opan-
cerzone, 397 systemów artyleryjskich, 138 
wieloprowadnicowych wyrzutni rakieto-
wych, 69 systemów obrony przeciwlotniczej, 
176 samolotów, 153 śmigłowce, 1523 sa-
mochody, osiem okrętów i łodzi, 76 cystern 
z paliwem oraz 172 samoloty bezzałogowe. 
Najdroższym rodzajem uzbrojenia utraco-
nego przez Kreml był krążownik rakietowy 
Moskwa, wart około 750 mln dolarów. 

•	 Rosja odrzuciła propozycję rozejmu wiel-
kanocnego.

WYBORY PREZYDENCKIE  
WE FRANCJI 
24 kwietnia br. Emmanuel Macron wygrał wybo-
ry prezydenckie z wynikiem 58,55 proc. głosów. 
Urzędujący prezydent pokonał kandydatkę Zgro-
madzenia Narodowego Marine Le Pen, która 
otrzymała 41,45 proc. głosów. 
W ciągu pięciu lat Le Pen zmniejszyła dystans 
do Macrona o kilka punktów procentowych. 
W 2017 r., w drugiej turze otrzymała 33,90 proc. 
głosów a Macron – 66,10 proc.
Macron uzyskał lepsze wyniki w dużych miastach 
oraz na zachodzie Francji. Z kolei Le Pen odnoto-
wała wyższe poparcie na północnym wschodzie 
i południu kraju.
Po wygranej Macrona główne francuskie dzien-
niki i stacje telewizyjne określają reelekcję jako 

„wielkie zwycięstwo i wielkie wyzwania”, wskazu-
jąc na podziały w kraju i najwyższą od 50 lat ab-
sencję wyborczą. Uwagę zwraca fakt, że prawie 
sześciu na dziesięciu Francuzów głosowało na 
partie, które można określić mianem ekstremi-
stów, populistów, antysystemowych lub protestu-
jących, ale które łączy to, że są produktem gniewu 
społecznego. W tym roku frekwencja wyborcza 
wyniosła 72 proc. i była najniższa od 1969 r. 

W wieku 44 lat Macron triumfalnie wszedł do 
zamkniętego klubu prezydentów V Republiki, 
wybranych na drugą kadencję. Dokonał tego 
wyczynu bez konieczności kohabitacji.  

– Wiem, jak dużo wam zawdzięczam, dzięku-
ję! – mówił prezydent Francji, przemawiając po 
godz. 21.40 przed wieżą Eiffla.

– Myślę o rozczarowaniu wyborców Marine 
Le Pen. Musimy odpowiedzieć na ich gniew. 
Nie będę prezydentem jednej strony. Myślę 
o tych, którzy nie poszli na wybory – wyliczał 
Emmanuel Macron, nawiązując do spadającej 
frekwencji wyborczej. Zapowiedział wspólne 
ukształtowanie kraju na najbliższe dekady. Na-
stępne pięć lat będzie inne – zaznaczył. 

BELGIA – POMOC FINANSOWA 
Czek energetyczny – „jednorazowa” premia 
w wysokości 100 euro dla wszystkich belgijskich 
gospodarstw domowych – wszedł w życie pod 
koniec kwietnia.
Konsumenci nie muszą podejmować żadnych kro-
ków – pieniądze zostaną odliczone od ich faktur (z kil-
ku, jeśli suma zaliczek wynosi mniej niż 100 euro).  
Niniejsza pomoc dotyczy wyłącznie głównego miej-
sca zamieszkania. Większość gospodarstw domo-
wych powinna skorzystać z tej obniżki do 31 lipca br.

ZMIANA KLIMATU – SZÓSTY 
RAPORT IPCC 
Opublikowany w kwietniu br. szósty już ra-
port IPCC – Międzynarodowego Zespołu Na-
ukowego Ds. Zmian Klimatu – mówi wprost: 
zmiana klimatu już jest widoczna, a będzie 
tylko coraz bardziej bolesna. Z dokumentu 
wynikają trzy główne wnioski:

Po pierwsze – kryzys klimatyczny już się za-
czął. Ekstremalna pogoda, wielkie pożary 
i powodzie, okresowe niedobory wody – to 
wszystko jest jego oznaką.

Po drugie – już nawet w przyszłej dekadzie 
globalne ocieplenie może przekroczyć 1,5°C, 
co oznacza drastyczną utratę bioróżnorod-
ności i coraz częstsze ekstremalne zjawi-
ska pogodowe – a to tylko w nadchodzącej  
dekadzie! 

Po trzecie – w raporcie zidentyfikowano 
127 zagrożeń i pogrupowano je w pięć głów-
nych obszarów, co umożliwiło dokładniejszą 
ocenę sytuacji i określenie konsekwencji na-
szego dotychczasowego stylu życia na Ziemi.

Ważnych wniosków z tego raportu jest jed-
nak dużo więcej, ponieważ dokument liczy 
ponad 3600 stron. 
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e-mail: orchidea.ts@gmail.com
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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

Wszystkim Mamom w dniu ich święta Wszystkim Mamom w dniu ich święta 
składamy najserdeczniejsze życzeniaskładamy najserdeczniejsze życzenia



Jeśli lajkujecie posty matek influencerek i ce-
lebrytek, powinnyście zawsze pamiętać, że te 
cukierkowe obrazki są dobrze wyreżyserowa-
ne. Dzieciaczki, które niczym anioły odziane 
w pastelowe barwy malują farbami bez zo-
stawienia jednej plamki na idealnych białych 
blatach czy podłogach, to bardziej manekiny 
lub statyści w reklamie, a nie radośnie bawią-
ce się bąble. Dzieci usmarowują sobie ubra-
nia, twarze i każdą dostępną powierzchnię. 
To, że maluchy ze zdjęcia lśnią czystością, nie 
oznacza, że ty i twoje dzieci jesteście odmień-
cami. Czyściutkie ubranka w kolorach ziemi 
znikają, jak tylko gasną flesze. Pamiętaj, że to, 
co robisz każdego dnia dla swojej rodziny, jest 
ważne i wartościowe, nawet jeśli nie zawsze 
pięknie wychodzi na zdjęciach. 

Wiele postów to także zwykłe reklamy. 
Do promocji pieluch, żelu do kąpieli czy 
zabawki podpina się tekst nacechowany 
emocjonalnie, pełen frazesów o dobru 
dziecka, jego rozwoju i szczęśliwej mamie, 
której życie staje się lepsze dzięki temu, 
a nie innemu podkładowi do wanny. Posty 
tego typu rzadko mają cokolwiek wspólne-
go z rzeczywistością. Nie musisz kupować 
każdej polecanej przez blogerki rzeczy, sma-
kołyku, leku lub suplementu diety. Wybieraj 

to, co twoim zdaniem i wedle twojego do-
świadczenia jest najlepsze dla was. Nie daj 
sobie wmówić, że ponieważ chwilowo masz 
w domu niezły bałagan, to nie potrafisz się 
zorganizować. Zdjęcia ze zmierzwionymi 
włosami, poplamionymi ubrankami i głupi-
mi minami bardziej będą wzruszać wasze 
dorosłe kiedyś dzieciaki niż te upozowane, 
teatralne i sztywne kampanie reklamowe. 
Pamiętaj, że nie potrzebujesz każdej drew-
nianej zabawki, lnianej koszulki, zasuszo-
nych kwiatów i specjalnych kryształów do 
pokoju dziecięcego. Nie wierz, że bez tego 
czy owego gadżetu twoje dziecko traci szan-
se na „zrównoważony rozwój”, a ty odda-
lasz się od tytułu Miss Matki Polki.

W niemal każdej sferze naszego życia (ka-
riera, edukacja czy dom) oczekuje się od 
nas ciągłej gotowości, sukcesów i ideali-
zmu. Rodzicielstwo niestety nie umknęło 
tym wyśrubowanym i bardzo często nie-
osiągalnym wymaganiom. Dzieci muszą 
od najmłodszych lat uczęszczać na każdy 
możliwy kurs – na te językowe najlepiej już 
jako niemowlęta! Szachy, robotyka, balet, 
piłka nożna, programowanie, fitness i pły-
wanie. Jeśli twoje pociechy mają czas się 
zwyczajnie pobawić albo nudzić, to wcale 
nie znaczy, że nie dbasz o ich przyszłość. 
Dzieci zmuszane do robienia w wolnym 
czasie czegoś, do czego nie mają predys-
pozycji ani zapału, szybko tracą zaintereso-
wanie, wpadają w kompleksy i będą robiły 
wszystko, żeby z takich zajęć się wyrwać. 
Zamiast więc pędzić za polecanymi przez 
inne mamy programami, zapytaj swojego 
dziecka, na jakie zajęcia ma ochotę, pomóż 
mu wybrać, a może znajdź coś, co będziecie 
mogli robić razem. A jeśli chwilowo, z róż-
nych powodów, nie macie czasu, ochoty 
albo pieniędzy na dodatkowe lekcje, hobby 
i kursy, to też nie koniec świata! Daj sobie 
i dzieciom czas. Nie musisz przykładać do 
swojej sytuacji szablonów z internetu. 

Pamiętaj, że bycie rodzicem to praca bardzo 
ciężka, stresująca, czasem bardzo niewdzięcz-
na i wysysająca energię, nie musisz zatem, tak 
jak instagramowe mamy, nakładać makijażu 
i drogich stylizacji. Jeśli do Biedronki pójdziesz 
w dresie albo twój mąż zobaczy cię bez ma-

kijażu, to nie oznacza, że wybrałaś drogę 
brzydoty. „Twój chłop” widział cię już w gor-
szym stanie, zapewniam cię, ale pamiętaj, że 
dla niego nadal jesteś najpiękniejsza, nawet, 
a może zwłaszcza wtedy, kiedy z braku innych 
rozwiązań z gracją wdziewasz jego koszulę 
i stary dres. Daj sobie szansę na popełnianie 
błędów, bo tylko tak nauczysz się, jak ich póź-
niej unikać. Nie wierz w to, że wiedza o wy-
chowaniu dziecka magicznie zsyłana jest nam 
przy porodzie. Wychowanie to droga, której 
ty, ojciec dziecka, rodzina, przyjaciele i samo 
dziecko musicie się nauczyć. Potknięcia i po-
tyczki będą się zdarzały, nie zawsze będzie 
kolorowo. Staraj się, kochaj dzieci, partnera 
i siebie samą, ale daj sobie na wstrzymanie. 
Nie oceniaj się na każdym kroku przez pry-
zmat tego, co mówi ci osoba ze sztabem niań, 
sprzątaczek, kucharek i wypchanym portfe-
lem. Jesteś wystarczająco dobra taka, jaka 
jesteś. Nie bierz udziału w wyścigu do miana 
doskonałej matki, bo doskonałość to iluzja. 

Pamiętaj: masz prawo popełniać błędy, być 
zmęczona i nie mieć ochoty zmywać, sprzą-
tać i składać prania. Staraj się być jak najlep-
sza dla swoich dzieci, ale nie udawaj kogoś, 
kim nie jesteś. Nie rób niczego tylko dlatego, 
że influencerka z Instagrama mówi, że tak 
się powinno postępować. Jeśli masz pyta-
nia dotyczące wychowania i rozwoju dzieci, 
porozmawiaj z psychologiem, pediatrą, pe-
dagogiem. Nie sięgaj po Facebook, bo tak 
możesz sobie tylko zaszkodzić. Jeśli czujesz, 
że tracisz kontrolę, że się wypalasz, że jesteś 
nieszczęśliwa i że sobie nie radzisz – nie cho-
waj się, ale poszukaj pomocy. Poproś o nią, 
nie bój się, masz prawo do swoich uczuć, 
porażek i smutku. Masz prawo do bycia nie-
idealną. Nie zapominaj jednak, że twoi bliscy 
mają prawo do szczęśliwej, dumnej i zdrowej 
mamy i partnerki, więc dbaj o siebie, odpręż 
się, odepnij wrotki i ciesz się rodziną. Ciesz 
się sobą, bo dla swoich dzieci jesteś i zawsze 
będziesz najlepszą mamą na świecie – a przy 
ostatecznym rozrachunku tylko to się liczy.

Anna Albingier

Coraz więcej mam zagląda do interne-
tu i na portale społecznościowe, szu-
kając kontaktu z innymi kobietami, od-
powiedzi na nurtujące je pytania oraz 
pomocy i rady w razie problemów. 
Niestety wiele blogów, grup i profili 
o tematyce wychowawczej to wylę-
garnie kompleksów i doskonale naoli-
wione maszynki do robienia pieniędzy. 
Wiele kont, zwłaszcza na Instagramie, 
przedstawia sfałszowany obraz domo-
wej rzeczywistości, sprawiając, że nie-
jedna z nas zastanawia się: „Dlaczego 
ja tak nie umiem?”, „Co jest ze mną 
nie tak?”, „Dlaczego tam dzieci są za-
wsze takie grzeczne i czyste, a moje 
się tłuką?”. Dzień Matki to doskonały 
moment, żeby przypomnieć wszystkim 
rodzicielkom i opiekunkom, że nie mu-
szą chodzić na rzęsach i gnać za insta-
gramowymi odrealnionymi ideałami, 
aby zdobyć zaszczytne miano „perfek-
cyjnej mamy w domu”. 
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Złóż wniosek dot. Limozy
lub budowy 30 bis online
pod adresem www.izarz.com

Chcesz założyć działalność gospodarczą?
Potrzebujesz pomocy w rozliczeniu
podatkowym? Poszukujesz księgowego
który pomoże Ci w prowadzeniu Twojej firmy?

Skontaktuj się z nami, a znajdziesz wszystko
to czego szukałeś - pomagamy klientom w
podejmowaniu mądrych decyzji już od 1997
roku!

WWW.KSIEGOWOSC.BRUSSELS | 0494 625 938
AV. DE TERVUEREN 296D, WOLUWE-SAINT-PIERRE

KSIĘGOWOŚĆ DOSTOSOWANA
DO TWOICH POTRZEB

BIURO KSIĘGOWE
VANDENHEEDE

księgowość
.brussels

www.ksiegowosc.brussels
0494/62.59.38

Poszukujesz rzetelnej księgowości?

Skontaktuj się z nami, pomagamy naszym klientom już od 1997.

Skontaktuj się z nami pod numerem 0494 625 938.

Lista dokumentów — DEKLARACJA PODATKOWA 2021

A. KARTA ID NON INDEXE

B. POTRZEBNE DOKUMENTY C. DODATKOWE
DOKUMENTY

1. Karta Pobytowa ID (belgĳska)
2. PIN do karty

Uwaga: PIN do karty jest niezbędny do złożenia
deklaracji podatkowej.
Prosimy, aby wziąć PIN ze sobą.

1. Dokumenty dotyczące alimentów, takie jak
kopia przelewów bankowych, wyrok sądowy, etc.

2. Dokumenty dotyczące emerytury belgĳskiej,
lub kopia deklaracji podatkowej z Polski.

3. Dokumenty dotyczące pracowników na etacie
z kontraktem (Dokumenty / Fiches 281,
atestacja fiskalna z dochodami i dodatkami).

4. Dokumenty dotyczące osób z zasiłkiem,
lub osób na chorobowym.

5. Atestacja Fiskalna z dochodami, dodatkami
i wakacyjnym (Dokumenty / Fiches 281).

6. Dokumenty dotyczące pomocy finansowych
otrzymanych podczas COVID 19.

7. Dokumenty dotyczące zwrotów za wypadki
lub odszkodowań (Dokumenty / Fiches 281).

8. Dokumenty dotyczące dochodów dodatkowych,
np. Dochody wspólnika, etc.

9. Dokumenty dotyczące dochodów pomocnika
(Dokumenty / Fiches 281,50)

10. Deklaracje dotyczące płaconych składek
socjalnych, np. ZUS.

11. Dokumenty dotyczące ubezpieczeń na życie.
12. Dokumenty dotyczące wydatków związanych

z wydatkami na dzieci, np. żłobek, szkoły,
zajęcia pozalekcyjne, etc.

13. Dokumenty związane z oszczędnościami
emerytalnymi (Atestacja fiskalna).

14. Dokumenty dotyczące kredytów
nieruchomościowych, remontów, etc.

15. Kopie deklaracji podatkowych z innych krajów.
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w  obniżeniach  terenu 
krążą żarłoczne śmiesz-
ki  wypatrujące  uwię-
zionych na  łąkach  ryb 
i  mięczaków.  Na  pły-
ciznach  kałuż  kaczki 
łapczywie wygrzebują 
z  sadzawek  co  lepsze 
kąski.  Uczta  dla  miło-
śników sałatki roślinnej 
z  mięsnymi  dodatkami 
w  postaci  larw  owadów 
i  rybnej  drobnicy. Mokra-
dła pełne życia. 

Najmniejszą  powierzchnię  ma 
Ojcowski Park Narodowy,  nazy-
wany  „Polską  Szwajcarią”.  Starania 
o  ochronę  przyrody  Doliny  Prądnika 
sięgają  początku  XIX  w.,  kiedy  dokonano 
pierwszej  eksploracji  tutejszych  jaskiń.  Dziś 
można  podziwiać  malownicze  bramki,  iglice 
skalne i inne formy skałkowe, by wspomnieć 
choćby Krakowską Bramę czy  Igłę Deotymy. 
Na  zachowanych  poziomach  terasowych 
wznoszą się ruiny zamku w Ojcowie oraz za-
mek w Pieskowej Skale.

Jednym  z  najciekawszych  parków  jest  
Słowiński Park Narodowy.  To  tutaj  może-
my  podziwiać  ruchome  wydmy.  Wydmy 
powstają z białego morskiego piasku pozba-
wionego  próchnicy,  który  wyrzuca  Morze 
Bałtyckie.  Pod  wpływem  wiatru  przemiesz-
czający  się,  już  osuszony  piasek  powoduje, 
że  wydmy  „wędrują”  na  wschód  z  prędko-
ścią  kilku  metrów  rocznie,  zasypując  napo-
tkane  lasy.  Niebywałe,  ale  w  sezonie  let-
nim  swoją  wysokością  wydmy  przekraczają 
nawet  40  metrów  ponad  wysokość  plaży!  
Najwyższa  jest  Wydma  Łącka,  mogąca 
wznieść się na wysokość 42 metrów. 

Żubr  to  wizytówka  Białowieskiego 
Parku Narodowego,  choć  za  prze-
trwanie  całego  gatunku  odpowia-
da  dosłownie  kilku  osobników.  I  łut 
szczęścia!  Przed  I  wojną  światową 
w Puszczy Białowieskiej zanotowano 
ponad  700  żubrów.  Jednak  oswo-
jone  z  człowiekiem  straciły  instynkt 
samozachowawczy  i  pierwsze  padły 
ofiarą  niemieckiej  napaści.  Potężne 
zwierzęta mogły wykarmić całą armię. 

Z pożogi wojennej nie uszła z życiem ani 
jedna sztuka! Wydawało się, że  los żubra  

został przesądzony. Jednak międzynarodowe 
działania na  rzecz ochrony  tego  reliktowego  

gatunku odniosły sukces. Do Białowieży spro-
wadzono  żubry głównie  z Niemiec  i  Szwecji. 
Dziś w rezerwacie, w warunkach półnatural-
nych, w dużych zagrodach pokrytych natural-
ną roślinnością eksponowane są żubry, koniki 
polskie typu tarpan, łosie, jelenie, sarny, dziki, 
żubronie  (krzyżówka  żubra  z  bydłem domo-
wym), wilki i ryś. Mówi się, że być w Białowie-
ży  i nie zobaczyć żubra,  to  jak być w Paryżu 
i nie widzieć wieży Eiffla! 

Każdy  z  parków  narodowych ma  swoje  roz-
poznawcze logo, na którym znajduje się jego 
symbol. Przeważnie zwierzęta, ale także ptaki, 
szczyty górskie lub rośliny charakterystyczne 
dla  danego  regionu.  I  tak Bieszczadzki Park 
Narodowy szczyci się rysiem, Gorczański Park 
Narodowy salamandrą plamistą, a Kampino-
ski Park Narodowy łosiem. Wydrę znajdziemy 
w  logo  Drawieńskiego Parku Narodowego, 
a puszczyka – Wielkopolskiego.

Na świecie istnieje ponad siedem tysięcy par-
ków  narodowych. W  Polsce mamy  aż  dwa-
dzieścia trzy domeny, zajmujące około 1 proc. 
powierzchni kraju, ale ich liczba może w przy-
szłości  wzrosnąć.  To  miejsca  nadzwyczajnie 
odmienne.  Od  górskich  szczytów  dających 
ostoję kozicom, przez rozlewiska rzek – domy 
dla  tysięcy  ptaków,  po  nadmorskie  scenerie 
z wydmami. Tutaj  fascynująca przyroda oraz 
charakterystyczna  dla  rejonów  zwierzyna 
uchylają nam rąbka swych tajemnic. Nic, tylko 
czerpać garściami!

Sylwia Znyk

Gdy  zapytałam  polskie  dzieci 
w  Belgii  o  skojarzenia  wywołane 
hasłem  „Polska”,  odpowiedziały 
chóralnie:  Pałac  Kultury,  kolum-
na  Zygmunta  III  Wazy  na  placu 
Zamkowym,  warszawska  syrenka 
i  smok  wawelski.  Jeden  bystrzak 
dorzucił białego misia z zakopiań-
skich Krupówek. Całkiem popraw-
nie. Tyle że polska turystyka może 
pochwalić  się  innymi  cudami. 
Cudami natury. Bo w przeciwień-
stwie do wielu obszarów Europy, 
w Polsce wciąż można cieszyć się 
mikroregionami  o  bogatej  faunie 
i florze. Takimi, o których cywiliza-
cja jakby zapomniała.

Zielone płuca
Kiedy na początku XIX w. nomada John Col-
ter dotarł do terenów położonych w Górach 
Skalistych  w  USA,  na  rozległym  płaskowy-
żu  rozciętym  wąwozem  rzeki  Yellowstone, 
przecierał  oczy  ze  zdumienia.  Żółte  góry, 
wodospady  w  kanionach,  kolorowe  je-
ziora,  wulkany  błotne.  Mało  kto  uwierzył 
w  jego  opowieści  o  gejzerach  i  parujących 
zbiornikach  wodnych.  Naśmiewano  się,  że 
podróżnik nazmyślał  i  podkoloryzował opi-
sy  przyrody,  by  znaleźć  poklask.  Dopiero 
szkice  i  obrazy  wykonane  kilkadziesiąt  lat 
później przez członków ekspedycji finanso-
wanej  przez  amerykański  rząd  przekonały  

Na  obszarze  parku  narodowego  mamy  trzy 
strefy – strefę ochrony ścisłej, ochrony częścio-
wej i ochrony krajobrazowej. Pierwsza nie do-
puszcza żadnej ludzkiej ingerencji, a druga czę-
ściowo autoryzuje świadome działania mające 
na celu pielęgnację zasobów, aby doprowadzić 
je do stanu naturalnego. W Polsce ochroną ści-
słą objęte jest 21 proc. ogółu powierzchni par-
ków, a ochroną częściową 60 proc. Pozostałe 
19 proc. to m.in. infrastruktura lub tereny pry-
watne  podlegające  ochronie  krajobrazowej. 
Ponadto każdy park narodowy okala otulina, 
czyli teren, który ma go dodatkowo asekuro-
wać  przed  wpływem  działalności  człowieka. 
To  bufor  pomiędzy  parkiem  a  przestrzenią, 
w której grasuje cywilizacja.

Sanktuaria przyrody
W Polsce wszystko zaczęło się od Pienin. Po-
trzebę  ochrony  przyrody  Pienin  rozumieli 
już w XVII w. niektórzy postępowi starości 
czorsztyńscy, ale dopiero w 1932  r. usta-
nowiono Pieniński Park Narodowy.  Zaj-
muje  on  najcenniejsze  pod  względem 
krajobrazowym i przyrodniczym obszary 
Pienin  Właściwych:  Masyw  Trzech  Ko-
ron, Pieniny Czorsztyńskie, Pieninki oraz 
przełom Dunajca. Półki i ściany skalne na 
szczytach Sokolicy i Trzech Koron porasta 
cenna naskalna murawa górska. W takim 
składzie gatunkowym to ewenement spo-
tykany  jedynie  w  Pieninach.  Osobliwością 
murawy jest chryzantema Zawadzkiego – roz-
powszechniona  na  Syberii,  w Mongolii  oraz 
w północnych Chinach i Korei, a w Europie je-

niedowiarków. Aby chronić unikalny przyrod-
niczy i geologiczny krajobraz, 1 marca 1872 r. 
Kongres  Stanów  Zjednoczonych  utworzył 
Park  Narodowy  Yellowstone,  pierwszy  park 
narodowy  na  świecie.  Teren  objęto  ochro-
ną  państwową  –  zakazano  osiedlania  się, 
myślistwa,  połowu  i  zbieractwa.  Eksperci 
zaręczają,  że  pod  jego  powierzchnią  znaj-
dują  się  potężne  komory  magmowe.  Na 
podstawie  analiz  przypuszcza  się,  że  gdyby 
wulkan  stał  się  aktywny  i  doszłoby  do  jego 
wybuchu,  siła  eksplozji  i  pokłady  znajdu-
jącej  się  tam  magmy  mogłyby  doprowa-
dzić  do  niemalże  całkowitego  zniszczenia  
Stanów Zjednoczonych! Na szczęście ostatnia 
erupcja wydarzyła się około 640 tys. lat temu, 
a spece trzymają rękę na pulsie.  Yellowstone 
stał się sensacją w świecie zachodnim. Chwa-
lebny  pomysł  tworzenia  parków  narodowych 
zyskał wkrótce naśladowców. Nie bez przyczy-
ny zwykło się mówić, że była to „najlepsza idea 
Ameryki”. 24 maja 1909 r. utworzono w Szwecji 
Park Narodowy Sarek – pierwszą podobną ini-
cjatywę w Europie. Na cześć tego wydarzenia 
co roku obchodzimy tego dnia Europejski Dzień 
Parków Narodowych. 

Pod nadzorem
Ochrona ma umocowanie w prawie. Według 
ustawy park narodowy obejmuje obszar o po-
wierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, wyróżnia-
jący się szczególnymi wartościami przyrodni-
czymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi 
i edukacyjnymi, na którym ochronie podlega 
cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Parki 
tworzy się w celu zachowania różnorodności 
biologicznej,  zasobów,  tworów  i  składni-

ków przyrody nieożywionej  i walorów 
krajobrazowych, przywrócenia wła-

ściwego stanu zasobów i składni-
ków przyrody oraz odtworze-
nia zniekształconych siedlisk 
przyrodniczych,  siedlisk 
roślin, zwierząt  lub grzy-
bów.  Parki  narodowe 
służą także działalności 
naukowej  i  badaw-
czej, edukacji oraz tu-
rystyce  poznawczej. 
Trzeba  wspomnieć, 
że  zakres  ich  misji, 
choćby  w  wymiarze 
społecznym  i  eduka-
cyjnym,  nasilił  się  od 
czasu narodzin ich kon-
cepcji.

  Nie tylko żubr   Nie tylko żubr 
w trawie  puszczy w trawie  puszczy     

dynie w Karpatach. Turystom udostępniono 
35 km szlaków, w tym stanowiący atrakcję na 
skalę europejską spływ przełomem Dunajca. 
Przeprawa na flisackiej  tratwie  to magiczne 
spotkanie  z  nieujarzmioną  przyrodą.  Oraz 
z  Janosikiem,  sprawiedliwym  tatrzańskim 
zbójnikiem,  który  równał  świat,  okradając 
bogatych  i  rozdając  to,  co  zdobył,  między 
ubogich. Flisacy to strażnicy legend.

Najmłodszy  na  polskiej  liście  jest  powstały 
w 2001  r. Park Narodowy Ujście Warty.  To 
istna  mekka  miłośników  obserwowania  pta-
ków. Wiosną  nad  łąkami  wyczuwa  się  woń 
gnijącej  roślinności.  Nad  wodą  zalegającą 
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w  obniżeniach  terenu 
krążą żarłoczne śmiesz-
ki  wypatrujące  uwię-
zionych na  łąkach  ryb 
i  mięczaków.  Na  pły-
ciznach  kałuż  kaczki 
łapczywie wygrzebują 
z  sadzawek  co  lepsze 
kąski.  Uczta  dla  miło-
śników sałatki roślinnej 
z  mięsnymi  dodatkami 
w  postaci  larw  owadów 
i  rybnej  drobnicy. Mokra-
dła pełne życia. 

Najmniejszą  powierzchnię  ma 
Ojcowski Park Narodowy,  nazy-
wany  „Polską  Szwajcarią”.  Starania 
o  ochronę  przyrody  Doliny  Prądnika 
sięgają  początku  XIX  w.,  kiedy  dokonano 
pierwszej  eksploracji  tutejszych  jaskiń.  Dziś 
można  podziwiać  malownicze  bramki,  iglice 
skalne i inne formy skałkowe, by wspomnieć 
choćby Krakowską Bramę czy  Igłę Deotymy. 
Na  zachowanych  poziomach  terasowych 
wznoszą się ruiny zamku w Ojcowie oraz za-
mek w Pieskowej Skale.

Jednym  z  najciekawszych  parków  jest  
Słowiński Park Narodowy.  To  tutaj  może-
my  podziwiać  ruchome  wydmy.  Wydmy 
powstają z białego morskiego piasku pozba-
wionego  próchnicy,  który  wyrzuca  Morze 
Bałtyckie.  Pod  wpływem  wiatru  przemiesz-
czający  się,  już  osuszony  piasek  powoduje, 
że  wydmy  „wędrują”  na  wschód  z  prędko-
ścią  kilku  metrów  rocznie,  zasypując  napo-
tkane  lasy.  Niebywałe,  ale  w  sezonie  let-
nim  swoją  wysokością  wydmy  przekraczają 
nawet  40  metrów  ponad  wysokość  plaży!  
Najwyższa  jest  Wydma  Łącka,  mogąca 
wznieść się na wysokość 42 metrów. 

Żubr  to  wizytówka  Białowieskiego 
Parku Narodowego,  choć  za  prze-
trwanie  całego  gatunku  odpowia-
da  dosłownie  kilku  osobników.  I  łut 
szczęścia!  Przed  I  wojną  światową 
w Puszczy Białowieskiej zanotowano 
ponad  700  żubrów.  Jednak  oswo-
jone  z  człowiekiem  straciły  instynkt 
samozachowawczy  i  pierwsze  padły 
ofiarą  niemieckiej  napaści.  Potężne 
zwierzęta mogły wykarmić całą armię. 

Z pożogi wojennej nie uszła z życiem ani 
jedna sztuka! Wydawało się, że  los żubra  

został przesądzony. Jednak międzynarodowe 
działania na  rzecz ochrony  tego  reliktowego  

gatunku odniosły sukces. Do Białowieży spro-
wadzono  żubry głównie  z Niemiec  i  Szwecji. 
Dziś w rezerwacie, w warunkach półnatural-
nych, w dużych zagrodach pokrytych natural-
ną roślinnością eksponowane są żubry, koniki 
polskie typu tarpan, łosie, jelenie, sarny, dziki, 
żubronie  (krzyżówka  żubra  z  bydłem domo-
wym), wilki i ryś. Mówi się, że być w Białowie-
ży  i nie zobaczyć żubra,  to  jak być w Paryżu 
i nie widzieć wieży Eiffla! 

Każdy  z  parków  narodowych ma  swoje  roz-
poznawcze logo, na którym znajduje się jego 
symbol. Przeważnie zwierzęta, ale także ptaki, 
szczyty górskie lub rośliny charakterystyczne 
dla  danego  regionu.  I  tak Bieszczadzki Park 
Narodowy szczyci się rysiem, Gorczański Park 
Narodowy salamandrą plamistą, a Kampino-
ski Park Narodowy łosiem. Wydrę znajdziemy 
w  logo  Drawieńskiego Parku Narodowego, 
a puszczyka – Wielkopolskiego.

Na świecie istnieje ponad siedem tysięcy par-
ków  narodowych. W  Polsce mamy  aż  dwa-
dzieścia trzy domeny, zajmujące około 1 proc. 
powierzchni kraju, ale ich liczba może w przy-
szłości  wzrosnąć.  To  miejsca  nadzwyczajnie 
odmienne.  Od  górskich  szczytów  dających 
ostoję kozicom, przez rozlewiska rzek – domy 
dla  tysięcy  ptaków,  po  nadmorskie  scenerie 
z wydmami. Tutaj  fascynująca przyroda oraz 
charakterystyczna  dla  rejonów  zwierzyna 
uchylają nam rąbka swych tajemnic. Nic, tylko 
czerpać garściami!

Sylwia Znyk

Gdy  zapytałam  polskie  dzieci 
w  Belgii  o  skojarzenia  wywołane 
hasłem  „Polska”,  odpowiedziały 
chóralnie:  Pałac  Kultury,  kolum-
na  Zygmunta  III  Wazy  na  placu 
Zamkowym,  warszawska  syrenka 
i  smok  wawelski.  Jeden  bystrzak 
dorzucił białego misia z zakopiań-
skich Krupówek. Całkiem popraw-
nie. Tyle że polska turystyka może 
pochwalić  się  innymi  cudami. 
Cudami natury. Bo w przeciwień-
stwie do wielu obszarów Europy, 
w Polsce wciąż można cieszyć się 
mikroregionami  o  bogatej  faunie 
i florze. Takimi, o których cywiliza-
cja jakby zapomniała.

Zielone płuca
Kiedy na początku XIX w. nomada John Col-
ter dotarł do terenów położonych w Górach 
Skalistych  w  USA,  na  rozległym  płaskowy-
żu  rozciętym  wąwozem  rzeki  Yellowstone, 
przecierał  oczy  ze  zdumienia.  Żółte  góry, 
wodospady  w  kanionach,  kolorowe  je-
ziora,  wulkany  błotne.  Mało  kto  uwierzył 
w  jego  opowieści  o  gejzerach  i  parujących 
zbiornikach  wodnych.  Naśmiewano  się,  że 
podróżnik nazmyślał  i  podkoloryzował opi-
sy  przyrody,  by  znaleźć  poklask.  Dopiero 
szkice  i  obrazy  wykonane  kilkadziesiąt  lat 
później przez członków ekspedycji finanso-
wanej  przez  amerykański  rząd  przekonały  

Na  obszarze  parku  narodowego  mamy  trzy 
strefy – strefę ochrony ścisłej, ochrony częścio-
wej i ochrony krajobrazowej. Pierwsza nie do-
puszcza żadnej ludzkiej ingerencji, a druga czę-
ściowo autoryzuje świadome działania mające 
na celu pielęgnację zasobów, aby doprowadzić 
je do stanu naturalnego. W Polsce ochroną ści-
słą objęte jest 21 proc. ogółu powierzchni par-
ków, a ochroną częściową 60 proc. Pozostałe 
19 proc. to m.in. infrastruktura lub tereny pry-
watne  podlegające  ochronie  krajobrazowej. 
Ponadto każdy park narodowy okala otulina, 
czyli teren, który ma go dodatkowo asekuro-
wać  przed  wpływem  działalności  człowieka. 
To  bufor  pomiędzy  parkiem  a  przestrzenią, 
w której grasuje cywilizacja.

Sanktuaria przyrody
W Polsce wszystko zaczęło się od Pienin. Po-
trzebę  ochrony  przyrody  Pienin  rozumieli 
już w XVII w. niektórzy postępowi starości 
czorsztyńscy, ale dopiero w 1932  r. usta-
nowiono Pieniński Park Narodowy.  Zaj-
muje  on  najcenniejsze  pod  względem 
krajobrazowym i przyrodniczym obszary 
Pienin  Właściwych:  Masyw  Trzech  Ko-
ron, Pieniny Czorsztyńskie, Pieninki oraz 
przełom Dunajca. Półki i ściany skalne na 
szczytach Sokolicy i Trzech Koron porasta 
cenna naskalna murawa górska. W takim 
składzie gatunkowym to ewenement spo-
tykany  jedynie  w  Pieninach.  Osobliwością 
murawy jest chryzantema Zawadzkiego – roz-
powszechniona  na  Syberii,  w Mongolii  oraz 
w północnych Chinach i Korei, a w Europie je-

niedowiarków. Aby chronić unikalny przyrod-
niczy i geologiczny krajobraz, 1 marca 1872 r. 
Kongres  Stanów  Zjednoczonych  utworzył 
Park  Narodowy  Yellowstone,  pierwszy  park 
narodowy  na  świecie.  Teren  objęto  ochro-
ną  państwową  –  zakazano  osiedlania  się, 
myślistwa,  połowu  i  zbieractwa.  Eksperci 
zaręczają,  że  pod  jego  powierzchnią  znaj-
dują  się  potężne  komory  magmowe.  Na 
podstawie  analiz  przypuszcza  się,  że  gdyby 
wulkan  stał  się  aktywny  i  doszłoby  do  jego 
wybuchu,  siła  eksplozji  i  pokłady  znajdu-
jącej  się  tam  magmy  mogłyby  doprowa-
dzić  do  niemalże  całkowitego  zniszczenia  
Stanów Zjednoczonych! Na szczęście ostatnia 
erupcja wydarzyła się około 640 tys. lat temu, 
a spece trzymają rękę na pulsie.  Yellowstone 
stał się sensacją w świecie zachodnim. Chwa-
lebny  pomysł  tworzenia  parków  narodowych 
zyskał wkrótce naśladowców. Nie bez przyczy-
ny zwykło się mówić, że była to „najlepsza idea 
Ameryki”. 24 maja 1909 r. utworzono w Szwecji 
Park Narodowy Sarek – pierwszą podobną ini-
cjatywę w Europie. Na cześć tego wydarzenia 
co roku obchodzimy tego dnia Europejski Dzień 
Parków Narodowych. 

Pod nadzorem
Ochrona ma umocowanie w prawie. Według 
ustawy park narodowy obejmuje obszar o po-
wierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, wyróżnia-
jący się szczególnymi wartościami przyrodni-
czymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi 
i edukacyjnymi, na którym ochronie podlega 
cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Parki 
tworzy się w celu zachowania różnorodności 
biologicznej,  zasobów,  tworów  i  składni-

ków przyrody nieożywionej  i walorów 
krajobrazowych, przywrócenia wła-

ściwego stanu zasobów i składni-
ków przyrody oraz odtworze-
nia zniekształconych siedlisk 
przyrodniczych,  siedlisk 
roślin, zwierząt  lub grzy-
bów.  Parki  narodowe 
służą także działalności 
naukowej  i  badaw-
czej, edukacji oraz tu-
rystyce  poznawczej. 
Trzeba  wspomnieć, 
że  zakres  ich  misji, 
choćby  w  wymiarze 
społecznym  i  eduka-
cyjnym,  nasilił  się  od 
czasu narodzin ich kon-
cepcji.

  Nie tylko żubr   Nie tylko żubr 
w trawie  puszczy w trawie  puszczy     

dynie w Karpatach. Turystom udostępniono 
35 km szlaków, w tym stanowiący atrakcję na 
skalę europejską spływ przełomem Dunajca. 
Przeprawa na flisackiej  tratwie  to magiczne 
spotkanie  z  nieujarzmioną  przyrodą.  Oraz 
z  Janosikiem,  sprawiedliwym  tatrzańskim 
zbójnikiem,  który  równał  świat,  okradając 
bogatych  i  rozdając  to,  co  zdobył,  między 
ubogich. Flisacy to strażnicy legend.

Najmłodszy  na  polskiej  liście  jest  powstały 
w 2001  r. Park Narodowy Ujście Warty.  To 
istna  mekka  miłośników  obserwowania  pta-
ków. Wiosną  nad  łąkami  wyczuwa  się  woń 
gnijącej  roślinności.  Nad  wodą  zalegającą 
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Belgijska firma

Aaxe Titres-Services
z 17-letnim doświadczeniem

zatrudni osoby do sprzątania
(z własnymi godzinami lub bez)

Zapewniamy :

• Konkurencyjne wynagrodzenie na czas !

• Miłą, zaufaną i profesjonalną obsługę.

• Bony żywnościowe od pierwszego dnia pracy.

• Bon o wartości 35 euro na koniec roku.

• Eko czeki oraz upominki świąteczne.

• Premię na koniec roku.

• Świadczenia socjalne:  

(emerytalne, płatny urlop wychowawczy / edukacyjny, itd.)

• Ubezpieczenie w razie wypadku w miejscu pracy  

i w drodze do pracy.

• Smartfon do użytku zawodowego.

• Praktyczną odzież roboczą.

• Pracę podczas nieobecności klienta.

• Szkolenia zawodowe oraz kurs francuskiego.

• Maksymalny ustawowy zwrot za transport.

• Zwrot za czas podróży między klientami.

• Pomagamy w sprawach administracyjnych 

(zeznanie podatkowe, ubezpieczenie, bank, itd ).

• Współpracujemy ze związkami zawodowymi.

Square Montgomery
Avenue de Tervueren 124,
1150 Bruxelles
Tel : 02 770 70 68
Krystyna: 04 96 30 24 68
Agnieszka: 04 99 05 17 46

Molenbeek-Basilique
Boulevard du Jubilé 27,
1080 Bruxelles
Tel: 02 420 33 50
Dorota: 04 97 42 90 21
sobota: 9h00 - 13h00

Woluwe-Duc
Rue du Duc 4,
1150 Bruxelles
Tel: 02 762 60 94
Jolanta: 04 95 25 99 84

Uccle-St.Gilles-Ixelles
Rue Vanderkindere 205,
1180 Uccle
Tel: 02 344 44 71
Aneta: 04 90 44 78 00

Diegem
Pegasuslaan 5/1,
1831 Diegem
Paulina: 04 86 20 84 40
środa 8h00 - 16h00

www.aaxe.be       & 02 770 70 68         titres-services@aaxe.be

Serdecznie zapraszamy do współpracy !

Nasze biura :

Wszystkiego najlepszego dla  
wszystkich wspaniałych mam !
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Mam nadzieję, że przekonałam was do zapoznania się z kultową już twórczością Studia 
Ghibli i że tak jak ja i miliony ludzi na całym świecie rozkoszować się będziecie dopracowanym 
i pięknym światem stworzonych tam opowieści. Dla mnie każda chwila spędzona na oglądaniu 
tych arcydzieł animacji (zdobyły nawet Oscara) to czysta przyjemność, którą, jeśli tylko mogę, 
dzielę się z innymi. Pewnego dnia mam nadzieję usiąść przed ekranem ze swoimi dziećmi i, jak 
za pierwszym razem, zachwycić się tym, jak piękne i wzruszające są japońskie animacje.

Anna Albingier

14 GAZETKA



GAZETKA   15



Egzaminy są stałym elementem ży-
cia. Towarzyszą człowiekowi od dzie-
ciństwa. Nie, wróć. Od zarodka. Albo 
i wcześniej. Zaczyna się od testu cią-
żowego, który wykrywa w moczu 
obecność beta hCG (gonadotropinę 
kosmówkową), czyli hormonu poja-
wiającego się w organizmie kobiety 
już kilka dni po zapłodnieniu. Wynik 
badania można odczytać po upły-
wie od jednej do pięciu minut. Jed-
na kreska oznacza wynik negatywny 
– brak ciąży. Dwie kreski oznaczają 
wynik pozytywny – ciąża. To pierw-
szy egzamin. Stanowi o życiu. Kolej-
nym etapem jest ciążowy kalendarz 
badań. Składa się z testów obowiąz-
kowych i zalecanych. Fizykalnych, 
obrazowych i laboratoryjnych. Etapy 
badań wyznaczają ramy czasowe ty-
godni ciąży. Dzięki nim wystawia się 
ocenę stanu zdrowia matki i wykry-
wa ewentualne choroby lub infekcje 
mogące mieć wpływ na prawidłowy 
przebieg ciąży i porodu. Pierwsze 
minuty po przyjściu na świat dziec-
ka to wielkie emocje. I tu noworo-
dek podlega ocenom. Analizowane 
są jego parametry życiowe – zabar-
wienie skóry, puls, reakcja na bodź-

ce, napięcie mięśniowe i oddychanie. Od 
wielu lat specjaliści posługują się sprawdzo-
nym schematem i przyznają dziecku punkty 
w skali Apgar. Tyle że wtedy mały człowiek 
jeszcze nie wie, że podlega egzaminowi. Póź-
niej jest już pod górkę.

Stres. Egzamin szóstoklasisty, gimnazjal-
ny, matura, wstępny na studia, sesja, testy 
kwalifi kacyjne, prawo jazdy. Doświadczamy 
go także, kiedy w życiu dochodzi do zmia-
ny. Lub kiedy stajemy pod presją czasu. Albo 
kiedy podlegamy ocenie. Lęk egzaminacyjny 
utrudnia funkcjonowanie przed ważnym dla 
nas sprawdzianem i w jego trakcie. Wpływa 
na myśli, samopoczucie, a w szczególności 
na postawę podczas testu. Jest to zjawisko 
nader powszechne. Wynika z obaw przed 
poniesieniem klęski i niesprawdzeniem się.

Termin „stres” pochodzi z fi zyki. Odnosi się 
do różnego typu napięć, nacisków lub sił, 
które działają na system. Pojęcie to w 1926 r. 
wprowadził do nauk o zdrowiu Hans Selye. 
Stres jest próbą adaptacji. Relacją mię-
dzy naszymi możliwościami a wymogami 
sytuacji (stresorem). To umysłowa, emo-
cjonalna i fi zjologiczna reakcja organizmu 
na pojawiające się zewnętrzne zagrożenia 
i wyzwania. Zachwianie równowagi.

Osoby przeżywające stres egzaminacyjny 
mogą doświadczać silnych reakcji soma-
tycznych. Stres powoduje zmiany w funk-
cjonowaniu organizmu na trzech płasz-
czyznach. Na płaszczyźnie fizjologicznej 
występuje przyśpieszony puls, rozsze-
rzenie źrenic, kołatanie serca, wzmożo-
na potliwość, napięcie mięśni rąk i nóg, 
sztywność karku, suchość w jamie ustnej, 
ucisk w gardle, naprzemienne uczucie go-
rąca i zimna, pobudzenie psychoruchowe 
czy gonitwa myśli. Na wskaźniki psycho-
logiczne wskazują: rozdrażnienie, gniew, 
lęk, apatia, trudności z podejmowaniem 
decyzji i zachwiane poczucie własnej 
wartości. Na płaszczyźnie behawioral-
nej (zmiany w zachowaniu) da się zaob-
serwować zwiększoną pobudliwość, tiki 
nerwowe, impulsywność działania, zabu-
rzenia apetytu, zakłócenia snu, raptowne 
wybuchy emocji, skłonność do używek 
oraz obniżoną wydajność. 

Zniekształcenia poznawcze rujnują po-
czucie własnej skuteczności. Tracisz wiarę 
w powodzenie. Tylko ja tak źle wypadnę 
na tym teście! Jeśli tego nie zdam, to zna-
czy, że jestem beznadziejny… Inni pewnie 
już wszystko dobrze zrobili! Znasz to? Nie 
panikuj. Stres jest naturalną reakcją, któ-
rej towarzyszy lęk przed zmierzeniem się 
z ważnym dla ciebie zadaniem. Mało tego, 

Wszystko zaczynało się od płytkiego oddechu, a po kilku minutach bywałam 
bliska utraty świadomości. Skurcze mięśni, silne drgania ciała, przyspieszona 
akcja serca. Podejrzewano ataki epilepsji. Sęk w tym, że sytuacja powtarzała 
się nazbyt cyklicznie. Co środę. 

Bo z chemii zawsze byłam noga. I na widok srogiej nauczycielki wpadałam 
w popłoch. Dopiero po latach postawiłam autodiagnozę – lęk egzaminacyjny.
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jest konieczny, aby zmobilizować 
umysł i cały organizm do poradze-
nia sobie w sytuacji, której musisz 
stawić czoła. Bez niego fizycznie 
i umysłowo nikt nie jest w stanie 
tego zrobić. Upraszczając, w zdro-
wych proporcjach działa jak ka-
talizator. Napędza. Czyli wszystko 
z tobą w porządku. Kiedy zaczyna 
się robić niebezpiecznie? Kiedy 
stres przed egzaminem pojawia się 
zbyt wcześnie, już na etapie nauki. 
Bo wtedy cała para idzie w gwizdek. 
Lub kiedy organizm jest chronicznie 
narażony na działanie stresogen-
nych czynników i bez ustanku po-
zostaje w trybie awaryjnym. Nasze 
ciało zagrzewa się do walki, a to 
wymaga dużych nakładów energii. 
Stres doświadczany permanentnie 
może przyczyniać się do powstawa-
nia wielu chorób. Wymienić można 
choćby wrzody żołądka i dwunast-
nicy, nadciśnienie, choroby serca, 
cukrzycę, migrenę, astmę, anorek-
sję nerwową, bulimię czy schorze-
nia skóry (pokrzywka, opryszczka). 
Nie da się stresu wyeliminować 
z życia. Jednak to, w jaki sposób 
będziemy sobie z nim radzić, zale-
ży w dużej mierze od nas samych. 
Bo to nie sam stres, lecz nasza re-
akcja na niego jest tym, co może 
nam zaszkodzić. Inaczej murowany 
uszczerbek na zdrowiu.

Stres przed egzaminem wywołuje 
skrajnie doznania – jednym doda-
je skrzydeł, kiedy drugim je pod-
cina. Jeśli jesteś w grupie pierw-
szej, zazdroszczę! Jeśli w grupie 
drugiej – pomogę. 

Zacznij od zamiany ról. Sam przeeg-
zaminuj swój stres. Niczemu (i ni-
komu) nie umniejszając, czasami 
nie ma o co bić piany. Mówi się, że 
dziewięćdziesiąt procent sytuacji, 
których się boimy, nigdy się nie wy-
darza. Mimo to dajemy się ponieść 
emocjom, tworząc apokaliptycz-
ne scenariusze. W sieci krąży taka 
grafi ka – moje życie i mój problem. 
Twoje życie – kula ziemska. Twój 
problem – ledwo widoczny punkt. 

Zastanów się, w jakim stopniu przejmujesz 
się zbliżającym się egzaminem i w jaki spo-
sób wpłynie on na twoje życie. Całe życie, 
a nie tylko najbliższe tygodnie! Dobrze jest 
ocenić poziom stresu w skali od 1 do 10.

Niekiedy wystarczy posłużyć się trikiem 
z telewizyjnego formatu „Milionerzy”. Wy-
konaj telefon do przyjaciela. Zwykła roz-
mowa pozwoli ci uświadomić sobie, że nie 
jesteś pępkiem świata, ale całkiem fajny 
z ciebie gość. Mówi się, że emocje to nie 
kapusta – nie można ich kisić. 

Żeby zjeść całego słonia, trzeba podzielić go 
na kawałki. Jeśli interesujesz się tematyką 
wydajności, być może spotkałeś się z po-
równaniem pracy nad dużym projektem do 
jedzenia słonia. Przyznaj, posiłek tęgi i cięż-
kostrawny. Jego ilość może przytłaczać. 
Kluczem do sukcesu jest podzielenie słonia 
na mniejsze kawałki i ich systematyczna, 
miarowa konsumpcja. Słoń to ogrom pra-
cy, którą musisz wykonać. Aby zredukować 
stres, podziel naukę na etapy. Umówmy 
się, egzamin nie spada z nieba jak burza 
gradowa. Postawiłabym tezę, że nie przy-
stępuje się do niego spontanicznie. Jest ra-
czej planowy. Dlaczego więc nie sporządzić 
harmonogramu, by zminimalizować wzbu-
rzenie czy tremę? Jest czas na naukę i czas 
na regenerację. Mózg działa wydajniej, jeśli 
da mu się chwilę oddechu. 

„Nie jesteś sama, nie jesteś sama, nie. 
Uwierz w siebie, uwierz w ludzi, uwierz 
w nas” – nostalgicznie śpiewał Seweryn 
Krajewski. Nie ma co wynajdywać koła na 
nowo. Znajdź kogoś, kto zjadł już słonia. Se-
rio. O rok starszego kolegę, który przebrnął 
przez CEB. Koleżankę koleżanki, która wła-
śnie zasiadła po raz pierwszy za kółkiem, 
bo wczoraj odebrała prawo jazdy. Rezolut-
ną sąsiadkę – absolwentkę twojej uczelni, 
która przeszła niejedną sesję i szepnie ci 
słówko, jak poskromić profesora-bestię. 
W Polsce żyje ponad trzydzieści osiem mi-

lionów ludzi. W Belgii blisko dwanaście. 
A na świecie prawie osiem miliardów! Na 
bank pośród nich jest ktoś, kto zmierzył się 
już z podobnym sprawdzianem. 

Pamiętasz psy Pawłowa? Ten wybitny fi zjo-
log odkrył odruchy warunkowe. W momen-
cie dawania czworonogom jedzenia włączał 
rozpoznawalny dzwonek. Naturalną fizjo-
logiczną reakcją psów na otrzymywanie je-
dzenia jest ślinienie się. Po jakimś czasie sam 
dzwonek, bez dawania jedzenia, powodował 
taką reakcję. Bodziec, którym był dzwonek, 
stworzył na tyle silne neurologiczne połącze-
nie z wydzielaniem śliny, że powstał odruch 
warunkowy. Kotwiczenie to potężne narzę-
dzie. Z pewnością zdarzyło ci się kiedyś, że 
jakaś muzyka, której słuchałeś w przeszłości, 
teraz wywołuje konkretny stan. Albo jakiś 
zapach sprawia, że czujesz się tak samo, jak 
kiedyś. Kotwica może być wywołana przez 
bodziec wzrokowy, kinestetyczny (czucio-
wy), słuchowy, zapachowy lub smakowy. 
Wywoływanie każdego stanu emocjonalne-
go w każdej chwili twojego życia da ci prze-
wagę nad stresem. Głównymi elementami 
konstrukcyjnymi kotwicy są trzon oraz łapy, 
niekiedy zakończone pazurami. Statek rzuca 
kotwicę, a następnie, dryfując, zaczyna ją 
wlec. Piosenka? Śmiech psiapsiółki? Zapach 
drożdżówki? Szum morza? Bukiet frezji? Za-
rzuć kotwicę. I zabierz ją na egzamin.

Wyluzuj. Usiądź w wygodnej pozycji, a na-
stępnie każdy wdech policz jako jeden. 
Podczas wydechu policz powoli do pięciu, 
starając się nie myśleć o niczym. Ćwiczenie 
powtarzaj przez kolejne pięć minut. Przy-
najmniej trzy razy w tygodniu. Wróć do nie-
go tuż przed wejściem na salę egzaminacyj-
ną. Kontrolowane oddychanie rozładowuje 
negatywne emocje i zmniejsza napięcie.

Twoja kondycja psychiczna wpływa na to, 
w jaki sposób będziesz reagować na stres. 
Te same sytuacje dla jednych są intrygu-
jącym wyzwaniem, a innym przysparzają 
traum. Skok spadochronowy, przemówie-
nie na uroczystej gali dla pięciuset ważnia-
ków czy pościg samochodem z prędkością 
250 km/h. To, co innych napędza, drugich 
– zniewala. Nie ma uniwersalnej metody 
radzenia sobie ze stresem. Niemniej istnie-
je cały rezerwuar technik, z których mo-
żesz czerpać do woli.

Sylwia Znyk
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Bądź na bieżąco  
- Śledź nas!

Dołącz do
naszego
zespołu

Bądź na bieżąco  
- Śledź nas!

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 obslugę

 | 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
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Centrum Antyprzemocowe Elles Pour
Elles prowadzi działalność wolontariac-
ką na rzecz Polek (i kobiet mówiących po 
polsku) mieszkających w Belgii, które chcą 
uwolnić się od przemocy domowej. Głów-
nym celem Centrum jest udzielanie pomo-
cy i porady prawnej i psychologicznej oraz 
zwiększanie świadomości wśród społecz-
ności polskiej w Belgii na temat mechani-
zmów zapobiegania przemocy domowej.

W lutym tego roku na łamach „Gazetki” 
Centrum opublikowało wywiad z bel-
gijskim policjantem, który opowiedział 
o roli policji w zgłoszeniach dotyczących 
przemocy domowej. W tym artykule 
przedstawiamy telefon antyprzemocowy, 
czyli Niebieską Linię, obsługiwaną przez 
nasze wolontariuszki.

Dla kogo jest przeznaczona
Niebieska Linia?

Linia jest przeznaczona dla kobiet i dziew-
cząt powyżej 15. roku życia przebywających 
w Belgii, które doświadczają przemocy do-
mowej (fi zycznej, ekonomicznej, psycholo-
gicznej lub seksualnej). 

Jaka jest rola Niebieskiej Linii?
Kontakt z Niebieską Linią pozwoli ci zrozu-
mieć i upewnić się, czy doświadczasz prze-
mocy. Jesteśmy po to, by cię wysłuchać, nie 
oceniać. Dowiesz się, czym jest przemoc 
i jakie są jej rodzaje. Udzielimy ci wspar-
cia psychicznego poprzez wysłuchanie, 

temat swojego klienta bez jego wcześniej-
szej zgody. Prawo to obowiązuje również 
wtedy, gdy o te informacje wnioskuje czło-
nek rodziny, sąd, lekarz lub szkoła. W Bel-
gii nad przestrzeganiem tego prawa czuwa 
Komisja Psychologów (Commission des 
Psychologues), do której można się zgłosić, 
jeśli te zasady zostały złamane. 

Psycholog może złamać zasadę poufności je-
dynie w sytuacjach, gdy istnieje bardzo wy-
sokie i natychmiastowe („tu i teraz”) ryzyko 
zagrożenia życia klientki lub osoby z jej oto-
czenia oraz w sytuacjach przemocy wobec 
dzieci. W praktyce oznacza to, że psycholog 
jest zobowiązany do zachowania tajemnicy 
zawodowej w następujących sytuacjach: 

● wiedza o posiadaniu broni, 
● wiedza o przemocy domowej (wyjątek

stanowi przemoc wobec dzieci),
● wiedza o groźbach odebrania sobie życia,
● wiedza o zastraszaniu oraz grożeniu

śmiercią,
● wiedza o molestowaniu, agresji seksual-

nej względem osoby pełnoletniej.

A co, jeżeli znam wolontariuszkę, 
która odbiera 

telefony na Niebieskiej Linii?
W Centrum Antyprzemocowym Elles Pour 
Elles kierujemy się zasadą nieangażowania 
się w pomoc, jeżeli znamy prywatnie oso-
bę, której pomagamy. 

Dodatkowo obowiązują nas zasady etyczne 
pracy psychologa i prawnika: 

● działanie na rzecz dobra klientki i nie-
szkodzenie jej,

● odpowiedzialność zawodowa: psycho-
log tworzy ze swoim klientem relację 
opartą na zaufaniu,

● zasada respektowania praw człowieka
i jego godności oraz 

● prawo do autonomii, podmiotowości, 
godności, intymności, prywatności. 

autorka: członkini Elles pour Elles

zrozumienie i towarzyszenie w drodze do 
wyjścia z relacji przemocowej. Zawsze mo-
żesz się tu podzielić swoimi emocjami, do-
świadczeniami czy wątpliwościami. 

Kim są osoby, które odbierają 
zgłoszenia na Niebieskiej Linii?

Osoba dyżurująca przy telefonie to specja-
listka antyprzemocowa, psycholożka lub 
prawniczka, która pomoże ci znaleźć jak 
najlepsze rozwiązanie i pomoc w twojej 
specyfi cznej sytuacji. 

Jakiej pomocy mogę oczekiwać? 
Oferujemy możliwość uczestnictwa w Krę-
gach Kobiet, które są całkowicie anonimowe 
i darmowe. Kręgi prowadzone są przez psy-
cholożki. To miejsce, gdzie uczestniczki mogą 
podzielić się swoją historią. Jeśli potrzebujesz 

wsparcia indywidualnego, możemy umówić 
cię na darmową konsultację psychologiczną. 
Oferujemy również darmowe porady i kon-
sultacje prawne. Zawsze możesz do nas za-
dzwonić lub napisać e-mail. Wyjście z relacji 
przemocowej to proces, a rozmowa z kimś 
o tym jest pierwszym krokiem do zmiany.

Jaką mam gwarancję, 
że rozmowa będzie poufna?

Zasada poufności to jedna z najważniej-
szych zasad wykonywania zawodu psycho-
loga. Prawo belgijskie gwarantuje ochronę 
tajemnicy zawodowej psychologów. Psy-
cholog nie ma prawa udzielać informacji na 
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KRADZIEŻE  
          w hotelach

Pobyt w hotelu lub pensjonacie ma nam dać namiastkę  
domu. Jednak niektórzy hotelowi goście czują się  
w wynajmowanych pokojach jak u siebie do tego stopnia,  
że zabierają pewne rzeczy… do swojego prawdziwego domu. 

czepek kąpielowy i przybory kosmetycz-
ne – szczoteczkę do zębów, maszynkę 
i krem do golenia, buteleczki z żelem 
pod prysznic, szamponem, odżywką do 
włosów czy dezodorantem, malutkie 
kostki mydła, grzebień, płatki do dema-
kijażu, patyczki do uszu. Śmiało możemy 
zabrać napoczęte, a nie zużyte do końca 
kosmetyki lub przybory do higieny, by 
skorzystać z nich w dalszej podróży lub 
w domu. I nie ma w tym nic złego, bo są 
to przedmioty jednorazowego przezna-
czenia, a pozostawione przez nas wylądu-
ją w koszu na śmieci. 

Bez wyrzutów sumienia można zabrać 
także artykuły papiernicze i długopisy czy 
saszetki z herbatą i kawą. Często goście 
hotelowi otrzymują darmowe przekąski 

W wielu hotelach w recepcji dostępne są 
za opłatą takie hotelowe „produkty”, jak 
szlafroki czy większe opakowania kosme-
tyków. Nierzadko hotele oferują gratis 
pluszaki i inne gadżety z logo obiektu.

CO MOŻNA WZIĄĆ  
ZA DARMO?

Kończąc swój pobyt, można zabrać kilka 
darmowych rzeczy, najczęściej tych co-
dziennego użytku: jednorazowe kapcie, 

HOTELOWY SAVOIR-VIVRE

W hotelu wiele usług jest za darmo, co za-
leży często od standardu danego obiektu. 
Im droższy i bardziej renomowany hotel, 
tym więcej darmowych przedmiotów 
i usług mają w swoim zasięgu goście. Za-
zwyczaj nieodpłatnie można korzystać 
z internetu, basenu hotelowego, z dostę-
pu do gazet i z porannego budzenia. 

Właściciele starają się, jak mogą: co-
dziennie uzupełniane są kosmetyki, woda 
mineralna czy zestawy herbat i kaw. Roz-
maite akcesoria i gadżety mają zapew-
niać komfort pobytu, stąd do dyspozycji 
są przyborniki do szycia, parasole, zesta-
wy plażowe i do pisania, świeczki, torby 
na buty lub brudne ubrania, wieszaki itp. 
Jednak meble i sprzęty wyposażenia ho-
telowego nie są naszą własnością; my ich 
tylko używamy. Nie można ich zabierać, 
opuszczając pokój, chyba że upewnimy 
się u obsługi, że któraś z tych rzeczy jest 
darmowym gadżetem reklamowym. Są 
bowiem i takie hotele, które oferują nie 
tylko minikosmetyki, ale i szlafroki z wy-
szytym inicjałem gości. 

Niektóre osoby „kolekcjonują” przed-
mioty z nazwą lub logo hotelu jako pa-
miątki z pobytu, więc często uzupełnia-
ją swoje zbiory o hotelowe popielniczki, 
otwieracze, kieliszki. Jednak tych rzeczy 
nie można tak po prostu zabierać, lepiej 
poprosić o nie obsługę. Bardzo często 
można też takie rzeczy po prostu kupić. 
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– ciasteczka lub czekoladki, chipsy, talerz 
owoców czy nawet butelkę wina. Nimi 
też możemy się częstować i ewentualnie 
je ze sobą zabrać, gdyż są to powitalne 
gratisy. To samo dotyczy wody mineral-
nej, o ile nie jest wliczana do minibaru. 
Często w pokojach wyłożona jest mapa, 
ewentualnie mały przewodnik po okolicy. 
Są do naszego użytku. 

Jeśli nie wiemy, które z oferowanych nam 
rzeczy możemy zabrać ze sobą, istnieje 
prosta zasada, by rozwiać swoje wątpli-
wości. Otóż jeśli wahamy się, czy jakąś 
rzecz można wziąć czy nie, to znaczy, że 
powinniśmy ją zostawić. Zawsze też moż-
na zapytać obsługę.

CO PADA ŁUPEM 
HOTELOWYCH ZŁODZIEI?

Są jednak i tacy goście hotelowi, którzy 
nie zadowolą się buteleczką szamponu 
lub powitalną przekąską, lecz przywłasz-
czają sobie o wiele większe i cenniejsze 
rzeczy – nawet elementy wyposażenia 
pokoju. Potrafią wynieść nie tylko ręcz-
niki czy suszarki do włosów, ale i zasło-
ny czy pościel. Przedmioty najczęściej 
padające łupem hotelowych złodziei to: 
papier toaletowy, ręczniki, szlafroki, cza-
sopisma, suszarki do włosów, wieszaki na 
ubrania i czajniki elektryczne. Ale znikają 
także żarówki, baterie z pilota, łyżeczki 
do herbaty, szczotki do ubrań, a nawet… 
książki z hotelowej biblioteki. Są „ama-
torzy sztuki”, którzy zabierają obrazy lub 
rzeźby, są i tacy, którzy z każdego posiłku 
zabierają talerzyk lub łyżeczkę i komple-
tują „swoją” zastawę. Giną elementy wy-
stroju i dekoracji – lustra, wazony, obrusy. 
Zabierane są także sprzęty takie jak ta-
blety, telewizory, telefony, lampy. Nawet 
materace, choć trudno sobie wyobrazić, 
w jaki sposób można je wynieść. W zasa-
dzie nie istnieje rzecz, która nie skusiłaby 
amatora cudzej własności. 

Nagminnie słyszy się tłumaczenie, że sko-
ro ktoś zapłacił za nocleg, to ma prawo 
do wszystkiego, co znajduje się w poko-
ju. Z kolei właściciele hoteli skarżą się, że 
muszą stale dokupować rzeczy do wypo-
sażenia, gdyż ciągle coś ginie. Pomysło-
wość i tupet hotelowych złodziei są na-
prawdę duże, gdyż potrafią oni wynieść 
wszystko, co tylko zmieści się do walizki, 

tak by nie zostać nakrytym przez obsługę. 
Na hotelowych forach można przeczytać 
też o mistrzach kreatywności – to goście, 
którzy wyspecjalizowali się w podmienia-
niu, czyli zamianie buteleczek z alkoho-
lem z barku na takie same, ale z niepro-
centową zawartością. W czasie pandemii 
ze względu na obostrzenia sanitarne nie 
można było jeść posiłków w hotelowych 
restauracjach. Jedzenie zatem serwowa-
no do pokojów, co sprawiło, że nagminnie 
zaczęły znikać kieliszki, talerze i łyżeczki. 

NA PAMIĄTKĘ,  
PRZEZ ROZTARGNIENIE?

W pokojach hotelowych nie ma kamer, 
by zapewnić gościom intymność poby-
tu. Ale z tego powodu część z nich czuje 
się tam jak u siebie w domu. Gdy zdarzy 
się nieuczciwy gość, często trudno udo-
wodnić kradzież i świadome złe działanie, 
ponieważ brakuje dowodu. Tym bardziej 
że przecież nikomu nie sprawdza się wali-
zek przed wyjazdem. Jeśli ktoś wpada, to 
raczej przez przypadek. Gdy obsługa po 
wyjeździe gościa zorientuje się, że z po-
koju coś zginęło, najczęściej próbuje się 
skontaktować z taką osobą. Jednak nie-
uczciwi goście rzadko odbierają telefony 
z „miejsca przestępstwa”. Inni, co prawda, 
porozmawiają z obsługą, ale zazwyczaj 
wypierają się kradzieży lub obwiniają pa-
nie pokojowe o przywłaszczenie sobie lub 
zniszczenie danej rzeczy. Niektórzy za-
pewniają, że danego przedmiotu w ogóle 
nie było w ich pokoju. 

Coraz częściej więc stosuje się system 
sprawdzania pokoi przed wyrejestro-
waniem. Jeśli zauważy się brak czegoś 
z wyposażenia, gość musi pokryć koszt 
brakującej lub uszkodzonej rzeczy. Jed-
nak osoby przyłapane na kradzieży lub 
o nią oskarżone potrafią mścić się na 
właścicielach hotelu, zamieszczając w in-
ternecie nieprzychylne informacje o da-
nym obiekcie. Właściciele zdają też sobie 
sprawę z tego, że czasami gościom zdarza 
się coś zabrać przez nieuwagę lub roztar-
gnienie. Próbują więc zazwyczaj rozwią-
zać sprawę polubownie, a nie od razu 
wzywać policję, tym bardziej jeśli przed-
miot jest niewielkiej wartości. A uczciwy, 
ale bujający w obłokach gość po prostu 
zwraca nadprogramowy przedmiot z wa-
lizki. I sprawa idzie w zapomnienie.

CZARNA LISTA

Kradzieże zdarzają się we wszystkich 
obiektach – od najdroższych hoteli po zwy-
kłe schronisko. Okazuje się bowiem, że 
kradzieże w takich miejscach to norma i że 
straty wynikające z pobytu nieuczciwych 
gości są wliczone w prowadzenie biznesu. 
Ponieważ najczęściej giną ręczniki i szlafro-
ki, to właśnie ich kupno jest regularnym 
zamówieniem w zasadzie każdej placówki. 

Właściciele hoteli i pensjonatów bronią 
się na swój sposób. Ponieważ po każ-
dym kliencie pokój jest sprawdzany, by 
zapewnić następnej osobie odpowiedni 
standard, za który przecież się płaci, ob-
sługa i właściciele wiedzą, co zniknęło. 
Choć drobne straty wliczane są w pro-
wadzenie interesu, to jednak gość, któ-
ry wyniósł jakąś cenną rzecz i nie został 
złapany, na pewno nie zostanie zamel-
dowany w tym samym miejscu po raz 
kolejny. Właściciele mają przecież jego 
dane i wiedzą, jak się zachował. Tworzy 
się nieformalną czarną listę gości, czyli 
spis nazwisk klientów, którzy nie są mile 
widziani. Po prostu dla nich zawsze już 
będzie akurat brakować pokoju. 

Choć w pokojach nie ma monitoringu, to 
na terenie obiektu hotelowego już tak, 
próba kradzieży może więc zostać zareje-
strowana. Inną metodą jest wydawanie 
ręczników na kartę lub ich czipowanie. 
Suszarki do włosów montuje się na sta-
łe w ścianie, by uniemożliwić ich „znik-
nięcie”. Pobiera się kaucję za hotelowy 
barek i zwraca się ją lub rozlicza przed 
wyjazdem osoby zameldowanej w zależ-
ności od ilości spożytych napoi. W wielu 
hotelach klienci, którzy zabrali z pokoju 
coś, co nie było gratisowym prezentem, 
są obciążani z karty kredytowej udostęp-
nionej, by zapłacić za pobyt. Taki punkt 
znajduje się w regulaminie hotelu, któ-
ry każda osoba meldująca się w danym 
obiekcie musi podpisać. 

Właścicielom hoteli trudno całkowicie 
się ustrzec przed kradzieżami, bo trudno 
po prostu uniknąć nieuczciwych gości. 
Pamiętajmy, że w hotelu możemy poczuć 
się jak w domu, ale nie jest to nasza wła-
sność, więc nie ogołacajmy go.

Sylwia Maj
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Pożeracze energii
W naszych domach znajduje się mnóstwo 
urządzeń  elektronicznych,  które  pożera-
ją prąd nawet wtedy,  gdy w ogóle  z nich 
nie  korzystamy.  Urządzenia  pozostające 
w stanie czuwania, sprzęty podłączone do 
gniazdek – to wszystko cichaczem podnosi 
nam rachunki za prąd.

 – Jeśli wiesz, że przez więcej niż 16 minut 
nie  będziesz  potrzebować  komputera  
– wyłącz go. Mniej więcej  tyle energii, 
ile  zużywa  on  przez  około  kwadrans, 
jest  potrzebne  do  jego  ponownego  
uruchomienia. 

 – W ustawieniach zaznacz opcję przecho-
dzenia w stan uśpienia lub po prostu wy-
łączaj monitor, aby nie pobierał energii. 

 – Nie  korzystaj  z  funkcji  „stand-by”  – 
w  praktyce  pobiera  ona  bardzo  dużo 
energii. Lepiej po prostu odłączyć urzą-
dzenie od prądu.

 – Pamiętaj,  aby  zawsze  wyjmować  ła-
dowarkę z kontaktu, jeśli już z niej nie 
korzystasz. 

Sposoby na  
ekologiczną lodówkę

 – Kiedy  na  zewnątrz  jest  zimno,  warto 
wykorzystywać  balkon  lub  taras  jako 
„dodatkową lodówkę”, która skutecznie 
ochłodzi potrawy czy napoje. W ten spo-
sób można także schładzać ciepłe dania 
przed wstawieniem ich do lodówki. 

 – Idealna  temperatura  dla  zamrażarki 
wynosi  -18  stopni.  Każdy  stopień  niżej 
zwiększa o 5 proc. zużycie energii.

Oszczędności w kuchni
 – Nie  otwieraj  piekarnika  w  trakcie  pie-
czenia, by nie wypuszczać gorącego po-
wietrza – jeśli temperatura w środku się 
obniży, sprzęt musi zużyć więcej prądu.

 – Podczas  gotowania  przykrywaj  garnki 
pokrywką  –  przyspieszy  to  proces  go-
towania i skróci czas korzystania z płyty 
indukcyjnej lub zmniejszy zużycie gazu.

Ogrzewanie pomieszczeń
 – Najlepszym  sposobem  regulacji  termo-
statu  jest  prawidłowe  ustawienie  prze-
rwy  między  dniem  a  nocą.  Wyłączając 
ogrzewanie  o  odpowiedniej  porze  wie-
czorem  aż  do  następnego  dnia,  można 
zaoszczędzić na energii.

 – Ważna jest też kontrola pieca grzewcze-
go. Możliwe jest zaoszczędzenie od 3 do 
5 proc. rocznie na rachunku.

 – Obniż temperaturę ogrzewania pomiesz-
czeń o 1 stopień. Każdy stopień obniżenia 
temperatury na termostacie pozwala za-
oszczędzić 7 proc. na ogrzewaniu.

 – Ogrzewaj tylko te pomieszczenia, w któ-
rych przebywasz, zamykaj drzwi do tych, 
których nie ogrzewasz. Można w ten spo-
sób zaoszczędzić do 240 euro rocznie.

 – Przełącz  ogrzewanie  na  tryb  nocny 
o 1 godzinę wcześniej.

Planujemy wyjazd? 
Zmniejszyć  koszty  energii  możemy  tak-
że wtedy,  gdy  nie ma  nas w  domu.  Je-
śli  wyjeżdżamy  na  dłuższy  czas,  warto 
pomyśleć  o  zmniejszeniu  temperatury 
ogrzewania  (zwłaszcza  gdy  korzystamy 
z  ogrzewania  energią  elektryczną)  oraz 
o  odłączeniu  sprzętów,  w  tym  bojlera 
i lodówki, od prądu.

Oszczędzanie energii  to  temat,  którym obecnie powinien  zainteresować  się 
każdy z nas – ze względu na stan portfela, ale również z uwagi na środowisko 
naturalne. Powszechnie wskazujemy na cztery sposoby zmniejszenia zużycia 
energii: wybór  żarówek energooszczędnych, wyłączanie  światła przy opusz-
czaniu pomieszczenia, niewkładanie do lodówki ciepłego jedzenia i uruchamia-
nie pralki, gdy jest pełna. Ale istnieją też inne skuteczne i proste rozwiązania!

ZUŻYWAĆ  MNIEJ  
ENERGII  ELEKTRYCZNEJJAK

Drobne przemeblowanie  
w domu

Spróbujmy  maksymalne  wykorzystać 
światło dzienne – np. zaplanujmy swoją 
pracę tak, by wykonywać ją w ciągu dnia. 
Konieczne może być drobne przemeblo-
wanie,  jak  chociażby  ustawienie  biurka 
lub fotela obok okna.

Ciepła woda
Ciepła  woda  stanowi  20  proc.  zuży-
cia  energii  rodziny.  Co  więc  wybrać  – 
wannę  czy  prysznic?  Biorąc  pod  uwagę 
cenę  12,5  centa  za  kWh,  koszt  kąpieli 
w wannie  o  pojemności  150  litrów wy-
niesie 252 euro rocznie na osobę. Z ko-
lei  5-minutowy  prysznic  o  pojemności 
50 litrów będzie kosztował 84 euro rocz-
nie  na  osobę.  Jak  łatwo  policzyć,  cena 
za  prysznic  jest  trzykrotnie  niższa,  jeśli 
chodzi o ogrzewanie – przynajmniej jeśli 
prysznic nie trwa dłużej niż 5 minut.

36 GAZETKA



GAZETKA    37



38 GAZETKA



GAZETKA    39



KALENDARZ IMPREZ
27 – 29.05
BRUSSELS JAZZ WEEKEND
centrum Brukseli
www.brusselsjazzweekend.be

29.05
BIEG 20 KM – BRUKSELA
Parc du Cinquantenaire, 1000 Bruxelles
www.20kmdebruxelles.be 

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 31.05
LASCAUX EXPERIENCES
Wirtualna wizyta jaskini Lascaux
Prehistomuseum, 4400 Flémalle / Liège
www.lascaux.prehisto.museum 

do 7.08
WYSTAWA: T.REX
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. 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

LE SORTILÈGE 2022
Trassersweg 347, 1120 Neder-Over-Hembeek
www.sortilege.b

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

6 – 8.05
FÊTE DE L’IRIS 
centrum Brukseli
www.fetedeliris.be 

14.05
ZINNEKE PARADE
różne miejsca w Brukseli
www.zinneke.org 

15.05
GRAND CORTÈGE FOLKLORIQUE
godz. 14,00, centrum Stavelot
www.tourismestavelot.be

do 16.05
NUITS BOTANIQUE
Botanique, 1210 Bruxelles 
www.botanique.be

21.05
BELGIAN PRIDE 2022
centrum Brukseli
www.pride.be

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

26.05
PROCESJA ŚWIĘTEJ KRWI 
W dniu Wniebowstąpienia Pańskiego, w Brugii odbywa 
się Procesja Świętej Krwi. Główną relikwią jest ampułka 
z krwią Chrystusa.
od godz. 14.30, Bruges
www.bloedprocessiebrugge.be 

27.05
ŚWIĘTO SĄSIADÓW
wszystkie dzielnice Brukseli
www.lafetedesvoisins.be 
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Przed nami wyjątkowe wycieczki i przygody, a to dopiero początek 
niespodzianek, które dla was przygotowaliśmy. 

Razem będziemy smakować lata i czerpać garściami jego uroki.

Więcej informacji i zapisy w biurach MaxiClean. 

Groenhof  - 19.06.2022 Disneyland - Czerwiec 2022

MaxiClean - Firma przyjazna dzieciom 
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Polskie Centrum Kształcenia
im. Jana Pawła II w Brukseli
Centre d‘Enseignement Polonais Jean-Paul II ASBL

   POLSKIE CEN
TR

U
M

 K
SZ

TA
ŁC

ENIA - CENTRE D'ENSEIGNEM
EN

T POLONAIS ASBL

•	Oddział	przedszkolny	dla	dzieci	
pięcioletnich	–	przygotowanie	do	
nauki	czytania	i	pisania.	

•	Klasy	szkoły	podstawowej	I	–	VIII,
przygotowanie	do	sakramentu
Pierwszej	Komunii	Świętej	w	klasie	
trzeciej.

•	Język	angielski	dla	dzieci.
•	Język	francuski	dla	dorosłych. 

www.szkola.be
facebook.com/szkola.be

Zajęcia	odbywają	się	: 
Collège	Roi	Baudouin
Avenue Félix Marchal 50
1030 Bruksela
•	w	środę od 13:30
•	w	sobote od 9:00

Zapisy	w	szkole	: 
•	w	środę	w	godz.   16:30 – 17:30 
•	w	sobote	w	godz. 12:00 – 13:00

Kontakt	:
•	Dyrektor	: Teresa Arszagi vel Harszagi
•	tel: 0486/38 40 07 - 02/705 61 18 
•	e-mail:	 info@szkola.be

„Nie ma większego bogactwa 
w narodzie nad światłych obywateli“

św. Jan Paweł II



Po zimowym półroczu każdy z utęsknieniem czeka na długi 
majowy weekend, który wyjątkowo sprzyja spotkaniom 
na świeżym powietrzu. Wystarczy przecież dobra pogoda, 
odpowiednie towarzystwo i zapełniony kosz z przysmakami, 
a przepis na udany piknik gwarantowany.

Miłośnicy grillowania często właśnie na majówkę wyciągają 
z piwnic po raz pierwszy w roku grille i zaczynają marynować 
mięsa. Ale majówkowy grill może też wyglądać inaczej. Co 
powiecie na potrawy z ryb i warzyw, a nawet na słodkie desery?

Nie tylko Polacy lubią spędzać czas na 
świeżym powietrzu i zjeść coś pysznego 
prosto z grilla. Również w innych krajach 
grillowanie jest popularne, a wręcz ura-
sta do rangi tradycji narodowej! Australij-
czycy uwielbiają urządzać barbecue. The 
Aussie Barbie, bo tak nieformalnie nazy-
wają się spotkania przy grillu, jest na tyle 
popularne, że w miejskich parkach i na 
placach znajdują się ogólnodostępne gril-
le, z których każdy może skorzystać. Gdy 
przychodzi weekend, mieszkańcy Australii 
wypełniają mięsem i warzywami po brzegi 

lodówki turystyczne i wyruszają do parków 
na wspólne barbecue. Spędzają w ten spo-
sób całe dnie na świeżym powietrzu wraz 
z rodziną i przyjaciółmi.

Z kolei mieszkańcy Wielkiej Brytanii urządza-
ją u siebie fes� wal jedzenia – Maldon Smoke 
& Fire Fes� val, który związany jest z grillowa-
niem i przyrządzaniem potraw na świeżym 
powietrzu. Podczas imprezy na scenie po-
trawy przygotowują najlepsi kucharze, a na 
przybywających gości czeka również wiele 
dodatkowych atrakcji i koncertów na żywo.

To jedna z najpopularniejszych sałatek na świecie, a do jej przygotowania 
potrzebujemy grillowanych piersi kurczaka i główki rzymskiej sałaty, zaś 
do przygotowania – sosu z poniższych składników, które razem mieszamy:

3 ząbki czosnku
3 fi lety anchois
sok z cytryny
1 łyżeczka ostrej musztardy
1 łyżeczka sosu worcestershire
1 żółtko

W osobnym naczyniu ubijamy szklankę śmietany kremówki i delikatnie 
łączymy z sosem powstałym z wszystkich składników (składniki można 
zmiksować w blenderze). Następnie zabieramy się za kurczaka, którego 
nacieramy oliwą oraz doprawiamy solą i pieprzem, a na koniec grillujemy 
z każdej strony po około 4 min.

Teraz łączymy wszystkie składniki w sałatkę. Na dużym talerzu mieszamy 
liście sałaty z sosem i układamy na górze kawałki kurczaka, następnie ca-
łość posypujemy parmezanem i świeżo zmielonym pieprzem. Smacznego!

Krążek sera kroimy na dwie równe połówki i układamy pleśnią do dołu na 
folii do pieczenia. Na ser ścieramy ząbek czosnku, dodajemy kawałek masła 
i doprawiamy pieprzem oraz posypujemy zieloną natką pietruszki. Sakiewki 
z serem układamy na grillu i podpiekamy przez około 10 min. Do takiego 
sera doskonale nadaje się sałatka z rukoli i pomidorków koktajlowych.

Możemy także z powodzeniem grillować oscypek i podawać z sosem żura-
winowym. Hitem ostatniego sezonu był grecki ser halloumi, który zama-
rynowany w oliwie z przyprawami: papryką, ziołami prowansalskimi, solą 
i pieprzem stawał się królem stołu.

Przygotowanie ryby na grilla wcale nie jest trudne, a pieczenie trwa zde-
cydowanie krócej niż pieczenie mięsa. Aby danie było smaczne, musimy 
tylko pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim o tym, że ryba musi 
być jak najbardziej świeża – najlepsza będzie taka dopiero co złowiona, 
a zdecydowanie należy unikać ryb mrożonych. Te ostatnie szybko rozpadają 
się na grillu, a mięso traci swój smak. Na grilla najlepiej nadają się: łosoś, 
pstrąg, dorsz i halibut.

Ryby nie potrzebują wielu przypraw. Sprawdzi się tutaj dobra oliwa z oli-
wek, można też dodać białe wino, sok z cytryny, czosnek i ulubione zioła. 
Ryby nie należy też długo marynować – mniej więcej godzina wystarczy 
w zupełności, aby danie nabrało smaku.

W sklepach można kupić akcesoria, które pomogą przy pieczeniu ryb: spe-
cjalne kosze, w których zamyka się rybę, ułatwiają obracanie potrawy i za-
pobiegają rozpadaniu się mięsa. 

Doskonałym dodatkiem do ciężkich mięs będą warzywa. 
Kto nie pamięta pieczonych ziemniaków z ogniska? Mło-
de ziemniaczki wystarczy umyć i ponacinać – ważne, by 
ziemniak zachował swój kształt, a dzięki nacięciom danie 
powstanie szybciej. Każdy owijamy w folię i grillujemy z ły-
żeczką masła oraz posypane aromatycznymi ziołami. War-
to przygotować także grillowane szparagi czy nadziewane 
pieczarki. To bardzo proste danie – szparagi myjemy i odła-
mujemy zdrewniałą końcówkę, następnie wrzucamy na 
ruszt i grillujemy. W międzyczasie smarujemy je marynatą 
z oliwy z oliwek, sosu sojowego i czosnku. Pieczemy około 
5–8 min z każdej strony. Aby łatwiej było obracać szparagi, 
można je nadziać po kilka na patyczki do szaszłyków.

Ciekawym daniem są też faszerowane pieczarki – do 
kapelusików możemy włożyć przeróżne dodatki, takie 
jak ser feta, mozzarella, papryka, szpinak itd. Wszystkie 
dodatki należy okrasić masłem z czosnkiem i dobrze do-
prawić solą i świeżym pieprzem. Pieczarki grillujemy na 
tackach przez około 10 min, aż składniki w środku będą 
upieczone. W sklepach dostępne są specjalne pieczarki 
portobello do faszerowania, a jeśli wybierzemy zwykłą 
odmianę, najlepsze będą duże grzyby.

Na grillu możemy także upiec faszerowane papryki i po-
midory. Na tackach warto ułożyć kawałki brokułu lub ka-
lafi ora, a także bakłażana i cukinię. Wszystkie warzywa 
polewamy dobrej jakości oliwą, a na koniec posypujemy 
solą i pieprzem – każdy wybierze dla siebie coś dobrego.

Nie tylko dzieci z radością będą chrupać ciepłą, pola-
ną masłem kukurydzę. Kukurydzę można nabić na kijki 
i upiec nad ogniskiem, a po upieczeniu posypać ziołami 
i na gorącej położyć kawałek masła aż do roztopienia. 

Na wiosenny piknik lub grill warto przygotować dania różno-
rodne i o odmiennych smakach, nawet deser! Na przykład ze 
słodkich bananów z czekoladą. Bananów nie obieramy, tylko 
nacinamy skórkę, aby zrobić sakiewkę na kosteczki czekola-
dy – może być mleczna lub bardziej wyrazista, z kawałkami 
chili. Banany układamy na ruszcie i grillujemy około 20 min, 
w zależności od wielkości owocu. Po tym czasie czekolada się 
rozpuści, a banan nabierze kremowej konsystencji. 

Grill większości z nas kojarzy się głównie z przyrządzaniem 
różnego rodzaju mięsa lub ewentualnie warzywnych prze-
kąsek. Warto jednak spróbować czegoś innego! 

Agnieszka Strzałka

Aby ze spokojem rozkoszować się wiosennym piknikiem, najlepiej już wcześniej 
w domu przygotować przekąski. Dobrym rozwiązaniem są potrawy w stylu fi nger 
food, bo wtedy nie musimy martwić się o dodatkowe sztućce. A przyrządzić możemy 
naprawdę przeróżne smaczne propozycje, np. roladki z łososia z mango lub wrapy 
z hummusem z buraków i sera halloumi. Do tego pojemniki z pokrojonymi już na ka-
wałki warzywami, takimi jak np. ogórek, papryka, pomidorki koktajlowe – każdy chęt-
nie sięgnie po takie przegryzki. Do maczania warto przygotować sosy lub guacamole. 

Wszystko najłatwiej zapakować w wielorazowe pojemniki, a potrawy bardziej płyn-
ne wprost do słoika. W małych słoiczkach po dżemie można także zrobić pojedyncze 
deserki na bazie galaretki lub serka mascarpone, posypane owocami i bakaliami. 

W kara� ach można przygotować zimne napoje, np. lemoniadę z cytryny i pomarańczy 
z dodatkiem gałązki tymianku. Dla dorosłych polecamy lekkie piwa lub różowe wina. 

Majówka to doskonała okazja, aby wypróbować nowe przepisy – nie tylko mięsne, 
ale także warzywne czy rybne. Można także pokusić się o przygotowanie potraw 
z innych regionów świata. 

Po zimowym półroczu każdy z utęsknieniem czeka na długi 

Możemy także z powodzeniem grillować oscypek i podawać z sosem żura-
winowym. Hitem ostatniego sezonu był grecki ser halloumi, który zama-
rynowany w oliwie z przyprawami: papryką, ziołami prowansalskimi, solą 
i pieprzem stawał się królem stołu.

W kara� ach można przygotować zimne napoje, np. lemoniadę z cytryny i pomarańczy 
z dodatkiem gałązki tymianku. Dla dorosłych polecamy lekkie piwa lub różowe wina. 

Majówka to doskonała okazja, aby wypróbować nowe przepisy – nie tylko mięsne, 
ale także warzywne czy rybne. Można także pokusić się o przygotowanie potraw ale także warzywne czy rybne. Można także pokusić się o przygotowanie potraw 

Doskonałym dodatkiem do ciężkich mięs będą warzywa. 

kąsek. Warto jednak spróbować czegoś innego! 

potrzebujemy grillowanych piersi kurczaka i główki rzymskiej sałaty, zaś 
do przygotowania – sosu z poniższych składników, które razem mieszamy:

W osobnym naczyniu ubijamy szklankę śmietany kremówki i delikatnie 
łączymy z sosem powstałym z wszystkich składników (składniki można 
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Po zimowym półroczu każdy z utęsknieniem czeka na długi 
majowy weekend, który wyjątkowo sprzyja spotkaniom 
na świeżym powietrzu. Wystarczy przecież dobra pogoda, 
odpowiednie towarzystwo i zapełniony kosz z przysmakami, 
a przepis na udany piknik gwarantowany.

Miłośnicy grillowania często właśnie na majówkę wyciągają 
z piwnic po raz pierwszy w roku grille i zaczynają marynować 
mięsa. Ale majówkowy grill może też wyglądać inaczej. Co 
powiecie na potrawy z ryb i warzyw, a nawet na słodkie desery?

Nie tylko Polacy lubią spędzać czas na 
świeżym powietrzu i zjeść coś pysznego 
prosto z grilla. Również w innych krajach 
grillowanie jest popularne, a wręcz ura-
sta do rangi tradycji narodowej! Australij-
czycy uwielbiają urządzać barbecue. The 
Aussie Barbie, bo tak nieformalnie nazy-
wają się spotkania przy grillu, jest na tyle 
popularne, że w miejskich parkach i na 
placach znajdują się ogólnodostępne gril-
le, z których każdy może skorzystać. Gdy 
przychodzi weekend, mieszkańcy Australii 
wypełniają mięsem i warzywami po brzegi 

lodówki turystyczne i wyruszają do parków 
na wspólne barbecue. Spędzają w ten spo-
sób całe dnie na świeżym powietrzu wraz 
z rodziną i przyjaciółmi.

Z kolei mieszkańcy Wielkiej Brytanii urządza-
ją u siebie fes� wal jedzenia – Maldon Smoke 
& Fire Fes� val, który związany jest z grillowa-
niem i przyrządzaniem potraw na świeżym 
powietrzu. Podczas imprezy na scenie po-
trawy przygotowują najlepsi kucharze, a na 
przybywających gości czeka również wiele 
dodatkowych atrakcji i koncertów na żywo.

To jedna z najpopularniejszych sałatek na świecie, a do jej przygotowania 
potrzebujemy grillowanych piersi kurczaka i główki rzymskiej sałaty, zaś 
do przygotowania – sosu z poniższych składników, które razem mieszamy:

3 ząbki czosnku
3 fi lety anchois
sok z cytryny
1 łyżeczka ostrej musztardy
1 łyżeczka sosu worcestershire
1 żółtko

W osobnym naczyniu ubijamy szklankę śmietany kremówki i delikatnie 
łączymy z sosem powstałym z wszystkich składników (składniki można 
zmiksować w blenderze). Następnie zabieramy się za kurczaka, którego 
nacieramy oliwą oraz doprawiamy solą i pieprzem, a na koniec grillujemy 
z każdej strony po około 4 min.

Teraz łączymy wszystkie składniki w sałatkę. Na dużym talerzu mieszamy 
liście sałaty z sosem i układamy na górze kawałki kurczaka, następnie ca-
łość posypujemy parmezanem i świeżo zmielonym pieprzem. Smacznego!

Krążek sera kroimy na dwie równe połówki i układamy pleśnią do dołu na 
folii do pieczenia. Na ser ścieramy ząbek czosnku, dodajemy kawałek masła 
i doprawiamy pieprzem oraz posypujemy zieloną natką pietruszki. Sakiewki 
z serem układamy na grillu i podpiekamy przez około 10 min. Do takiego 
sera doskonale nadaje się sałatka z rukoli i pomidorków koktajlowych.

Możemy także z powodzeniem grillować oscypek i podawać z sosem żura-
winowym. Hitem ostatniego sezonu był grecki ser halloumi, który zama-
rynowany w oliwie z przyprawami: papryką, ziołami prowansalskimi, solą 
i pieprzem stawał się królem stołu.

Przygotowanie ryby na grilla wcale nie jest trudne, a pieczenie trwa zde-
cydowanie krócej niż pieczenie mięsa. Aby danie było smaczne, musimy 
tylko pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim o tym, że ryba musi 
być jak najbardziej świeża – najlepsza będzie taka dopiero co złowiona, 
a zdecydowanie należy unikać ryb mrożonych. Te ostatnie szybko rozpadają 
się na grillu, a mięso traci swój smak. Na grilla najlepiej nadają się: łosoś, 
pstrąg, dorsz i halibut.

Ryby nie potrzebują wielu przypraw. Sprawdzi się tutaj dobra oliwa z oli-
wek, można też dodać białe wino, sok z cytryny, czosnek i ulubione zioła. 
Ryby nie należy też długo marynować – mniej więcej godzina wystarczy 
w zupełności, aby danie nabrało smaku.

W sklepach można kupić akcesoria, które pomogą przy pieczeniu ryb: spe-
cjalne kosze, w których zamyka się rybę, ułatwiają obracanie potrawy i za-
pobiegają rozpadaniu się mięsa. 

Doskonałym dodatkiem do ciężkich mięs będą warzywa. 
Kto nie pamięta pieczonych ziemniaków z ogniska? Mło-
de ziemniaczki wystarczy umyć i ponacinać – ważne, by 
ziemniak zachował swój kształt, a dzięki nacięciom danie 
powstanie szybciej. Każdy owijamy w folię i grillujemy z ły-
żeczką masła oraz posypane aromatycznymi ziołami. War-
to przygotować także grillowane szparagi czy nadziewane 
pieczarki. To bardzo proste danie – szparagi myjemy i odła-
mujemy zdrewniałą końcówkę, następnie wrzucamy na 
ruszt i grillujemy. W międzyczasie smarujemy je marynatą 
z oliwy z oliwek, sosu sojowego i czosnku. Pieczemy około 
5–8 min z każdej strony. Aby łatwiej było obracać szparagi, 
można je nadziać po kilka na patyczki do szaszłyków.

Ciekawym daniem są też faszerowane pieczarki – do 
kapelusików możemy włożyć przeróżne dodatki, takie 
jak ser feta, mozzarella, papryka, szpinak itd. Wszystkie 
dodatki należy okrasić masłem z czosnkiem i dobrze do-
prawić solą i świeżym pieprzem. Pieczarki grillujemy na 
tackach przez około 10 min, aż składniki w środku będą 
upieczone. W sklepach dostępne są specjalne pieczarki 
portobello do faszerowania, a jeśli wybierzemy zwykłą 
odmianę, najlepsze będą duże grzyby.

Na grillu możemy także upiec faszerowane papryki i po-
midory. Na tackach warto ułożyć kawałki brokułu lub ka-
lafi ora, a także bakłażana i cukinię. Wszystkie warzywa 
polewamy dobrej jakości oliwą, a na koniec posypujemy 
solą i pieprzem – każdy wybierze dla siebie coś dobrego.

Nie tylko dzieci z radością będą chrupać ciepłą, pola-
ną masłem kukurydzę. Kukurydzę można nabić na kijki 
i upiec nad ogniskiem, a po upieczeniu posypać ziołami 
i na gorącej położyć kawałek masła aż do roztopienia. 

Na wiosenny piknik lub grill warto przygotować dania różno-
rodne i o odmiennych smakach, nawet deser! Na przykład ze 
słodkich bananów z czekoladą. Bananów nie obieramy, tylko 
nacinamy skórkę, aby zrobić sakiewkę na kosteczki czekola-
dy – może być mleczna lub bardziej wyrazista, z kawałkami 
chili. Banany układamy na ruszcie i grillujemy około 20 min, 
w zależności od wielkości owocu. Po tym czasie czekolada się 
rozpuści, a banan nabierze kremowej konsystencji. 

Grill większości z nas kojarzy się głównie z przyrządzaniem 
różnego rodzaju mięsa lub ewentualnie warzywnych prze-
kąsek. Warto jednak spróbować czegoś innego! 

Agnieszka Strzałka

Aby ze spokojem rozkoszować się wiosennym piknikiem, najlepiej już wcześniej 
w domu przygotować przekąski. Dobrym rozwiązaniem są potrawy w stylu fi nger 
food, bo wtedy nie musimy martwić się o dodatkowe sztućce. A przyrządzić możemy 
naprawdę przeróżne smaczne propozycje, np. roladki z łososia z mango lub wrapy 
z hummusem z buraków i sera halloumi. Do tego pojemniki z pokrojonymi już na ka-
wałki warzywami, takimi jak np. ogórek, papryka, pomidorki koktajlowe – każdy chęt-
nie sięgnie po takie przegryzki. Do maczania warto przygotować sosy lub guacamole. 

Wszystko najłatwiej zapakować w wielorazowe pojemniki, a potrawy bardziej płyn-
ne wprost do słoika. W małych słoiczkach po dżemie można także zrobić pojedyncze 
deserki na bazie galaretki lub serka mascarpone, posypane owocami i bakaliami. 

W kara� ach można przygotować zimne napoje, np. lemoniadę z cytryny i pomarańczy 
z dodatkiem gałązki tymianku. Dla dorosłych polecamy lekkie piwa lub różowe wina. 

Majówka to doskonała okazja, aby wypróbować nowe przepisy – nie tylko mięsne, 
ale także warzywne czy rybne. Można także pokusić się o przygotowanie potraw 
z innych regionów świata. 

Po zimowym półroczu każdy z utęsknieniem czeka na długi 

Możemy także z powodzeniem grillować oscypek i podawać z sosem żura-
winowym. Hitem ostatniego sezonu był grecki ser halloumi, który zama-
rynowany w oliwie z przyprawami: papryką, ziołami prowansalskimi, solą 
i pieprzem stawał się królem stołu.

W kara� ach można przygotować zimne napoje, np. lemoniadę z cytryny i pomarańczy 
z dodatkiem gałązki tymianku. Dla dorosłych polecamy lekkie piwa lub różowe wina. 

Majówka to doskonała okazja, aby wypróbować nowe przepisy – nie tylko mięsne, 
ale także warzywne czy rybne. Można także pokusić się o przygotowanie potraw ale także warzywne czy rybne. Można także pokusić się o przygotowanie potraw 

Doskonałym dodatkiem do ciężkich mięs będą warzywa. 

kąsek. Warto jednak spróbować czegoś innego! 

potrzebujemy grillowanych piersi kurczaka i główki rzymskiej sałaty, zaś 
do przygotowania – sosu z poniższych składników, które razem mieszamy:

W osobnym naczyniu ubijamy szklankę śmietany kremówki i delikatnie 
łączymy z sosem powstałym z wszystkich składników (składniki można 
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	W ostatnim czasie trafia do mojego gabinetu coraz więcej osób z rozpoznaniem 
fibromialgii,  schorzenia  charakteryzującego  się  przewlekłymi  dolegliwościami 
bólowymi mięśni  i  stawów.  Fibromialgia  (z  łac.  fibro  oznacza  tkankę  łączną, 
z grec. myos – mięśnie, a algos – ból) to przewlekła niezapalna choroba reuma-
tyczna tkanek miękkich, kości i stawów wywołująca ból, który może obejmować 
całe ciało lub jego fragment. Co jednak bardzo ciekawe i równocześnie dla le-
karzy problematyczne, w badaniach laboratoryjnych i obrazowych osób chorych 
na fibromialgię nie stwierdza się żadnych anomalii  i wszystko  jest w normie. 
Stąd też pacjent skarżący się na ból ciała jest przez wielu specjalistów niero-
zumiany. Bo jak i czym taką osobę leczyć, skoro wyniki badań są prawidłowe? 
I czy przypadkiem dolegliwości pacjenta nie są jego wymysłem, objawem hipo-
chondrii, nerwicy, depresji albo zwykłego lenistwa? 

	Fibromialgia dopiero niedawno została uznana za odrębną chorobę i do dziś nie 
wszyscy lekarze są zgodni co do jej występowania. Pacjent bowiem cierpi, ale 
lekarz często nie bardzo wie, jak mu pomóc. I tak osoby z fibromialgią błąkają 
się od specjalisty do specjalisty, zanim otrzymają właściwe rozpoznanie. Bywa, 
że latami odwiedzają kolejnych lekarzy, poszukując takiego, który ich wyleczy, 
aplikując magiczną tabletkę. A tymczasem z powodu fibromialgii, jak pokazują 
statystyki, cierpi od 3 do 6 proc. populacji, zwykle kobiety (80 do 90 proc. wszyst-
kich przypadków) w wieku między 35 a 60 lat.

Oprócz bólu mięśni, ścięgien i stawów fibromialgii mogą towarzyszyć inne 
symptomy:
	– problemy ze snem, który nie daje poczucia odpoczynku,
	– doświadczanie bólu  całego ciała przy  jednoczesnym poczuciu przewlekłego 
zmęczenia,

	– uczucie niepokoju,
	– zaburzenia nastroju,
	– bóle głowy, przewlekłe migreny,
	– trudności z koncentracją uwagi,
	– dolegliwości żołądkowe, nadwrażliwość jelit i pęcherza moczowego,
	– nadwrażliwość  skóry, wysypka,  suchość  oczu  i  jamy  ustnej,  zawroty  głowy, 
dzwonienie w uszach,

	– ból szczęki, twarzy, klatki piersiowej,
	– zespół niespokojnych nóg.

	Leczenie fibromialgii jest trudne, czasochłonne i niejednokrotnie wymaga współ- 
pracy kilku specjalistów z  różnych dziedzin  (reumatolog, neurolog, psycho-
log, kinezyterapeuta) jednocześnie. Na fibromialgię nie ma bowiem jednego 
skutecznego  leku.  Leczenie  wymaga  zatem  holistycznego  zaopiekowania 
się pacjentem i zastosowania kompleksowej terapii na kilku płaszczyznach. 
Naukowcy badający podłoże fibromialgii odkryli, że jedna ze struktur mózgu  

odpowiedzialna  za  doświadczanie  bólu  jest  u  tych  osób  silnie  pobudzona, 
co sprawia, że nawet najdelikatniejsze bodźce powodują u nich silną reakcję 
ciała. Może to być wynikiem braku równowagi chemicznej w mózgu. 

	Chorzy  przyjmują  najczęściej  środki  przeciwbólowe  i  leki  przeciwdepresyjne, 
które regulują nastrój  i poprawiają  jakość snu. Wspomagającą metodą lecze-
nia są ćwiczenia aerobowe i siłowe, które mają za zadanie zmniejszyć napięcie 
mięśniowe. Często stosowane są także alternatywne i naturalne metody lecze-
nia, takie jak akupunktura, balneoterapia (zajęcia w ciepłej wodzie w połączeniu 
z ćwiczeniami fizycznymi), krioterapia ogólnoustrojowa (dla chorych dobrze to-
lerujących zimno), medytacja, joga, masaże rozluźniające napięcie mięśniowe. 
Ulgę przynosi dobrze i mądrze prowadzona fizykoterapia, a szczególnie TENS, 
czyli przezskórna elektryczna stymulacja nerwów. Pacjenci pod okiem lekarza 
stosują również leczenie kannabinoidami, czyli marihuaną medyczną. Ogromną 
zaletą tej terapii są praktycznie natychmiastowe efekty – w odróżnieniu od leków 
antydepresyjnych,  na  których  pełną  skuteczność  czeka  się  około  miesiąca. 
Przy waporyzacji (wdychaniu leku) efekt przeciwbólowy pojawia się po pięciu 
minutach, a pełne działanie po upływie pół godziny. Dzięki temu można tę te-
rapię stosować jako terapię wspomagającą przy jednoczesnym przyjmowaniu 
leków przeciwdepresyjnych. Poza tym marihuana medyczna ma także działanie 
rozluźniające mięśnie i nasenne.

	Coraz więcej specjalistów z różnych dziedzin uważa, że jedną z ważniejszy-
ch przyczyn fibromialgii jest przewlekły stres, który zaburza wydzielanie hor-
monów, rozregulowuje metabolizm, zakłóca sen i rytm dobowy oraz wpływa na 
obniżenie nastroju. Trudno zresztą mówić o dobrym nastroju, kiedy człowiek 
żyje z nieustającym bólem. A postępujące dolegliwości i coraz słabsza kontro-
la nad własnym ciałem wpędzają chorego w jeszcze większe przygnębienie, 
do którego dochodzi obawa o własne zdrowie, przyszłość, pracę  i sytuację 
finansową. Tu naukowcy i lekarze dochodzą do wniosku, że źródła fibromialgii 
leżą raczej w psychice aniżeli w ciele chorego (z tego właśnie powodu wyniki 
badań są w normie, co znacznie utrudnia rozpoznanie choroby i zastosowanie 
odpowiedniego leczenia) i biorą się z zamrożonych emocji. 

	Latami nieprzepracowane emocje, zatrzymane w ciele, stymulują umysł do po-
jawienia się symptomów fizycznych. A bólu fizycznego w odróżnieniu od psychicz-
nego już nie da się nie zauważyć ani zignorować. Ból to dla nas symptom, który 
powinien skłonić do zmian na wielu płaszczyznach życia. Także, a może nawet 
głównie, w sferze emocjonalnej. Nie bez powodu bowiem lekarze często odsyłają 
pacjentów z fibromialgią do gabinetu psychologicznego, zalecając podjęcie terapii. 

	Z moich  obserwacji  również wynika,  iż  na  fibromialgię  często  cierpią  kobiety, 
które głęboko w sobie całymi latami trzymają lęk, wstyd, samotność, wściekłość, 
żal czy poczucie niezasługiwania na miłość, które tak często dostrzegam jako 
psycholog u przychodzących do mnie osób. Bo ludzie żyjący z fibromialgią są 
w przeważającej większości oddani i ofiarni, poświęcają się i pochylają nad dru-
gim człowiekiem bardziej niż nad sobą. Już samo uświadomienie sobie w cza-
sie rozmowy wszystkich tych bolesnych sytuacji działa terapeutycznie. Terapia 
jest bez wątpienia najskuteczniejszym sposobem rozliczenia się z przeszłością 
i przede wszystkim nauczenia się siebie, odkrycia swojego naturalnego rytmu 
życia. Ciało powinno być przecież naszym przyjacielem i przewodnikiem, który 
wie, co dla nas najlepsze. Cierpienie z powodu nadwrażliwości i braku miłości 
oraz braku szacunku do siebie samego leży, jak się okazuje, u podłoża większoś-
ci chorób autoimmunologicznych. Odwaga, by je odczuć i przeżyć, to być może 
najważniejszy czynnik leczący. Prosty i szalenie trudny zarazem.

Aleksandra Szewczyk
psycholog

FIBROMIALGIA – kiedy boli cię wszystko
Czekaj tatka latka
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Wydawałoby się, że ta to ma życie! Szwedki 
często decydują się na rodziny wielodziet-
ne. Wynika to między innymi z faktu, że 
państwo zapewnia im rozbudowany system 
zasiłków. Ojciec i matka są na równych pra-
wach i żadne z nich nie czuje się w rodzinie 
ani wyróżnione, ani pokrzywdzone. 

Na szwedzkich ulicach dzieci są wszędzie 
i matka nie ma oporów przed zabraniem 
maluchów do instytucji publicznych, takich 
jak banki czy muzea, ponieważ każdy lokal 
przystosowany jest do jej potrzeb, udostęp-
niając przewijaki, kąciki zabaw czy parkingi 
dla wózków. 

W Szwecji matka Polka złapałaby się za gło-
wę, widząc, w jaki sposób pociechy spędza-
ją czas wolny. Standardem jest zabawa na 
świeżym powietrzu, nawet gdy temperatura 
spada poniżej zera. Dzieciom nikt nie zabra-
nia wspinać się po drzewach, skakać po kału-
żach i odkrywać przestrzeń na własną rękę. 
W przedszkolach i domach nie zasypuje się 
ich zabawkami. Panuje przekonanie, że dziec-
ko ma ogromną wyobraźnię i nawet z patyka 
potrafi  wyczarować wspaniałego towarzysza 
do gry. Jednocześnie nikt mu nie narzuca za-
jęć i już od lat wczesnoszkolnych samo decy-
duje, jaką ich formę wybiera dla siebie. 

Dziecko dla polskiej kobiety jest nierzadko 
pępkiem świata. Przykłada ona ogromną 
wagę do procesu ciąży i świadomie chce 
uczestniczyć w rozwoju malucha już od ży-
cia płodowego. Zanim potomek przestąpi 
próg domu, ma zapewnione trzy monitory 
określające jakość snu, odsysacz wydzielin 
z nosa (ręczny i zmechanizowany), pod-
grzewacz pieluch, a do tego kilka zmian 
pościeli, cztery kosze misiów szumisiów 
ułatwiających zasypianie i szafę zapełnio-
ną garderobą na co najmniej dwa lata. Bo 
Polka jest z natury przewidująca. W kwe-
s� i dziecka nie idzie na żywioł, ponieważ 
do roli matki została przysposobiona już 
w dzieciństwie, kiedy to podsuwano jej 
plas� kowe lale i miniaturowe wózki, a czę-
sto też nakazywano praktykę w postaci 
opieki nad młodszym rodzeństwem. 

Matka Polka przegrzewa dziecko, czapkę 
zakłada, nawet gdy wiosenny wiatr delikat-
nie smaga twarz. Deszczyk jesienny oznacza 
szlaban na spacery na nadchodzący sezon. 

Nie wmówisz jej, że grunt to hartowanie, 
bo zawsze wie lepiej. Podobnie jak inne 
matki z piaskownicy, które rwą się do oce-
niania, komentowania i dawania porad, ale 
do siebie nie dopuszczają opinii odmiennej 
od ich stanowiska. Polka spędza godziny na 
wyborze jarzyn, później kolejne w kuchni, 
ale cała dyskoteka zaczyna się w momencie 
karmienia. By dopaść malucha z łyżeczką 
przecieru, jest skłonna biegać po lesie, ska-
kać po tapczanie i lawirować między samo-
chodami. Jest nieugięta w kwes� i żywienia. 
Każde przeziębienie, wysypkę i wypadnięcie 
włosa tłumaczy niedojedzeniem. Dlatego 
często też sięga po suplementy diety. Nie 
wystarczy jej rozmowa ze specjalistą o wy-
kształceniu medycznym. Wierzy w swoją 
intuicję i dodatkowo zapewnia dziecku do-
brane przez siebie mikstury witamin, syro-
pów i maści. 

Dla matki Polki każde wydarzenie z życia 
dziecka to przeżycie na miarę ślubu. Pierw-
szy ząbek, pierwszy dzień w przedszkolu, 
pierwszy upadek z roweru – jej serce krwa-
wi lub raduje się w rytm serca dziecka. Jest 

nierozerwalnie związana z każdym swym 
potomkiem, więc stan pustego gniazda 
przyprawia ją o depresję i brak celu. Bo dla 
Polki wychowanie dziecka stanowi wyjąt-
kową misję, a macierzyństwo jest rodzajem 
posłannictwa. Na swoje barki często bierze 
za dużo, dążąc do ideału heroiny, która żad-
nej pracy się nie boi, chociaż czasy zaborów, 
wojny i okupacji dawno już za nami, więc 
nie musi wstępować w męskie powinności. 

Polka coraz częściej przyznaje się publicznie 
do rezygnacji z ambicji zawodowych i bra-
ku spełnienia w innych rolach (jako kobie-
ta, żona, przyjaciółka, pracownik). Małymi 
krokami zaczyna dążyć do samospełnienia 
i odnalezienia czasu dla siebie, ale nadal 
potrafi  wyrzec się własnych zachcianek na 
rzecz dziecka, gdy zaistnieje taka potrzeba.

konkretne role przypisane do płci. Nie ma 
tu miejsca na indywidualne podejście i ak-
centowanie szczególnych talentów. Liczy się 
harmonia i obowiązek wobec grupy, naro-
du, kraju. Pomimo napływu kultury zachod-
niej często matka wychowuje córkę tak, by 
służyła ona w przyszłości swojemu mężowi, 
jako jednostce nadrzędnej. 

Japońska mama ma za zadanie towarzyszyć 
potomstwu na wszystkich szczeblach edu-
kacji i przyczyniać się do sukcesów dzieci. 
Nawet przy nowych, europejskich i femini-
stycznych trendach nadal wiele Japonek re-
zygnuje z pracy zarobkowej lub ogranicza ją 
do minimum. Ambicją kobiety ma być efek-
tywne kształcenie dziecka, a jej dokonania 
mierzy się jego osiągnięciami. Nie jest przy 
tym typem kobiety walczącej i idącej po 
trupach. Jest oazą spokoju, skromności, 
mądrości i konsekwencji. 

Darzy miłością bezwarunkową, wychowuje, kształci, pielęgnuje. Karmi, ogrzewa, 
opiera. Bywa łagodna, troskliwa, ciepła, ale też szorstka, harda i bezwzględna. 
Tyle cech tkwi w jednym słowie – matka. Jej rolę w rodzinie i społeczeństwie 
wyznacza nie tylko usposobienie czy temperament, ale także narodowość, która 
determinuje wzory matczynego postępowania. 

Tradycyjna rodzina japońska ma od wie-
ków jasno wyznaczone prawidła. Tu pier-
wiastki męski i żeński są od siebie znacznie 
oddzielone, a każda płeć ma sprecyzowaną 
rolę do odegrania. 

W Japonii niewiasta, która powiła dziecko, 
jest wychwalana pod niebiosa i staje się 
prawdziwą kobietą. Nie znaczy to jednak, że 
jest noszona na rękach i że się jej usługuje. 
Przeciwnie – staje się motorem domowego 
ogniska. Mąż i ojciec praktycznie nie istnieją 
w procesie opieki i wychowania. Są żywicie-
lami rodziny i w tej dziedzinie się spełniają. 

Dla matki Japonki najważniejsze jest posza-
nowanie narzuconego kodeksu. I tak dzieci 
wychowuje się w odmienny sposób, ponie-
waż zakłada się, że w życiu będą wypełniać 

Któż jej nie zna z wielkich produkcji kino-
wych! To królowa matka, a jednocześnie 
najlepsza przyjaciółka, powiernik i służąca. 
Jak tygrys broni swoich bambini, choćby 
miały już własne potomstwo i siwy włos 
na głowie. Matka zawsze służy poradą, 
wspiera finansowo, rozpieszcza makaro-
nami własnej roboty i strzepuje pyłek spod 
nóg dzieci, zwłaszcza synów. Matki całą 

Jedna wymaga ponad normę, przywołu-
je do porządku na każdym kroku, a w jej 
słowniku nie ma czasu na przyjemności. 
Inna dogadza, dodaje otuchy, a każdy po-
nury obowiązek sprowadza do zabawy. 
Zastanów się, ile masz z Polki, Włoszki, 
Japonki i Szwedki. Metody wychowawcze, 
które wybierzesz, mają służyć nie tobie, 
ale dziecku. Bo do każdej jednostki należy 
podchodzić indywidualnie, bez sztucznie 
narzuconych norm społecznych, obyczajo-
wych, ustrojowych i ustawodawczych. Wy-
bierz taki model rodzicielstwa, który będzie 
lepszy dla dziecka. Twojego dziecka.

Sylwia Znyk
Matka Polka

swoją energię kierują na dbanie o dom. 
Dzieci traktowane są jak dobro narodowe. 
Nikt ich nie przegania od stołu, gdzie bie-
siadują pełnoletni. Od najmłodszych lat są 
pełnoprawnymi członkami wspólnoty i na 
równych prawach z dorosłymi uczestniczą 
w życiu towarzyskim. 

Nic dziwnego, że dorosłym mężczyznom 
trudno przeciąć pępowinę i usamodzielnić 
się z dala od rodzicielki, bo przy jej boku 

mają jak u pana Boga za piecem. Za niczym 
nie muszą gonić, o nic się nie martwią, o nic 
nie muszą walczyć. Kolejne pokolenia niesa-
modzielnych dzieci wychowujące się w tak 
hermetycznych warunkach nie protestują.

Włochy są typowym przykładem patriar-
chatu, gdzie żona jest uzależniona fi nanso-
wo od męża, ale jednak cały pres� ż rodziny 
spada na nią. To kobieta jest ogniwem sca-
lającym i nikt nie śmie wątpić w jej zasługi. 
Jest nadopiekuńcza, przewrażliwiona i za-
pobiegliwa. Trudno uwolnić się spod jej ku-
rateli. Włoszka jest stworzona do dawania 
i zagłaskiwania. Poza tym dlaczego rezygno-
wać z matczynej miłości, czułości i gestów, 
skoro sprawia jej to radość? 

Jedyne prawdziwe zagrożenie dla Włoszki 
stanowi synowa. Przyzwyczajona do grania 
pierwszych skrzypiec w rodzinie matka snu-
je własne wizje, ingeruje w spory, wszędzie 
dorzuca swoje trzy grosze, przekabaca syna 
i konkuruje z synową na każdym polu. Nikt 
nie zrzuci włoskiej mammy z piedestału!

Opiekunowie dają dziecku bezbrzeżną 
swobodę. Jeśli ma ono problem, musi 
samo go rozwiązać. Jest traktowane na 
równi z dorosłym. 

Dla Szwedów najważniejsze jest dobro 
i poczucie bezpieczeństwa maluchów. Nie 
są one uznawane za własność rodziców, 
ale za odrębne jednostki. Dzieci mają pra-
wo do szacunku, do swojej osobowości 
i nie wolno ich upokarzać na żadnej płasz-
czyźnie. Niestety nikt ich nie uczy, że po-
dobny szacunek powinny okazywać matce. 
Mogą manifestować swe nieposłuszeń-
stwo lub upubliczniać swe skargi i zażale-
nia, gdy odczują dyskomfort w domu. Każ-
dy taki głos zostaje sądownie rozpatrzony, 
a rodzic może ponieść srogie konsekwen-
cje. Istnieje prawny zakaz bicia i karcenia 
dzieci, a za danie klapsa grozi więzienie 
i pozbawienie praw rodzicielskich. 

Mama nie ma prawa dyscyplinować po-
tomka. Nie ma prawa podnosić na niego 
głosu lub choćby nałożyć nagany w po-
staci „karnego jeżyka”, tak powszechne-
go w polskich domach. Matka nie stawia 
żadnych granic. Ani nie wymaga, ani nie 
rozpieszcza. Nie jest też w jej charakterze 
tulenie, głaskanie i pocieszanie. W Szwecji 
mile widziana jest powściągliwość emocjo-
nalna i tzw. „zimny chów”.

matki z piaskownicy, które rwą się do oce-
niania, komentowania i dawania porad, ale 

nierozerwalnie związana z każdym swym 
potomkiem, więc stan pustego gniazda 
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Wydawałoby się, że ta to ma życie! Szwedki 
często decydują się na rodziny wielodziet-
ne. Wynika to między innymi z faktu, że 
państwo zapewnia im rozbudowany system 
zasiłków. Ojciec i matka są na równych pra-
wach i żadne z nich nie czuje się w rodzinie 
ani wyróżnione, ani pokrzywdzone. 

Na szwedzkich ulicach dzieci są wszędzie 
i matka nie ma oporów przed zabraniem 
maluchów do instytucji publicznych, takich 
jak banki czy muzea, ponieważ każdy lokal 
przystosowany jest do jej potrzeb, udostęp-
niając przewijaki, kąciki zabaw czy parkingi 
dla wózków. 

W Szwecji matka Polka złapałaby się za gło-
wę, widząc, w jaki sposób pociechy spędza-
ją czas wolny. Standardem jest zabawa na 
świeżym powietrzu, nawet gdy temperatura 
spada poniżej zera. Dzieciom nikt nie zabra-
nia wspinać się po drzewach, skakać po kału-
żach i odkrywać przestrzeń na własną rękę. 
W przedszkolach i domach nie zasypuje się 
ich zabawkami. Panuje przekonanie, że dziec-
ko ma ogromną wyobraźnię i nawet z patyka 
potrafi  wyczarować wspaniałego towarzysza 
do gry. Jednocześnie nikt mu nie narzuca za-
jęć i już od lat wczesnoszkolnych samo decy-
duje, jaką ich formę wybiera dla siebie. 

Dziecko dla polskiej kobiety jest nierzadko 
pępkiem świata. Przykłada ona ogromną 
wagę do procesu ciąży i świadomie chce 
uczestniczyć w rozwoju malucha już od ży-
cia płodowego. Zanim potomek przestąpi 
próg domu, ma zapewnione trzy monitory 
określające jakość snu, odsysacz wydzielin 
z nosa (ręczny i zmechanizowany), pod-
grzewacz pieluch, a do tego kilka zmian 
pościeli, cztery kosze misiów szumisiów 
ułatwiających zasypianie i szafę zapełnio-
ną garderobą na co najmniej dwa lata. Bo 
Polka jest z natury przewidująca. W kwe-
s� i dziecka nie idzie na żywioł, ponieważ 
do roli matki została przysposobiona już 
w dzieciństwie, kiedy to podsuwano jej 
plas� kowe lale i miniaturowe wózki, a czę-
sto też nakazywano praktykę w postaci 
opieki nad młodszym rodzeństwem. 

Matka Polka przegrzewa dziecko, czapkę 
zakłada, nawet gdy wiosenny wiatr delikat-
nie smaga twarz. Deszczyk jesienny oznacza 
szlaban na spacery na nadchodzący sezon. 

Nie wmówisz jej, że grunt to hartowanie, 
bo zawsze wie lepiej. Podobnie jak inne 
matki z piaskownicy, które rwą się do oce-
niania, komentowania i dawania porad, ale 
do siebie nie dopuszczają opinii odmiennej 
od ich stanowiska. Polka spędza godziny na 
wyborze jarzyn, później kolejne w kuchni, 
ale cała dyskoteka zaczyna się w momencie 
karmienia. By dopaść malucha z łyżeczką 
przecieru, jest skłonna biegać po lesie, ska-
kać po tapczanie i lawirować między samo-
chodami. Jest nieugięta w kwes� i żywienia. 
Każde przeziębienie, wysypkę i wypadnięcie 
włosa tłumaczy niedojedzeniem. Dlatego 
często też sięga po suplementy diety. Nie 
wystarczy jej rozmowa ze specjalistą o wy-
kształceniu medycznym. Wierzy w swoją 
intuicję i dodatkowo zapewnia dziecku do-
brane przez siebie mikstury witamin, syro-
pów i maści. 

Dla matki Polki każde wydarzenie z życia 
dziecka to przeżycie na miarę ślubu. Pierw-
szy ząbek, pierwszy dzień w przedszkolu, 
pierwszy upadek z roweru – jej serce krwa-
wi lub raduje się w rytm serca dziecka. Jest 

nierozerwalnie związana z każdym swym 
potomkiem, więc stan pustego gniazda 
przyprawia ją o depresję i brak celu. Bo dla 
Polki wychowanie dziecka stanowi wyjąt-
kową misję, a macierzyństwo jest rodzajem 
posłannictwa. Na swoje barki często bierze 
za dużo, dążąc do ideału heroiny, która żad-
nej pracy się nie boi, chociaż czasy zaborów, 
wojny i okupacji dawno już za nami, więc 
nie musi wstępować w męskie powinności. 

Polka coraz częściej przyznaje się publicznie 
do rezygnacji z ambicji zawodowych i bra-
ku spełnienia w innych rolach (jako kobie-
ta, żona, przyjaciółka, pracownik). Małymi 
krokami zaczyna dążyć do samospełnienia 
i odnalezienia czasu dla siebie, ale nadal 
potrafi  wyrzec się własnych zachcianek na 
rzecz dziecka, gdy zaistnieje taka potrzeba.

konkretne role przypisane do płci. Nie ma 
tu miejsca na indywidualne podejście i ak-
centowanie szczególnych talentów. Liczy się 
harmonia i obowiązek wobec grupy, naro-
du, kraju. Pomimo napływu kultury zachod-
niej często matka wychowuje córkę tak, by 
służyła ona w przyszłości swojemu mężowi, 
jako jednostce nadrzędnej. 

Japońska mama ma za zadanie towarzyszyć 
potomstwu na wszystkich szczeblach edu-
kacji i przyczyniać się do sukcesów dzieci. 
Nawet przy nowych, europejskich i femini-
stycznych trendach nadal wiele Japonek re-
zygnuje z pracy zarobkowej lub ogranicza ją 
do minimum. Ambicją kobiety ma być efek-
tywne kształcenie dziecka, a jej dokonania 
mierzy się jego osiągnięciami. Nie jest przy 
tym typem kobiety walczącej i idącej po 
trupach. Jest oazą spokoju, skromności, 
mądrości i konsekwencji. 

Darzy miłością bezwarunkową, wychowuje, kształci, pielęgnuje. Karmi, ogrzewa, 
opiera. Bywa łagodna, troskliwa, ciepła, ale też szorstka, harda i bezwzględna. 
Tyle cech tkwi w jednym słowie – matka. Jej rolę w rodzinie i społeczeństwie 
wyznacza nie tylko usposobienie czy temperament, ale także narodowość, która 
determinuje wzory matczynego postępowania. 

Tradycyjna rodzina japońska ma od wie-
ków jasno wyznaczone prawidła. Tu pier-
wiastki męski i żeński są od siebie znacznie 
oddzielone, a każda płeć ma sprecyzowaną 
rolę do odegrania. 

W Japonii niewiasta, która powiła dziecko, 
jest wychwalana pod niebiosa i staje się 
prawdziwą kobietą. Nie znaczy to jednak, że 
jest noszona na rękach i że się jej usługuje. 
Przeciwnie – staje się motorem domowego 
ogniska. Mąż i ojciec praktycznie nie istnieją 
w procesie opieki i wychowania. Są żywicie-
lami rodziny i w tej dziedzinie się spełniają. 

Dla matki Japonki najważniejsze jest posza-
nowanie narzuconego kodeksu. I tak dzieci 
wychowuje się w odmienny sposób, ponie-
waż zakłada się, że w życiu będą wypełniać 

Któż jej nie zna z wielkich produkcji kino-
wych! To królowa matka, a jednocześnie 
najlepsza przyjaciółka, powiernik i służąca. 
Jak tygrys broni swoich bambini, choćby 
miały już własne potomstwo i siwy włos 
na głowie. Matka zawsze służy poradą, 
wspiera finansowo, rozpieszcza makaro-
nami własnej roboty i strzepuje pyłek spod 
nóg dzieci, zwłaszcza synów. Matki całą 

Jedna wymaga ponad normę, przywołu-
je do porządku na każdym kroku, a w jej 
słowniku nie ma czasu na przyjemności. 
Inna dogadza, dodaje otuchy, a każdy po-
nury obowiązek sprowadza do zabawy. 
Zastanów się, ile masz z Polki, Włoszki, 
Japonki i Szwedki. Metody wychowawcze, 
które wybierzesz, mają służyć nie tobie, 
ale dziecku. Bo do każdej jednostki należy 
podchodzić indywidualnie, bez sztucznie 
narzuconych norm społecznych, obyczajo-
wych, ustrojowych i ustawodawczych. Wy-
bierz taki model rodzicielstwa, który będzie 
lepszy dla dziecka. Twojego dziecka.

Sylwia Znyk
Matka Polka

swoją energię kierują na dbanie o dom. 
Dzieci traktowane są jak dobro narodowe. 
Nikt ich nie przegania od stołu, gdzie bie-
siadują pełnoletni. Od najmłodszych lat są 
pełnoprawnymi członkami wspólnoty i na 
równych prawach z dorosłymi uczestniczą 
w życiu towarzyskim. 

Nic dziwnego, że dorosłym mężczyznom 
trudno przeciąć pępowinę i usamodzielnić 
się z dala od rodzicielki, bo przy jej boku 

mają jak u pana Boga za piecem. Za niczym 
nie muszą gonić, o nic się nie martwią, o nic 
nie muszą walczyć. Kolejne pokolenia niesa-
modzielnych dzieci wychowujące się w tak 
hermetycznych warunkach nie protestują.

Włochy są typowym przykładem patriar-
chatu, gdzie żona jest uzależniona fi nanso-
wo od męża, ale jednak cały pres� ż rodziny 
spada na nią. To kobieta jest ogniwem sca-
lającym i nikt nie śmie wątpić w jej zasługi. 
Jest nadopiekuńcza, przewrażliwiona i za-
pobiegliwa. Trudno uwolnić się spod jej ku-
rateli. Włoszka jest stworzona do dawania 
i zagłaskiwania. Poza tym dlaczego rezygno-
wać z matczynej miłości, czułości i gestów, 
skoro sprawia jej to radość? 

Jedyne prawdziwe zagrożenie dla Włoszki 
stanowi synowa. Przyzwyczajona do grania 
pierwszych skrzypiec w rodzinie matka snu-
je własne wizje, ingeruje w spory, wszędzie 
dorzuca swoje trzy grosze, przekabaca syna 
i konkuruje z synową na każdym polu. Nikt 
nie zrzuci włoskiej mammy z piedestału!

Opiekunowie dają dziecku bezbrzeżną 
swobodę. Jeśli ma ono problem, musi 
samo go rozwiązać. Jest traktowane na 
równi z dorosłym. 

Dla Szwedów najważniejsze jest dobro 
i poczucie bezpieczeństwa maluchów. Nie 
są one uznawane za własność rodziców, 
ale za odrębne jednostki. Dzieci mają pra-
wo do szacunku, do swojej osobowości 
i nie wolno ich upokarzać na żadnej płasz-
czyźnie. Niestety nikt ich nie uczy, że po-
dobny szacunek powinny okazywać matce. 
Mogą manifestować swe nieposłuszeń-
stwo lub upubliczniać swe skargi i zażale-
nia, gdy odczują dyskomfort w domu. Każ-
dy taki głos zostaje sądownie rozpatrzony, 
a rodzic może ponieść srogie konsekwen-
cje. Istnieje prawny zakaz bicia i karcenia 
dzieci, a za danie klapsa grozi więzienie 
i pozbawienie praw rodzicielskich. 

Mama nie ma prawa dyscyplinować po-
tomka. Nie ma prawa podnosić na niego 
głosu lub choćby nałożyć nagany w po-
staci „karnego jeżyka”, tak powszechne-
go w polskich domach. Matka nie stawia 
żadnych granic. Ani nie wymaga, ani nie 
rozpieszcza. Nie jest też w jej charakterze 
tulenie, głaskanie i pocieszanie. W Szwecji 
mile widziana jest powściągliwość emocjo-
nalna i tzw. „zimny chów”.

matki z piaskownicy, które rwą się do oce-
niania, komentowania i dawania porad, ale 

nierozerwalnie związana z każdym swym 
potomkiem, więc stan pustego gniazda 
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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

 
Potrzebujesz aparatu ortodontycznego, korony lub implantu? Opieka stomatologiczna pochłania dużą część twojego budżetu? CM proponuje 
specjalny zwrot kosztów do 1050 euro.

Warunki
• Trzeba być klientem CM.
• Zwrot kosztów dotyczy umieszczenia nowych protez (stałych i 

zdejmowanych) oraz dodatkowego leczenia istniejących protez 
ruchomych. Dodatek nie dotyczy napraw ani przebudowy.

• Protezę dostarcza dentysta uznany przez RIZIV/INAMI.
• Leczenie odbyło się po 1 stycznia 2021 r.
• Zwrot kosztów do 1050 euro jest możliwy do wykorzystania co 

dwa lata kalendarzowe.

Jak uzyskać zwrot kosztów?
Poproś lekarza o dowód zwrotu kosztów w kontekście świadczenia denty-
stycznego CM. RIZIV/INAMI udostępnia w tym celu stosowny formularz 
„Dokument harmonizacyjny: dowód przeprowadzonego leczenia”. Przekaż 
wypełniony formularz za pośrednictwem skrzynki CM (znajdziesz ją przy 
drzwiach każdej agencji CM) lub aplikacji Mój CM. W zasadzie nie powinie-
neś sam drukować tego formularza i przekazywać go swojemu lekarzowi. 

Ortodoncja
Do 1050 euro za leczenie ortodontyczne, oprócz kosztów prawnych. Zwrot 
ten przysługuje ci, jeśli leczenie rozpoczęło się po 1 stycznia 2021 r. lub 
później i jesteś uprawniony do zwrotu kosztów w związku z obowiązkowym 
ubezpieczeniem zdrowotnym.

Które protezy dentystyczne kwalifikują się do 
świadczenia?
Kiedy jeden lub więcej zębów zostanie zastąpiony, mówimy o protezie den-
tystycznej. Wówczas zarówno sama proteza, jak i koszty jej założenia kwa-
lifikują się do świadczenia CM. Pod warunkiem jednak, że praktyka odbywa 
się po 1 stycznia 2021 r. Istnieją różne rodzaje protez lub urządzeń, które 
zastępują jeden lub więcej zębów. 

Dodatek dotyczy umieszczenia protez takich jak:
Protezy ruchome
• Proteza górna.
• Proteza dolna.
• Dobudowa zębów do istniejącej protezy dentystycznej.

Protezy stałe
• Implant: sztuczny zamiennik korzenia zęba. Implant z koroną można 

umieścić w miejscu, gdzie brakuje zęba.
• Korona: ceramiczna i/lub metalowa, która jest dopasowana do oszlifo-

wanego zęba lub trzonowca i jest do niego przyklejona lub umieszczona 
na implancie.

• Ząb słupkowy: sztuczna korona dentystyczna mocowana w kanale 
korzeniowym zęba za pomocą słupka.

• Most dentystyczny – nieusuwalna konstrukcja zastępująca jeden lub więcej 
brakujących zębów, przymocowana do sąsiednich zębów lub implantów.

Specjalny zwrot kosztów 1050 euro dotyczy wyłącznie klientów CM. 
Więcej informacji oraz warunki ogólne www.cm.be/ tandprothese

Opieka 
stomatologiczna 
w CM
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Związek partnerski czy małżeński? 
jaką opcję wybrać

Wiele osób chcących rozpocząć wspólne życie ze swoim wybrankiem zastanawia się czy wystarczy zarejestrować związek 
partnerski czy lepiej jednak zawrzeć związek małżeński. Wybór powinien przede wszystkim być dokonany zgodnie 
z własnymi przekonaniami ale warto też zapoznać się z konsekwencjami prawnymi wyboru każdej z opcji.

ZWIĄZEK PARTNERSKI MAŁŻEŃSTWO

Rozpoczęcie Deklaracja partnerów przed urzędnikiem 
Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy

Ślub celebrowany przed urzędnikiem Stanu Cywilnego 

Zakończenie
Deklaracja (może być złożona przez 
jednego z partnerów) przed urzędnikiem 
Stanu Cywilnego

Rozwód 
 

Prawo do dziedziczenia

Ograniczone prawo do dziedziczeni: 
partner pozostający przy życiu dziedziczy 
prawo użytkowania mieszkania oraz 
meble i pozostałe wyposażenie

– Prawo użytkowania wszystkich nieruchomości
– Prawo własności, w zależności od istnienia testamentu, 

dziedziczenia ustawowego lub postanowień umowy przedmałżeńskiej. 
Części ułamkowe wyliczane na podstawie ilości dzieci.

Prawo do zachowku Nie

Tak, w odniesieniu do prawa użytkowania mieszkania  
wraz z meblami oraz ewentualnie użytkowanie max. połowy 
pozostałej masy spadkowej. Może nastąpić przeliczenie  
wartości użytkowania na pewną sumę pieniężną

Obowiązek pomocy wzajemnej Nie, z wyjątkiem łożenia na wspólne 
gospodarstwo domowe Tak, oraz ewentualnie alimenty po rozwodzie

Majątek partnerów Każdy zachowuje swój majątek odrębny
W wyniku małżeństwa powstaje wspólnota majątkowa, która 
może być ograniczona umową majątkową (rozdzielność) lub 
może nastąpić zawężenie wspólnoty (notarialne)

Ochrona wspólnego mieszkania
Tak, zgoda partnera jest konieczna  
do sprzedaży lub obciążenia 
nieruchomości hipoteką

Tak, zgoda małżonka jest konieczna do sprzedaży lub obciążenia 
nieruchomości hipoteką 

Czy jest możliwe podpisanie  
umowy majątkowej

Tak, umowa między partnerami 
podpisana przed notariuszem

Tak, umowa małżeńska podpisana przed notariuszem 

Emerytura po zmarłym Nie Tak, jeśli spełnia się warunek wieku oraz czas trwania małżeństwa

Dziedziczenie długów podatkowych Tak Tak

Rozszerzenie uprawnień majątkowych Tak, poprzez darowiznę lub testament Tak, poprzez umowę małżeńską, darowiznę lub testament

Agnieszka Sità
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	Od rozpoczęcia wojny w Ukrainie 24 lutego br. do początku kwietnia we-
dług danych Straży Granicznej granicę polsko-ukraińską przekroczyło 
ponad 2,63 miliona uchodźców z Ukrainy, głównie kobiety i dzieci.

	Państwo polskie, nie mając wcześniej doświadczenia z przyjęciem 
tak znacznej i nagłej fali uchodźców, strukturalnie nie było przygo-
towane na zapewnienie opieki potrzebującym imigrantom. Z kolei 
oddolne ruchy społeczne, czyli grupy wolontariuszy przybywających 
na przejścia graniczne i dworce, fundacje, organizacje pozarządo-
we zadziałały szybko i efektywnie. Osoby prywatne otworzyły przed 
uchodźcami swoje domy lub we własnym zakresie wynajęły im loka-
le, a fundacje rozpoczęły zbiórki żywności, odzieży i leków. 

	Mając na uwadze konieczność szybkiego wprowadzenia rozwiązań 
prawnych zapewniających pomoc uchodźcom i wsparcie osobom 
udostępniającym im swoje lub wynajęte mieszkania, sejm przyjął 
12 marca 2022 r. ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 583). Przepisy tej ustawy obowiązują z mocą wsteczną od 
24 lutego 2022 r.

	Przyjęte rozwiązania dotyczą obywateli Ukrainy i ich małżonków, 
którzy w wyniku działań wojennych wjechali legalnie do Polski bez-
pośrednio z terytorium Ukrainy od 24 lutego 2022 r. i deklarują za-
miar pozostania w Polsce lub które przyjechały do Polski wcześniej 
i przebywały w kraju legalnie w dniu, kiedy wojska rosyjskie zaata-
kowały Ukrainę.

	Wszyscy obywatele Ukrainy, którzy spełniają powyższe warunki, 
mogą przebywać legalnie w Polsce przez 18 miesięcy, licząc od 
24 lutego 2022 r. Za legalny uznawany jest także pobyt dziecka 
obywateli Ukrainy urodzonego w Polsce. 

	W ramach przyśpieszonej procedury umożliwiono Ukraińcom 
uzyskanie numeru PESEL oraz profilu zaufanego, który umożliwia 
dostęp do usług publicznych online.

PRAWO W POLSCE

Programy pomocowe w Polsce  
w związku z wojną w Ukrainie

Dofinasowania dla osób zapewniających pomoc uchodźcom
	W celu zapewnienia rodzinom ukraińskim wsparcia materialnego 

w ustawie przewidziano m.in.:
•	wsparcie w postaci świadczeń rodzinnych i wychowawczych,
•	wsparcie w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w ra-

mach pomocy społecznej,
•	 pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego 

w wysokości 300 zł na osobę na cele bytowe,
•	 dostęp do bezpłatnej pomocy psychologicznej,
•	 dostęp do opieki medycznej na takich samych warunkach, jak 

osoby objęte ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce,
•	wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami w ramach środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
•	pomoc żywnościową w ramach Europejskiego Funduszu Po-

mocy Najbardziej Potrzebującym.

	Ustawa zakłada również, że każdy podmiot, a w szczególności osoba 
fizyczna, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom 
Ukrainy, będzie mogła uzyskać wsparcie finansowe. Odpowiedni 
wniosek o dofinansowanie należy złożyć na specjalnym formularzu w wy-
dziale spraw obywatelskich w urzędzie miasta lub w urzędzie gminy.

	Świadczenia będą wypłacane przez organ gminy za okres maksymalnie 
60 dni, ale w uzasadnionych przypadkach może być on przedłużony. 
Wysokość świadczenia określono na 40 zł na dzień, czyli ok. 1200 zł 
na miesiąc. Pieniądze te powinny pokryć koszty zakwaterowania i wy-
żywienia oraz zapewnienia innych podstawowych potrzeb życiowych. 
Dofinansowanie mieszkania dla Ukraińców będzie udzielane 
wstecz, za okres faktycznego pobytu uchodźców w domu osoby 
ubiegającej się o świadczenie. Oznacza to, że wnioski należy składać 
wyłącznie za okres udzielonego wsparcia (tzw. z dołu). Świadczenie 
będzie wypłacane za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania 
i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Osoby goszczące u siebie Ukraiń-
ców muszą więc najpierw ponieść koszty, potem otrzymają pieniądze. 
Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że przyję-
tej osobie zapewniono zarówno zakwaterowanie, jak i wyżywienie, i że 
nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za wynajem ani inne 
świadczenia z tego tytułu. Oświadczenie składa się pod rygorem odpo-
wiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

	Wszelkie darowizny poczynione na rzecz Ukrainy lub dla uchodź-
ców uciekających przed wojną można odliczyć od podatku docho-
dowego na podstawie ulgi na darowiznę, rozliczając na koniec roku 
PIT (w przypadku osób fizycznych) lub CIT (w przypadku osób praw-
nych). Istotne jest, aby darowizny dokonać na rzecz organizacji pożytku 
publicznego (stowarzyszenia, fundacje). Taka organizacja nie musi mieć 
formalnego statusu organizacji pożytku publicznego, który uprawnia do 
otrzymania 1% podatku. Musi to być natomiast organizacja polska bądź 
mająca siedzibę w innym państwie należącym do Unii Europejskiej lub 
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Agnieszka Hajdukiewicz
radca prawny
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Atrakcyjne wynagordzenia w Atrakcyjne wynagordzenia w AntwerpiiAntwerpii: ponad 12€/ godzinę: ponad 12€/ godzinę
Bony żywnościowe po 7€ od pierwszego dnia pracy Bony żywnościowe po 7€ od pierwszego dnia pracy 
Wszelkie  świadczenia socjalne i emerytalneWszelkie  świadczenia socjalne i emerytalne
Zastępstwa badź  economische werkloosheid podczas nieobecności klientówZastępstwa badź  economische werkloosheid podczas nieobecności klientów
Płatne zwolnienia lekarskiePłatne zwolnienia lekarskie
Pomoc administracyjna (min. w formalnościach związanych ze zmianą biura)Pomoc administracyjna (min. w formalnościach związanych ze zmianą biura)
Odzież i obuwie ochronneOdzież i obuwie ochronne
Biuro otwarte również w sobotyBiuro otwarte również w soboty
Możliwość odbioru czeków z domu pracownikaMożliwość odbioru czeków z domu pracownika

Zatrudnimy każdego pracownika do pracy w systemie titres-services/dienstenchequesZatrudnimy każdego pracownika do pracy w systemie titres-services/dienstencheques
(panie, panów w całej Belgii), którzy  posiadaja minimum 13 własnych godzin.(panie, panów w całej Belgii), którzy  posiadaja minimum 13 własnych godzin.

Wszystkim Mamom w dniu ich święta Wszystkim Mamom w dniu ich święta 
składamy najserdeczniejsze życzeniaskładamy najserdeczniejsze życzenia

Zatrudniamy również pracowników bez godzin!

13
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Szukacie miejsca na spacer, piknik lub zabawę z dziećmi? W Brukseli, która powszechnie uważana jest za jedną 
z najzieleńszych stolic Europy, na pewno nie można narzekać na brak urokliwych zakątków. Są jednak takie miejsca, 
o których mało kto wie. Zapraszamy do poznania ukrytych parków!

Jeśli nadal nie wiecie, dokąd się wybrać, jest na to tylko jedna rada: wejdźcie na stronę www.brussels-gardens.be lub ściągnijcie aplikację 
Brussels Gardens. Wystarczy wskazać swoją lokalizację, aby zobaczyć wszystkie parki i skwery w pobliżu.
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Premiera nowej sztuki

Tym razem teatralna grupa rodziców pod 
nazwą „Na Niby” podjęła się wystawie-
nia ludowej „Baśni o księżniczce zaklętej 
w żabę”. Przedstawia ona perypetie naj-
młodszego syna króla, któremu trafiła się 
żona – żaba. Królewicz dopiero gdy zrozu-
mie, że nie szata zdobi człowieka, otrzyma 
największy dar – piękną, mądrą i skromną 
księżniczkę za żonę i królestwo. Malowane 
własnoręcznie dekoracje, dopracowane 
kostiumy, przemyślana gra aktorska i od-
powiednia muzyka to duże atuty przed-
stawienia, w którym scenografia i aktorzy 
zmieniają się wartko w rytm opowieści Nar-
ratora. Po raz pierwszy w spektaklu są także 
partie śpiewane. Przedstawienie bardzo się 
wszystkim oglądającym podobało.

Nasze szkoły

Taki tytuł nosi nowe przedstawienie, które w czasie 
dwóch tygodni marca bieżącego roku oglądali uczniowie 
naszej szkoły. Spektakl wystawiła – aż siedmiokrotnie 
- grupa teatralna „Na Niby”. Tworzą ją rodzice uczniów 
klasy 3 liceum 3 – letniego oraz jak zwykle gościnnie 
p. Sylwia Maj – nauczycielka języka polskiego. W nowej 
sztuce -  po raz pierwszy - wystąpiła też s. Aleksandra 
Pietruszewska – kierownik szkoły. W sobotę 26 marca 
na spektaklu gościła Pani Dagmara Jasińska Konsul 
Generalny Ambasady RP w Brukseli. Na to przedstawienie 
zaproszona została także Rada Rodziców. 

To już kolejne przedstawienie wystawione 
przez amatorski teatr rodziców. Poprzednio 
oglądaliśmy w ich wykonaniu „Kopciuszka” 
czy „Pinokia”. 

Grupa Teatralna „Na Niby” istnieje przy 
Szkole Polskiej im. Jana Pawła II przy Amba-
sadzie RP w Brukseli z siedzibą przy Polskiej 
Wspólnocie Katolickiej

´ ´ ,
.
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.
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Spotkanie on-line z ekspertami ZUS 
dla Polaków w Belgii 

9 czerwca o godz. 18.00  
 

Zapraszamy do udziału w webinarze z udziałem ekspertów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
organizowanego w ramach cyklu spotkań poradnictwa ZUS z Polakami na całym świecie 

Podczas spotkania eksperci ZUS przedstawią informacje dotyczące kwestii emerytalnych i rentowych, w tym 
też koordynacji tych świadczeń przysługujących z różnych krajów członkowskich UE. Udzielą także 
odpowiedzi na pytania uczestników wydarzenia. 
 
Jak możesz dołączyć do spotkania? 
Do spotkania możesz dołączyć 9 czerwca o godz. 18.00 poprzez przeglądarkę lub aplikację Webex. Możesz 
łączyć się przez komputer, laptop, tablet lub telefon komórkowy z dostępem do internetu. 
Żeby dołączyć do spotkania kliknij link: 
https://zus.webex.com/zus-pl/onstage/g.php?MTID=ef7edd39c8f5164a415bc3848f0ef98ab  
link do spotkania będzie aktywny pół godziny przed rozpoczęciem webinaru - czyli od 17.30.  
Na spotkanie nie musisz się rejestrować. 

 Jak będzie przebiegać spotkanie? 
Spotkanie podzielone będzie na dwie części: 
 w 1 części ekspert ZUS wygłosi prezentację, która potrwa ok. 20 minut, 
 w 2 części uczestnicy spotkania będą mogli zadawać pytania ogólne. 
W trakcie spotkania Ty i inni uczestnicy będziecie mieli wyciszone mikrofony i wyłączone kamery. 
Oznacza to, że Ty i pozostali uczestnicy będziecie widzieć tylko prowadzących, natomiast nikt, nawet 
prowadzący, nie będzie widzieć Ciebie ani innych uczestników. 
W ten sposób gwarantujemy Ci i innym uczestnikom anonimowość na spotkaniu. 
 
Jak będziesz mógł zadawać pytania w trakcie spotkania? 
Jeśli chcesz zadać pytanie ekspertowi ZUS, zasygnalizuj to naciskając symbol „ręka w górę”. Symbol ten 
znajduje się w dole ekranu. 
Wtedy prowadzący włączy Tobie mikrofon i będziesz mógł zadać pytanie ekspertowi. 
Ważne! 
 Pamiętaj, że w trakcie zadawania pytania inni uczestnicy będą Cię słyszeć. 
 Zadawaj pytania uogólnione. 
 Nie podawaj swoich danych ani innych osób. 
Pytanie będziesz mógł też zadać przez chat. 
Udział w webinarze nie wymaga wcześniejszych zapisów. 
Serdecznie zapraszamy! 
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SYTUACJA RODZINNA 
Jako rodzina traktowane są osoby, które 1 stycznia 2022 r. 
oficjalnie mieszkały z podatnikiem pod tym samym adresem. 
Oznacza to, że wszystkie te osoby 1 stycznia 2022 r. musiały 
nie tylko przebywać, ale również być zameldowane pod tym 
samym adresem.

Osoby pozostające w związku małżeńskim lub mające oficjalną 
umowę o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa rozliczają się 
wspólnie. Jeśli mają dzieci, razem otrzymują ulgi i razem od-
liczają ewentualne wydatki na żłobek, przedszkole czy szkołę. 

Osoby pozostające w nieformalnym związku rozliczają się osob-
no. Jeśli mają dzieci, tylko jedno z rodziców może rozliczać się 
z dziećmi i powinna być to osoba, która jest głową rodziny, czyli 
ta, która osiąga wyższe dochody. Jednak rodzice mogą uzgod-
nić między sobą, które z nich będzie rozliczało się z dziećmi. 
Należy pamiętać, że atesty fiskalne za żłobek, przedszkole czy 
szkołę muszą być wystawione na nazwisko rodzica, który rozli-
cza się z dziećmi. 

Osoby, które nie mieszkają razem, ale mają wspólne dzieci 
mieszkające z nimi w systemie co-ouderschap/garde partagée 
(np. tydzień z matką i tydzień z ojcem), mogą otrzymać po poło-
wie ulgi podatkowej przysługującej na dzieci na utrzymaniu. Je-
śli dzieci mieszkają tylko z jednym z rodziców, to tylko ten rodzic 
ma prawo do ulgi podatkowej na nie. Drugi rodzic może odliczyć 
alimenty płacone na swoje dzieci, z którymi nie mieszka.

Dzieci na utrzymaniu – zgodnie z belgijską ordynacją podatko-
wą rodzice lub opiekunowie mogą otrzymać ulgi podatkowe na 
dzieci, jeśli spełnione są następujące warunki (dotyczy rozliczeń 
za 2021 r.):

1. Na dzień 1 stycznia 2021 r. dziecko musi być zameldowane pod 
tym samym adresem z rodzicami/opiekunami.

Uwaga! Dziecko, które przez pewien czas nie mieszka z rodzicami/
opiekunami ze względu na studia w innym mieście lub np. z przy-
czyn zdrowotnych (dłuższa hospitalizacja itp.), wciąż jest traktowa-
ne jako dziecko na utrzymaniu. 

Ponadto za dzieci mieszkające z rodzicami pod tym samym adre-
sem uważa się dzieci, które: zmarły w 2021 r., pod warunkiem że 
w 2020 r. były na utrzymaniu rodziców/opiekunów; te, które uro-
dziły się i zmarły w 2021 r., te, które w 2021 r. urodziły się martwe 
lub jeżeli poronienie nastąpiło po minimum 180 dniach ciąży; dzie-
ci zaginione lub porwane (jeśli spełnione są dodatkowe warunki 
zawarte w belgijskiej ordynacji podatkowej).

2. Dochody dziecka w 2021 r. nie mogą przekroczyć: 3 410 euro 
netto, 4 920 euro netto w przypadku osób samotnie wychowują-
cych dziecko/dzieci i 6 240 euro w przypadku osób samotnie wy-
chowujących niepełnosprawne dziecko/dzieci.

3. Dziecko nie może osiągać dochodu, który jednocześnie jest 
kosztem rodzica/opiekuna, np. rodzic prowadzi działalność go-
spodarczą i na czas wakacji zatrudnia swoje dziecko do pomocy 
w firmie, a płacę wypłacaną dziecku odlicza od podatku jako koszt. 
W takiej sytuacji rodzic nie może korzystać z ulg na to dziecko.

Inne osoby na utrzymaniu – oprócz ulg na dzieci podatnik może 
ubiegać się o ulgi na inne osoby zameldowane z nim pod tym sa-
mym adresem. Od tego roku przepis ten uległ zaostrzeniu i ulga ta 
przysługuje tylko na rodziców, dziadków, pradziadków oraz rodzeń-
stwo, którzy ukończyli 65 lat i wymagają stałej opieki, ponieważ mają 
odpowiedni stopień inwalidztwa (konkretnie osiągnęli 9 pkt w spe-
cjalnej skali niepełnosprawności w belgijskim systemie określania 
stopnia inwalidztwa). Podatnicy, którzy jeszcze w ubiegłym roku 
skorzystali z ulg na rodziców lub inne osoby z rodziny zameldowane 
pod tym samym adresem, ale bez statusu niepełnosprawności, będą 
mogły jeszcze w 2022 r. uzyskać tę ulgę – wyjątkowo ze względu na 
wprowadzenie okresu przejściowego. Prawdopodobnie już w 2023 r. 
ulga ta zostanie całkowicie zniesiona i pozostanie tylko i wyłącznie 
dla członków rodziny z wymaganym stopniem niepełnosprawności. 

DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU
Dochody z nieruchomości, czyli z wynajmu budynków, mieszkań, 
gruntów. Osoby posiadające nieruchomości w innym kraju (poza Bel-
gią) również mają obowiązek wykazania ich w zeznaniu podatkowym. 
Niezależnie od tego, czy nieruchomości te są wynajmowane osobom 
trzecim, zamieszkiwane przez innych członków rodziny lub też pozo-
stają nieużywane. Od 2022 r. został wprowadzony specjalny system 
określania wartości tych nieruchomości – według belgijskiego syste-
mu tzw. katastralnego. Należało już w ubiegłym roku zgłosić te nie-
ruchomości do urzędu skarbowego w Belgii, wypełniając specjalne 
formularze. Urząd po otrzymaniu wymaganych danych określał ich 
wartość katastralną. Podatnik posiadający nieruchomości za granicą, 
który jeszcze tego nie zrobił, powinien jak najszybciej skontaktować się 
z urzędem skarbowym w Belgii i dokonać obowiązku zgłoszenia, tak 
aby prawidłowo wypełnić zeznanie podatkowe na rok 2022.

Dochody z majątku ruchomego – to zyski pochodzące z inwe-
stycji (dywidend, depozytów, obligacji, akcji itd.), kont/książeczek 
oszczędnościowych oraz z wynajmu np. umeblowanego mieszka-
nia lub lokalu przeznaczonego do celów handlowych (majątkiem 
ruchomym jest wyposażenie nieruchomości – meble itp.). 

Każdy, kto osiąga dochody w Belgii, jest zobowiązany do corocznego składania zeznań podatkowych i do odprowadzania 
w tym kraju podatku dochodowego. Na jego wysokość ma wpływ wysokość dochodów, ale też sytuacja rodzinna oraz niektóre 
wydatki podatnika. Dzięki systemowi podatkowemu państwo może funkcjonować. Z naszych podatków są pokrywane koszty 
szkolnictwa i utrzymania dróg, transportu publicznego, pracy gmin i urzędów państwowych, inspekcji oraz służb podatkowych 
i służb publicznych zapewniających bezpieczeństwo (policji, wojska, więziennictwa, straży pożarnej, ochrony cywilnej i sądow-
nictwa). Również dopłaty do utrzymania szpitali, do opieki zdrowotnej oraz na cele związane z kulturą pochodzą z podatków.

PODATEK DOCHODOWY W BELGII – rozliczenia za rok 2021
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Dochody ze stosunku pracy – są to płace, ale również wszelkie-
go rodzaju dodatki, jak np. premie (13. pensja, premia uznaniowa 
itp., niezależnie od tego, czy wypłaca je pracodawca czy fundusz 
branżowy), samochód służbowy, odszkodowania z powodu zerwa-
nia umowy o pracę, dofinansowywane posiłki, zwroty kosztów za 
dojazdy do pracy (kwota min. 420 euro za 2021 r. jest zwolniona od 
podatku), bezpłatne zakwaterowanie, ekwiwalent urlopowy. 

Dochody zastępcze i świadczenia z ubezpieczenia spo-
łecznego, czyli zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki dla bezrobot-
nych z dodatkiem od pracodawcy (odpowiednik emerytury 
pomostowej), zasiłki chorobowe, macierzyńskie, inwalidzkie, 
zasiłki i odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy, zasiłki 
wychowawcze (ouderschapsverlof/congé parental) i z tytułu 
zawieszenia umowy o pracę (tijdskediet/crédit-temps).

Emerytury, czyli świadczenia emerytalne. Emerytury zagraniczne 
należy zawsze wykazywać w zeznaniu belgijskim a czy są one opo-
datkowane w Belgii, czy też w kraju pochodzenia zależy od konkret-
nych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Bel-
gią a danym krajem.

Środki na utrzymanie lub alimenty otrzymane od bliskiej 
osoby lub od (byłego) współmałżonka. Są one traktowane jako 
dochód i podlegają opodatkowaniu, przeważnie do 80% otrzy-
manej kwoty. Jeśli przesyłane są bezpośrednio dziecku, wów-
czas nie mogą być traktowane jako dochód rodzica lub opieku-
na, który je wychowuje. Dziecko, niezależnie od wieku, samo 
musi złożyć zeznanie podatkowe. Pierwsze 3 410 euro środków 
na utrzymanie/alimentów na dzieci jest zwolnione z opodat-
kowania. Środki na utrzymanie/alimenty wypłacane (przez re-
zydentów) osobom przebywającym w innym kraju podlegają 
opodatkowaniu w tym kraju, w którym przebywa ich odbiorca.

Inne dochody, np. niektóre nagrody tzw. bonusy, premie oko-
licznościowe oraz dotacje. Należy je zawsze wykazywać, określona 
kwota jest przeważnie zwolniona od opodatkowania a część powy-
żej tej kwoty podlega już opodatkowaniu. Również dochody z akcji 
przedsiębiorstwa, w którym podatnik jest zatrudniony podlegają 
opodatkowaniu powyżej danej kwoty.

Dochody zwolnione z podatku dochodowego – należą do 
nich świadczenia rodzinne i porodowe, otrzymane środki na utrzy-
manie dzieci lub alimenty do wysokości 3 410 euro, dochody dzieci 
z pracy studenckiej (max. 2 840 euro) zasiłki z ubezpieczenia spo-
łecznego, stypendia, zasiłki strajkowe. 

PROGI PODATKOWE I STOPA PODATKOWA
Podstawowa kwota wolna od podatku za rok 2021 wynosi 
9 520 euro. Może ona zostać podwyższona w zależności od sy-
tuacji rodzinnej i dochodowej podatnika. Oto przykłady:

	➜   Jeśli podatnik ma jedno dziecko na utrzymaniu, kwota wolna od 
podatku za 2021 r. zostanie podwyższona o 1 650 euro, w przy-
padku dwojga dzieci na utrzymaniu wzrośnie o 4 240 euro, przy 
trojgu dzieci o 9 500 euro, przy czworgu o 15 360 euro, a za 
każde kolejne dziecko o 5 860 euro.
	➜   Za każde dziecko, które 1 stycznia 2021 r. miało mniej niż 

3 lata, kwota wolna od podatku zostanie dodatkowo (poza 
wymienionymi wyżej) podwyższona o 610 euro, jeśli podatnik 
nie będzie odliczał kosztów żłobka lub opiekunki. 
	➜   Jeśli podatnik ma na utrzymaniu inne osoby niż własne dzie-

ci, czyli rodziców, dziadków, braci, siostry w wieku powy-
żej 65 lat, to kwota wolna od podatku będzie podwyższona 
o 3 290 euro, a w przypadku innych niż wymienione osób na 
utrzymaniu – o 1 650 euro. 

	➜   Każda niepełnosprawna osoba na utrzymaniu jest traktowana jako 
dwie osoby, zatem kwota wolna od podatku zostaje podwojona. 

SYSTEM NALICZANIA PODATKU DOCHODOWEGO
Jeśli dochód przekroczy kwotę wolną od podatku, podlega opo-
datkowaniu. Im wyższy dochód, tym wyższy próg podatkowy – to 
tzw. podatek progresywny. Dochody za rok 2021 będą opodatko-
wane według jednego z progów podatkowych. Tabelka przedsta-
wia progi i stopy podatkowe w zależności od dochodów za 2021 r.

Kwota dochodu (podstawy opodatkowania) w 2021 r. Stopa 
podatkowa

Od 0 euro do 13 540 euro 25%

Od 13 540 euro do 23 900  euro 40%

Od 23 900 euro do 41 360 euro 45%

Powyżej 41 360 euro 50%

Podatek należny jest obliczany nie tylko według stopy podatko-
wej. Może on zostać obniżony lub podwyższony w zależności od 
rodzaju dochodów oraz wydatków podatnika.

PODATEK ZA 2021 W PRZYPADKU ZASIŁKU DLA  
BEZROBOTNYCH (TYMCZASOWE BEZROBOCIE)
Do 31 grudnia 2021 r., z powodu pandemii COVID-19, kwota za-
siłku dla bezrobotnych wynosiła 70% miesięcznej płacy brutto. Za 
każdy dzień bezrobocia wypłacano dodatkowo 5,95 euro. W nie-
których sektorach pracodawcy lub fundusze branżowe dopłacały 
pewne kwoty do zasiłku dla bezrobotnych. Chodzi tu o dopłaty 
do zasiłku, które zostały ustalone w branżowych lub zakładowych 
układach zbiorowych pracy jeszcze w poprzednich latach, przed 
wybuchem pandemii.

Zasiłki dla bezrobotnych oraz branżowe lub zakładowe dodatki do 
zasiłków podlegają opodatkowaniu w takiej wysokości w jakiej są 
opodatkowane płace, czyli 26,75% (zaliczki na podatek dochodowy).

Od maja 2020 r. rząd tymczasowo obniżył kwotę zaliczek od zasiłków 
dla bezrobotnych do 15%.

ACV

Zaliczki na podatek dochodowy od branżowych lub zakładowych 
dodatków do zasiłków nie uległy zmianie i wynosiły 26,75%. Ob-
niżenie kwoty zaliczek od zasiłków miało na celu pomóc osobom, 
które ze względu na kryzys COVID-19 utraciły część płacy. 

Jednak obniżenie kwoty zaliczek nie oznacza, iż ostateczna kwota 
podatku od zasiłków będzie niższa.

Wypłacone w 2021 r. zasiłki ostatecznie muszą być opodatkowa-
ne tak samo jak płace.

W związku z tym część osób, które od maja 2021 r. pobierały za-
siłek dla bezrobotnych może w 2021-2022 roku zapłacić wyższe 
podatki niż dotychczas. 

ILORAZ MAŁŻEŃSKI (DOCHODY ZA 2021 R.)
Współmałżonek lub partner nie może być osobą na utrzymaniu. Jest 
to możliwe jedynie w roku, w którym zawarto związek małżeński. 
Współmałżonkowie, którzy wzięli ślub przed 2021 r., lub partnerzy 
mieszkający razem na podstawie umowy o wspólnym zamieszkaniu 
(podpisanej przed 2021 r.) rozliczają się razem. Jeśli jeden ze współ-
małżonków/partnerów w 2021 r. nie osiągnął dochodów lub jego 
dochód jest bardzo niski, to przy obliczaniu podatku administracja 
podatkowa stosuje tzw. iloraz małżeński, co prowadzi do obniżenia 
progu podatkowego, a w rezultacie do obniżenia podatku. 

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU 
To koszty poniesione w celu wykonania lub utrzymania pracy, np. 
koszty dojazdów, eksploatacja własnego samochodu w celu dojaz-
du lub wykonywania pracy. Niektóre koszty uzyskania przychodu 

(zarówno te poniesione przez pracowników, jak i przez osoby pro-
wadzące działalność gospodarczą) mogą obniżyć dochód do opo-
datkowania. Przy obliczaniu podatku automatycznie odliczana jest 
zryczałtowana kwota kosztów uzyskania przychodu. Jeśli podatnik 
poniósł wyższe koszty, może je odliczyć zamiast zryczałtowanej 
kwoty, ale musi udokumentować wszystkie poniesione wydatki, 
które chciałby odliczyć (faktury, rachunki itp.). 

ZEZNANIE PODATKOWE 
Osoba, która w 2021 r. osiągnęła dochody i jest rezydentem podatko-
wym Belgii, ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego.

Zeznanie podatkowe można złożyć na papierze (wypełniając otrzyma-
ny z urzędu skarbowego formularz) lub elektronicznie – ten drugi przy-
padek dotyczy osób, które mają belgijską elektroniczną kartę pobytu 
lub identyfikacyjną i kod PIN lub które korzystają z aplikacji „itsme”.

Osoby, które nie otrzymały stosownego formularza i nie mogą rozli-
czyć się elektronicznie, powinny same zwrócić się do urzędu skarbo-
wego o jego przesłanie.

Podatnik, który nie złoży zeznania w terminie, może zapłacić karę 
w postaci podwyższenia podatku lub karę administracyjną. Jeśli po-
datnik z uzasadnionych przyczyn nie może złożyć zeznania w ustalo-
nym przez Ministerstwo Finansów terminie, powinien jeszcze przed 
ostatecznym terminem składania zeznań poprosić w swoim urzędzie 
skarbowym o przedłużenie terminu. W ten sposób może uniknąć kary. 

Iwona Cieszyńska

Tekst ma charakter informacyjny i nie jest wykładnią prawa.
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Dochody ze stosunku pracy – są to płace, ale również wszelkie-
go rodzaju dodatki, jak np. premie (13. pensja, premia uznaniowa 
itp., niezależnie od tego, czy wypłaca je pracodawca czy fundusz 
branżowy), samochód służbowy, odszkodowania z powodu zerwa-
nia umowy o pracę, dofinansowywane posiłki, zwroty kosztów za 
dojazdy do pracy (kwota min. 420 euro za 2021 r. jest zwolniona od 
podatku), bezpłatne zakwaterowanie, ekwiwalent urlopowy. 

Dochody zastępcze i świadczenia z ubezpieczenia spo-
łecznego, czyli zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki dla bezrobot-
nych z dodatkiem od pracodawcy (odpowiednik emerytury 
pomostowej), zasiłki chorobowe, macierzyńskie, inwalidzkie, 
zasiłki i odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy, zasiłki 
wychowawcze (ouderschapsverlof/congé parental) i z tytułu 
zawieszenia umowy o pracę (tijdskediet/crédit-temps).

Emerytury, czyli świadczenia emerytalne. Emerytury zagraniczne 
należy zawsze wykazywać w zeznaniu belgijskim a czy są one opo-
datkowane w Belgii, czy też w kraju pochodzenia zależy od konkret-
nych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Bel-
gią a danym krajem.

Środki na utrzymanie lub alimenty otrzymane od bliskiej 
osoby lub od (byłego) współmałżonka. Są one traktowane jako 
dochód i podlegają opodatkowaniu, przeważnie do 80% otrzy-
manej kwoty. Jeśli przesyłane są bezpośrednio dziecku, wów-
czas nie mogą być traktowane jako dochód rodzica lub opieku-
na, który je wychowuje. Dziecko, niezależnie od wieku, samo 
musi złożyć zeznanie podatkowe. Pierwsze 3 410 euro środków 
na utrzymanie/alimentów na dzieci jest zwolnione z opodat-
kowania. Środki na utrzymanie/alimenty wypłacane (przez re-
zydentów) osobom przebywającym w innym kraju podlegają 
opodatkowaniu w tym kraju, w którym przebywa ich odbiorca.

Inne dochody, np. niektóre nagrody tzw. bonusy, premie oko-
licznościowe oraz dotacje. Należy je zawsze wykazywać, określona 
kwota jest przeważnie zwolniona od opodatkowania a część powy-
żej tej kwoty podlega już opodatkowaniu. Również dochody z akcji 
przedsiębiorstwa, w którym podatnik jest zatrudniony podlegają 
opodatkowaniu powyżej danej kwoty.

Dochody zwolnione z podatku dochodowego – należą do 
nich świadczenia rodzinne i porodowe, otrzymane środki na utrzy-
manie dzieci lub alimenty do wysokości 3 410 euro, dochody dzieci 
z pracy studenckiej (max. 2 840 euro) zasiłki z ubezpieczenia spo-
łecznego, stypendia, zasiłki strajkowe. 

PROGI PODATKOWE I STOPA PODATKOWA
Podstawowa kwota wolna od podatku za rok 2021 wynosi 
9 520 euro. Może ona zostać podwyższona w zależności od sy-
tuacji rodzinnej i dochodowej podatnika. Oto przykłady:

	➜   Jeśli podatnik ma jedno dziecko na utrzymaniu, kwota wolna od 
podatku za 2021 r. zostanie podwyższona o 1 650 euro, w przy-
padku dwojga dzieci na utrzymaniu wzrośnie o 4 240 euro, przy 
trojgu dzieci o 9 500 euro, przy czworgu o 15 360 euro, a za 
każde kolejne dziecko o 5 860 euro.
	➜   Za każde dziecko, które 1 stycznia 2021 r. miało mniej niż 

3 lata, kwota wolna od podatku zostanie dodatkowo (poza 
wymienionymi wyżej) podwyższona o 610 euro, jeśli podatnik 
nie będzie odliczał kosztów żłobka lub opiekunki. 
	➜   Jeśli podatnik ma na utrzymaniu inne osoby niż własne dzie-

ci, czyli rodziców, dziadków, braci, siostry w wieku powy-
żej 65 lat, to kwota wolna od podatku będzie podwyższona 
o 3 290 euro, a w przypadku innych niż wymienione osób na 
utrzymaniu – o 1 650 euro. 

	➜   Każda niepełnosprawna osoba na utrzymaniu jest traktowana jako 
dwie osoby, zatem kwota wolna od podatku zostaje podwojona. 

SYSTEM NALICZANIA PODATKU DOCHODOWEGO
Jeśli dochód przekroczy kwotę wolną od podatku, podlega opo-
datkowaniu. Im wyższy dochód, tym wyższy próg podatkowy – to 
tzw. podatek progresywny. Dochody za rok 2021 będą opodatko-
wane według jednego z progów podatkowych. Tabelka przedsta-
wia progi i stopy podatkowe w zależności od dochodów za 2021 r.

Kwota dochodu (podstawy opodatkowania) w 2021 r. Stopa 
podatkowa

Od 0 euro do 13 540 euro 25%

Od 13 540 euro do 23 900  euro 40%

Od 23 900 euro do 41 360 euro 45%

Powyżej 41 360 euro 50%

Podatek należny jest obliczany nie tylko według stopy podatko-
wej. Może on zostać obniżony lub podwyższony w zależności od 
rodzaju dochodów oraz wydatków podatnika.

PODATEK ZA 2021 W PRZYPADKU ZASIŁKU DLA  
BEZROBOTNYCH (TYMCZASOWE BEZROBOCIE)
Do 31 grudnia 2021 r., z powodu pandemii COVID-19, kwota za-
siłku dla bezrobotnych wynosiła 70% miesięcznej płacy brutto. Za 
każdy dzień bezrobocia wypłacano dodatkowo 5,95 euro. W nie-
których sektorach pracodawcy lub fundusze branżowe dopłacały 
pewne kwoty do zasiłku dla bezrobotnych. Chodzi tu o dopłaty 
do zasiłku, które zostały ustalone w branżowych lub zakładowych 
układach zbiorowych pracy jeszcze w poprzednich latach, przed 
wybuchem pandemii.

Zasiłki dla bezrobotnych oraz branżowe lub zakładowe dodatki do 
zasiłków podlegają opodatkowaniu w takiej wysokości w jakiej są 
opodatkowane płace, czyli 26,75% (zaliczki na podatek dochodowy).

Od maja 2020 r. rząd tymczasowo obniżył kwotę zaliczek od zasiłków 
dla bezrobotnych do 15%.

ACV

Zaliczki na podatek dochodowy od branżowych lub zakładowych 
dodatków do zasiłków nie uległy zmianie i wynosiły 26,75%. Ob-
niżenie kwoty zaliczek od zasiłków miało na celu pomóc osobom, 
które ze względu na kryzys COVID-19 utraciły część płacy. 

Jednak obniżenie kwoty zaliczek nie oznacza, iż ostateczna kwota 
podatku od zasiłków będzie niższa.

Wypłacone w 2021 r. zasiłki ostatecznie muszą być opodatkowa-
ne tak samo jak płace.

W związku z tym część osób, które od maja 2021 r. pobierały za-
siłek dla bezrobotnych może w 2021-2022 roku zapłacić wyższe 
podatki niż dotychczas. 

ILORAZ MAŁŻEŃSKI (DOCHODY ZA 2021 R.)
Współmałżonek lub partner nie może być osobą na utrzymaniu. Jest 
to możliwe jedynie w roku, w którym zawarto związek małżeński. 
Współmałżonkowie, którzy wzięli ślub przed 2021 r., lub partnerzy 
mieszkający razem na podstawie umowy o wspólnym zamieszkaniu 
(podpisanej przed 2021 r.) rozliczają się razem. Jeśli jeden ze współ-
małżonków/partnerów w 2021 r. nie osiągnął dochodów lub jego 
dochód jest bardzo niski, to przy obliczaniu podatku administracja 
podatkowa stosuje tzw. iloraz małżeński, co prowadzi do obniżenia 
progu podatkowego, a w rezultacie do obniżenia podatku. 

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU 
To koszty poniesione w celu wykonania lub utrzymania pracy, np. 
koszty dojazdów, eksploatacja własnego samochodu w celu dojaz-
du lub wykonywania pracy. Niektóre koszty uzyskania przychodu 

(zarówno te poniesione przez pracowników, jak i przez osoby pro-
wadzące działalność gospodarczą) mogą obniżyć dochód do opo-
datkowania. Przy obliczaniu podatku automatycznie odliczana jest 
zryczałtowana kwota kosztów uzyskania przychodu. Jeśli podatnik 
poniósł wyższe koszty, może je odliczyć zamiast zryczałtowanej 
kwoty, ale musi udokumentować wszystkie poniesione wydatki, 
które chciałby odliczyć (faktury, rachunki itp.). 

ZEZNANIE PODATKOWE 
Osoba, która w 2021 r. osiągnęła dochody i jest rezydentem podatko-
wym Belgii, ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego.

Zeznanie podatkowe można złożyć na papierze (wypełniając otrzyma-
ny z urzędu skarbowego formularz) lub elektronicznie – ten drugi przy-
padek dotyczy osób, które mają belgijską elektroniczną kartę pobytu 
lub identyfikacyjną i kod PIN lub które korzystają z aplikacji „itsme”.

Osoby, które nie otrzymały stosownego formularza i nie mogą rozli-
czyć się elektronicznie, powinny same zwrócić się do urzędu skarbo-
wego o jego przesłanie.

Podatnik, który nie złoży zeznania w terminie, może zapłacić karę 
w postaci podwyższenia podatku lub karę administracyjną. Jeśli po-
datnik z uzasadnionych przyczyn nie może złożyć zeznania w ustalo-
nym przez Ministerstwo Finansów terminie, powinien jeszcze przed 
ostatecznym terminem składania zeznań poprosić w swoim urzędzie 
skarbowym o przedłużenie terminu. W ten sposób może uniknąć kary. 

Iwona Cieszyńska

Tekst ma charakter informacyjny i nie jest wykładnią prawa.
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HUMOR

Szef do pracownika:
– W  tym  tygodniu  to  już  czwarte  spóźnie-
nie. Jaki z tego należy wyciągnąć wniosek?
– Że dziś czwartek.

• • •

Teleturniej 1 z 10:
– Proszę podać imię ukochanej Romea.
– Alfa.

• • •

Jasiu biegnie do taty:
– Tato, dziś była kartkówka i ja nie popełni-
łem żadnego błędu ortograficznego!
– Bardzo ładnie Jasiu, a jaki był temat?
– Ułamki!

• • •

Działkowiec  pyta  sąsiada:  Co  za  święto 
wczoraj mieliście,  że  tak wszyscy  tańczy-
liście? 
Żadne święto, tylko dziadek ul przewrócił.

• • •

Pani w przedszkolu poleciła dzieciom nary-
sować  jakieś  zwierzątko  i  zaśpiewać o nim 
piosenkę. No to mamy kota i piosenkę o ko-
cie na płocie, misia  i piosenkę stary niedź-
wiedź mocno  śpi,  myszkę  która  ucieka  do 
dziury...
A Jaś maluje sobie jeża. Pani pyta:
– A masz piosenkę do jeża?
– Mam.
– To zaśpiewaj.
– Lulaj że jeżuniu...

• • •

Mój kot chyba jest alkoholikiem. Wychodzi 
wieczorami, wraca rano, zwymiotuje, opije 
się wody i idzie spać.

• • •

Rozmawiają dwie koleżanki:
– Wczoraj restauracji musieliśmy długo cze-
kać na stolik.
– Ja z tym nie mam problemu. Wyjmuję te-
lefon i głośno mówię do słuchawki: «Kocha-
na, przyjdź szybko, Twój mąż tu siedzi z jakąś 
babą». Zawsze zwalnia się kilka stolików.

• • •

Synek pyta ojca:
– Tato, kto jest mądrzejszy: ojciec czy syn?
– Ojciec, zawsze ojciec. – odpowiedział tata.
– A kto wymyślił teorię względności?
– Albert Einstein, synku.
– A dlaczego nie jego ojciec?

• • •

Na Podhalu do sklepu wpada złodziej:
– Dawaj kasę!
– Jakom? Jęcmienną cy grycaną?

• • •

Po kilku latach pracy w Londynie, syn przy-
jeżdża  do  domu  rodzinnego  na  Podhalu. 
Uściski,  serdeczności,  pyszny  obiad,  po 
czym siada w fotelu i odpoczywa.
Ojciec – gazda zwraca się do niego:
– Jak se już łodpocnies, trza wyrzucić gnój.
– What?
– Łod krowy i łod konia.

• • •

Żona do męża:
– Przeczytałam  dzisiaj,  że  wypadki  najczę-
ściej zdarzają się w kuchni.
– To prawda. A ja je potem muszę jeść.

• • •

W hotelu.
Ona: Kochanie! Tu jest mysz!
On: No i?
Ona: Dzwoń na  recepcję, umiesz  lepiej  po 
angielsku niż ja!
On: Hotel recepcjon?
Recepcja: Hello, yes. This is reception.
On: Du-du ju noł Tom and Dżerry?
Recepcja: Ehmmm, yes I know them
On: Dżerry is hir

• • •

Mężczyzna wsiada do windy, w której jedzie 
blondynka i pyta:
– Na drugie?
– Beata.

• • •

Kobieta do mężczyzny:
– Przestań ziewać, kiedy do Ciebie mówię!
– Nie ziewam, otwieram usta, by coś odpo-
wiedzieć...

• • •

Lipiec. Na londyńskiej ulicy, w czasie ulew-
nego deszczu, do Anglika podchodzi zagra-
niczny turysta i pyta:
– Proszę mi powiedzieć, kiedy u was, w Lon-
dynie, jest lato?
– Różnie. Na przykład w zeszłym roku było 
w piątek.

• • •

Idzie żółw bez skorupy.
– Co się stało? – pytają koledzy.
– Wyprowadziłem się z domu.

• • •

Jest króliczek i miś. Miś ma sklep. Pierwszego 
dnia przychodzi króliczek do sklepu i pyta się:
– Czy są zgniłe marchewki?
– Nie ma – odpowiada miś
Na drugi dzień znowu przychodzi i się pyta:
– Czy są zgniłe marchewki?
– Nie ma – odpowiada miś.
Gdy  króliczek  wyszedł  miś  pomyślał,  że 
przyniesie mu te zgniłe marchewki.
Na trzeci dzień przychodzi znów i się pyta:
– Czy są zgniłe marchewki?
– Są – odpowiada miś.
– Mam cię kanalio, sanepid!
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OGŁOSZENIA DROBNE

   Sprzedam
  Sprzedam 4 sztuki felgi Toyota Yaris. 

Nowe, cena: 125€. T. 0488 586 632 
  Sprzedam szafę w idealnym stanie, kolor 

niebieski IKEA. Szafa posiada jedną szufla-
dę oraz wieszak i dwie półki. Cena: 40€.  
T. +32 485 677 995 

  Sprzedam bardzo ładne biurko w ide-
alnym stanie. Blad biurka jest w kolorze 
jasny dąb, drzwiczki szafek i szuflady kolor 
niebieski. Cena: 40€. T. +32485 677 995 

  Praca: szukam
  Poszukuję pracy: pomoc dla osób, które 

potrzebują pomocy, opieka nad dziećmi, 
itp. T. 0492 157 539

  Szukam pracy, 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

  Szukam pracy jako opiekunka do dzieci, 
mam duże doświadczenie, sama jestem 
mamą, mówię bardzo dobrze po francusku, 
proszę o kontakt zainteresowanych.  
T. 0483 266 571

  Dwie osoby poszukują pracy na budowie 
(wykończenia). T. 0497 684 052

  Szukam pracy najlepiej na pół etatu, 

jakiejkolwiek. Mam doświadczenie pracy 
w sklepie (markecie). Troszkę pracowałem 
w ogrodach i brukarstwie, więcej można 
porozmawiać telefonicznie, nie interesuje 
mnie praca po 12h dziennie.  
T. 0455 155 350

  Szukam pracy na farmie z 
zakwaterowaniem w Belgii. T. 697 345 940

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

  Szukam pracy w budowlance, 
wykończenia ewentualnie ogrody, mam 29 
lat jestem ambitny i punktualny, nie boję 
się żadnej pracy. T. 0467 741 091 

  Dekarz dachy płaskie szuka pracy. 
Doświadczenie, j.francuski.  
T. +32 467 601 196

  Mieszkanie: wynajmę
  Wynajmę pokój od maja, umeblowany, 

bez meldunku. T. 00 48 697 113 696
  Flat do wynajęcia (bez meldunku), cena 

630€. Kuchnia z salonem, sypialnia, łazien-
ka, opłaty wliczone. T. 0478 108 359

  Studio do wynajecia na Forest, parter z 
kuchnią i łazienką, na 1 lub 2 osoby, cena 
500€ + opłaty i 2 miesiące gwarancji.  
T. 0472 787 462

  Zwalniam mieszkanie do wynajęcia, 
1 sypialnia na dole, salon +kuchnia i na 
piętrze jeszcze jedna sypialnia. Lokalizacja 
bardzo korzystna 10 min do Gare du Midi, 
2 min od przystanku tramwaju 81 avenue 
du Roi, obok sklepy i szkoły. Mieszkanie 
na 4 piętrze, sąsiedzi spokojni.Szukamy 
osób uczciwych i spokojnych. Cena 780€ 
miesięcznie – opłaty w cenie, 2 miesiące 
gwarancji. Saint Gilles, Bruksela.  
T. 0487 282 242 kontakt po polsku 

  Wynajmę pokój spokojnej osobie, od 
maja br. Dzielnica Anderlecht przy metrze 
Bizet, 330€ plus opłaty licznikowe albo 
razem 450€. T. +48 791 057 399

  Pokój na Laeken blisko metra, busu i 
tramu. Pokój z odzielnym wejściem, do 
dyspozycji kuchnia, ogród i łazienka. Cena: 
400€. T. +32 466 223 135 

  Mieszkanie: szukam
  Szukam studia do wynajęcia w Brukseli 

do 500€. T. 0465 889 491
  Spokojna, pracująca kobieta szuka poko-

ju od maja br. T. +791 057 399
  Starsza pani szuka studia w przystępnej 

cenie. T. 0488 587 236
  Szukam pilnie studia do wynajęcia w 

Brukseli, do 500€, dla jednej, spokojnej 
osoby. T. 0465 475 272

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         

(         MERODE)
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  Różne 
  Czy ktoś ma do oddania lub sprzedania 

książki dla osób dorosłych. Intereują mnie 
kryminały, zagadki, horrory, proszę o kon-
takt mieszkam w pobliżu Marcinelle. 
T. 0497 855 321

  Oddam książki, katalogi, prospekty z 
dziedziny architektury, rzeźby, malarstwa..., 
np. studentom Akademii Sztuk Pięknych.  
T. 0474 453 330

 Wiadomości osobiste
  Jestem normalną kobietą, 57 lat, bez 

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

  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

  Szukam kogoś do malowania i drobnych 
poprawek w mieszkaniu, osobę która się 
na tym zna i chciałaby sobie dorobić, nie 
drogo. T. 0484 712 286

  Szukam osobę do sprzątania całego 
mieszkania, kogoś kto naprawdę się na tym 
się zna. T. 0484 712 286

  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

  Szukam uczciwej osoby sprzedającej 
na brocantach, mam przeróżne rzeczy do 
sprzedania, które powierzę (wg.wspólnej 
umowy) do sprzedania. T. 0474 453 330

  Supermarket Smaczny poszukuje osób 
chętnych do pracy w sklepie. Od kandyda-
tów oczekujemy przede wszystkim dyspo-
zycyjnosci, kultury osobistej, gotowości do 
pracy na zmiany oraz w weekendy. Oferuje-
my kontrakt na warunkach belgijskich w 
pełnym wymiarze czasu pracy. Zaintereso-
wanych prosimy o przesłanie CV na adres 
mailowy: smaczny.sn@gmail.com bądź T. 
0483 241 121

  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’expérien-
ce, Permis B. Les connaissances élémen-
taires 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 complémen-
taire.

  Dla naszego klienta poszukujemy pra-
cowników do pracy przy załadunku i rozwo-
żeniu piwa. Praca dla lokalnego browaru w 

Sint-Triuden. Szukamy dwóch osób, z któ-
rych jedna powinna posiadać prawo jazdy 
kat. C i komunikatywnie porozumiewać się 
w języku angielskim. Piwo rozwożone jest 
na terenie Limburgii. Stawka: 14 Euro/h 
brutto, umowa bezpośrednio z belgijskim 
pracodawcą. Kontakt: +48 797 907 910.
Wyrażając zgodę na wzięcie udziału proce-
sie rekrutacji, należy pamiętać o zamiesz-
czeniu klauzuli zgody na przetwarzanie 
danych w swojej aplikacji. Osobie, której 
dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu 
do swoich danych, sprostowania ich, usu-
nięcia, ograniczenia przetwarzania, wnie-
sienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, a także 
prawo wniesienia skargi do organu nadzor-
czego. Podanie danych jest dobrowolne, 
ale stanowi warunek wzięcia udziału w 
procesie rekrutacji. Niepodanie danych 
uniemożliwi wzięcie udziały w rekrutacji. 
Administrator danych jest Euworkpower 
Sp. z o.o. Agencja zatrudnienia Euworkpo-
wer o numerze ewidencyjnym 21957. 

  Poszukujemy osoby z czynną działalno-
ścią gospodarczą do pracy przy budowie 
domków jednorodzinnych w Belgii (okolice 
Oudenaarde). Szukamy podwykonawcy, 
który będzie: znał się zarówno na pracach 
ciesielskich/betonowych jak i murarskich, 
potrafi odczytać rysunek techniczny, zna 
szalunki systemowe/tradycyjne, porozu-
miewa się w języku angielskim, posiada 
własny samochód na wyjazd. Oferujemy: 
stabilną i długotrwałą współpracę, atrak-
cyjne wynagrodzenie, dwutygodniowy 
system rozliczeń, pośrednictwo w zakwate-
rowaniu. Kontakt: +48 797 907 910. 
Wyrażając zgodę na wzięcie udziału procesie rekru-
tacji, należy pamiętać o zamieszczeniu klauzuli zgody 
na przetwarzanie danych w swojej aplikacji. Osobie, 
której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do 
swoich danych, sprostowania ich, usunięcia, ograni-
czenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 
ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
a także prawo wniesienia skargi do organu nadzor-
czego. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi 
warunek wzięcia udziału w procesie rekrutacji. 
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GEVELSTENEN ∙ STEENSTRIPS ∙ KLEIKLINKERS
STEENBAKKERIJ

Het zijn boeiende tijden in onze familiale onderneming die reeds sinds 150 jaar in volle 
ontwikkeling is en duurzame gevelstenen en klinkers produceert.  Met veel passie voor onze stiel 
heeft Vande Moortel een sterk merk gemaakt dat garant staat voor Kwaliteit.  Samenwerken is  
Key binnen ons bedrijf, als Team slagen we erin onze klanten te overtuigen om jaar na jaar voor 
ons te kiezen. Kom jij ons Team versterken om je carrière een “Kleigoede” boost te geven?

PLOEGCHEF met kennis Pools (m/v)
FUNCTIE: Als meewerkend ploegleider kom je terecht op de productielijn van hand-made bricks én de  
nabehandelingsafdeling waar hoofdzakelijk manuele activiteiten uitgevoerd worden (o.a stapelen en mixen  
volgens vastgelegde patronen, sorteren en zaagbewerkingen, …). Je hebt de volgende verantwoordelijkheden:  
· Je werkt mee en waakt erover dat de gevraagde productieplanning nauw gevolgd wordt op de aan jou toege-
kende lijn · Bevoorraden van de individuele werkposten op de lijn en afvoeren van afgewerkt materiaal met 
de heftruck · Je leidt nieuwe medewerkers op en voert de opleidingsplannen mee uit · Je werkt samen met de 
teamleader om rendementsverbeteringen voor te stellen en mee door te voeren in de afdeling · Je voert controles 
i.v.m. kwaliteit, correcte stapelwijze, etikettering, verwerkte aantallen, … uit op de goederen die op jouw lijn  
verwerkt worden · Kleine administratieve taken (rendement, opvolgen van aanwezigheden en voorbereiding van 
personeelsevaluaties, …) · Je bent het aanspreekpunt voor onderhoud & beheer van faciliteiten van jouw lijn en team 
· Je kanaliseert dagelijks vragen van anderstalige medewerkers · Je rapporteert rechtstreeks aan de teamleader.

PROFIEL: · Je hebt reeds een eerste ervaring met het aansturen van mensen · Je hecht groot belang aan gestruc- 
tureerd werken en hebt zin voor orde en netheid · Je bezit een attest heftruckchauffeur · Je kan overweg met 
een computer · Je hebt een uitstekende kennis Pools en Nederlands. Noties van het Frans en/of Engels zijn een 
troef · Fysieke arbeid vormt voor jou geen probleem · Je bent positief ingesteld en bereid om mee te werken aan 
de verdere uitbouw van een gezonde onderneming · Flexibiliteit is vereist · Je bent bij voorkeur woonachtig in de 
regio van Oudenaarde.

AANBOD: · Een boeiende en gevarieerde functie binnen een uniek Belgische bedrijf met een sterk familiaal karakter  
waar ondernemerschap, innovatie en persoonlijke ontplooiing centraal staan. 

Interesse in deze  
uitdaging?
Dan ontvangen wij graag je  
motivatiebrief met cv op volgend 
adres: Vande Moortel,  
Scheldekant 5 te 9700 Oudenaarde of 
via mail naar: jobs@vandemoortel.be.  
Je kan ons rechtstreeks bereiken op 
055/33.55.66.

Brygadzista

VANDEMOORTEL.BE/JOBS



74 GAZETKA

Niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziały w re-
krutacji. Administrator danych jest Euworkpower Sp. 
z o.o. Agencja zatrudnienia Euworkpower o numerze 
ewidencyjnym 21957.

  Dla naszego klienta w Zedelgem, 
największej firmy metalowej w Belgii, 
zajmującej się częściami do maszyn rolni-
czych, poszukujemy osób na następujące 
stanowiska. Bezpośredni stały kontrakt!
Operator lasera - musi umieć czytać plany 
techniczne oraz mieć ukończone szkolenie 
techniczne; 17.94 € i 2 zmiany
Operator gietarki (2 zmiany) Musi być w 
stanie czytać plany techniczne; 17,11 €
Mechanik (zmiana dzienna) Musi posiadać 
doświadczenie w pracy jako mechanik w 
środowisku technicznym/produkcyjnym. 
Musi być zdolny do szybkiej i dokładnej 
pracy (praca normalna oznacza, że musi 
ukończyć określoną część maszyny pod 
presją czasu). Praca wymagająca dużego 
wysiłku fizycznego. Nie ma lęku wysokości! 
Osoby o szerokim doświadczeniu technicz-
nym! 17.11 €
Pozycjoner (zmiana dzienna) Musi posia-
dać doświadczenie w pracy jako mechanik 
w środowisku technicznym/produkcyjnym. 
Muszą mieć wyższy poziom techniczny, 
ponieważ muszą majstrować przy komplet-
nych maszynach. Będą musieli montować 
części, które zostały dostarczone z opóź-
nieniem przez pandemię, a następnie będą 
musiały zostać umieszczone w maszynie. 
Niezbędna jest rozległa wiedza i doświad-
czenie! Tutaj są tylko najlepsze profile 
montażowe! 16.40 €
Spawacz (2 zmiany/dzień) Doświadczenie 
w spawaniu półautomatycznym, 17,94 €
Recepcjonista (2 zmiany) Osoby, które 
przygotowują wszystko dla kierowców 
wózków widłowych. Skanowanie towarów, 
przetwarzanie danych w komputerze, 
sprawdzanie zamówień. Wymagane jest do-
świadczenie w pracy na magazynie! 15,89€

OGŁOSZENIA DROBNE
Do montażu skrzyń, w których można 
przewozić przedmioty. Minimalne doświad-
czenie w środowisku produkcyjnym na 
podobnym stanowisku lub powiązanie z 
drewnem; 15,59 €
Elektryk utrzymania ruchu (2 zmiany) 
Wiedza z zakresu elektryki / mechaniki / 
pneumatyki / hydrauliki lub elektroniki! 
Dzięki szkoleniu lub doświadczeniu 16,4 €
Jeśli są Państwo zainteresowani, prosimy o 
kontakt. Jest to możliwe poprzez: tel: +32 
53 606 731, e-mail: aalst.foreign@ago.job

  ABC WORK – wysokie zarobki, możli-
wość rozwoju osobistego i zawodowego, 
zdobycie cennego doświadczenia - to jedne 
z wielu powodów, dla których chcemy 
pracować za granicą.Aktualnie dla naszych 
zagranicznych partnerów poszukujemy 
osób do pracy z całej Polski. Wyślij CV a z 
pewnością znajdziemy dla Ciebie odpo-
wiednią ofertę!
Kierowca spychacza / buldożera, miejsce 
pracy: Gandawa (Belgia)
Opis stanowiska: praca przy bunkrach z 
ziemią doniczkową 
Wymagania: doświadczenie na podobnym 
stanowisku, znajomość języka angielskiego 
w stopniu komunikatywnym, własne auto 
gotowe do wyjazdu i aktualne prawo jazdy, 
odpowiedzialność i dokładność, motywacja 
do pracy.
Oferujemy: wynagrodzenie brutto - 14,97 
€/h, nadgodziny płatne 150%, kupony na 
posiłki, dodatek zmianowy, dodatek trans-
portowy, możliwość skorzystania z firmo-
wego zakwaterowania belgijska umowa o 
pracę, stała opieka polskiego koordynatora, 
pomoc w dopełnieniu formalności związa-
nych z wyjazdem, indywidualnie ustalany 
termin wyjazdu, ubezpieczenie zdrowotne, 
terminowo wypłacane wynagrodzenie. 
T. +48 570 221 444, info@abcwork.eu

  Nieruchomości
 Sprzedam dom mieszkalny, około 200m z 

działką zagospodarowaną o powierzchni 7 
arów w Siemiatyczach. T. 0474 637 308 lub 
0475 616 654

 Podlaskie, obok Narodowego Parku Bie-
brzańskiego, posiadłość około 2 hektarów, 
część lasu, część pola, stary domek drew-
niany do remontu, chlew przekształcony 
na salę, duża stodoła i dom mieszkalny, 2 
sypialnie, każda z łazienką, biuro, salon, 
kuchnia i przedpokój. T. 0486 800 676

 Sprzedam ładne, przestronne mieszkanie 
64m2 centrum Bialegostoku, ul. Lipowa, 
1 piętro, dwustronne, 3 oddzielne poko-
je, kuchnia, łazienka z toaletą. Miejsce 
parkingowe w podwórzu, lokal na rowery, 
piwnica. Dwa pokoje, kuchnia (zmywarka, 
piekarnik elektryczny) i przedpokój, remon-
towane +/- 5 lat temu, mieszkanie mało 
używane właściciel 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, zamieszka-
ły, 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. Działka znajduje się w są-
siedztwie innych zabudowań, w pobliżu las. 
Ma dostęp do rzeki Kamionka. Możliwość 
wykopania na działce stawu.  
Cena 185 tys. zł. T. +48 693 440 171
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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: wtorek godz. 20.00, Bruxelles 1000, rue Le Corrège 19
GRUPA JAK TO DZIAŁA: piątek godz. 20.00 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, tel. 0491 32 14 73, e-mail: genesisbrukseladdaddd@hotmail.com

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,  

Grupa Misja: Rue Emile Feron 153, 1060 
Saint-Gilles. T. 0487 696 426 

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

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.

Terapia grupowa DDA 
Dla wszystkich identyfikujących się z syndromem DDA, osób dorastających w rodzinach alkoholowych. Grupa DDA 
to skuteczna forma terapii, pozwala odbudować poczucie własnej sprawczości i samoakceptacji. Jeśli zmagasz się z 

zagubieniem, poczuciem osamotnienia i niepewności, możesz sobie pomóc. Spotkania grupowe prowadzone są przez 
terapeutkę uzależnień w piątki 19:30 - 21:00, 2440 Geel. 

Zapisy: terapiadda.geel@gmail.com

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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PRZEWÓZ

Kontakt: 

+48 601 061 241
+48 667 953 241

PRZESYŁKI · PRZEPROWADZKI · PRZEWÓZ  AUT · TOWARÓW

KRZYSZTOF I URSZULA WOROSZYŁO

AUTO O POJEMNOŚCI  18M3
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