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Według wyników TomTom Traffic Index, 
w 2018 r. Bruksela po raz kolejny była najbar-
dziej zatłoczonym miastem w Belgii. TomTom 
analizuje sytuację na drogach w 403 miastach 
znajdujących się w 56 krajach na całym świe-
cie.  Bruksela wyprzedza  Antwerpię  i  Namur. 
Kierowcy muszą się w stolicy liczyć z wydłuże-
niem czasu przejazdu średnio o 37%.
Bruksela  zajmuje  11.  miejsce  w  europej-
skim rankingu miast liczących ponad 800 tys. 
mieszkańców. Jest więc na tym samym pozio-
mie co Londyn i tuż przed Paryżem. W Europie 
nadal  przewodzi  Moskwa  (56%),  następnie 
Stambuł  (53%),  Bukareszt  (48%),  Petersburg 
(47%) i Kijów (46%).
Na  świecie  w  klasyfikacji  prowadzi  Mumbaj 
– potrzeba tam średnio 65% więcej czasu na 
przejazdy. Potem jest stolica Kolumbii, Bogota 
(63%), Lima w Peru (58%)  i New Delhi  (58%) 
oraz Moskwa (56%).

• • •

Belgia, wg danych Eurostatu, należy do trzech 
krajów  europejskich  o  największej  proporcji 
rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Na pierw-
szym miejscu  jest  Irlandia (26% gospodarstw 
domowych), potem Finlandia (19%), a Belgia 
wraz z Francją (18%) są na miejscu trzecim.
W  zeszłym  roku  Unia  Europejska  liczyła 
223 mln gospodarstw domowych, z czego pra-
wie  jedna  trzecia  (65 mln) ma dzieci.  Z  tego 
15% stanowiły rodziny niepełne.
Prawie  połowa  rodzin  z  dziećmi  (47%  lub 
30,6 mln gospodarstw domowych) ma jedno 
dziecko, 40% (25,8 mln) dwoje dzieci, a 13% 
(8,5 mln) troje lub więcej. W przypadku Belgii 
wskaźniki  te wynosiły w  zeszłym  roku odpo-
wiednio  41,2%,  40,6%  i  18,1%.  Irlandia  ma 
najwyższy  odsetek  gospodarstw  domowych 
z  dziećmi  (39%),  następnie  jest  Cypr,  Polska 
i  Słowacja  (po  36%)  oraz  Rumunia  (35%). 
Niemcy i Finlandia (po 22%) zamykają ranking, 
wyprzedzając  Szwecję  (23%)  i  Austrię  (25%). 
Bułgaria  (5%),  Portugalia  (7%),  Hiszpania 
i Włochy  (po 8%)  to kraje, w których gospo-
darstwa  domowe  najrzadziej  mają  troje  lub 
więcej dzieci.

1 stycznia 2019 r.  Belgia  liczyła  11  431  406 
mieszkańców.  Roczny  wzrost  populacji  wy-
niósł 0,49%.

• • •

Instytut VoteWatch opublikował ranking 100 
najbardziej wpływowych posłów Parlamentu 
Europejskiego minionej kadencji. W zestawie-
niu znalazło się siedmioro Polaków.
Autorzy  zestawienia  brali  pod  uwagę  trzy 
czynniki: kształtowanie raportów Parlamentu, 
przywódcze stanowiska w ciałach tej instytucji 
(np. w biurach czy komisjach) oraz siłę powią-
zań danego eurodeputowanego.
Na  szczycie  listy  znalazł  się  szef  Parlamentu 
Europejskiego,  Włoch  Antonio  Tajani  z  Eu-
ropejskiej  Partii  Ludowej  (EPL).  W  rankingu 
wpływu otrzymał łączną notę 93 pkt.
Tuż za nim z wynikiem 87 pkt znalazł się Nie-
miec  Manfred  Weber  z  chadeckiej  EPL.  Po-
dium zestawienia  zamyka kolejny Włoch, Ro-
berto Gualtieri. Należący do frakcji socjalistów 
polityk  jest przewodniczącym wpływowej Ko-
misji ds. Gospodarczych i Pieniężnych, do któ-
rej zadań należy m.in. nadzór nad Europejskim 
Bankiem Centralnym. Gualtieri dostał 77 pkt.
W  pierwszej  setce  najbardziej  wpływowych 
europosłów  znalazło  się  siedmiu  Polaków  – 
w  nawiasie  podano  ich  klasyfikację w  całym 
rankingu: 
1. Danuta  Hübner,  PO  –  EPP  (8.  miejsce  
w rankingu) – 64,3 pkt.,

2. Jerzy  Buzek,  PO  –  EPP  (18.  miejsce)  –  
53,5 pkt., 

3. Adam Siekierski, PSL – EPP  (36. miejsce) – 
45,8 pkt.,

4. Bogusław Liberadzki, SLD – S&D (45. miejsce) 
– 43 pkt.,

5. Zdzisław Krasnodębski, PiS – ECR (52. miejsce) 
– 42 pkt.,

6. Tadeusz Zwiefka, PO – EPP  (59. miejsce) – 
41 pkt.,

7. Ryszard Czarnecki PiS – EPP (81. miejsce) – 
37,5 pkt.

W Belgii co tydzień  zgłaszane  są  cztery 
gwałty zbiorowe – podaje policja federalna. 
To zjawisko nie jest w Belgii nowe: w latach 
2009-2012  było  ponad  250  gwałtów  zbio-
rowych  rocznie, w 2017  r. odnotowano  ich 
212,  ale  istnieje  prawdopodobieństwo,  że 
nie  wszystkie  zgłoszono.  Do  tego  rodza-
ju  przestępstwa  dochodzi  we  wszystkich 
regionach:  w  ubiegłym  roku  odnotowano 
39 przypadków w Brukseli, 28 w Charleroi, 
26 w Liège, 6 w Namur, 5 w Brabancji Wa-
lońskiej, 5 w Luksemburgu i 1 w Eupen. Po-
licyjne  dane  niekoniecznie  odzwierciedlają 
rzeczywistość.  „Zwykle  mówi  się,  że  tylko 
10-15%  ofiar  składa  skargę”  –  przypomina 
Virginie Baÿ, koordynator Centrum Przemo-
cy  Seksualnej  w  szpitalu  uniwersyteckim 
w Liège.

• • •

44% osób wybranych w ostatnich wyborach 
w Brukseli to kobiety. Partie Ecolo i MR przy-
dzieliły  kobietom  o  jedno  miejsce  więcej. 
W PTB  i CDH podział miejsc między kobiety 
i mężczyzn jest równy.

• • •

Opublikowany raport wolności mediów po-
daje,  że w  trakcie ostatniej dekady wolność 
środków  masowego  przekazu  została  ogra-
niczona  na  całym  świecie.  Raport  zawiera 
ranking  wolności  mediów  w  65  państwach 
świata, w tym w Polsce.
Polskie media otrzymały „3” w 5-stopniowej 
skali  wolności  mediów  stosowanej  przez 
autorów,  gdzie  „5”  odpowiada  najwyższej 
ocenie  wolności  mediów,  a  „0”  jest  oceną 
najniższą. Podobnie jak polskie media zosta-
ły zakwalifikowane media w Czechach, Buł-
garii, Rumunii, Hiszpanii, Włoszech i Grecji. 
Z państw sąsiadujących z naszym krajem „4” 
otrzymały media w Niemczech  i  na  Litwie, 
a  „2” media na Słowacji  i Ukrainie. Najniż-
szą ocenę, czyli „0”, dostały Rosja i Białoruś. 
Freedom House od 1973 r. publikuje klasy-
fikację  państw  pod  względem  poszanowa-
nia swobód obywatelskich „Freedom in the 
World”, zwaną „mapą wolności”.
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Theresa May ustąpiła ze stanowiska lidera partii 
Brytyjska premier Theresa May zrezygno-
wała 7 czerwca ze stanowiska lidera rzą-
dzącej Partii Konserwatywnej. Do czasu 
wyłonienia jej następcy pozostanie jednak 
na stanowisku szefowej rządu i pełniącej 
obowiązki szefa ugrupowania. 

May zapowiedziała swoją rezygnację pod 
koniec maja, gdy stało się jasne, że czwarta 
próba przeforsowania w parlamencie pro-
jektu ustawy w sprawie wyjścia kraju z Unii 
Europejskiej nie ma szans powodzenia. 

Zamiar ubiegania się o stanowisko po May 
zapowiedziało 11 polityków. 

18 czerwca drugą turę głosowania w pro-
cesie wyboru nowego lidera Partii Kon-
serwatywnej i premiera Wielkiej Brytanii 
zdecydowanie wygrał były minister spraw 
zagranicznych i burmistrz Londynu Boris 
Johnson. Po podliczeniu głosów oddanych 

przez 313 deputowanych ugrupowania 
w Izbie Gmin Johnson uzyskał aż 126 głosów 
(12 więcej niż w pierwszym głosowaniu), 
wyprzedzając obecnego szefa dyplomacji 
Jeremy’ego Hunta – 46 głosów (o 3 więcej) 
i ministra środowiska Michaela Gove’a – 41 
(o 4 więcej).

Do kolejnego etapu przeszli także notujący 
najwyższy wzrost poparcia minister rozwoju 
międzynarodowego Rory Stewart – 37 gło-
sów (o 18 więcej) oraz minister spraw we-
wnętrznych Sajid Javid – 33 (o 10 więcej).

W ostatnim etapie procesu wyborczego 
o głosy ok. 160 tys. członków Partii Konser-
watywnej powalczą były brytyjski minister 
spraw zagranicznych Boris Johnson i obecny 
szef dyplomacji Jeremy Hunt. Nowy pre-
mier i lider Partii Konserwatywnej zostanie 
najprawdopodobniej ogłoszony 23 lipca.

Winieta za użytkowanie dróg w Niemczech 
przez samochody osobowe jest sprzeczna 
z prawem Unii – orzekł Trybunał Sprawiedli-
wości UE w Luksemburgu. Decyzja ta będzie 
miała znaczenie m.in. dla milionów polskich 
kierowców przejeżdżających przez Niemcy. 

Niemcy planowały, że opłaty za korzystanie 
z autostrad przez samochody osobowe zaczną 
być pobierane w październiku 2020 r. Miały 
one de facto obowiązywać tylko obcokrajow-
ców jeżdżących po niemieckich autostradach.

Zgodnie z założeniami każdy właściciel po-
jazdu zarejestrowanego w Niemczech miał 
mieć obowiązek uiszczenia opłaty w formie 
winiety rocznej, w maksymalnej kwocie 
130 euro. W przypadku pojazdów zareje-

strowanych za granicą opłata miała zostać 
wniesiona przez właściciela lub kierowcę 
tylko w przypadku korzystania z autostrad.

Planowano winiety dziesięciodniowe (od 2,50  
do 25 euro), dwumiesięczne (od 7 do 
50 euro) lub roczne (maksymalnie 130 euro). 
Równolegle władze Niemiec postanowiły, 
że od momentu poboru opłaty za użytko-
wanie infrastruktury właściciele pojazdów 
zarejestrowanych w RFN będą korzystać ze 
zwolnienia z podatku od pojazdów samo-
chodowych w wysokości co najmniej równej 
kwocie tej opłaty, którą musieli uiścić. Inny-
mi słowy Niemcy mieli dostać zwolnienie, 
które zrekompensuje im opłatę za korzysta-
nie z dróg.

Austria zaskarżyła to prawo do unijnego 
Trybunału Sprawiedliwości, argumentując, 
że dyskryminuje on obywateli innych kra-
jów UE. Holandia przyłączyła się w tej spra-
wie do Wiednia, natomiast Dania poparła 
Berlin.

W orzeczeniu TSUE stwierdził, że opłata za 
użytkowanie infrastruktury połączona ze 
zwolnieniem z podatku od pojazdów samo-
chodowych, z którego korzystają właściciele 
pojazdów zarejestrowanych w Niemczech, 
stanowi pośrednią dyskryminację ze wzglę-
du na przynależność państwową oraz naru-
szenie zasad swobodnego przepływu towa-
rów i swobody świadczenia usług.

Na unijnym szczycie w Brukseli Polska, Czechy, 
Węgry i Estonia nie zgodziły się, by zapis do-
tyczący neutralności klimatycznej do 2050 r. 
pojawił się we wnioskach ze szczytu. 

Większość krajów członkowskich chciała, żeby 
szczyt UE zobowiązał Komisję Europejską 
i Radę UE do stworzenia ram mających okre-
ślić, jak zapewnić transformację do neutralno-
ści klimatycznej UE do 2050 r., ale nie udało 
się do tego przekonać wszystkich. Wnioski ze 
szczytu przyjmowane są jednomyślnie. 

Strategia klimatyczna, nad którą od jakie-
goś czasu pracuje UE, ma wyznaczać nowe 
cele dotyczące redukcji gazów cieplarnianych 

i zdecyduje o tym, jaki będzie kształt unijnej 
polityki w tym zakresie na najbliższe dekady. 
Scenariusz, który zakłada, że do 2050 r. unijna 
gospodarka będzie neutralna pod względem 
emisji CO2, oznacza, że będzie ona tyle samo 
pochłaniała, co emitowała gazów cieplarnia-
nych.

Zamiast 2050 r., który został wykreślony 
z wniosków końcowych, zapisano w nich 
odniesienie do porozumienia paryskiego. 
W przypisie znalazło się jednak zdanie, że dla 
znaczącej większości krajów członkowskich 
2050 r. ma być rokiem dojścia do neutralności 
klimatycznej. 

Komisja Europejska, która jesienią ubiegłe-
go roku przedstawiła długoterminową wizję 
neutralnej dla klimatu gospodarki do 2050 r., 
wskazała, że jej realizacja będzie wymagać 
wspólnych działań w siedmiu obszarach. 
Chodzi o efektywność energetyczną; energię 
ze źródeł odnawialnych; czystą, bezpieczną 
i opartą na sieci mobilność; konkurencyjny 
przemysł i gospodarkę o obiegu zamkniętym; 
infrastrukturę i połączenia międzysystemowe; 
biogospodarkę i naturalne pochłaniacze dwu-
tlenku węgla, a także wychwytywanie i skła-
dowanie CO2 w celu rozwiązania problemu 
pozostałych emisji. 

Opłaty za niemieckie autostrady nielegalne

Szczyt UE: zapisy dotyczące neutralności klimatycznej do 2050 r. zablokowane 

PAP

Rowery elektryczne niedługo 
w ofercie Villo

Latem 1800 z 5000 rowerów Villo będących 
w użytkowaniu w Brukseli zostanie zastą-
pionych rowerami elektrycznymi. Będzie ich 
można również używać bez tej opcji.

Za dodatkowe 4,15 euro tego lata będzie moż-
na dodać opcję elektryczną w abonamencie 
Villo. Właściciel abonamentu będzie miał wte-
dy prawo do przenośnej baterii wielokrotnego 
ładowania trwającego od jednej do dwóch go-
dzin, którą można podłączyć do nowych mo-
deli elektrycznych rowerów. Rowery elektrycz-
ne będą miały zasięg od 8 do 10 km. Ponadto 
uruchamiana jest nowa aplikacja mobilna, 
a także nowa strona internetowa ułatwiająca 
korzystanie z rowerów Villo.

Villo zostało uruchomione w 2009 r. i ma po-
nad 35 000 użytkowników, do dyspozycji któ-
rych jest 5000 rowerów w 360 punktach.
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NOWE 
POŁĄCZENIE: 

ANTWERPIA - LUBLIN

4999€
od 

POLEĆ Z ANTWERPII TEŻ DO TULONU, FLORENCJI, NA MAJORKĘ, DO INSBRUCKA, TANGERU, 
ALICANTE, SPLITU, MALAGI, ENFIDHY, NADORU, NA IBIZĘ I DO MURCJI.

Szczegóły: Ceny za osobę, za lot w jedną stronę, opłaty lotniskowe wliczone. Okres na dokonanie rezerwacji: 01.07.2019–30.03.2020. Okres podróży: 01.07.2019–30.03.2020. 
Ilość biletów w tak niskich cenach jest ograniczona. Sprzedaż biletów w tych cenach będzie prowadzona do wyczerpania limitu.

WWW.TUIFLY.BE





C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2019_07i08 Gazetka_be magabel.pdf   1   20.06.2019   18:31



14 GAZETKA

Ludzkość szaleje! Rozmnaża się w takim 
tempie, że wkrótce w statystykach zabrak-
nie miejsca na logiczne liczby. O miejscu 
na Ziemi strach wspominać. A co dopiero 
o miejscu dla przyszłych pokoleń, rozbuja-
nych w płodności i długowieczności.

CUDOWNE ROZMNAŻANIE
Dzisiaj na świecie mamy już blisko 8 mld 
ludzi (licznik ma przeskoczyć około 
2023 r.). Czy wiedzieliście, że ta liczba 
jest dość imponująca, biorąc pod uwagę 
naszą ludzką historię? Kiedy się urodzi-
łam, na świecie było 5 mld ludzi (koń-
cówka PRL-u). Kiedy urodziła się moja 
mama (czasy powojenne), ludzkość li-
czyła „zaledwie” 2,5 mld. Kiedy będą się 
rodziły moje wnuki (za dwie dekady), 
licznik przeskoczy na 9 mld. Choć wyda-
je się, że wtedy to już nie będzie miało 
najmniejszego znaczenia i… Lepiej by 
było dla Ziemi, żeby jednak te wnuki się 
nie rodziły.

Z reguły pierwszy milion trzeba ukraść. 
Ale nie miliard. Ludzkość na pierwszy 
miliard pracowała ciężko przez około 
72 tys. lat. Udało jej się około 1800 r. 
Gdy rodził się Chrystus, było nas „zaled-
wie” 250 mln. Liczbę tę podwoiliśmy za 
życia Leonarda Da Vinci czy Lutra – oko-
ło 1500 r. Po XVIII-wiecznej rewolucji 
przemysłowej nabraliśmy tempa i sza-
stamy miliardami już nie co stulecie, ale 
– jak pokazują lata ubiegłe – prawie co 
dekadę. Ostatnie 2 mld wypracowali-
śmy kolejno w roku 1999 i 2011, a trzeci 
wypracujemy we wspomnianym 2023 r. 
Wszystkich ludzi na Ziemi przez tysiącle-
cia było około 108 mld. Niewiele, praw-
da? Szczególnie że końcówka tej liczby 
żyje obecnie. Te 8 miliardów to około 
7 proc. całej ludzkiej populacji. Ziemia 
jakoś się nie rozrosła, nie powiększyła 
ani przestrzeni, ani zasobów, za to ludz-
kość się co nieco rozhulała w potrze-
bach, zachciankach i stylu życia.

szłość. Miliard jak na razie przekroczyły 
Chiny i Indie. Na trzecim miejscu, z wy-
nikiem ponad 300 mln, plasują się Sta-
ny Zjednoczone, tuż za nimi są Indone-
zja i Brazylia. W przedziale między 100 
a 200 mln znajdziemy Pakistan, Nigerię, 
Bangladesz, Rosję, Meksyk, Japonię, 
Etiopię i Filipiny. Z wielu tych krajów już 
niedługo nadciągną na Stary Kontynent 
miliony chętnych na życie w spokoju, 
bezpieczeństwie, dobrobycie. Wówczas 
ów względny spokój i bezpieczeństwo 
mogą mieć również swój kres, o dobro-
bycie nie wspominając.

NIE TĘDY DROGA
Dodajmy jeszcze, że przyczyniając się do 
rozrostu własnego gatunku i wywierając 
negatywny wpływ na stan przyrodniczy 
swojego miejsca zamieszkania, ludzkość 
zrobiła sobie mało śmiesznego psikusa. 
Człowiek uderzył w inne gatunki, eks-
terminując je namiętnie od paru dekad. 
Oczywiście – nieświadomie, niestety – 
skutecznie. Przed półwieczem mieliśmy 
np. na świecie 450 tys. lwów, dzisiaj – 
20 tys. Podobnie goryli 50 lat temu był 
milion, dzisiaj – 200 tys. Nasza działal-
ność zabija zarówno największe ssaki, 
jak i najmniejsze owady będące częścią 
ekosystemu. System uprawy i hodowli 
niszczy bioróżnorodność Ziemi, przy-
czyniając się do masowego wypierania 
– i wymierania – innych gatunków. Dzię-
ki temu może być nas, ludzi, na świecie 
tak dużo, możemy tak długo żyć. Tylko 
– jak długo? Jeśli padną ekosystemy, 
padniemy i my.

Co najlepszego może zrobić pojedynczy 
człowiek, żeby ochronić Ziemię? Cza-
sem pada brutalna odpowiedź: „Nie 
mieć dzieci”. Wiadomo, jako gatunek 
chcemy wierzyć, że nie tędy droga. Jeśli 
jednak nie tędy… to którędy?

Ewelina Wolna-Olczak

STO LAT, STO PIĘĆDZIESIĄT
Liczba 8 mld nie będzie w najbliższych 
dekadach maleć. W każdej sekundzie 
dwoje dzieci umiera. W każdej sekun-
dzie rodzi się pięcioro dzieci. Przyczyn 
wzrostu jest wiele – rozwój rolnictwa 
i przemysłu wyeliminował głód, rozwój 
medycyny i poprawa warunków sani-
tarnych utrzymują przy życiu o wiele 
więcej (i dłużej) ludzi niż w czasach śre-
dniowiecza i wcześniejszych. Średnia ży-
cia człowieka to dzisiaj 29,9 lat. W poło-
wie stulecia ma to być już ponad 36 lat. 
W Europie liczby wyglądają oczywiście 
trochę inaczej. 

Dla przykładu w Polsce Słowianie do-
żywali średnio do 25. roku życia, za 
Jagiellonów udawało się „dobić” do 
28 lat, przy powstaniu kościuszkowskim 
– do 33 lat. Przed I wojną światową 
średnio dożywano do 48 lat, po II woj-
nie – już do 66. Dzisiaj jest to 75-80 lat 
(co również zależy od płci, bo kobiety 
żyją dłużej). Naukowcy spierają się co 
do tego, na ile miałoby w teorii „posłu-
żyć” ludzkie ciało. Czasem padają licz-
by wskazujące na niewiele ponad 100, 
a czasem nawet na 150 lat. Dla ludz-
kości wydłużanie się wieku życia jest 
ogromnym dobrodziejstwem, dla pla-
nety tymczasem – zabójstwem.

KRES STARYCH PORZĄDKÓW
Słyszymy często o starzejącym się spo-
łeczeństwie Europy Zachodniej. Tym-
czasem Afryka i Azja są miejscami, gdzie 
młodej krwi nie zabraknie przez długi 
czas. Choć zabraknie wielu ważnych 
rzeczy – pożywienia, wody pitnej, miej-
sca do życia. Deficyt żywności niestety 
będzie wynikiem źle zorganizowanej 
gospodarki światowej. Największy pro-
blem powstanie w krajach, które odczu-
ją dotkliwie skutki ocieplenia klimatu. 
Ale gigantów pod względem liczby lud-
ności również nie czeka świetlana przy-

W ludzkim roju
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sztuki i książki, których wartość ocenia się na 
ponad 11 miliardów dolarów. Sama Komna-
ta może dziś kosztować (jeśli można rzeczy-
wiście szacować wartość tego mitycznego 
niemal skarbu) nawet pół miliarda dolarów!

W historii tego niezwykłego dzieła sztuki 
wiele jest niewiadomych, ale niektórych 
rzeczy możemy być pewni: po wywiezieniu 
z Rosji komnata trafiła do jednego z najbar-
dziej tajemniczych i inspirujących miejsc 
w wojennej historii – do zamku w Kró-
lewcu. Ta gotycka budowla krzyżacka była 
jedną z siedzib, w których Niemcy nie tylko 
planowali kolejne wojenne podboje, ale też 
ukrywali zrabowane dzieła sztuki. 

Kiedy alianci rozpoczęli w 1944 r. bom-
bardowania Królewca i okolic, komnatę 
najprawdopodobniej ponownie zdemon-
towano, zapakowano do skrzyń i ukryto. 
Miłośnicy historii i poszukiwacze skarbów 
mają nadzieję, że cenny skarb nie spłonął 
w zamczysku w sierpniowych pożarach, ale 
został przez uciekających Niemców wywie-
ziony. Tropy mogą prowadzić albo do Ksią-
ża, gdzie realizowano projekt o kryptonimie 
„Riese”, albo na Mazury. 

Poszukiwania komnaty rozpoczęły się nie-
mal natychmiast po wkroczeniu Rosjan 
do opuszczonego miasta. W okolicach 
zamku zatrzymano kustosza zamkowego 
muzeum, doktora Alfreda Rohde, który 
posiadał wiedzę na temat stanu i miejsca 
ukrycia bursztynowego skarbu. Niestety, 
jeszcze zanim Rosjanie zdążyli go przesłu-
chać i osądzić, doktor i jego żona zmarli 
w niewyjaśnionych okolicznościach, a ich 
ciała szybko pochowano. Oficjalną przy-
czyną śmierci Rohde i jego małżonki była 
dyzenteria, ale nikt w tę wersję wydarzeń 
nie wierzy. Akt zgonu budził nawet wśród 
Rosjan, którzy słynęli ze swoich fałszer-
skich zdolności, spore podejrzenia. Zwłok 
doktora nigdy nie udało się zbadać, więc 
istnieje podejrzenie, że on i jego żona zgi-
nęli, ponieważ wiedzieli zbyt dużo, także 
na temat komnaty. 

Dokumenty mogące pomóc w odkryciu 
prawdy zaginęły, zostały zniszczone przez 
samych Niemców albo spalone podczas 
brytyjskich bombardowań, poszukiwacze 
poruszali się więc po omacku. Nadzieja na 
znalezienie skarbu rozgorzała, gdy udało 
się zatrzymać Ericha Kocha, który najpraw-

dopodobniej zlecił demontaż i wywiezienie 
Bursztynowej Komnaty z Królewca. Nieste-
ty Koch milczał jak zaklęty i zmarł w więzie-
niu w roku 1986, nie ujawniwszy prawdy. 
Poszukiwacze komnaty wierzą, że nadal 
może istnieć jakaś grupa osób, które chcą 
chronić prawdę o skarbie, i Koch najpraw-
dopodobniej obawiał się, że może skończyć 
jak Rohde i jego żona. 

W poszukiwania Bursztynowej Komnaty 
zaangażowani są historycy, znawcy sztu-
ki, geolodzy i awanturnicy pokroju Indiany 
Jonesa. Tropów było wiele, wiele też było 
niepowodzeń, jednak rok 2019 może oka-
zać się przełomowy. Pracownicy Muzeum 
II Wojny Światowej w Mamerkach odkryli 
właz prowadzący do tuneli z czasów okupa-
cji, gdzie, jak podejrzewają, mogą znajdować 
się ukryte przez Niemców kosztowności, 
dokumenty, dzieła sztuki i… Bursztynowa 
Komnata. Zespół specjalistów pracuje teraz 
nad oczyszczeniem i zabezpieczeniem włazu, 
który, ukryty pod zwałami drewna, najpraw-
dopodobniej nie był otwierany od 1945 r. 
Jeśli okaże się, że rzeczywiście tunele pod 
nim istnieją i nadają się do natychmiastowej 
eksploracji, dalsze prace mogą rozpocząć się 
jeszcze nawet w tym roku.

Niemcy potrafili budować sieci tuneli i bun-
krów na ogromną skalę, wystarczy przy-
wołać te w tajemniczych Górach Sowich, 
istnieje zatem możliwość, że w Mamerkach 
rzeczywiście jest czego szukać. Nawet jeśli 
tunele nie kryją zaginionych skarbów, z pew-
nością będą cennym dowodem na, trzeba to 
przyznać, mimo wszystko geniusz wojennych 
budowli stworzonych przez Niemców. 

Każdy artefakt znaleziony w tunelach z cza-
sów wojny jest jak miniaturowy podręcznik 
historii. Oczywiście wszyscy mają nadzieję 
na wielkie odkrycie, ale z małych też trzeba 
będzie potrafić się cieszyć. Zresztą, jeśli do-
mysły o położeniu Bursztynowej Komnaty 
okażą się błędne, zawsze pozostanie jeszcze 
nadzieja dla kolejnych poszukiwaczy!

 

Wielu poszukiwaczy Bursztynowej Komnaty 
skupia się na jej historycznej i ekonomicznej 
wartości, jednak nie można zapominać, że 
jest ona również dziełem sztuki. Jeśli kiedy-
kolwiek zostanie odnaleziona, dostarczy ba-
daczom sztuki jubilerskiej, techniki i dekoracji 

wnętrz nowego materiału do badań. Dzięki 
ukończonej w 2003 r. rekonstrukcji (prace 
nad nią trwały od 1979 r.!), która znajduje się 
w Carskim Siole, posmakować możemy prze-
pychu, jaki podziwiali carowie i cesarze. Dzięki 
temu, że z Rosjanami współpracował Wiesław 
Gierłowski, „nowa komnata” również ma 
gdański sznyt. Jeśli zastanawiacie się, dlacze-
go prace rekonstrukcyjne prowadzono głów-
nie na terenie Federacji Rosyjskiej, odpowiedź 
jest prosta: to właśnie tam znajdują się jedne 
z najbogatszych złóż bursztynu w Europie. 

Piękna replika rok w rok przyciąga rzesze tu-
rystów. Jeszcze przed podjęciem ostatecznej 
decyzji o rekonstrukcji w Rosji i w Gdańsku 
zaczęto prowadzić badania, a artyści zaan-
gażowani w projekt musieli przejść specjal-
ne kursy i szkolenia. Wielu technik trzeba 
ich było uczyć na nowo, bo pamiętajmy, że 
sposób obróbki bursztynu zmienił się na 
przestrzeni wieków. Komnata została odtwo-
rzona na podstawie ocalałych dokumentów 
i czarno-białych zdjęć, co, jak można się do-
myślić, nie ułatwiało pracy. Na podstawie 
badań i spekulacji dobrano kolory kamienia 
i innych materiałów oraz odtworzono wy-
rafinowane kształty oryginału. Bursztyn ma 
przeróżne odcienie i jak niemal wszystko sta-
rzeje się – ciemnieje i zmienia barwę. Rekon-
struktorzy stanęli więc przed prawdziwym 
wyzwaniem – nie mieli przecież jantaru, 
którego używali gdańscy twórcy, trzeba było 
zatem dokonać wyboru. Mówi o nim Wie-
sław Gierłowski: – Zdecydowali się odtwo-
rzyć ją taką, jak wyglądała, gdy hitlerowcy 
przyszli ją zabrać z Carskiego Sioła. Istniała 
wtedy już 300 lat i bursztyn zdążył pięknie 
się zestarzeć, czyli po prostu z wiekiem po-
czerwieniał. A był to bursztyn (…) zbierany 
z plaży jeszcze za Krzyżaków i setki lat prze-
chowywany w beczkach z solanką. 

Rozważano obróbkę zwykłego „młodego” 
bursztynu i poczekanie, aż się zestarze-
je, ale ostatecznie zdecydowano się na 
mechaniczne i chemiczne „podkolorowa-
nie” kamienia. Komnata w Carskim Siole 
jest więc niemal czerwona. Jeśli odkrycie 
w Mamerkach rzeczywiście okaże się suk-
cesem, to oryginalna komnata pewnie nie 
będzie przypominała tej, którą dane było 
oglądać Fryderykowi I i Piotrowi Wielkie-
mu – będzie miała nawet bardziej wyrazisty 
kolor. Wszyscy miłośnicy zagadek i zaginio-
nych skarbów czekają więc z wypiekami na 
twarzy na dalszy rozwój wypadków. 

Anna Albingier
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Na rynku spożywczym pojawia się coraz więcej innowacyjnych produktów, które 
potrafią zastąpić tradycyjne. Liczne schorzenia cywilizacyjne skłaniają do stosowa-
nia różnych zastępników – chociażby mleka bez laktozy, mąki bez glutenu czy bur-
gera z soi. Kolejnym krokiem może być rewolucja na rynku przetwórstwa mięsne-
go. Nie będziemy jednak zastępować wołowiny czy drobiu roślinnymi podróbkami, 
ale zjemy mięso wyhodowane w próbówce. Naukowcy już kilka lat temu dowiedli, 
że jest ono jak najbardziej możliwe. Dzisiejsze podstawowe pytanie brzmi inaczej: 
Czy odważymy się jeść mięso in vitro?

mięsa. Pozyskuje się ją w bardzo brutalny 
sposób, a ofiarą pada zarówno ciężarna 
matka, jak i płód. Trwają jednak badania 
mające znaleźć zastępnik dla tego skład-
nika. Zagrożenie dla producentów mięsa 
czyha oczywiście z innej strony – tańsza 
konkurencja z ekologicznym przesłaniem 
raczej zgniecie tę gałąź gospodarki lub wy-
musi niewygodne i nieopłacalne zmiany. Jak 
wynika z najnowszych badań, konsumpcja 
mięsa powinna zostać ograniczona w inte-
resie pojedynczego człowieka. Mięso in vi-
tro raczej jej nie zmniejszy, a być może na-
wet ją wzmoże.

WĄTPLIWOŚCI ETYCZNE
Ostatnie „ale” jest nieco innego rodzaju. 
Z jednej strony część ludzi uważa, że jedze-
nie mięsa sztucznie wyhodowanego jest 
o wiele bardziej etyczne niż tradycyjnego, 
bo nie zabija się zwierząt, oraz ze względu na 
koszt ekologiczny, jaki generuje mięso tra-
dycyjne. Jednak inni właśnie spożycie mięsa 
laboratoryjnego uważają za nieetyczne. 
Część z nich to „nienaturalne” mięso po-
strzega jako uwłaczające godności istnie-
nia, religii, tradycji, historii. Inna część – za 
zbytek, z którego tak naprawdę człowiek 
w imię swojej roślinożerności powinien zre-
zygnować. Jeśli mięso in vitro znajdzie się 
faktycznie na półkach sklepowych w nie-
dalekiej przyszłości (a obecnie wszystko 
ku temu zmierza), to zapewne pojawią się 
jeszcze inni zwolennicy i przeciwnicy tego 
sposobu odżywiania. Mięsożercom trudno 
dzisiaj stanąć jednoznacznie po którejś ze 
stron. Powoli jednak każdy musi zacząć się 
zastanawiać nad rolą mięsa w swojej diecie 
i nad tym, w jakiej postaci jest w stanie za-
akceptować schabowego na talerzu.

Ewelina Wolna-Olczak

żądanej przez konsumentów cechy. Mięso 
tego rodzaju będzie bardziej odporne na 
szkodliwe czynniki zewnętrzne. W przelicze-
niu na steki – aby wyprodukować 175 mln 
steków, trzeba zabić 400 tys. krów. Dzięki 
in vitro możemy uzyskać tę samą ilość ste-
ków, zabijając tylko jedną krowę. Wyparcie 
z gospodarki wielkich hodowli zwierząt bę-
dzie miało ogromny wpływ na środowisko. 
Nastąpi gwałtowna redukcja emisji gazów 
cieplarnianych. Zużycie wody spadnie o po-
nad 90 proc. (np. do produkcji 1 kg woło-
winy potrzeba ponad 13 tys. litrów wody). 
Powierzchnia ziemi wykorzystywanej na pa-
stwiska i pod uprawę roślin na paszę zosta-
nie zredukowana do kilku procent. Zniknie 
problem ogromnej ilości odchodów zwie-
rzęcych. Z ekologicznego punktu widzenia 
– rozwiązanie wydaje się prawie doskonałe. 
Nad etyką można się zastanawiać. Wpływ 
na zdrowie człowieka powinien być również 
pozytywny, biorąc pod uwagę szkodliwość 
spożywania nadmiernej ilości mięsa ho-
dowlanego, zwłaszcza czerwonego.

NIEJEDNO MAŁE „ALE”
Nie wszystko jednak jest czarno-białe i rów-
nież w temacie „sztucznego” mięsa pojawia 
się parę znaków zapytania i kontrowersji. 
Najważniejsze w kontekście gatunku ludz-
kiego – czy spożywanie takiego mięsa bę-
dzie dla nas na dłuższą metę bezpieczne? 
Na to pytanie odpowie dopiero czas. Koszty 
produkcji w założeniu mają się obniżać, nie 
wiadomo jednak, jak w praktyce potoczy 
się masowa produkcja takiego przysmaku. 
Jego smak i zapach na razie pozostawiają 
nieco do życzenia, aby jednak trafić w gust 
konsumentów, nie wyklucza się dodatków 
chemicznych podczas produkcji. Dość kon-
trowersyjne jest też używanie płodowej 
surowicy cielęcej przy produkcji takiego 

MIĘSO Z PROBÓWKI
Szansa czy zagrożenie?

PRZYSMAK PRZYSZŁOŚCI
Mięso hodowane w warunkach laboratoryj-
nych ma już blisko 20 lat – 10 lat temu uda-
ło się uzyskać pierwszy satysfakcjonujący 
wynik (mięso jadalne), a 6 lat temu przed-
stawiono publicznie pierwszego hodowla-
nego burgera. Koszt jego wyprodukowa-
nia wyniósł ćwierć miliona euro (!). Dzisiaj 
szacuje się jednak, że za parę lat koszt ten 
będzie wynosił zaledwie około 1 euro. Za 
30 lat może to być jedna z głównych metod 
produkcji mięsa na całym świecie, bo gwał-
townie wzrastającej liczby ludności nie wy-
żywi ani tradycyjna hodowla zwierząt, ani ta 
współczesna, zakrojona na masową skalę. 

Mięso in vitro to nic innego jak mięso wy-
hodowane w laboratorium z komórek ma-
cierzystych zwierzęcia. Wyhodować można 
mięso każdego rodzaju, zarówno jeśli chodzi 
o gatunek zwierzęcia, jak i część jego ciała. 
Dopracować trzeba będzie tylko wygląd 
i smak według indywidualnych upodobań 
konsumentów. Niektórzy wolą używać na-
zwy „mięso wolne od okrucieństwa”, ponie-
waż nie było ono częścią żywego organizmu 
i nie trzeba było zabić, aby je wyprodukować. 
Jednak samo pozyskiwanie komórek macie-
rzystych nie jest procesem bezkrwawym, 
przeciwnie – obecnie jest to jedna z okrut-
niejszych praktyk w hodowli zwierząt.

LAWINA KORZYŚCI
Plusów spożywania mięsa sztucznie ho-
dowanego jest dość dużo, szczególnie 
w kontekście współczesnych zagrożeń dla 
Ziemi i ludzkości. Po pierwsze – zwierząt 
nie trzeba będzie hodować tylko w celach 
spożywczych i ich przedwcześnie zabijać. 
Jednocześnie nie trzeba będzie używać 
antybiotyków, pestycydów, hormonów i in-
nych szkodliwych czynników, by przyspie-
szyć proces wzrostu lub wykształcenia po-
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Już Grecy przypisywali tęczy boskie pocho-
dzenie – nie można przecież wytłumaczyć 
w inny sposób tego, że nagle, po burzy albo 
wczesnym rankiem, na niebie pojawia się 
piękny kolorowy pas. Kto inny, jak nie bogo-
wie, mógł go tam malować swoją wszech-
mocną ręką? Tęcza była zatem dla mieszkań-
ców Hellady śladem, który zostawiała za sobą 
uskrzydlona bogini Irys. Wikingowie widzieli 
w tęczy drogę łączącą świat bogów Asgard 
ze światem ludzi Midgardem; jej pojawianie 
się na niebie było dowodem na obecność 
bogów. Irlandczycy nadal wierzą, że na koń-
cu tęczy znaleźć można skrzata strzegącego 
garnca ze złotem. Tęczowa fl aga była symbo-
lem Imperium Inków. Judaizm i chrześcijań-
stwo również przypisały tęczy boskie cechy. 
To właśnie ona zwiastowała po potopie pokój 
między Bogiem a ludźmi. W Nowym Testa-
mencie św. Jan opisuje w Apokalipsie tron, 
nad którym jaśnieje tęcza, oraz Anioła z tę-
czową aureolą nad głową. 

W szeroko pojętej sztuce sakralnej oraz mo-
dlitwach i pieśniach również bardzo często 
znaleźć można ten piękny motyw. W tekście 
„Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Naj-
świętszej Maryi Panny” usłyszeć np. może-
my, że Matka Boska jest „tęczą wszechmoc-
ną ręką z pięknych farb złożoną”. Jezus na 
obrazie Memlinga „Sąd Ostateczny” zasiada 
na tęczy, która góruje nad kręgiem ziemi. 
Aniołów, Maryję i świętych często przed-
stawia się w blasku tęczy bądź z tęczową 
aureolą. Ma być to znakiem przymierza 
i przyjaźni między człowiekiem a Bogiem. 
Otaczanie świętego tęczą wskazywało na 
jego wyjątkową relację ze Stworzycielem. 

Maryja z tęczową aureolą nie jest, jak wielu 
się dziś wydaje, wymysłem skandalistki Pod-
leśnej, ale dość starym i pielęgnowanym 
przez Kościół motywem religijnym. Matka 
Boża Dobrej Rady, np. ta z obrazu w Proko-
cimiu, zasiada wraz z Dzieciątkiem Jezus pod 
tęczą, która symbolizuje nie tylko przymierze 
z Bogiem, ale też Jego nieustanną opiekę. 

We wszystkich kulturach tęcza miała lub ma 
pozytywne konotacje, była śladem bogów 
na ziemi i dowodem na ich obecność i mi-
łość do człowieka. Średniowieczni i renesan-
sowi twórcy nie odebraliby kolażu Elżbiety 
Podleśnej jako herezji ani nawet prowokacji 
– dla nich Maryja z tęczową aureolą była-
by typowa i całkiem zwyczajna. Dla nas to 
nagle obraza uczuć religijnych i powód do 
sprzeczek, tak jakby nie było w państwie 
i Kościele większych problemów, które 
trzeba rozwiązać, niż ten. Absolutnie nie 
bronię przyklejania wizerunków kogokol-
wiek, a zwłaszcza świętych, na śmietnikach 
i toaletach – to jest zwyczajnie niesmaczne 
i niestosowne, ale organizować zatrzymania, 
obławy w internecie i debatę z powodu ob-
razu, który artystycznie najgorszy nie jest, 
to już odrobinę przesada. Osobiście moje 
uczucia religijne bardziej obraża dwulicowy 
kaznodzieja politykujący na ambonie niż 
Matka Boska Częstochowska z tęczą. 

    
Wszystko zaczęło się w 1978 r., kiedy to Gil-
bert Baker został poproszony o zaprojekto-
wanie logo, którego można by użyć podczas 
Parady Dnia Wolności Gejowskiej. Baker 
zaproponował więc flagę składającą się 
z ośmiu kolorowych pasów, z których każdy 

symbolizował odrębny aspekt życia i natury. 
Różowy: seksualność, czerwony: życie, po-
marańczowy: ukojenie, żółty: światło słońca, 
zielony: naturę, turkusowy: sztukę, indygo: 
spokój i harmonię, fioletowy: duchowość. 
Już na pierwszy rzut oka widać, że fl aga LGBT 
nie jest dokładnym odzwierciedleniem zja-
wiska pojawiającego się na niebie. Nikt za-
tem niczego nie kradnie i nie zawłaszcza, jak 
to przedstawiają niektóre media. Naturalna 
tęcza ma siedem kolorów widzialnych gołym 
okiem: czerwony, pomarańczowy, żółty, zie-
lony, niebieski, indygo i fi oletowy. 

Wróćmy jednak do fl agi – na skutek braku 
na rynku wystarczającej liczby różowych 
tkanin Baker postanowił usunąć ten kolor 
z projektu. Zmiany jednak na tym się nie 
zakończyły – po namyśle wyrzucono też 
turkus, ponieważ nieparzysta liczba pasów 
nie pozwalała na podzielenie flag na pół 
i zawiązywanie ich wokół drzew i latarni, 
co zamierzali robić członkowie parady i de-
monstrujący wraz z nimi ludzie wspierają-
cy równouprawnienie. Ostatecznie pasów 
zostało sześć. Jedno się jednak nie zmie-
niło – kolorowa fl aga nadal niesie ze sobą 
przesłanie przyjaźni i tolerancji, nie jest 
agresywna, ale pozytywna. Dziwi zatem, 
że tak wielu silnych facetów o mięśniach ze 
stali boi się jak ognia kolorowej szmatki. Nie 
trzeba przed tęczową fl agą ryglować drzwi 
i zabierać dzieciątek z ulicy – ona nie gryzie, 
nie agituje, ona po prostu jest i czeka na 
akceptację. Wielu zaś, nie tylko członków 
społeczności LGBT, czeka na to, by tak jak 
w innych państwach, tak i w Polsce było dla 
niej miejsce na ulicy.

Sztuka ma różne oblicza – jednym nie podo-
ba się kolejny nieudany pomnik wielkiego 
wodza czy przewodnika duchowego, a innym 
kolaż z tęczą, nie znaczy to jednak, że trzeba 
za nią karać i zamykać za kratami. Mówimy, 
jak to bardzo oświecone są nasze czasy, jak 
wiele rozumiemy i osiągnęliśmy, ale w nie-
których sprawach siedzimy nadal w jaskini 
przy ognisku, podczas gdy powinniśmy brać 
przykład z naszych wielkich średniowiecz-
nych i renesansowych poprzedników i nie 
oburzać się na tęczę w przestrzeni publicznej. 

Anna Albingier

Symbole mają to do siebie, że czasem na przestrzeni wieków, a niekiedy lat, dość 
dramatycznie zmieniają swoje znaczenie w różnych kulturach. Weźmy np. swastykę, 
która w Indiach oznacza błogosławioną moc słońca, a Europejczykom niesie strach 
i wspomnienia terroru wojny. Zjawisko takie nie jest ani nowe, ani jednokrotne – 
przejścia lub zmiany znaczenia symboli dzieją się także tu i teraz, na naszych oczach. 
Tak stało się chociażby z popularną ostatnio (zwłaszcza w Polsce) tęczą, która za 
sprawą kolażu Elżbiety Podleśnej znowu znalazła się na językach wszystkich. Każdy 
ma w tej sprawie zdanie, każdy powołuje się na jakieś badania i źródła, ale nie każ-
dy, kto wypowiada się np. w mediach, postarał się o naprawdę wnikliwą analizę. 
Jak to się stało, że przepiękne zjawisko przeszło transformację i wielu kojarzy się już 
jedynie z ruchami LGBT, a nie, jak pierwotnie, z bogami i siłami wyższymi?
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W ostatnich miesiącach zawojowały 
przestrzeń miejską wszystkich dużych 
miast. Mają coraz więcej amatorów. Po 
rowerach miejskich to właśnie one są 
teraz modnym gadżetem do szybkiego 
pokonywania niedalekich dystansów 
w miastach. Hulajnogi elektryczne.

SĄ ZAGROŻENIEM?
Kilka tygodni temu głośna była w Polsce sprawa 
młodego chłopaka, który jadąc hulajnogą elek-
tryczną po chodniku, najechał na kobietę i ją 
zranił, co prawda niezbyt groźnie. Sąd orzekł, 
że była to jej wina, bo nagle zrobiła krok w bok 

do zdjęcia, i tym samym wtargnęła na drogę, 
którą poruszał się użytkownik hulajnogi. Do 
wypadków śmiertelnych doszło natomiast już 
w Belgii, Francji i Szwecji – życie straciły osoby 
korzystające z hulajnogi. Zdarzają się zderzenia 
z ciężarówką, słupem… Liczba takich wypad-
ków zaczęła lawinowo rosnąć, potrzebne są 
więc precyzyjne ustalenia, w jaki sposób trak-
tować hulajnogi w ruchu drogowym. Trzeba 
jasno określić, jakie są prawa, ale i obowiązki 
ich użytkowników. Często hulajnogiści sieją 
postrach zarówno wśród pieszych, jak i kie-
rowców, bo jeżdżą szybko i bezgłośnie. Nagle 
przemykają przed maską samochodu lub obok 
pieszego. Mogą więcej niż rowerzyści, nie mu-
szą jeździć w kasku ani z włączonymi światłami. 
Ponieważ hulajnogi elektryczne najczęściej wy-
pożyczane są na minuty, ich najemcy porzucają 
je, gdzie popadnie – w poprzek chodnika, na 

Hulajnogi elektryczne
nowa  m ie j s ka  moda

trawniku. Choć przepisy mówią, że należy być 
ostrożnym użytkownikiem ruchu drogowego, 
nie stwarzać zagrożenia dla innych osób, w tym 
nie pozostawiać na drodze przedmiotów, które 
mogłyby zagrozić bezpieczeństwu…

W POLSCE
Większość użytkowników tego właśnie sprzętu 
jeździ na bakier z kodeksem drogowym. Wyda-
je im się, że mogą jeździć, gdzie chcą – po ulicy, 
chodniku, ścieżce rowerowej. W Polsce nie ma 
jeszcze do końca sformalizowanych zapisów 
dotyczących użytkowników „urządzeń transpor-
tu osobistego”, czyli właścicieli hulajnóg elek-
trycznych. Obecnie osoba poruszająca się w ten 
sposób jest traktowana podobnie jak pieszy, 

wrotkarz czy deskorolkowiec, czyli może jeździć 
po chodniku, ale nie po drodze czy ścieżce rowe-
rowej. W przypadku braku chodnika dopuszcza 
się jazdę po poboczu lub skrajnej części jezdni. To 
jednak rodzi wiele niebezpieczeństw, gdyż użyt-
kownik hulajnogi elektrycznej może się rozpędzić 
do 25 km/godz. Ktoś, kto idzie szybkim krokiem, 
pokonuje zaledwie 6 km/godz. Stąd piesi w du-
żych polskich miastach czują zagrożenie ze strony 
pędzących użytkowników hulajnóg, którzy bez-
refleksyjnie suną po chodnikach. W myśl przygo-
towywanej ustawy hulajnogi elektryczne będą 
musiały poruszać się po ścieżkach rowerowych. 

W BELGII
W samej Brukseli jest aż sześciu operatorów 
wypożyczających hulajnogi, a samych urządzeń 
ponad dwa miliony. Świadczy to o niezwykłej 
popularności tych „pojazdów” wśród bruksel-

czyków. Średnia długość trasy, którą pokonuje 
się przy użyciu hulajnogi elektrycznej, to 1,3 km. 
Jest to ekologiczna alternatywa dla samocho-
dów, ale jak każdy „pojazd”, sprawia też pewne 
kłopoty. Lekarze na ostrych dyżurach zauważają 
wzrost przyjęć osób z urazami w wyniku upad-
ków czy potraceń. Najczęściej są to urazy głowy, 
złamania nosa i ramienia. W Belgii nie można 
jeździć hulajnogą elektryczną w parkach ani po 
chodniku, tylko po ścieżce rowerowej. Wielu 
hulajnogistów nic sobie jednak z tego nie robi. 
Należy też mieć ukończone 18 lat i nosić kask 
– co jednak jest rzadkością wśród tej grupy. Ze 
względu na bezpieczeństwo odradza się też uży-
wanie telefonów komórkowych i noszenie słu-
chawek w trakcie jazdy. Zaparkowana hulajnoga 
nie może przeszkadzać innym użytkownikom 
ruchu drogowego i pieszym, ale z tym jest jed-
nak kłopot. Zasada free-floating sprawia, że nie 
ma stacji, gdzie odprowadzałoby się hulajnogę 
po zakończeniu użytkowania. Porzucone hulaj-
nogi leżą pokotem to tu, to tam, a piesi muszą je 
omijać lub przez nie przeskakiwać. Blokują wjaz-
dy do garaży, stoją przy zejściach do metra… 

EKOLOGICZNE?
Zależy, jak się spojrzy. Owszem, są alternatywą 
dla samochodów. Według dostępnych badań 
hulajnoga elektryczna, pokonując ten sam dy-
stans, co samochód, praktycznie nie zanieczysz-
cza środowiska naturalnego. Czyli mniej spalin 
i dwutlenku węgla czy metali ciężkich dostaje 
się do atmosfery. Jednak hulajnogi muszą być 
ładowane, czyli trzeba je podłączyć do prądu, 
a do tego potrzeba sporo energii. Trzeba także 
przewieźć je do miejsc ładowania, a to dzieje 
się już w klasyczny sposób, czyli przy pomo-
cy samochodów. Tak jak następnie rozwózka 
w odpowiednie miejsca w przestrzeni miej-
skiej. Także baterie elektryczne produkowane 
na bazie litu dość mocno zanieczyszczają śro-
dowisko. Inna sprawa to akty wandalizmu, nisz-
czenia i przewracania hulajnóg, z czego wynika 
częsta potrzeba wymiany popsutych sprzętów 
na nowe. Średni „żywot” hulajnogi nie jest dłu-
gi – waha się od kilku tygodni do trzech mie-
sięcy. A potem trzeba je poddać recyclingowi… 

Elektryczne hulajnogi, monocykle (jednokoło-
we urządzenia elektryczne typu segway) lub 
deskorolki zasilane bateriami słonecznymi nie 
są traktowane jak pojazdy, czyli samochody czy 
rowery, a przecież jest ich coraz więcej na dro-
gach. Czy zagoszczą na dłużej w miejskiej prze-
strzeni, czy będą chwilową modą? Czas pokaże.

Sylwia Maj
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Najstarszym zachowanym dowodem na ist-
nienie pszczelarstwa są liczące ok. 10 tys. lat 
malowidła ścienne z okresu paleolitu z jaskini 
Araña z prowincji Walencja w Hiszpanii, któ-
re przedstawiają ludzi podbierających miód 
z gniazda dzikich pszczół. W Jutlandii odkryto 
krople miodu zastygłą w bursztynie, mającą 
około 30 mln lat. Pracę pszczół doceniali już 
starożytni – Egipcjanie, Babilończycy, Sume-
rowie i Chińczycy stosowali miód jako środek 
leczniczy oraz pomocniczy do balsamowa-
nia zwłok. Dla starożytnych Greków był on 
eliksirem życia i nektarem bogów. Podczas 
uczt używano go na równi z wodą, oliwą 
i mlekiem. Również w Egipcie pracowite owa-
dy cieszyły się wielkim poważaniem. Królowa 
Hatszepsut ustanowiła pszczołę miodną go-
dłem Górnego Egiptu, a Ramzes II część wy-
nagrodzenia za pracę wypłacał urzędnikom 
w miodzie. Kleopatra pielęgnowała swoją 
urodę, kąpiąc się w mleku z miodem. Ojciec 
medycyny, Hipokrates, polecał leki bazujące 
na miodzie jako remedium na wiele schorzeń. 

Pozyskiwanie miodu i wosku pierwotnie pole-
gało na rabunku z naturalnych gniazd, później 
odbywało się w sposób kontrolowany. Stop-
niowo te początkowo dzikie owady zaczęto 
udomawiać i przystosowywać odpowiednią 
do hodowli infrastrukturę: wydrążone kłody 
drzewa, gliniane naczynia, plecione koszyki. 
Według badaczy na terenach dzisiejszej Polski 
pszczelarstwo rozwinęło się już nawet blisko 
8 tys. lat temu. Uczeni znaleźli ślady wosku 
na naczyniach tzw. kultury ceramiki wstęgo-
wej rytej, pochodzących ze stanowisk arche-

rządzącym, jak szkodliwy wpływ na przyrodę 
mają pestycydy. Lobbing ten bywa skuteczny; 
Unia Europejska zakazuje stosowania niektó-
rych środków chemicznych, tą samą drogą idą 
rządy poszczególnych państw. W skali lokalnej 
podejmowane są działania mające na celu 
wzrost liczebności pszczół. Jednym z nich jest 
tworzenie pasiek w miastach. Wbrew pozo-
rom miasta stanowią dla pszczół bardzo przy-
jazne środowisko. W centrach miast tempera-
tura jest o kilka stopni wyższa niż na terenach 
wiejskich, a zimy są łagodniejsze. Dla pszczół 
oznacza to wcześniejsze rozpoczęcie okresu 
kwitnienia roślin wiosną oraz wydłużenie se-
zonu, w czasie którego mogą udawać się na 
kwietne łowy. Dodatkowo, z powodu emisji 
ciepła przez budynki, na dachach których sto-
ją ule, pszczoły miejskie szybciej rozwijają się 
wiosną i wcześniej osiągają pełnię sił niż ich 
koleżanki ze wsi. Wprawdzie smog, pył i spa-
liny nie mogą konkurować z pachnącą łąką, 
jednak owady doskonale przystosowały się do 
tych warunków, a badania naukowe dowodzą, 
że szkodliwe pierwiastki nie przedostają się do 
produktów pszczelich, z których korzystamy.

Co jeszcze można zrobić, by pomóc pszczołom? 
Niektóre sposoby są bardzo proste. Zagro-
żeniem dla pszczół są monokultury, gdyż nie 
mogą one żywić się tylko jednym gatunkiem 
roślin, np. rzepakiem, tym bardziej że jego czas 
kwitnienia jest bardzo ograniczony. Powinni-
śmy sadzić różne rośliny miododajne, zapew-
niające możliwość zbierania nektaru przez cały 
okres letni. W doniczkach na balkonie warto 
posadzić rośliny bogate w pyłek i nektar, takie 
jak aksamitka, aster, budleja, cebulica, cynia, 
dalia, jeżówka, kocimiętka, kosmos, krokus, la-
wenda, lebiodka, macierzanka, melisa, mięta, 
nagietek, nasturcja, pięciornik, pierwiosnek, 
rozchodnik, róża, słonecznik, szałwia, uczep, 
werbena, wiciokrzew, winobluszcz, wrzos, 
wrzosiec, zawilec. Dzięki nim stworzymy „dziką 
łąkę w doniczce”, a owadom zapewnimy źródło 
pożywienia. Można również wspierać pszczoły, 
budując specjalny owadzi hotelik, czyli domek, 
w którym będą mogły schować się przed nie-
bezpieczeństwem, a także rozmnażać. Zbudo-
wanie hotelu dla pożytecznych owadów wcale 
nie jest trudne ani pracochłonne. Wystarczy 
odrobina miejsca w ogródku, a nawet na bal-
konie. Przyda się kilka nieheblowanych i nieim-
pregnowanych deseczek, rurek bambusowych 
i odrobina czasu. Nie obawiajmy się użądlenia, 
gdyż owady te są bardzo płochliwe i starają się 
nie zbliżać do ludzi.

Anna Albingier

ologicznych w Ludwinowie w Kujawsko-Po-
morskiem i w Wolicy Nowej w Wielkopolsce. 
Najstarszym dowodem archeologicznym bar-
ci wykonanej przez człowieka jest wydobyta 
z dna Odry dębowa kłoda bartna oceniana na 
1,5-2 tys. lat. Bartnictwo stało się jedną z naj-
ważniejszych dziedzin ówczesnej gospodarki 
na naszym terenie, ważniejszą niż łowiectwo 
i handel drewnem. Praca przy barci wymaga-
ła ogromnej wiedzy, a także cierpliwości, de-
likatności, uwagi, a wreszcie doświadczenia, 
toteż bartników, czyli osoby zbierające miód, 
otaczano powszechnym szacunkiem i podzi-
wem. W XIX w. stopniowo zanikły leśne pasie-
ki, zastąpione przez przydomowe ule. 

Według danych z Inspekcji Weterynaryjnej 
w kraju jest ok. 1,63 mln rodzin pszczelich. 
Najwięcej, czyli 12 proc. z nich, znajduje się 
na terenie województwa lubelskiego. Prawie 
1/3 ogółu pszczelarzy stanowią osoby w wie-
ku od 51 do 65 lat. Co czwarty pasiecznik jest 
w średnim wieku (od 36 do 50 lat), a udział 
tych najmłodszych wynosi 13,41 proc. Z kolei 
pszczelarzy najstarszych, czyli w wieku powy-
żej 65 lat, jest prawie 29,5 proc. Dane te po-
kazują, że pszczelarstwo to domena osób star-
szych, ale coraz więcej młodych ludzi wybiera 
taki sposób na życie i zarabianie pieniędzy. 

Silne pestycydy, zanieczyszczenie środowiska, 
wahania temperatur oraz choroby powodu-
ją, że pszczoły giną. Zmniejsza się drastycznie 
liczba pszczelich rodzin. Tymczasem pszczo-
łom zawdzięczamy coś więcej niż tylko miód 
czy inne produkty pszczele: są one kluczowe 
dla produkcji żywności, ponieważ zapylają 
rośliny, które spożywamy. Trzmiele, pszczo-
ły samotnice i inne owady, np. motyle, osy 
i muchówki – wszystkie one pracują od świ-
tu do nocy, zapylając rośliny uprawne i dzi-
ko rosnące. Co trzecia łyżka pokarmu, który 
spożywamy, zależy od aktywności owadów 
zapylających. To im zawdzięczamy warzywa 
takie jak pomidory czy cukinia, owoce takie 
jak jabłka, orzechy – np. migdały, czy zioła 
służące za przyprawy. Dotyczy to także olejów 
jadalnych – np. rzepakowego. W samej Euro-
pie ponad 4000 odmian warzyw zależy od za-
pylania przez pszczoły i inne owady. Jesteśmy 
od nich uzależnieni, a one umierają – w coraz 
większej skali. Śmierć pszczół to nasz ludzki 
problem. Nasze życie zależy od ich istnienia. 

Wzrastająca świadomość znaczenia pszczół 
dla ekosystemu sprawia, że podejmowanych 
jest coraz więcej akcji mających chronić te 
owady. Organizacje ekologiczne uświadamiają 

ologicznych w Ludwinowie w Kujawsko-Po-Pszczoły towarzyszą człowiekowi od 
zawsze – żyją na naszej planecie od 

ponad 40 mln lat, a od tysięcy lat zaj-
mują się produkcją miodu. Ludzie od 
wieków cenili niezwykłe właściwości 
i smak miodu, wykorzystywali także 
inne pszczele produkty, takie jak wosk 
i kit. Dziś miód traktujemy głównie jako 
przysmak, zamiennik cukru i środek 
leczniczy. Stosunkowo nowym poję-
ciem jest apioterapia – czyli leczenie 
produktami pszczelimi. Choć miód 
i jego pochodne od wieków wykorzy-
stywane były w medycynie naturalnej, 
dopiero od niedawna odkrywane są 
naukowe podstawy mówiące o mecha-
nizmach działania tych produktów na 
organizm ludzki, a także jednoznacznie 
wskazujące na ich skuteczność. 
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Sezon wakacyjny w pełni. Wyjeżdżamy, rozkoszujemy się urokami egzotycznych miejsc. Zachwycamy się lokalną 
przyrodą… Ale flora, którą tak podziwiamy, może być bardzo zdradliwa. Nawet nie zdajemy sobie sprawy 
z niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą kontakt z niektórymi gatunkami roślin. I nie chodzi tylko o dotykanie, 
wąchanie i zrywanie kwiatów, które robią na nas piorunujące wrażenie. 

BRUGMANSJA 
Dorastające do czterech metrów krzewy 
brugmansji, inaczej zwanej „anielskimi trą-
bami”, pochodzą z Ameryki Południowej. 
Ale roślina ta występuje już pospolicie nie-
mal w całej Europie, zwłaszcza południowej, 
a także w Azji i Afryce. Jej zapierające dech 
w piersiach kwiaty sprawiają, że coraz czę-
ściej jest hodowana w przydomowych ogro-
dach. Jednak brugmansja jest rośliną śmier-
telnie trującą. W jej tkankach znajdują się 
alkaloidy tropanowe – skopolamina i atro-
pina. W 1994 r. na Florydzie 112 osób trafiło 
do szpitala z objawami zatrucia burgmansją. 
Nie odnotowano wtedy przypadków zgonu, 
ale na wszelki wypadek jedna z gmin stanu 
zabroniła sprzedaży i uprawy tej rośliny. 

RĄCZNIK POSPOLITY 
Ta wyjątkowa roślina tropikalna wręcz kusi 
swoim wyglądem, kolorami i owocami. 
Niestety, każda część rącznika zawiera ry-
cynę. Największe jej stężenie znajduje się 
w nasionach. Spożycie nawet czterech może 
skutkować śmiercią. Roślina ta ma też swo-
je niechlubne miejsce na liście rekordów 
Guinnessa, gdzie figuruje jako najbardziej 
toksyczna na całym świecie. Przedawkowa-
nie rycyny może skutkować rozwolnieniem, 
rozregulowaniem pracy serca, padaczką, 
a nawet śmiercią. 

Piekno, ktore potrafi zabic,
,,

OLEANDER
Zacznijmy od rośliny, która choćby w połu-
dniowej Europie widoczna jest niemal na 
każdym kroku – czy to w przydomowych 
ogrodach, czy parkach miejskich. Każda 
część oleandra jest toksyczna. Co prawda 
smak jego liści czy kwiatów jest wyjątkowo 
gorzki i sam w sobie powinien stanowić od-
straszacz, ale w roku 2000 w Kalifornii odno-
towano pierwszy przypadek śmierci człowie-
ka po spożyciu liści oleandra – ofiarami było 
dwoje dzieci. Spożycie jakiejkolwiek części 
tej rośliny skutkuje również silnymi bólami 
brzucha, wymiotami, palpitacjami serca, 
a także rozwolnieniem i krwawieniem. 

fo
t.

 W
ik

ip
ed

ia

RODODENDRON
Podobnie jest w przypadku rododendronów. 
Te rośliny zdają się radzić sobie doskonale tak-
że w klimacie północnej Europy. Są niezwykle 
dekoracyjne… i trujące. Zwłaszcza ich pyłek 
i nektar. O ile na niebezpieczeństwo narażone 
są przede wszystkim zwierzęta, które zjadają 
kwiaty czy liście rododendronu, o tyle zdarzały 
się przypadki zachorowań wśród ludzi, którzy 
hodowali te rośliny i mieli styczność z ich pył-
kiem. Odnotowano też zatrucia pokarmowe 
wśród osób, które jadły miód wyprodukowa-
ny przez pszczoły zbierające nektar rododen-
dronów. Jeden z najgłośniejszych w historii 
przykładów zatruć miodem z rododendrona 
dotyczy armii Pompejusza, która w 63 r. p.n.e. 
została zdziesiątkowana. 

CIS POSPOLITY
Tego krzewu nie trzeba nikomu specjalnie 
przedstawiać. Znamy go nie tylko z Polski, 
ale też z niemal każdego zakątka Europy. 
Rośnie także w Azji i północnej Afryce. Ale 
nie wszyscy wiedzą, że cis jest rośliną wy-
jątkowo toksyczną. Każda z jego części jest 
trująca – z wyjątkiem owoców, choć już ich 
pestki też są trujące. Znajdujące się w cisie 
toksyny, czyli trujące alkaloidy, mogą zabu-
rzać pracę serca, układu trawiennego, pora-
żać ośrodek oddechowy i powodować gwał-
towną śmierć. Cis potrafi być także rośliną 
zdradliwą. Spożycie jej toksycznych części 
może czasami nie wywoływać żadnych ob-
jawów zatrucia, a śmierć może nastąpić 
nagle, w przeciągu zaledwie kilku godzin. 

Trujących roślin wokół nas jest tak wiele, że 
nie bylibyśmy w stanie ich wszystkich zapa-
miętać. Niektóre mogą dziwić, jak choćby 
ziemniaki. Bulwy poczciwych kartofli zawie-
rają solaninę. Jej koncentracja rośnie wraz 
z wiekiem bulw. Dlatego należy wyrzucać 
kiełkujące ziemniaki i te, które zmieniają 
kolor na zielony. A kto podejrzewałby kon-
walię? Tymczasem wszystkie części tej ro-
śliny są trujące, szczególnie jej owoce. Ich 
spożycie, nawet w niewielkiej ilości, może 
spowodować silne bóle brzucha i wymioty, 
znacznie obniżyć rytm serca, a także wywo-
łać zaburzenia wzroku i wysypkę. 

Nie chodzi o to, żeby unikać wszystkiego, 
co nas w roślinach zachwyca, ale jedynie 
o to, żeby zachować ostrożność. Szczególnie 
w przypadku dzieci, które przyciąga niemal 
wszystko, co kolorowe. 

Filip Cuprych
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odsłanianie dekoltu, ramion lub nóg nie jest 
dobrze widziane i może być przyczynkiem 
do niezłego ambarasu. Zwiedzanie kościo-
łów, katedr i sanktuariów także wiąże się 
z surowymi zasadami – na wszelki wypadek 
weź ze sobą spódnicę o długości przynaj-
mniej za kolano oraz narzutę osłaniającą 
ramiona i łokcie.

 

…Nie mówcie mi więc, co mam robić! Tak 
śpiewał niegdyś Mr. Zoob, polski zespół 
grający alternatywnego rocka. Generalnie 
można zgodzić się z przesłaniem autora 
tekstu, ale obawiam się, że nie dotyczy on 
każdego i wszędzie. 

Zanieczyszczenie planety zamieniło najpięk-
niejsze plaże świata w egzotyczne wysypi-
ska śmieci. Organizacje walczące na rzecz 
ekologii biją na alarm, podając do wiado-
mości, że z dużym prawdopodobieństwem 
do 2050 roku w morzach i oceanach będzie 

więcej plastiku niż ryb (notabene Belgia 
ma w tym swój skromny udział, ponieważ 
to w Gandawie urodził się chemik Leo Hen-
drik Baekeland, uznawany za ojca tworzyw 
sztucznych). Co roku do mórz i oceanów 
trafia 8 mln ton plastikowych odpadów, 
z czego 236 tys. ton stanowi mikroplas� k. 
Wylicza się, że na powierzchni oceanów 
znajduje się pięć „wysp” utworzonych 
z plas� kowych odpadów. Jedna z nich wiel-
kością dorównuje powierzchni Francji! Co 
się dziwić, gdy co minutę do morza trafi a 
taka ilość plas� ku, jaka znajduje się w jed-
nej śmieciarce. Wiele gatunków ryb, które 

spożywamy, zawiera w sobie niestrawione 
resztki mikroplas� ku. Nikogo więc nie za-
skoczą badania ujawniające jego obecność 
w… ludzkich odchodach.

Jeśli nie jesteś „zero waste”, z pewnością 
trudniej ci z miejsca wykazać ekoekscytację, 
ale przynajmniej skłoń się ku refl eksji o za-
chowaniu czystości w miejscach wypoczyn-
kowych. Kilka lat temu Zakład Oceanografi i 
Rybackiej i Ekologii Morza zajął się oceną 
zanieczyszczenia plaż południowego Bałty-
ku odpadami pochodzenia antropogenicz-
nego. Szczegółowe analizy dowodzą, że na 
polskich plażach dominują odpady plas� -
kowe i papierosy, a na poziom zaśmiecania 
plaż ma wpływ przemysł turystyczny.

Wakacyjny savoir-vivre sprowadza się do 
prostej zasady: Nie czyń drugiemu, co tobie 
niemiłe. A ja dodam drugą: Jak sobie po-
ścielesz, tak się wyśpisz. Udanego urlopu!

Sylwia Znyk
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Poziom natężenia dźwięku to logarytmiczna 
miara natężenia dźwięku. Jednostką, która 
ją określa, jest decybel (dB). 10 dB generuje 
szelest liści przy łagodnym wietrze, 60 dB – 
odkurzacz, 100 dB – motocykl bez tłumika, 
a 190 dB – start rakiety kosmicznej. Na ochro-
nę przed hałasem zużywamy ogromne ilości 
energii. Powyżej 75 dB organizm człowieka 
może zareagować uszkodzeniami organiczny-
mi i chorobami, np. nadciśnieniem tętniczym, 
zaburzeniami pracy żołądka czy wzrostem 
wydzielania adrenaliny. Hałas powyżej 90 dB 
może sprowokować osłabienie, a nawet uby-
tek słuchu. Powyżej 130 dB organizm balan-
suje na granicy bólu. Przy 154 dB następuje 
pęknięcie błony bębenkowej w uszach, zaś 
przy dźwięku o natężeniu 200 dB uszkodze-
niu ulegają płuca. Im dokuczliwość dźwięku 
jest większa i dłuższa, tym poważniejsze są 
konsekwencje. Ponoć w starożytnych Chi-
nach hałas stosowany był jako wyjątkowo 
ciężka tortura. 

Nie czuj się więc bezkarnie, jeśli jesteś intro-
wertykiem, a twojej głowy nie widać spod 
słuchawek o metrowej średnicy. Zdarza się, 
że muzyki nie słuchasz tylko ty, ale i twój są-
siad z przedziału, a nawet sam maszynista 
pociągu. Mocne bity odłóż na samotny wie-
czór w zaciszu własnego pokoju. W środkach 
transportu postaw na stonowane kompozy-
cje. Zwłaszcza jeśli podróż trwa wiele godzin 
i nie masz możliwości odseparowania się od 
współpasażerów. Dyscyplinuj także poziom 
dźwięku podczas ogródkowych nasiadówek 
lub na plaży w szczycie sezonu. 

W dziedzinie nauki od lat prężnie działają 
ekolodzy muzyki, którzy dążą do ochrony 
muzyki jako środka ekspresji. Udowadniają, 
że nadmierne nagłośnienie wpływa na roz-
drażnienie, przytępienie wrażliwości oraz 

manipulowanie podświadomością i wno-
szą o tworzenie stref ciszy w przestrzeni 
publicznej. Nie produkuj więc akustycznych 
śmieci. Dźwięk może zabić – dowiodły ba-
dania prowadzone przez Europejską Agen-
cję Kosmiczną.

To wspaniale, że wakacje kojarzą się nam 
ze swobodą. Jednak nawet największy upał 
nie usprawiedliwia całkowitego obnażania 
ciała na publicznej plaży lub w restauracji 
hotelowej. Turyści mają prawo być obu-
rzeni nieoczekiwanym widokiem gołego 
torsu lub pośladków. Jedwabny szal, pareo 
lub lniana koszula z pewnością powinny 

W pracy ogranicza cię wszystko – szef, czas, obowiązki. Jeśli jednak myślisz, że na 
wakacjach możesz sobie pofolgować, pijąc drinka na wydmie czy urządzając grilla 
w środku lasu, tkwisz w błędzie. Możesz mieć wolne od niekompetentnych współpra-
cowników czy od namolnego budzika, ale od etykiety nie uciekniesz. Urlop nie zwalnia 
z dobrych manier. Lepiej zapoznać się z wakacyjnym kodeksem karnym niż popełnić 
faux pas i wrócić do domu z kwaśną miną zamiast z egzotycznymi wspomnieniami.

Jakże często komunikację pojmujemy jed-
nocześnie jako środek transportu oraz 
jako wymianę informacji między osobami. 
Tymczasem te dwa połączenia powinny 
być prawnie zakazane. Pociąg, autokar, 
samolot to pojazdy, których celem jest 
przetransportowanie nas z punktu A do 
punktu B. Z pewnością nie są to obiek-
ty stworzone z myślą o rozrywce, choć 
zdarza się, że pasażerowie traktują je jak 
jeden wielki plac zabaw. Chcąc odbyć 
podróż w miłej atmosferze, sam musisz 
stworzyć ku temu warunki. Przywitaj się 
z kompanami, ale postaw na powściągliwy 
i wyważony gest, a nie na ekstrawertyczny 
słowotok. Swoją skłonność do podejmo-
wania niezobowiązujących pogaduch zduś 
w zarodku. Podobnie jak bierni palacze, 
są i bierni słuchacze. Być może interloku-
tor zachwyci się twoimi anegdotami, ale 
w przypadku osoby (dosłownie) postron-
nej każde słowo może prowokować silną 
migrenę. Znasz wyliczankę, którą tak mo-
zolnie powtarzają rodzice swym nadpobu-
dliwym dzieciom? „Cisza na morzu, wicher 
dmie. Za chwilę bałwan odezwie się…”.

znaleźć się w bagażu podręcznym. Granica 
dobrego smaku bywa cienka i umowna – 
bądź przezorny. Pamiętaj także, że strój jest 
zwierciadłem kultury. To, co uchodzi na pla-
ży w Jelitkowie, kompletnie nie zda egzami-
nu w Bangkoku. Przed urlopem (zwłaszcza 
zagranicznym) warto przeanalizować zagad-
nienia związane z ubiorem w wybranych 
kręgach kulturowych. Odzienie wierzchnie 
stanowi często kod identyfikujący grupy 
społeczne, znak demonstrujący odrębność 
czy wskazujący status społeczny. W niektó-
rych krajach azjatyckich czy muzułmańskich 

W pracy ogranicza cię wszystko – szef, czas, obowiązki. Jeśli jednak myślisz, że na 

REKLAMA
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grający alternatywnego rocka. Generalnie 
można zgodzić się z przesłaniem autora 
tekstu, ale obawiam się, że nie dotyczy on 
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ska śmieci. Organizacje walczące na rzecz 
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sztucznych). Co roku do mórz i oceanów 
trafia 8 mln ton plastikowych odpadów, 
z czego 236 tys. ton stanowi mikroplas� k. 
Wylicza się, że na powierzchni oceanów 
znajduje się pięć „wysp” utworzonych 
z plas� kowych odpadów. Jedna z nich wiel-
kością dorównuje powierzchni Francji! Co 
się dziwić, gdy co minutę do morza trafi a 
taka ilość plas� ku, jaka znajduje się w jed-
nej śmieciarce. Wiele gatunków ryb, które 

spożywamy, zawiera w sobie niestrawione 
resztki mikroplas� ku. Nikogo więc nie za-
skoczą badania ujawniające jego obecność 
w… ludzkich odchodach.

Jeśli nie jesteś „zero waste”, z pewnością 
trudniej ci z miejsca wykazać ekoekscytację, 
ale przynajmniej skłoń się ku refl eksji o za-
chowaniu czystości w miejscach wypoczyn-
kowych. Kilka lat temu Zakład Oceanografi i 
Rybackiej i Ekologii Morza zajął się oceną 
zanieczyszczenia plaż południowego Bałty-
ku odpadami pochodzenia antropogenicz-
nego. Szczegółowe analizy dowodzą, że na 
polskich plażach dominują odpady plas� -
kowe i papierosy, a na poziom zaśmiecania 
plaż ma wpływ przemysł turystyczny.

Wakacyjny savoir-vivre sprowadza się do 
prostej zasady: Nie czyń drugiemu, co tobie 
niemiłe. A ja dodam drugą: Jak sobie po-
ścielesz, tak się wyśpisz. Udanego urlopu!
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Poziom natężenia dźwięku to logarytmiczna 
miara natężenia dźwięku. Jednostką, która 
ją określa, jest decybel (dB). 10 dB generuje 
szelest liści przy łagodnym wietrze, 60 dB – 
odkurzacz, 100 dB – motocykl bez tłumika, 
a 190 dB – start rakiety kosmicznej. Na ochro-
nę przed hałasem zużywamy ogromne ilości 
energii. Powyżej 75 dB organizm człowieka 
może zareagować uszkodzeniami organiczny-
mi i chorobami, np. nadciśnieniem tętniczym, 
zaburzeniami pracy żołądka czy wzrostem 
wydzielania adrenaliny. Hałas powyżej 90 dB 
może sprowokować osłabienie, a nawet uby-
tek słuchu. Powyżej 130 dB organizm balan-
suje na granicy bólu. Przy 154 dB następuje 
pęknięcie błony bębenkowej w uszach, zaś 
przy dźwięku o natężeniu 200 dB uszkodze-
niu ulegają płuca. Im dokuczliwość dźwięku 
jest większa i dłuższa, tym poważniejsze są 
konsekwencje. Ponoć w starożytnych Chi-
nach hałas stosowany był jako wyjątkowo 
ciężka tortura. 

Nie czuj się więc bezkarnie, jeśli jesteś intro-
wertykiem, a twojej głowy nie widać spod 
słuchawek o metrowej średnicy. Zdarza się, 
że muzyki nie słuchasz tylko ty, ale i twój są-
siad z przedziału, a nawet sam maszynista 
pociągu. Mocne bity odłóż na samotny wie-
czór w zaciszu własnego pokoju. W środkach 
transportu postaw na stonowane kompozy-
cje. Zwłaszcza jeśli podróż trwa wiele godzin 
i nie masz możliwości odseparowania się od 
współpasażerów. Dyscyplinuj także poziom 
dźwięku podczas ogródkowych nasiadówek 
lub na plaży w szczycie sezonu. 

W dziedzinie nauki od lat prężnie działają 
ekolodzy muzyki, którzy dążą do ochrony 
muzyki jako środka ekspresji. Udowadniają, 
że nadmierne nagłośnienie wpływa na roz-
drażnienie, przytępienie wrażliwości oraz 

manipulowanie podświadomością i wno-
szą o tworzenie stref ciszy w przestrzeni 
publicznej. Nie produkuj więc akustycznych 
śmieci. Dźwięk może zabić – dowiodły ba-
dania prowadzone przez Europejską Agen-
cję Kosmiczną.

To wspaniale, że wakacje kojarzą się nam 
ze swobodą. Jednak nawet największy upał 
nie usprawiedliwia całkowitego obnażania 
ciała na publicznej plaży lub w restauracji 
hotelowej. Turyści mają prawo być obu-
rzeni nieoczekiwanym widokiem gołego 
torsu lub pośladków. Jedwabny szal, pareo 
lub lniana koszula z pewnością powinny 

W pracy ogranicza cię wszystko – szef, czas, obowiązki. Jeśli jednak myślisz, że na 
wakacjach możesz sobie pofolgować, pijąc drinka na wydmie czy urządzając grilla 
w środku lasu, tkwisz w błędzie. Możesz mieć wolne od niekompetentnych współpra-
cowników czy od namolnego budzika, ale od etykiety nie uciekniesz. Urlop nie zwalnia 
z dobrych manier. Lepiej zapoznać się z wakacyjnym kodeksem karnym niż popełnić 
faux pas i wrócić do domu z kwaśną miną zamiast z egzotycznymi wspomnieniami.

Jakże często komunikację pojmujemy jed-
nocześnie jako środek transportu oraz 
jako wymianę informacji między osobami. 
Tymczasem te dwa połączenia powinny 
być prawnie zakazane. Pociąg, autokar, 
samolot to pojazdy, których celem jest 
przetransportowanie nas z punktu A do 
punktu B. Z pewnością nie są to obiek-
ty stworzone z myślą o rozrywce, choć 
zdarza się, że pasażerowie traktują je jak 
jeden wielki plac zabaw. Chcąc odbyć 
podróż w miłej atmosferze, sam musisz 
stworzyć ku temu warunki. Przywitaj się 
z kompanami, ale postaw na powściągliwy 
i wyważony gest, a nie na ekstrawertyczny 
słowotok. Swoją skłonność do podejmo-
wania niezobowiązujących pogaduch zduś 
w zarodku. Podobnie jak bierni palacze, 
są i bierni słuchacze. Być może interloku-
tor zachwyci się twoimi anegdotami, ale 
w przypadku osoby (dosłownie) postron-
nej każde słowo może prowokować silną 
migrenę. Znasz wyliczankę, którą tak mo-
zolnie powtarzają rodzice swym nadpobu-
dliwym dzieciom? „Cisza na morzu, wicher 
dmie. Za chwilę bałwan odezwie się…”.

znaleźć się w bagażu podręcznym. Granica 
dobrego smaku bywa cienka i umowna – 
bądź przezorny. Pamiętaj także, że strój jest 
zwierciadłem kultury. To, co uchodzi na pla-
ży w Jelitkowie, kompletnie nie zda egzami-
nu w Bangkoku. Przed urlopem (zwłaszcza 
zagranicznym) warto przeanalizować zagad-
nienia związane z ubiorem w wybranych 
kręgach kulturowych. Odzienie wierzchnie 
stanowi często kod identyfikujący grupy 
społeczne, znak demonstrujący odrębność 
czy wskazujący status społeczny. W niektó-
rych krajach azjatyckich czy muzułmańskich 

W pracy ogranicza cię wszystko – szef, czas, obowiązki. Jeśli jednak myślisz, że na 
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Z wykształcenia prawnik. Absolwentka uni-
wersytetów Princeton i Harvard. Matka 
dwóch córek. Żona czterdziestego czwar-
tego prezydenta Stanów Zjednoczonych. 
Michelle Obama, bo o niej mowa, jest 
bohaterką książki „Becoming. Moja histo-
ria”, która z miejsca stała się bestsellerem. 
Obama, pełniąc rolę pierwszej damy, zaini-
cjowała program walki z otyłością i propa-
gowała zdrowy styl życia. Dzięki wyjątko-
wemu gustowi została okrzyknięta ikoną 
mody, ozdabiając okładkę amerykańskiego 
„Vogue’a”. Pogodna, naturalna, szczera, 
a jednocześnie stanowcza i konsekwent-
na. Cały świat miał ją na celowniku, lecz nie 
uległa pokusom życia na świeczniku i nie-
ustępliwie szła własną ścieżką. Nie dała in-
nym myśleć za siebie. Do 2019 r. biografi ę 
Michelle Obamy wydano w kilkudziesięciu 
krajach, w dwudziestu pięciu wersjach ję-
zykowych. To wspomnienia barwne, ale nie 
podkolorowane. O sprawach trudnych i pod-
niosłych, ale spisane niebywale przystęp-
nym i bezpretensjonalnym językiem. Czas 
trwania audiobooka: 18 godzin 58 minut.

 

„Słucham po raz piąty!” – skwitowała moja 
koleżanka audiobook, który wręczyłam jej 
w prezencie na urodziny. Lepszej rekomen-
dacji nie można sobie wyobrazić. „Jerzy 
Stuhr. Stuhrowie. Historie rodzinne” to 
zgrabnie opowiedziane perypetie kilku 
pokoleń. Sylwetka wielkiego aktora uka-
zana poprzez pryzmat przodków i rodziny 
pozwala wniknąć w jego świat, gdzie sztu-
ka miesza się z wielką historią. Bez plotek, 
oszczerstw i taniej sensacji. Za to z wielkim 
wyczuciem. Gdzie należy – ciepło, gdzie 
wypada – z patosem. Wydawałoby się, 
że w tych gawędach rozgrywa się historia 
jednej rodziny, ale siłą tychże powiastek 
jest także walor historyczny. Stuhrowie 

przemycają nam kilka wybitnych (bo nie-
przekłamanych) lekcji o zaborach, o Galicji, 
o stosunkach na arenie międzynarodowej. 
A wszystko to okraszone jednoznacznym 
przesłaniem – dbajmy o ludzi wokół siebie, 
a nie o przedmioty, które nas otaczają. Czas 
trwania audiobooka: 5 godzin 40 minut.

Grzegorz Kasdepke to legenda za życia, 
jak mawiają rodzice małych dzieci, którzy 
wieczory spędzają na czytaniu swym pocie-
chom opowiadań o Kubie i Bubie, detekty-
wie Pozytywce czy arcypomysłowym boha-
terze „Kacperiady” i jego równie fi glarnym 
tacie. Formy literackie Kasdepke zawsze 
łączą zabawę z edukacją – pobudzają wy-
obraźnię, wprowadzają do świata łagodne-
go żartu i subtelnej ironii, a bywa, że roz-
śmieszają do łez. Krytycy chwalą pisarza za 
przedstawianie istotnych zagadnień w spo-
sób bardzo przystępny dla młodego czytel-
nika. Nie inaczej jest z „Mitami greckimi dla 
dzieci”, które opracował z charakterystycz-
nym sobie humorem. To zgrabne wprowa-
dzenie do mitologii, wspaniale skompono-
wane i z idealną dykcją odczytane. Jakby 
stworzone do umilenia długiej podróży. Cała 
naprzód ku letniej przygodzie! Czas trwania 
audiobooka: 5 godzin 22 minuty.

Książki „Doktor Dolittle i jego zwierzęta” 
Hugh Lo� inga nie trzeba przedstawiać star-
szemu pokoleniu, ale młode być może jesz-
cze nie słyszało o fenomenie doktora, który 
rozumie język zwierząt. To klasyka literatury 
dziecięcej. Doli� le zrezygnował z leczenia 
ludzi na rzecz praktyki weterynaryjnej, ale 
nie ogranicza się jedynie do swej kliniki. 
Przeciwnie, udaje się do Afryki w odwie-
dziny do małp, które błagają go o pomoc 
w odnalezieniu źródła śmiercionośnej zara-
zy. Bo choć z natury dobroduszny, o gołę-
bim sercu, to jest niestrudzony i fanatycz-

ny, kiedy rzecz dotyczy zwierząt. Idealista, 
z honorem. Dość rzadki przypadek w dzi-
siejszym świecie. Jego perype� e porywają, 
a postawa życiowa daje do myślenia. Od 
tej pory inaczej spojrzysz na kota. Albo na 
aligatora. Albo na papugę. A być może na-
wet rozważysz imię Geb-Geb dla psa (albo 
chociaż dla świnki morskiej). Czas trwania 
audiobooka: 8 godzin 41 minut.

„Przygody młodego przyrodnika” Davida 
A� enborough to opowiadania wprost skro-
jone na wakacyjną miarę. Kronika młodego 
dziennikarza, podróżnika i biologa, który 
przemierzał świat w poszukiwaniu gujań-
skich mrówkojadów, manatów i paragwaj-
skich pancerników. Przyrodnik za swe zasłu-
gi, w tym za popularyzację wiedzy na temat 
egzotycznych roślin i zwierząt, otrzymał od 
królowej Elżbiety II tytuł szlachecki, jak rów-
nież został odznaczony Orderem Imperium 
Brytyjskiego i brytyjskim Orderem Zasługi. To 
niezwykle urokliwa opowieść o pięknej, choć 
niezwykle przebiegłej naturze, a także o czło-
wieku, który poprzez dokumentację swych 
przygód wśród fl ory i fauny uczy nas miłości, 
pokory i szacunku do środowiska. Po trosze 
pamiętnik, po trosze reportaż. Wartka narra-
cja, zajmujące opisy przyrody. A� enborough 
zaraża swym dziecięcym entuzjazmem, opty-
mizmem, pasją i humorem. Niezależnie od 
tego, czy spędzasz popołudnie na sopockim 
molo czy w przydomowym ogródku między 
grządkami bratków, z pewnością zechcesz 
rzucić wszystko i wybrać się w eskapadę do-
okoła świata. A przynajmniej sprawdzić ceny 
biletów na następne lato. Czas trwania au-
diobooka: 16 godzin 9 minut.

Szelest kartek i dotyk papieru mają niewąt-
pliwie swój niepowtarzalny urok, ale w nie-
których sytuacjach audiobook wydaje się naj-
lepszą formą kontaktu ze słowem pisanym. 
Słowo mówione także pobudza zmysły, po-
zwala fantazjować, buduje klimat, jak również 
koi emocje i kołysze do snu. To swoisty fi lm 
bez obrazu. Szkoda rezygnować z lektury, kie-
dy nadeszła ta wiekopomna chwila – urlop.

Sylwia Znyk

Cały rok czekasz na ten moment, kiedy umościsz się wygodnie na leżaku i chwycisz 
książkę, która przez ostatnie miesiące zalegała na nocnym stoliku z nadzieją, że 
znajdziesz dla niej czas w swoim całodobowym maratonie zwanym „życie”. Często 
jednak marzenie mija się z rzeczywistością. Bo jak tu czytać, gdy na niebie lampa 
i za nic nie widać liter na pożółkłym papierze? Bo jak zanurzyć się w fabułę, kiedy 
dzieciak sąsiada robi sobie z twojej głowy kosz na piłkę? Bo jak tu zebrać myśli, gdy 
młodzież na kocyku obok pogrywa w pokera, co rusz kwitując przegraną soczystym 
mięsem (i nie mam tu na myśli mięsa odzwierzęcego, ale nasze swojskie, barwne 
wulgaryzmy)? Nie masz wyjścia – przekonaj się do audiobooków. Ręce wolne, oczy 
szeroko otwarte, a w uszach same cymesy.

ny, kiedy rzecz dotyczy zwierząt. Idealista, 
z honorem. Dość rzadki przypadek w dzi-
siejszym świecie. Jego perype� e porywają, 



ZATRUDNIAMY

Osoby  chcące  zwiększyć swój etat 
Osoby mające  prawo do zasiłku (chômage, 
CPAS) oraz kartę ACTIVA

ADRES NASZEJ AGENCJI: 
rue de la Jonchaie 13, 1040 Etterbeek
info@optimaservice.be  |  +32 (0)2 219 92 22

TITRES   SERVICES

OFERUJEMY: 
•	Umowę	o	pracę	na	czas	nieokreślony	w	wymiarze	 
25-38	godzin	tygodniowo	

•	  Większość	pracy	na	terenie	Brukseli	
•	  Satysfakcjonujące	warunki	zatrudnienia	

CV	prosimy	wysyłać	na	adres	e-mail:	 info@optimaservice.be	
* Zastrzegamy	sobie	prawo	do	odpowiedzi	wyłącznie	wybranym	kandydatom	
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1 – 7.07
TOUR DE FRANCE 

BRUSSELS GRAND DÉPART 
www.brusselsgranddepart.com

13 – 14.07
BROSELLA FOLK & JAZZ

Théâtre de Verdure, 1020 Bruxelles
www.brosella.be 

13.07 – 18.08
FOIRE DU MIDI 2019

Wesołe miasteczko 
bd. du Midi, 1000 Bruxelles 

www.fete-foraine.be 

16.07 – 10.08
SPEKTAKL: CYRANO DE BERGERAC

Abbaye Villers-la-Ville
www.villers.be

www.deldiffusion.be 

do 17.07
PLANETARIUM DLA DZIECI

Planetarium de l’Observatoire Royal de Belgique 
av. de Bouchout, 10, 1000  Bruxelles

www.planetarium.be

18 – 21.07
LES FRANCOFOLIES DE SPA

www.francofolies.be

19 – 21 & 26 – 28.07 
TOMORROWLAND

www.tomorrowland.com 

20.07
BAL LUDOWY

pl. Jeu de Balle, 1000 Bruxelles
www.balnational.be

21.07
ŚWIĘTO NARODOWE BELGII

centrum Brukseli 
www.sibp.be 

22.07 – 1.09
ZWIEDZAMY PAŁAC KRÓLEWSKI 

Place des Palais, 1000 Bruxelles
www.monarchie.be 

25.07 – 25.08
HELLO SUMMER

Lato w Brukseli
www.hellosummer.be

26.07 & 2, 9, 16, 23.08
POKAZ SZTUCZNYCH OGNI LAEKEN 2019
Place de Belgique, 1020 Bruxelles
visit.brussels/fr/article/les-feux-de-laeken 

14 – 18.08
FLOWERTIME 2019
Grand Place, 1000 Bruxelles
www.flowertime.brussels 

14 – 18.08
BRUSSELS SUMMER FESTIVAL 
www.bsf.be 

15 – 16.08
LIEGE – OUTREMEUSE
dzielnica Outremeuse
www.15aoutliege.be

23 – 25.08
FIESTA LATINA 
www.fiesta-latina.be 

23 – 25.08
BRUSSELS GAMES FESTIVAL
Parc du Cinquantenaire
www.brusselsgamesfestival.be 

24 – 25.08
BXLBEERFEST 
festiwal piwa, Bruksela
www.bxlbeerfest.com

30 – 31.08
NUIT DES CHOEURS 
Abbaye Villers-la-Ville
www.nuitdeschoeurs.be 

6.09
LE MÉMORIAL IVO VAN DAMME 
stadion Roi Baudouin, 1020 Bruxelles
brussels.diamondleague.com

do 8.09 
FESTIWAL RZEŹB Z PIASKU
Grand Plage, Ostenda
www.sable.be 

LE SORTILÈGE 2019
Trassersweg 347, 1120 Neder-Over-Hembeek
www.sortilege.be

ARKHANE 
Autentyczny szkielet nowego gatunku dinozaura!
Muséum des Sciences Naturelles, 1000 Bruxelles
www.sciencesnaturelles.be

KALENDARZ IMPREZ



Artistic Agency Musical Cabare
t

Brusseles44 Center
Boulevard du Jardin Botanique 44 Brussels

www.benka.be, Tel 0 496 734 428, bilety@benka.be

Bruksela 06.10.2019, godzina 19:00
Passage 44

Bilety od 33€

Artistic Agency







CHRZEŚCIJAŃSKI FUNDUSZ ZDROWIA

Ubezpieczenie podróżne 
Mutas CM jest ubezpieczeniem podróżnym. Dzięki opłacie składek 
będziesz automatycznie ubezpieczony w czasie wakacji za granicą. 
Centrala alarmowa Mutas o każdej porze dnia i nocy udzieli ci in-
formacji, rady i pomocy. W razie potrzeby Mutas zorganizuje nawet 
przewóz do Belgii. 

Jakie koszty zostaną mi zwrócone? 

Jeśli podczas wakacji zachorujesz lub będziesz mieć wypadek, 
przysługuje ci zwrot większej części kosztów medycznych ponie-
sionych za granicą, w tym również dodatkowych kosztów ponie-
sionych w związku z przejazdami, pobytem i komunikacją. 

Ubezpieczenie podróżne Chrześcijańskiej Kasy Chorych (CM) jest 
ważne: 
• w przypadku pilnej opieki medycznej, której nie możesz odłożyć 

do czasu powrotu do Belgii,
• w ciągu trzech miesięcy, licząc od pierwszego dnia udzielenia po-

mocy za granicą. 

Uwaga: CM-ubezpieczenie podróżne nie ma zastosowania, jeśli je-
dziesz za granicę w celu odbycia tam leczenia.

W jakich krajach jest ważne CM-ubezpieczenie 
podróżne? 

CM-ubezpieczenie podróżne jest ważne: 
• we wszystkich krajach dla członków CM poniżej 25. roku życia, 

mających prawo do zasiłku rodzinnego,
• w krajach regionu śródziemnomorskiego oraz Europy Zachodniej 

i Centralnej (w tym regiony najbardziej oddalone, pod fl agą pań-
stwa UE) dla wszystkich innych członków CM. 

Uwaga: CM-ubezpieczenie podróżne nie ma zastosowania w kra-
jach z rekomendacją „ostrzeżenie przed podróżą” w chwili wyjazdu. 
Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie internetowej 
diplomatie.belgium.be.

Co muszę zabrać ze sobą na wakacje? 

Numer telefonu 0032 2 272 09 00 Mutas (we wszystkich krajach). 
• Jeśli jedziesz na wakacje do kraju UE, Szwajcarii, Norwegii, 

Islandii, Liechtensteinu, Macedonii lub Australii, zawsze zabieraj 
ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Także na 
niej jest podany numer telefonu centrali alarmowej. 

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego możesz zamówić 
przez www.cm.be/reisbijstand lub w biurze CM.
• W przypadku wyjazdu na wakacje do Albanii, Algierii, Bośni i Her-

cegowiny, na Kubę, do Ekwadoru, Iranu, Maroka, Czarnogóry, 
Rosji, Serbii, Tunezji, Turcji i na Białoruś, są wymagane dodatko-
we dokumenty. Skontaktuj się w tym celu z biurem CM. 

Polski konsultant

Jeśli potrzebujesz więcej informacji nt. ubezpieczenia zdrowotnego 
w CM, skontaktuj się z konsultantem: 0473 52 05 55, 
Polska.smb@cm.be
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PSYCHOLOG

Umieć wybaczyć
Jak znaleźć w sobie mądrość i siłę, aby wybaczyć ojcu, który swoją 
wieloletnią przemocą fizyczną i psychiczną zamienił nasze dzieciństwo 
w piekło? Gdzie szukać pokładów miłosierdzia dla sprawcy wypadku, 
w wyniku którego nasze dziecko jest niepełnosprawne? Jak wybaczyć 
kłamstwa, upokorzenie, zdradę czy emocjonalne nadużycie? W takich 
przypadkach naprawdę ciężko znaleźć właściwe słowa i zrozumienie, 
a i prawda jest taka, że krzywda krzywdzie nierówna. 

 Jak ogromną mądrość życiową i pokorę trzeba mieć, aby przetrwać 
ból i dalej żyć, wiedzą osoby, który doznały od innych głębokiego cier-
pienia i które dzień po dniu walczą o utrzymanie emocjonalnej równo-
wagi. Żyją często z poczuciem krzywdy, które niejednokrotnie kładzie 
się cieniem na ich dalszym losie, życiowych wyborach i pragnieniach. 
Niektórzy udają, że nic się nie stało, próbując zepchnąć swoje poczu-
cie krzywdy w niebyt. Z różnym skutkiem. Zazwyczaj jest to zerwanie 
kontaktu ze sprawcą i całkowite odizolowanie się od problemu i osoby. 
Dla tych osób krzywda jest emocjonalnie nie do przejścia, przynajmniej 
na jakimś etapie życia. Inni poszukują ulgi i ukojenia w zemście, licząc 
na to, że wyrównanie rachunków przywróci ich życie do pierwotnego 
stanu. Tak się jednak zazwyczaj nie dzieje. Zemsta, która w krótkiej 
perspektywie przynosi ulgę, nie pozwala pozbyć się przykrych emocji 
i po krótkotrwałej satysfakcji do głosu dochodzi poczucie winy i świado-
mość, że tak naprawdę odpłaciliśmy komuś pięknym za nadobne, czyli 
w pewnym sensie niczym się od sprawcy nie różnimy. Czy ma to sens? 
W mojej ocenie nie. Czy sprawiedliwość typu „oko za oko ząb za ząb” 
czegoś nas uczy i rozwija? Nie, a dodatkowo zostawia niemiły posmak. 

 Przebaczenie zdecydowanie łatwiej przychodzi temu, kto myśli 
o innych ludziach dobrze, kto ma do nich zaufanie i kto wie, że rzeczą 
ludzką jest popełniać błędy i je naprawiać, jeśli tylko jest to możliwe. 
Niezwykle ważne są w tym wypadku intencje sprawcy. Czy zranił nas 
świadomie, czy odczuwa skruchę i chęć zadośćuczynienia, czy widzi 
możliwość zmiany w dalszym zachowaniu? Są to warunki z pewnością 
ułatwiające wybaczenie i naprawienie relacji z drugim człowiekiem. 
Ważne jest także to, co sami o sobie myślimy. Jeśli mamy niską samo-
ocenę i myślimy, że jesteśmy nic niewarci i na nic dobrego w życiu nie 
zasługujemy, będzie nam bardzo trudno wznieść się ponad własną 
krzywdę i przebaczyć. Bo skoro ja na nic nie zasługuję, to dlaczego na 
coś zasługiwać miałby ktoś inny. 

 Zjawisku pielęgnowania w sobie krzywdy sprzyja także poczucie 
osamotnienia. Bo samotność w ogóle sprzyja negatywnym myślom 

i pielęgnowaniu w sobie wszelkich urazów. A przecież życie obejdzie się 
z nami niemiło nie raz. I jeśli nie mamy trwałych i bliskich relacji z in-
nymi, bardzo ciężko będzie nam się zdobyć na przebaczenie. Nie tylko 
innym. Sobie także. Bo energię i siłę, aby komuś przebaczyć, czerpiemy 
od drugiego człowieka. Kiedy mamy fajnych i wspierających nas part-
nerów życiowych, zaangażowanych przyjaciół, dzieci, to zrozumienie 
postępowania drugiej osoby przychodzi nam łatwiej. Krzywdy stają się 
mniejsze, kiedy zostają opowiedziane, a ich motywy w czasie rozmowy 
ujawnione. Sam już fakt, że mamy się z kim podzielić swoim cierpie-
niem, opowiedzieć o nim, sprawia, że nie wpadamy w pętlę własnego 
myślenia i możemy usłyszeć, co o sprawie myślą inni i jak można w tej 
sytuacji postąpić. W ten właśnie sposób zmienia się nasze postrzeganie 
sytuacji. Po rozmowie możemy w tej perspektywie pozostać, ale może-
my też zmienić podejście do tego, co nas w życiu dotknęło. 

 Największym jednak wyzwaniem jest wybaczyć sprawy, które doty-
czą naszego systemu wartości, naszej moralności i kodeksu postępowa-
nia honorowego, który każdy z nas w sobie ma. Zwłaszcza w kwestiach 
związanych z wiernością, miłością, godnością i życiem bliskiej nam oso-
by. To wymaga czasem heroizmu i wzniesienia się na wyżyny empatii 
i miłosierdzia, dostępne nielicznym. Niektórzy uzyskują siłę do tego, 
aby wybaczyć, poprzez zaangażowanie się w życie duchowe. Osoby bo-
gate wewnętrznie, głęboko uduchowione, i nie mówię tu koniecznie 
o sferze religijnej, są otwarte na transcendentalny wymiar pojmowania 
świata. Gdy zakładamy, że istnieje rzeczywistość głębsza, wyższa, wielo-
płaszczyznowa, może ona pomóc nam spojrzeć na naszą krzywdę z dy-
stansu i dokonać aktu przebaczenia. Nie dzieje się to jednak ani szybko, 
ani gwałtownie. Przebaczenie wymaga przede wszystkim zrozumienia 
i zaakceptowania, że stało się to, co się stało, i nie możemy odwróć bie-
gu zdarzeń. Proces przebaczenia wymaga także psychicznego wysiłku 
i czasu. Tylko tak przepracowana krzywda, a wraz z nią akt wybaczenia, 
sprawią, że rozwiniemy się jako ludzie, że będziemy zdolni przekroczyć 
własne granice emocjonalne. Niejako wbrew sobie i własnej naturze. 

 Dlaczegóż mielibyśmy zatem to robić, skoro wybaczenie wymaga od 
nas w pewnym sensie przedłożenia dobra drugiego człowieka nad swo-
je własne? Dlatego, że przebaczenie daje nam ogromne poczucie wol-
ności, uwolnienia się od przytłaczającego ciężaru negatywnych emo-
cji, złorzeczenia lub dręczącej nas permanentnie chęci zemsty. Jeżeli 
potrafimy się uwolnić od bardzo ciężkich, trudnych i przykrych emocji 
związanych z doznaną krzywdą, na nowo stajemy się wolnymi ludźmi. 
W mojej ocenie jako psychologa uporanie się z ciężarem krzywdy jest 
kluczowe, aby w pełni doświadczać tego, co nam oferuje życie, świat 
i drugi człowiek. A warto też pamiętać, że akt przebaczenia jest przede 
wszystkim dobrodziejstwem dla nas samych i głównie nam ma przy-
nieść ukojenie. 

 Przebaczyć to wcale nie znaczy zapomnieć, ale pogodzić się z tym, co 
się stało, pogodzić się z rzeczywistością. Dopiero wtedy mamy szansę 
wkroczyć w kontakt z drugą osobą z sercem pełnym spokoju i równo-
wagi emocjonalnej. Silni, wyzbyci pretensji i tendencji do oskarżyciel-
skiego pokazywania swoich ran. Kiedy bowiem uważamy, że świat jest 
względnie sprawiedliwy, z pewnością łatwiej nam się w nim swobodnie 
poruszać. A przecież o to w życiu chodzi… Aby żyć, doświadczać, roz-
wijać się i być szczęśliwym, nie musząc wlec za sobą ciężkiego plecaka 
doznanych na przestrzeni lat krzywd i upokorzeń.

Aleksandra Szewczyk
psycholog
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CIEKAWOSTKI
CIEKAWOSTKI
•  Charakterystyczny kształt gałki lodów

pochodzi z dworu Ludwika XIV.
•  W 1904 r. wyprodukowano po raz

pierwszy rożek wafl owy – od teraz 
można było spacerować ulicami z lo-
dem w ręku.

•  Australijczycy i Nowozelandczycy są 
jednymi z czołowych konsumentów 
lodów na świecie. Spożywają od 
18 do 20 litrów rocznie i są tuż za 
Amerykanami, którzy konsumują aż 
23 litry rocznie.
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WIELOZADANIOWCY NA DRODZE
W ostatnich kilku tygodniach byłam świad-
kiem ekstremalnie niebezpiecznych zacho-
wań kierowców i przechodniów. Jadąc uli-
cą dwupasmową do pracy, nagle zauważy-
łam, że z naprzeciwka jedzie moim pasem 
wprost na mnie samochód z uśmiechnię-
tym kierowcą rozmawiającym przez tele-
fon. Nie muszę opisywać swojego przera-
żenia i jego zdziwienia! Telefon wypadł mu 
z ręki!
Innym razem, jadąc za samochodem, zo-
baczyłam, że kobieta kierująca przede 
mną odwróciła się, pewnie do siedzącego 
z tyłu dziecka. W tym momencie jej samo-
chód zjechał w lewo, na mijający ją pojazd. 
W ostatniej chwili kierowca gwałtownie od-
bił swoje auto, by nie dopuścić do stłuczki, 
ale skręcił zbyt mocno i wjechał na rowerzy-
stę poruszającego się po ścieżce rowerowej 
znajdującej się poza jezdnią. 
By nie skupiać się tylko na kierowcach, ko-
lejne przypadki dotyczą przechodniów, któ-
rzy przekraczają jezdnię z telefonem w ręku, 
zapatrzeni w ekran, często ze słuchawkami 
w uszach, i nie zwracają uwagi na to, co się 
wokół nich dzieje. To niezmiernie niebez-
pieczne zwłaszcza wtedy, gdy widoczność 
na drodze jest słaba. 
Takie przykłady można by mnożyć. Niby po-
wszechnie wiadomo, iż funkcjonalność mó-
zgu nie pozwala na wykonywanie kilku zło-
żonych zadań (czyli takich, które wymagają 
myślenia, jak np. czytanie, prowadzenie sa-
mochodu, rozmowa, pisanie, itd.) w tym sa-
mym czasie bez utraty stopnia koncentracji. 
A mimo to wiele osób wciąż próbuje udo-
wodnić, że są zdolne do wielozadaniowości 
(ang. multitasking). 
Statystyki pokazują, że ponad 80 proc. 
młodych kierowców przyznaje się do 
korzystania z telefonów komórkowych 
podczas jazdy. Wysyłanie i otrzymywanie 
SMS-ów to najbardziej rozpowszechnio-
ne zachowanie na światłach (50 proc.) 
i podczas jazdy (25 proc.)! Około 25 proc. 
kierowców sprawdza na światłach pocz-
tę elektroniczną, media społecznościowe 
i internet, a 15 proc. robi to podczas jaz-
dy! Dlaczego? Głównie z powodu chęci 
stałego bycia w kontakcie z ludźmi oraz 
potrzeby natychmiastowej reakcji na 
otrzymany tekst i połączenie.

ODKRYCIE SUPER-ZADANIOWCÓW
W ciągu dziesięciu lat David Strayer, pro-
fesor psychologii z Uniwersytetu w Utah, 
i jego zespół obserwowali tysiące kierow-

dzieci odrabiających prace domowe oka-
zało się, że 84 proc. z nich jednocześnie 
słucha muzyki, 47 proc. ogląda telewizję, 
a 21 proc. w czasie odrabiania lekcji wy-
konuje jednocześnie trzy lub więcej innych 
czynności. Ucząc się, dzieci piszą SMS-y, od-
bierają telefony lub grają w różne gry, naj-
częściej komputerowe!
Mózg może przystosować się do takiego 
funkcjonowania, ponieważ ma niesamowi-
te zdolności adaptacyjne. Jednak są tego 
ważne konsekwencje. Jak podają specjaliści 
z Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neu-
roterapii we Wrocławiu, zbyt intensywna 
i chroniczna wielozadaniowość prowadzi 
do zmian w płacie czołowym mózgu, który 
odpowiada m.in. za kontrolę zachowania, 
odraczanie nagrody, abstrakcyjne myślenie 
oraz umiejętność planowania. „Zbyt duże 
obciążenie multitaskingiem podnosi po-
ziom stresu, prowadzi do problemów z kon-
centracją uwagi i obniża efektywność pracy 
umysłowej”.

PRZEKONAJ SIĘ – ZRÓB ĆWICZENIE
Aby przekonać się, czy należysz do 2,5 proc. 
ludzi, których mózg jest w stanie wykonać 
kilka zadań złożonych jednocześnie, zrób 
poniższe ćwiczenie (jeśli chcesz, dla każde-
go zadania zmierz sobie czas):
1. Wyrecytuj głośno alfabet („A, B, C, D…”).
2. Policz od 26 w dół („26, 25, 24, 23…”).
3. A teraz wykonaj obie czynności jedno-

cześnie: naprzemiennie mów głośno lite-
rę alfabetu i liczbę „26, A, 25, B, 24, C, 
23, D…” itd.

I jak, czy jesteś wielozadaniowcem? Porów-
naj osiągnięte czasy: czy czas zmierzony 
w trzecim zadaniu był taki sam, jak w pierw-
szym czy drugim? A jaka była liczba popeł-
nionych błędów w każdym zadaniu?
Ćwiczenie to pokazuje, co się dzieje, gdy 
próbujemy podzielić swoją uwagę między 
dwoma zadaniami poznawczymi. Nie może-
my podzielić uwagi na dwie części; zamiast 
tego przełączamy się między dwoma zada-
niami, a nasza wydajność nawet w najprost-
szych zadaniach zdecydowanie się pogar-
sza. Dlatego dbając o jakość wykonywanej 
pracy oraz bezpieczeństwo swoje i innych, 
skupiajmy się na jednym zadaniu wymaga-
jącym od nas myślenia.

Beata Pawełczyk-Cnudde
coach, założycielka „Sun in us” oraz

„Institute of Education & Mind Excellence” 
w Brukseli

ców, gdy zbliżali się do skrzyżowań. Zauwa-
żyli, że większość kierowców rozmawia-
jących przez telefon nie zatrzymywała się 
zgodnie z przepisami ruchu drogowego. 
I nie miało znaczenia, czy prowadzący miał 
telefon w ręku, czy korzystał z urządzenia 
głośnomówiącego – jego wydajność i spo-
strzegawczość były osłabione. 
Po latach obserwacji i doświadczeń profe-
sor i jego zespół (a później też inni badacze) 
potwierdzili, że ludzie nie mogą wykony-
wać wielu zadań jednocześnie („The New 
Yorker”, 2014). Naukowcy doszli do stwier-
dzenia, że kilka złożonych zadań jednocze-
śnie jest w stanie wykonywać jedynie około 
2,5 proc. populacji! Są to tzw. super-zada-
niowcy (ang. supertaskers). Zdolność ta jest 
prawdopodobnie genetyczna i zależy od 
budowy neuronowej mózgu. Oznacza to, że 
osoby te wykazują inne niż większość z nas 
wzorce aktywacji neuronowej podczas wy-
konywania kilku zadań poznawczych w tym 
samym czasie.
Dr Sarah McKay, neurobiolog z Uniwersy-
tetu w Oxfordzie, porównuje uwagę czy też 
koncentrację do światła latarki. Nasza uwa-
ga jest tam, gdzie zdecydujemy się ją skupić 
(tam, gdzie skierujemy snop światła). Świa-
tło naszej „latarki” może być więc zawsze 
włączone (ale nie zawsze we właściwym 
kierunku) oraz szerokie i rozproszone albo 
wąskie i skupione, ale nie można go roz-
dzielić na dwie części! 
Możemy kierować uwagę (światło) na różne 
miejsca, w różnym kierunku. Ale to zawsze 
będzie przełączanie z jednego punktu na 
drugi. Dlaczego tak dzieje?

WSZYSTKO PRZEZ MÓZG
Odpowiedź płynie z mózgu – z tego, w jaki 
sposób pracuje. Zadania, które wymagają 
od nas uwagi, angażują korę przedczołową 
mózgu. Jak podaje dr McKay, naukowcy 
z INSERM (La Science pour la Sante) w Pa-
ryżu odkryli, że kiedy ludzie skupiają się na 
jednym zadaniu, prawa i lewa strona kory 
przedczołowej współpracują ze sobą. Ale 
kiedy próbujemy wykonać dwa zadania na-
raz, strony pracują niezależnie. Jeśli więc 
dołączymy trzecie zadanie złożone, brakuje 
nam półkuli… Wielozadaniowość więc nie 
tylko spowalnia pracę i zwiększa liczbę po-
pełnianych błędów, ale chwilowo zmienia 
sposób działania mózgu!
Warto o tym pamiętać także dlatego, że 
dzieci i młodzież coraz częściej wykonują 
wiele czynności jednocześnie. W przepro-
wadzonych w USA badaniach dotyczących 

ZADANIOWIEC – TO JA?
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związki zwalczające wolne rodniki odpowie-
dzialne za starzenie się komórek ciała. Bada-
nia dowiodły korzystny wpływ czerwonego 
wytrawnego wina na nasze zdrowie, o ile 
nie mamy innych przeciwskazań do jego 
spożycia i pijemy je w niewielkich ilościach. 

 Kieliszek wódki 50 ml ma około 
110 kcal. Ilość kalorii mnożymy przez licz-
bę wypitych kieliszków i dodajemy do tego 
wszystkie dodatki, z jakimi zazwyczaj wódkę 
spożywamy: słodkie napoje, syropy do drin-
ków itd. Najlepszą opcją do popijania wódki 
jest woda z cytryną. 

Jeśli zatem od czasu do czasu pozwolimy 
sobie na małe szaleństwo lub czeka nas 
uroczystość, a chcielibyśmy uniknąć wzro-
stu masy ciała ze względu na spożywany al-
kohol, warto skorzystać z kilku wskazówek:

Przed imprezą najlepiej jest zjeść normal-
ny, pełnowartościowy posiłek, aby łatwiej 
było nam zrezygnować z niekontrolowa-
nego jedzenia podczas uroczystości.
Jeśli zdecydujemy się na napoje alko-
holowe, zrezygnujmy z podjadania oraz 
unikajmy słodkich dodatków do alko-
holu. Planując imprezę np. wieczorem, 
możemy ograniczyć nieco ilość jedzenia 
w ciągu poprzedzającego dnia, aby unik-
nąć nadwyżek energetycznych.
Bardzo ważne jest uzupełnianie płynów, 
nawet jeszcze w trakcie imprezy. Mówi się 
o tym, że do każdego piwa czy lampki wina 
powinna być wypita 1 szklanka wody.
Pijmy alkohol jak najrzadziej i w jak 
najmniejszych ilościach; wybierajmy 
raczej wino, a najlepiej czerwone wino 
wytrawne.

Alkohol jest kaloryczny, pobudza apetyt 
i spowalnia metabolizm. Sprzyja utracie 
samokontroli. Nie bez znaczenia jest rów-
nież fakt, że są to tzw. „kalorie w płynie”, 
a napoje, nawet te najbardziej kaloryczne, 
nie dają uczucia sytości. Te wszystkie fakty 
powinny być szczególnie istotne dla osób 
odchudzających się lub chcących utrzymać 
swoją masę ciała. W ich przypadku napoje 
alkoholowe powinny znaleźć się na liście 
produktów niewskazanych.

Marta Darska
dietetytyk
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Każdy z nas zapewne spotkał się z określe-
niem, że alkohol to tzw. puste kalorie. I choć 
slogan ten jest powszechnie stosowany, to 
nie do końca wszyscy wiedzą, co on właści-
wie oznacza i jak go interpretować. W pierw-
szym odczuciu wydawałoby się, że skoro ka-
lorie są „puste”, to może nie mają znaczenia 
dla naszej wagi – że od nich nie przytyjemy. 
Z taką interpretacją często się spotykam i, 
co ciekawe, osobom, które tak myślą, nie 
przeszkadza istnienie innego określenia, 
a mianowicie tzw. piwnego brzucha. Brzmi 
znajomo? Czyli z jednej strony mamy puste 
kalorie, ale jednocześnie widzimy, że jednak 
rosną od nich brzuchy. O co więc chodzi?

Alkohol (wino, piwo, wódka itd.) zawiera 
etanol, który jest źródłem dodatkowej ilości 
energii. Dokładnie dostarcza nam 7 kcal na 
1 g etanolu, a to prawie tyle samo co tłuszcz 
(1 g tłuszczu to 9 kcal). Jednocześnie alkohol 
nie dostarcza organizmowi żadnych składni-
ków odżywczych, dlatego mówi się w odnie-
sieniu do niego o pustych kaloriach. Spoży-
ciu alkoholu najczęściej towarzyszy również 
zwiększona konsumpcja pożywienia, a jed-
nocześnie hamuje on wykorzystywanie kwa-
sów tłuszczowych jako źródła energii. Co 
więc mamy w efekcie spożycia tych pustych 
kalorii? Dodatkową energię do spalenia, 
żadnych wartościowych składników odżyw-
czych, zmniejszone spalanie tkanki tłuszczo-
wej i zwiększony apetyt na jedzenie…

Według współczesnych badań spożycie 
alkoholu powoduje również pogorszenie 
jakości snu. I choć wydawałoby się, że po 
alkoholu łatwiej się zasypia, to okazuje się, 
że czas, który spędzamy w śnie głębokim, 

jest o wiele krótszy niż normalnie. Alkohol 
jest też środkiem o działaniu odwadniają-
cym, a wraz z wodą z organizmu usuwane 
są składniki mineralne.

I choć mówi się, że przecież „alkohol jest dla 
ludzi” i trudno jest namawiać wszystkich bez 
wyjątku do totalnej abstynencji, to jednak 
warto uświadomić sobie, że częstotliwość 
picia i ilość wypitego alkoholu mają ogrom-
ny wpływ nie tylko na wątrobę, trzustkę, ci-
śnienie, ryzyko wystąpienia nowotworu itd., 
ale także na naszą wagę i kondycję fizyczną. 
Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne 
(ETK) w swoich „Wytycznych postępowa-
nia w prewencji chorób sercowo-naczynio-
wych” (2016) zaleca osobom pijącym napo-
je alkoholowe umiarkowanie. Co to znaczy 
umiarkowane spożycie? To 10 g etanolu na 
dzień dla kobiet i 20 g etanolu na dzień dla 
mężczyzn. Warto przy tym wiedzieć, że to są 
ogólne wytyczne i że generalnie ETK zaleca 
spożywanie alkoholu w możliwie jak naj-
mniejszych ilościach.

Czy wszystkie rodzaje alkoholi są równie 
niekorzystne? Przyjrzyjmy się najbardziej 
popularnym napojom alkoholowym.

 500 ml piwa jasnego dostarcza or-
ganizmowi około 250 kcal. Więcej energii 
dostarczają piwa ciemne i oczywiście im 
wyższa zawartość alkoholu, im piwo moc-
niejsze, tym jego kaloryczność większa. 
Wysoka kaloryczność piwa pochodzi ze 
słodu. Spośród wszystkich alkoholi to piwo 
najbardziej pobudza apetyt, zwłaszcza na 
produkty pikantne, słone, tłuste. Odpo-
wiada za to chmiel. I choć w piwie znajdu-
je się trochę witamin z grupy B, to jest ich 
jednak za mało, aby mówić o korzyściach 
z jego spożywania. Piwo ma bardzo wyso-
ki indeks glikemiczny, co oznacza, że jego 
picie powoduje wzrost stężenia glukozy i, 
co za tym idzie, insuliny we krwi, a częste 
wyrzuty i duże stężenie insuliny we krwi 
skutkują odkładaniem się tkanki tłuszczo-
wej. „Brzuch piwny” nie jest więc mitem...

 Najmniej kaloryczne są wina wy-
trawne. Białe wina są mniej kaloryczne niż 
czerwone. Lampka czerwonego wytrawne-
go wina (150 ml) ma około 102 kcal, białe-
go – około 99 kcal. Jednak wina czerwone 
mają około 10 razy więcej antyoksydantów 
niż wina białe. Antyoksydanty to korzystne 
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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: 02 479 18 18 lub 02 513 02 02 
Taxi Verts 02 349 49 49, Taxi Bleus 02 268 00 00
AMBASADA RP W BRUKSELI
Rue Stevin 139 – 1000 Bruxelles
Tel. +32 (0) 2 736 18 81, +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 Etterbeek
Zapisy na spotkanie:  
http://www.e-konsulat.gov.pl/
Tel. +32 (0)2 739 01 21 , Fax +32 (0)2 736 44 59  
www.bruksela.msz.gov.pl
Tel. dyżurny +32 (0) 492 727 405  
(po godz. pracy urzędu) wyłącznie w sprawach 
pilnych takich jak nagłe zgony, wypadki, 
zagrożenia życia.
WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI 
AMBASADY RP W BRUKSELI
Avenue de l’Horizon,18  - 1150 Bruxelles
tel. 02 771 67 54, fax. 02 771 18 39,
brussels@trade.gov.pl, 
www.brussels.trade.gov.pl
SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY IM.J.
LELEWELA PRZY AMBASADZIE RP W BRUKSELI     
Bd. de la Woluwe, 22-24, 1150 Bruxelles. 
Tel/fax: 02 772 35 80, 
sekretariat.bruksela@orpeg.pl
www.bruksela.orpeg.pl 

SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY  
IM. JANA PAWŁA II PRZY AMBASADZIE RP W 
BRUKSELI Z SIEDZBA PRZY PMK
Rue d’Angleterre 43, 1060 Bruxelles,  
tel: 0473 74 38 54, sekretariat@szkolapmk.pl,  
www.szkolapmk.pl
POLSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA  
IM. JANA PAWLA II W BRUKSELI 
Zajęcia odbywają się: Ecole Notre-Dame de la 
Paix, Av. Félix Marchal 50 – 1030 Bruxelles,  
tel. 02 705 61 18, gsm: 0486 38 40 07,  
e-mail: teresa@arszagi.eu, www.szkola.be
SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY 
IM.GEN.S.MACZKA PRZY AMBASADZIE RP W 
BRUKSELI Z SIEDZIBĄ W ANTWERPII 
Siedziba: Jodenstraat 15 - 2000 Antwerpen
tel: 0032 3 226 92 12, Gsm 0032 475 965 158
Sekretariat: 0032 489 377 714
www.szkolapolska.be
SZKOŁA POLSKA - MAŁA DASKALIA
przedszkole – zerówka – szkoła – biblioteka
tel: 0486 231 432, przedszkole@daskalia.eu,  
szkola@daskalia.eu, www.daskalia.eu
POLSKA SZKOŁA LEUVEN IM.WIESŁAWY  
SZYMBORSKIEJ www.polskaszkolaleuven.eu
tel: (+32) 0472 286 925 / szkoła
tel: (+32) 0489 305 905 / przedszkole 
szkolawleuven@gmail.com
EDUGANDAWA, POLSKA SZKOŁA SOBOTNIA
Zajęcia odbywają się: Freinetschool De Spiegel,
Zwijnaardsesteenweg 250, 9000 Gent
tel: (+32)484 691 801
info@edugandawa.be lub edugandawa@gmail.
com, www.edugandawa.be

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY 
BRUKSELA  
(porady psychologa, logopedy,  
pedagoga i asystenta socjalnego)  
tel. (umówienia codziennie po 17.00):  
0475 397 514, porady: pon. w godz.18.00-20.00
PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY  
ANTWERPIA  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
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 Bruksela
Tel. +32 489 86 91 16, www.orthpol.be 
email: xpawelcecha@gmail.com
POLONIJNY KOŚCIÓŁ EWANGELIKALNY 
Rue van Ysendyck 48–50, tel. +32 488 036 519,   
0465 970 164,  
e-mail: thalambiec@gmail.com
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,  
tel. 02 535 40 55.

NIEZBĘDNE ADRESY
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W architekturze wnętrz można zauważyć od 
pewnego już czasu zainteresowanie, a może 
nawet fascynację, designem lat 50., 60. i 70. 
XX w., pełnym żywych kolorów, wzorów geo-
metrycznych, z pozoru niepasujących do 
siebie mebli czy zwariowanych dodatków 
z uwielbianego w tamtym okresie plastiku. 
Tendencję do wykończenia wnętrz w taki spo-
sób określa się stylem retro. Niektórzy taki 
wystrój mogą odbierać jako nieco przestarza-
ły, odrobinę kiczowaty. Najczęściej budzi on 
skojarzenia z mieszkaniem babci lub rodziców 
z czasu rozkwitu PRL-u, co nie każdy dobrze 
kojarzy. Stosując się jednak do kilku zasad, 
można zaaranżować naprawdę ciekawe i no-
woczesne wnętrze z elementami z minionej 
epoki, któremu daleko będzie do saloniku 
babci czy sali muzealnej. Ale jak to zrobić? 

Styl retro
Styl ten w krajach anglojęzycznych często na-
zywany jest również mid-century modern lub 
vintage. Urządzone z wyczuciem mieszkania 
i domy w stylu retro zachwycają połączeniem 
nowoczesnego budownictwa i sposobu wy-
kończenia wnętrz z oryginalnymi bądź stylizo-
wanymi meblami i dekoracjami. W połączeniu 
z zastosowaniem żywych kolorów, wzorów 
czy różnorodnych form dobrze zaprojektowa-
ne wnętrza są interesujące, niepowtarzalne 
i bardzo wesołe.

Styl retro we wnętrzach
Drugie życie mebli vintage

Meble vintage i stylizowane są obecnie 
bardzo popularne. W komisach czy na au-
kcjach internetowych znajdziemy wiele 
autentycznych mebli retro – odnowionych 
lub wymagających odświeżenia. Natomiast 
salony meblowe oferują obecnie bogaty 
wybór mebli stylizowanych, takich jak ko-
mody, kanapy, fotele czy krzesła. W salo-
nie retro doskonale wyglądać będą proste 
w formie współczesne modele kanap na 
drewnianych bądź chromowanych nóż-
kach, tapicerowane np. skórą lub tkaniną 
w kolorach nawiązujących do ubiegłych 
dekad. Do zestawu najlepiej dobrać fotele 
z epoki, np. „chierki” (model 366 projektu  
Józefa Chierowskiego), „liski” (model 300-
190 projektu Henryka Lisa) czy trudno do-
stępny plastikowy model RM58 projektu 
Romana Modzelewskiego. Albo coś podob-
nego. Musimy pamiętać, że styl retro nie 
wymaga, by meble były do siebie podobne. 
Wręcz przeciwnie! Ceni eklektyzm i różno-
rodność, a także zestawianie ze sobą mebli 
na zasadzie kontrastu formy lub kolory-
styki. Fotele vintage sprawdzą się również 
w sypialni (tworząc z lampą stojącą kącik do 
czytania) czy w pokoju dziecięcym (np. jako 
mebel przydatny przy karmieniu).

Dekoracje retro
Dodatki w stylu retro nie mogą być kwestią 
przypadku. W nowoczesnych wnętrzach uzu-
pełnionych o pojedyncze retro meble można 
poszaleć z ilością oryginalnych ozdób z epoki. 
Co dokładnie można określić mianem deko-
racji retro? Z pewnością są to metalowe sto-
jaki na kwiaty lub gazetniki, a także porcela-
na i szkło z lat 60. i 70. Elementy te cechują 
fantazyjne wzory, formy i kolorystyka. W sa-
lonie retro nie powinno zabraknąć grafik czy 
plakatów sprzed lat, a także ciekawych lamp 
stojących i stołowych stylizowanych na epo-
kę PRL-u, np. metalowych, z abażurami albo 
plastikowych. 

Styl retro to bardzo wdzięczny temat, ale cza-
sem trudny w realizacji, jeśli chce się unik-
nąć wrażenia kiczu. Dlatego warto skorzystać 
z pomocy architekta. Projektanci biura D44 
mają duże doświadczenie w projektowaniu 
wnętrz, a styl retro jest im szczególnie bliski. 
Wszystkich chętnych do współpracy zapra-
szamy do odwiedzenia strony www.d44.be 
lub do kontaktu: info@d44.be.

Agnieszka Gansiniec, Dorota Kozioł

Cechy stylu retro
We wnętrzach retro nie może zabraknąć 
mocnych kolorów i typowych dla ówczesnej 
stylistyki geometrycznych czy roślinnych wzo-
rów. Jako tło dla wyposażenia w oryginalnych 
pomieszczeniach musiały znaleźć się wzorzy-
ste zasłony lub tapety, współcześnie jednak 
zakłada się nieco bardziej stonowane wzory. 
Mogą się one pojawić na niektórych elemen-
tach, np. na poszewkach poduszek, na dywa-
nie czy na grafikach wieszanych na ścianie, 
ale nie mogą dominować i przytłaczać. Często 
wprowadza się również wzorzystą tapetę na 
jednej ze ścian pomieszczenia, by wprowadzić 
nastrój stylu retro do wnętrza, ale nie zdomi-
nować mocnym wzorem całej przestrzeni.

Ważna jest konsekwencja. Trzeba w wy-
stroju nawiązać do prawdziwych tendencji 
obecnych w minionych epokach. W latach 
50., 60. i 70. pojawiały się często np. ele-
menty chromowane (takie jak nóżki czy gałki 
mebli), materiały syntetyczne (plastikowe 
figurki, kanapy tapicerowane sztuczną 
skórą itp.), zwariowane kolory i formy (np. 
PRL-owskie pikasiaki, czyli figurki i naczy-
nia w fantazyjnych wzorach). Styl retro to 
również oryginalne i ciekawe w kształcie 
meble z drewna (np. wolnostojące komody, 
stoły i krzesła), ale też z twardego tworzywa 
sztucznego, np. plastiku (chociażby fotele 
wiszące czy krzesła).

Kolorystyka wnętrz
Do wnętrz w stylu retro najbardziej pasu-
ją mocne, a czasami nawet krzykliwe ko-
lory. Bardzo często stosowane są takie 
barwy, jak zieleń (o odcieniu awokado, oliw-
kowym lub groszkowym), żółć, a także czerń, 
czekoladowy brąz oraz czerwień i pomarańcz. 
W dodatkach wprowadzane bywają także fio-
let, róż, turkus i złoto. 

Jakie meble pasują 
do stylu retro?
Meble w stylu retro są niezwykle oryginalne. 
Właściwie już od wejścia przyciągają wzrok 
i stanowią główną ozdobę pomieszczenia. 
Tak naprawdę często wystarcza jeden stary 
bądź stylizowany mebel, aby wnętrzu nadać 
atmosferę dawnych lat. W stylu retro nie ma 
jednak miejsca na półśrodki – meble retro 
powinny być wykonane z materiałów dobrej 
jakości, takich jak drewno, skóra, mosiądz 
czy szkło, a także (w przypadku krzeseł czy 
foteli) z wysokiej jakości plastiku.
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Wielu uczniów i studentów podejmuje pracę już w trakcie nauki. Niektórzy pracują w wolnym od nauki czasie, np. 
w weekendy, inni podczas wakacji. W Belgii dość atrakcyjną formą zatrudnienia na szczególnych warunkach jest 
umowa o pracę studencką: Overeenkomst voor tewerkstelling van studenten / Convention pour l’emploi d’étudiants. 
Przedstawiamy prawa i obowiązki pracujących uczniów i studentów.

W jakim wieku można podjąć pracę studencką?
Można to zrobić dopiero po zakończeniu obowiązkowej edukacji 
w pełnym wymiarze godzin, czyli najwcześniej po zakończeniu 
pierwszych dwóch lat szkoły średniej i po ukończeniu 15. roku ży-
cia. Jeśli ten warunek nie jest spełniony, obowiązkowa edukacja 
w pełnym wymiarze godzin kończy się dopiero w wieku 16 lat. 
Następnie trzeba kontynuować naukę w pełnym lub w niepełnym 
wymiarze godzin.
W niektórych przypadkach nie można podjąć pracy na zasadach 
umowy o pracę studencką:

• jeśli uczeń pracował już dłużej niż 12 miesięcy u tego samego 
pracodawcy;

• jeśli uczeń jest zapisany jedynie do szkoły wieczorowej;
• jako student wykonujący nieodpłatną pracę w ramach bez-

płatnego stażu, który jest częścią programu nauki lub studiów.
Młodzi ludzie, którzy na przemian uczą się i pracują, mogą zatem 
pracować na umowę o pracę studencką, ale nie u pracodawcy, 
u którego odbywają staż. Jeśli jednak ci pracodawcy chcą ich za-
trudnić po zakończeniu stażu, muszą zawrzeć z nimi zwykłą umowę 
o pracę. 
Pracę studencką można wykonywać przez cały rok kalendarzowy, 
czyli w ciągu roku szkolnego i podczas wakacji. 

Umowa o pracę studencką
Osoba podejmująca pracę studencką musi otrzymać i podpisać 
umowę i regulamin pracy najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. 
Umowa musi zawierać następujące informacje: 

• dane studenta/ucznia,
• dane pracodawcy,
• miejsce wykonywania pracy,
• krótki opis pracy,
• godziny pracy,
• datę rozpoczęcia i zakończenia umowy (maksymalnie 1 rok),
• wysokość wynagrodzenia i termin płatności. 

Wskazówki: 
• Model umowy można znaleźć na stronie www.acv-enter.be.
• Warto zapoznać się z regulaminem pracy, ponieważ znajdują 

się w nim ważne informacje dotyczące postępowania w przy-
padku choroby, spóźnienia do pracy itd.

Okres próbny
Pierwsze trzy dni robocze pracy studenckiej stanowią okres 
próbny. W tym czasie zarówno pracodawca, jak i student mogą 
rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia (na-
tychmiast).

Płaca
Pracujący uczeń/student powinien otrzymywać płacę odpowiednią 
do wykonywanej funkcji i wieku, zgodnie z branżowym układem 
zbiorowym pracy lub układem zbiorowym w przedsiębiorstwie. 
Jeśli w sektorze lub w przedsiębiorstwie nie podpisano układu 
zbiorowego, to uczeń/student, który przepracował minimum je-
den miesiąc w systemie pracy studenckiej, ma prawo do minimal-
nej płacy gwarantowanej. Za godziny nadliczbowe (ponad 9 godzin 
dziennie lub ponad 40 godzin tygodniowo) przysługuje dodatkowa 
płaca. Za godziny nadliczbowe w niedziele i święta przysługuje po-
dwójna stawka.

Rozwiązanie stosunku pracy (zwolnienie z pracy)
W przypadku umowy o pracę studencką każda ze stron (pracodaw-
ca i pracownik) może zakończyć umowę o pracę pod warunkiem 
zachowania okresów wypowiedzenia. Wypowiedzenie musi zostać 
przekazane na piśmie.

Okresy wypowiedzenia w przypadku pracy studenckiej:

Czas trwania umowy
Wypowiedzenie  

ze strony pracodawcy
Wypowiedzenie  

ze strony pracownika

Podczas 3-dniowego 
okresu próbnego

natychmiast natychmiast 

Umowa na 1 miesiąc 3 dni 1 dzień

Umowa na okres 
dłuższy niż miesiąc 
i krótszy niż 
12 miesięcy

7 dni 3 dni

Ile godzin można pracować na umowie o pracę studencką? 
Uczniowie i studenci mogą pracować 475 godzin, otrzymując pła-
cę, od której jest odprowadzana niższa składka na ubezpieczenie 
społeczne w wysokości 2,71%. Można pracować więcej godzin, ale 
wówczas pracodawca potrąca z płacy wyższą składkę w wysoko-
ści 13,07%. Osobisty licznik 475 godzin można znaleźć na stronie 
www.studentatwork.be. 

Praca studencka w Belgii
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Wskazówka: studenci pracujący w branży hotelarskiej mogą wy-
brać system 50 dni okazjonalnej pracy lub zdecydować się na kom-
binację dwóch systemów obliczania godzin pracy.

PODATEK DOCHODOWY
Wysokość płacy ucznia/studenta może mieć wpływ na wysokość 
podatku dochodowego jego rodziców i jego samego.

Wpływ płacy ucznia/studenta na podatek dochodowy 
rodziców
Aby uczeń/student mógł być traktowany jako dziecko na utrzyma-
niu, w 2019 r. (rozliczenia w 2020 r.) może zarobić maksymalnie:
	6942,50 euro brutto podstawy do opodatkowania, jeśli pracu-

jący uczeń/student mieszka z obydwojgiem rodziców pozosta-
jących ze sobą w związku małżeńskim,
	8792,50 euro, jeśli pracujący uczeń/student mieszka tylko 

z jednym rodzicem.
Jeśli wymienione kwoty zostaną przekroczone, uczeń/student nie 
może być już traktowany jako dziecko na utrzymaniu, a jego rodzi-
ce będą płacić wyższe podatki. 
Jeśli w ciągu 2019 r. pracujący uczeń/student zarobi powyżej 
12 657,14 euro, również będzie musiał zapłacić podatek dochodowy. 
W przypadku dodatkowych dochodów, takich jak alimenty lub 
dochody z innych źródeł, należy złożyć zeznanie podatkowe, wy-
kazując wszystkie dochody. W przypadku pracy studenckiej mają 
zastosowanie inne (korzystniejsze) metody obliczania podatku.

Wpływ pracy studenckiej na prawo do świadczeń rodzinnych
Od 1 stycznia 2019 r. wprowadzono reformę świadczeń rodzinnych 
we Flandrii. Są one teraz częścią tzw. „groeipakket”. Wysokość do-
chodu ucznia/studenta nie ma już wpływu na prawo do świadczeń 
rodzinnych/groeipakket. Prawo to zależy jedynie od liczby przepra-
cowanych godzin i od rodzaju umowy o pracę.
Poniżej 18. roku życia: do miesiąca, w którym uczeń/student koń-
czy 18 lat, jest on bezwarunkowo uprawniony do świadczeń ro-
dzinnych/groeipakket.
Powyżej 18. roku życia: do miesiąca, w którym uczeń/student koń-
czy 25 lat, ma prawo do świadczeń rodzinnych/groeipakket za każ-
dy miesiąc, w którym pracuje mniej niż 80 godzin. 
Pierwsze 475 godzin przepracowanych w ciągu roku w systemie 
pracy studenckiej na obniżonej składce na ubezpieczenie społecz-
ne nie jest uwzględnianych. Liczą się jedynie godziny na innych 
umowach o pracę.

Kwartał Dopuszczalna  
max. liczba godzin pracy

1. kwartał (styczeń, luty, marzec) max. 240 godzin

2. kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) max. 240 godzin

3. kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) bez ograniczeń

4. kwartał (październik, listopad, grudzień) max. 240 godzin

Okres przejściowy
Reforma systemu świadczeń rodzinnych została wprowadzona 
w połowie roku akademickiego, dlatego studenci/uczniowie do koń-
ca tego roku akademickiego (2018-2019) mogą wybrać, które (stare 
czy nowe) przepisy mają być zastosowane. 

Wskazówki:
• Absolwentów, którzy zakończyli lub przerwali naukę, obowią-

zują inne przepisy. Można je znaleźć na stronie www.acv-enter.be 
lub w folderze informacyjnym „School’s out!”.

• Inne zasady obowiązują osoby mieszkające w Brukseli lub  
Walonii. Więcej informacji na ten temat można uzyskać po-
przez ISA – naszą linią informacyjną dla studentów.

Święta państwowe
W Belgii jest 10 ustawowych dni świątecznych. Jeśli święto przy-
pada w dzień roboczy w okresie obowiązywania umowy, uczeń/
student ma prawo do normalnej płacy za ten dzień. Jeśli święto 
państwowe przypada w niedzielę, wówczas przysługuje inny wolny 
dzień w normalny dzień roboczy. Jeśli uczeń/student musi praco-
wać w dzień świąteczny, ma prawo do innego wolnego dnia przy-
padającego w dzień roboczy. 

Co w przypadku choroby?
Trzeba wtedy natychmiast zawiadomić pracodawcę i w ciągu dwóch 
dni dostarczyć mu zaświadczenie lekarskie. Uczniowie/studenci, któ-
rzy pracują dłużej niż miesiąc, mają prawo do płacy gwarantowanej. 

Wypadek przy pracy
Jest to wypadek, który zdarzył się podczas wykonywania pracy lub 
w drodze do i z pracy. Gdy się zdarzy, należy natychmiast poin-
formować o tym pracodawcę oraz swoją kasę chorych. Prawo do 
świadczenia/zasiłku chorobowego powstaje natychmiast. Wszyst-
kie koszty leczenia, opieki medycznej, rehabilitacji oraz leków są 
pokrywane przez ubezpieczenie pracodawcy. W przypadku trwałe-
go uszczerbku na zdrowiu przysługuje odszkodowanie. 

Studenci zagraniczni
Uczniowie i studenci z krajów należących do Europejskiego Obsza-
ru Gospodarczego lub ze Szwajcarii mają takie same prawa i obo-
wiązki jak studenci uczący się w Belgii, nawet jeśli tu nie mieszkają. 

ISA – linia informacyjna ACV dla pracujących uczniów 
i studentów
Poprzez ISA można otrzymać odpowiedzi na bardzo konkretne 
pytania dotyczące warunków zatrudnienia i płac dla uczniów 
i studentów. Z ISA można się kontaktować w dni robocze od 14.00 
do 17.00 
• telefonicznie: 02 244 35 00
• e-mail: isa@acv-csc.be
• Facebook: isainfolijnstudentarbeid
• czat: www.chatmetisa.be

Na stronie www.acv-enter.be można znaleźć broszurę informacyjną 
„Lonend studentenwerk”.

ACV-Enter
Uczniowie i studenci w wieku od 15 do 25 lat mogą bezpłatnie 
zrzeszyć się w ACV-Enter. Jest to specjalny program dla pracujących 
uczniów i studentów oraz dla absolwentów. Członkowie ACV-Enter 
otrzymują niezbędne informacje i wsparcie, aby bezpiecznie pod-
jąć (pierwsze) zatrudnienie w systemie pracy studenckiej lub na 
podstawie normalnej umowy o pracę, oraz informacje o stypen-
diach i o pomocy prawnej (www.acv-enter.be).

ACV



• sprzedaż produktów CIRANOVA, TOVER i BONA:
  kleje, produkty do koloryzacji i wykończenia parkietu
  i desek podłogowych oraz środki do konserwacji

• sprzedaż parkietu litego i desek warstwowych wykończonych
  olejem lub lakierem

• cyklinowanie bezpyłowe, naprawy i konserwacje okresowe

• profesjonalne czyszczenie drewnianych podłóg (konserwacje)

• tarasy z drewna egzotycznego jak i z desek kompozytowych

• okna i drzwi – drewno, PVC, ALU

• schody na wymiar bukowe, dębowe, jesionowe i z MDF

• kuchnie na indywidualne zamówienia

• garderoby i szafy

• stolarka ogólna 
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HUMOR

Do sklepu wbiega kobieta i od progu woła:
– Proszę pułapkę na myszy, ale szybko, 
bo chciałabym złapać jeszcze autobus!
– Proszę pani, ale aż tak wielkich pułapek 
nie mamy!

• • •
– Mosze, dlaczego nie dbasz o siebie? Teraz 
nie jesteś tak dobrze ubrany, jak wówczas, 
gdy nie byliśmy jeszcze małżeństwem.
– Sata, jak możesz nie pamiętać?! 
Dokładnie w tej koszuli byłem na naszej 
pierwszej randce!

• • •
Ryanair dalej tnie koszty i personel. Od jutra 
pasażer wchodzący na pokład samolotu jako 
ostatni będzie robił za stewardessę.

• • •
Dwóch myśliwych idzie na polowanie. 
W pewnej chwili jeden z nich pada na 
ziemię. Drugi szybko do niego podbiega, 
a chwilę potem dzwoni już na pogotowie.
– Poszliśmy na polowanie, mój kolega upadł 
i się nie rusza, wygląda jakby nie żył...
– Najpierw proszę się upewnić, czy pański 
kolega na pewno nie żyje.
– *huk wystrzału* Tak, już się upewniłem, 
co dalej?

• • •
Rozmowa w sprawie pracy. 
– Ile zna pan języków? 
– Cztery. 
– Proszę wymienić. 
– Węgierski, francuski, włoski i angielski. 
– Proszę powiedzieć coś po węgiersku. 
– Gutten tag. 
– Ale to jest po niemiecku... 
– To w takim razie znam pięć.

• • •
Żona odeszła ode mnie, bo ponoć jestem 
paranoikiem i panikarzem!
[update]
Nie odeszła. Była na poczcie.

• • •
Pani mówi do Jasia:
– Podaj długość linii kolejowych w Polsce.
– A w którym roku? – pyta Jaś.
– Obojętnie.
– Ok, więc rok 1183, długość 0 km.

• • •
Dwoje przedszkolaków rozmawia o tym, 
skąd się biorą dzieci. I wykazują całkiem 
niezłą orientację w tym temacie. W pewnym 
momencie jedno z nich mówi:
– A moi rodzice, chociaż tacy starzy, jeszcze 
wierzą w bociany... Ale ja im tego tłumaczyć 
nie będę!

• • •
Baca wraca do swojej wioski po wycieczce 
do zoo. Pytają go znajomi:
– Co tam widziałeś w tym zoo?
– No, widziałem zebry.
– A jak wygląda zebra?
– Wiecie jak wygląda koń? To zebra jest 
jak koń w biało-czarne paski.
– No, a co jeszcze widziałeś?
– Widziałem żyrafy.
– A jak wygląda żyrafa?
– Wiecie jak wygląda koń? To żyrafa jest 
jak łaciaty koń z bardzo długą szyją.
– A co jeszcze widziałeś?
– Widziałem papugi.
– A jak wygląda papuga?
– Wiecie jak wygląda koń? To papuga jest... 
zupełnie niepodobna!

• • •
Kiedyś czekając w restauracji na kelnera 
zaplanowałem sobie, że powiem „Poproszę 
schabowy i jakąś zupę”. Ale gdy podszedł, 
pomyliłem jedną literę w „zupie”.
Spiorunował mnie wzrokiem i powiedział: 
„W naszej restauracji do schabowego nie 
będzie panu potrzebna lupa”.

• • •
Przychodzą dwie blondynki do sklepu. 
Jedna mówi:
– Poproszę zeszyt w kółka.
Sprzedawca na to:
– Niestety, ale nie ma takich zeszytów. 
Są tylko w kratkę, w linię lub czyste.
Blondynka odchodzi, na to druga mówi:
– Ale ona głupia, chciała zeszyt w kółka.
– No cóż – mówi sprzedawca. Różni są 
ludzie. No, ale co dla pani?
– Poproszę globus Krakowa.

• • •
Jasiu wraca do domu i rozpaczliwie płacze.
– Co się stało?
– Łowiliśmy ryby z tatą, aż tu nagle trafiła 
się naprawdę wielka sztuka. Ale jak zaczął 
ją wyciągać, to się zerwała.
– Daj spokój Jasiu. To nie jest powód do 
płaczu. Powinieneś się z tego śmiać.
– I tak zrobiłem mamusiu...

• • •
– Proszę Pani, tu nie wolno się kąpać – zwraca 
się wychodzący zza krzaków policjant do 
stojącej na brzegu jeziora nagiej dziewczyny.
– To nie mógł Pan powiedzieć tego, gdy się 
rozbierałam?
– Rozbierać się wolno.

• • •
Nauczyciel napisał w dzienniczku uczennicy:
– Pańska córka Zosia jest nieznośną gadułą.
Nazajutrz dziewczynka przyniosła dzienniczek 
z adnotacją ojca:
– To pestka gdyby pan słyszał jej matkę!

• • •
Stoi baca na przystanku z krową. Jedzie jakiś 
facet, więc go zatrzymuje i pyta go:
– Podwiezie mnie pan?
– A gdzie dasz krowę?
– Aaa przywiążę się ją do zderzaka to 
pobiegnie.
Facet jedzie 20km/h krowa się cieszy, 
jedzie 80km/h krowa się dalej cieszy, jedzie 
120 km/h krowa mruga okiem.
– Baco czemu ta krowa mruga tym okiem?
– A bo będzie wyprzedzać.

• • •
Pani do Jasia:
– Jasiu, czy tata nadal odrabia za Ciebie 
lekcje?
– Nie... Ta ostatnia jedynka go załamała.

• • •
– Cześć, jestem Darek. Piję od 20 lat. 
Przyszedłem tutaj, bo podobno rozwiązujecie 
problemy związane z alkoholem.
– Oczywiście. Powiedz nam, jak możemy  
Ci pomóc?
– Brakuje mi 1,50 zł.
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   Sprzedam
  Sprzedam 100 książek w b. dobrym sta-

nie: King, Petterson, Coben, Koontz... 
T. 0477 595 788

  Do sprzedania Encyklopedia Audiowi-
zualna Brytanika wraz z płytą dvd oraz 
gramofon z płytami winylowymi.  
T. 0485 117 560 

  Sprzedam łóżeczko dziecięce białe, leża-
czek, chodzik i inne akcesoria.  
T. 0474 877 150

  Sprzedam tanio nowy robot kuchenny 
firmy Berline Haus oraz nowy odkurzacz 
bezprzewodowy. T. 0484 995 220

  Nowy zestaw naczyn kuchennych quality 
i patelni firmy Berline Haus i komplet noży 
profesjonalnych, tanio. T. 0484 995 220

  Nowe luksusowe garnki niemieckiej 
firmy Blaumann. T. 0484 995 220

  Sokowirówkę i maszynkę do mięsa.  
T. 0484 995 220

  Sprzedam tanio 2 bilety na rejs po Se-
kwanie w Paryżu. T. 0484 995 220

  Sprzedam tanio laptop, stan idealny.  
T. 0487 439 126

  Sprzedam tanio nowe luksusowe garnki 
niemieckiej firmy Blaumann.  
T. 0484 995 220

  Sprzedam tanio nowy materac dmu-
chany firmy Bestway z pompą elektryczną 
203/152/22 + torba do transportu.  
T. 0487 439 126

  Tanio voucher do Kolonii i Paryża na 
2-noce ze śniadaniem dla 2 osób.  
T. 0484 995 220

  Sprzedam wysoki mebel na telewizor, 
kupiony w IKEA, kolor jasny dąb, 2 szu-
flady i 2 drzwiczki szklane, wymiary: 8cm 
głębokość, 19cm wys., 122cm szer., cena: 
140€. Grill profesjonalny, sprawny, prąd 3 
fazy, wymiar 80 x 66 x 42cm, cena: 180€. 
Powiększalnik do zdjęć czarno/białych, 
Vintage, firmy Dejur Versatile USA, cena: 
150€. Półkę z drewna i metalu, kutą, 
bardzo ładna, wymiary: 185cm x 80 szer. i 
0 głębokości, cena: 120€. Duży kufer drew-
niany na zabawki, błękitny, wym.: 105 x 8 
x 52cm, cena: 80€. Zdjęcia przedmiotów 
mogę wysłać przez Wattsapp, Messenger, 
maile. T. 0476 920 819

  Praca: szukam
 Szukam pracy w co drugą sobotę, 

sprzątanie. T. 0465 541 130
 Mężczyzna, independant, szuka pracy: 

szpachlowanie, układanie płytek, elektryka, 
hydraulika. Własny samochód dostawczy i 
narzędzia. T. 0472 819 473

 Szukam pracy: sprzątanie Bruksela, 
Tervuren, nie na czeki, 10€.  
T. 0048 781 102 292

 Szukam pracy w budowlance, język 
angielski komunikatywny. Prawo jazdy kat. 
B. T. 0489 130 737

 Szukam pracy w budownictwie, znam 
różne prace. T. 0488 096 104

 Szukam pracy: godzin, sprzątanie domów, 
hoteli, gabinetów medycznych.  
T. 0488 343 529

 Szukam pracy, remonty od A do Z, 
malowanie, szpachlowanie, płytki, 
konstrukcje, parkiety, murowanie, ogrody, 
dachy, itp. Dokładny, bez nałogów, własne 
auto. T. 0483 054 808

 Poszukuję pracy w budownictwie.  
T. 0486 412 981

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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 SERVICE



GAZETKA   77



OGŁOSZENIA DROBNE

78 GAZETKA

  Praca: zatrudnię

Aktualne ogłoszenia biur pracy  
znajdziesz na naszej stronie  

www.gazetka.be

  Szkoła językowa poszukuje lektorów 
języka francuskiego, niderlandzkiego i an-
gielskiego. Kontakt: jtmasiel@me.com

  Agencja Pośrednictwa Pracy NEXT s.c. 
poszukuje dla jednego z klientów w Belgii 
zmotywowanych kandydatów do pracy 
w zawodzie: Elektromechanik. Praca w 
dwuosobowym zespole przy montażu / 
obsłudze / utrzymaniu / naprawie maszyn 
samobieżnych do szlifowania podług w 
magazynach i centrach logistycznych. Praca 

wykonywana w ok. 50% u klientów produ-
centa maszyn (Europa i Azja) oraz w 50% w 
zakładzie produkującym w Belgii.
Wymagania: wykształcenie kierunkowe w 
zawodzie elektromechanik, przynajmniej 
3-5 lat doświadczenia w pracy z maszyna-
mi, duża elastyczność (wyjazdy służbowe), 
min. komunikatywna znajomość języka 
ang. Gotowość podjęcia nauki języka 
niderlandzkiego, posiadanie własnego 
środka transportu. Oferujemy: atrakcyj-
ne wynagrodzenie – na początek 14,30 
EUR brutto/h, po 3 miesiącach, po ocenie 
okresu próbnego możliwa podwyżka w wy-
sokości uzależnionej od wydajności pracy, 
bony żywieniowe w wysokości 5€ dziennie, 
dodatek wakacyjny (zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w Belgii - 15.38% rocznych 
zarobków brutto), premię roczną (w wy-
sokości 8.15% rocznych zarobków brutto), 
dodatek rodzinny, pozostałe premie, bonu-
sy i inne świadczenia zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w Belgii, zorganizowanie 
wszelkich formalności związanych z za-
trudnieniem w Belgii, koszty zagranicznych 
podróży służbowych pokrywane przez 
pracodawcę, koszty zakwaterowania pod-
czas podróży służbowych (pokoje jedno-
osobowe) pokrywane przez pracodawcę. 
Zainteresowane osoby prosimy o przesła-
nie aktualnego CV na adres:
info@nextagency.eu
Prosimy o zamieszczenie klauzuli poniżej: 
(tylko aplikacje z właściwą klauzulą będą 
rozpatrywane)

  Agencja Pracy NEXT s.c. poszukuje dla 
jednego z klientów w Belgii zmotywowa-
nych kandydatów do pracy w zawodzie: 
rzeźnik bez znajomości języka! Firma 
specjalizuje się w przetwarzaniu mięsa wie-

przowego. Obróbka mięsa może polegać 
na wycinaniu organów na ubojni, usuwaniu 
kości lub pracy na porcjowaniu tusz na linii 
produkcyjnej.  
Wymagania: doświadczenie w pracy rzeź-
nika, posiadanie własnego środka trans-
portu.
Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie: 
13,24 EUR brutto/h w ciągu pierwszych 
6-ciu miesięcy pracy, 13,67 EUR 6-12 
miesięcy, 14,07 – po 1-wszym roku pracy, 
14,51 po 2-gim, 15,06 po trzecim roku pra-
cy, bony żywnościowe – 7,15 EUR za każdy 
przepracowany dzień, dodatek wakacyjny 
(zgodnie z przepisami obowiązującymi w 
Belgii - 15.38% rocznych zarobków brutto), 
premię roczną (w wysokości 8.15% rocz-
nych zarobków brutto), dodatek rodzinny, 
pozostałe premie, bonusy i inne świadcze-
nia zgodnie z przepisami obowiązującymi 
w Belgii, zorganizowanie wszelkich formal-
ności związanych z zatrudnieniem w Belgii, 
organizacja zakwaterowania – płatne 75 
- 90 EUR tygodniowo (pracownik może 
korzystać z własnego mieszkania). Zain-
teresowane osoby prosimy o przesłanie 
aktualnego CV na adres:
info@nextagency.eu
Prosimy o zamieszczenie następującej klau-
zuli: (tylko aplikacje z właściwą klauzulą 
będą rozpatrywane)
Klauzula: Niniejszym wyrażam dobrowol-
nie zgodę na przetwarzanie danych oso-
bowych zawartych w moim CV przez NEXT 
s.c. do potrzeb realizacji procesu rekrutacji 
oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych 
(zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarza-

Grupa rodzinna Al-Annon ,,Misja” 
zaprasza na spotkania wszystkich, 

którym bliski jest problem alkoholowy. 
W każdy czwartek o godz. 20 

rue Jourdan 80
1060 Saint-Gilles

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

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

Stawiamy czystość na
pierwszymmiejscu!

02/735 64 94
www.ikr-magiconcept.com

Rue Colonel Bourg 22
1030 Bruxelles

Serdecznie zapraszamy
do współpracy z nami.

IKR&MAGI
t i tres serv ices
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niem danych osobowych). Wyrażam także 
zgodę na udostępnianie moich danych 
osobowych potencjalnym pracodawcom 
w kraju i za granicą do celów związanych z 
procesami rekrutacji. Rozumiem, że mogę 
żądać dostępu do moich danych osobo-
wych, żądać ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, a także prze-
noszenia danych. KRAZ 18051

  Ogrodnik w Belgii. Nasz klient specja-
lizuje się w aranżacji i pielęgnacji dużych 
terenów zielonych takich jak ogrody, 
tarasy, kwietniki, żywopłoty itp. Oferujemy 
stabilną i dobrze płatną pracę na podsta-
wie belgijskiej umowy. warunki finansowe: 
atrakcyjne wynagrodzenie: 12-13€ brut-
to/godz., bonusy: trzynastka, pieniądze 
wakacyjne, kilometrówka, zasiłek rodzinny, 
ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe, 
zwrot kosztów za pierwszy dojazd do Belgii 
(125€), płatne święta. Zakwaterowanie 
niedaleko miejsca pracy (70 €/tydzien). Za-
kres obowiązków: konserwacja trawników, 
żywopłotów, kwietników itp., obsługa ma-
szyn takich jak kosiarki, sekatory, wycinarki 
itp., ciężka fizyczna praca wsród natury, w 
różnych warunkach pogodowych, układa-
nie kostki brukowej, aranżacja i dekorowa-
nie ogrodów, budowa basenów ogrodo-
wych. Wymagania: entuzjazm i gotowość 
do pracy, również nadgodzin, doświad-
czenie na podobnym stanowisku, podsta-
wowa wiedza z zakresu botaniki (gatunki 
roślin, warunki uprawy), jęz. angielski lub 
niderlandzki w stopniu komunikatywnym, 
prawo jazdy kat. B oraz własny samochód. 
Zainteresowanych prosimy o przesłanie 
swojego cv na adres: praca@jobtalent.pl 
lub kontakt tel. Sylwia +48 814 408 893

  Mieszkanie: wynajmę
   Wynajmę oddzielny pokój kobiecie, cena 

330€, dzielnica Forest. T. 0479 804 985
   Pokój do wynajęcia, bez meldunku, cena 

250€/m-c, 1 miesiąc gwarancji. T. 0465 914 
229

   Maison 100 m2, 3 chambres à coucher à 
louer. Situation calme, 1480 Saintes (Tubi-
ze). Prix 650€/mois. Renseignement: 0471 
501 024, angelika.bel@hotmail.com

   Mieszkanie do wynajęcia, 2 pokoje, 
salon z kuchnia, łazienka. Anderlecht, koło 
metra Bizet i Veeweyde, cena 660€ + opła-
ty. T. 00 48 518 370 196

   Uccle, wynajmę pokój na biuro, cena do 
uzgodnienia. T. 0472 378 031

   Na przeciw batuaru, Anderlecht, drugie 
piętro, apartament: 1 pokój, salon, kuch-
nia, łazienka, hol, wc, ogrzewanie: convec-
teur à gaz, dla małżeństwa, bez zwierząt, 
legalna praca, minimalna znajomość języka 
francuskiego, 2 miesiące gwarancji, wolne, 
cena 570€. T. 0499 318 086 lub  
0477 201 824

   Szukam współlokatora, mieszkanie przy 
metrze Clemenceau. T. 0466 321 916

  Nieruchomości
  Sprzedam lub zamienię z dopłatą na 

mniejsze w Białymstoku, mieszkanie, 60 
m2, 3 pokoje. Parter z garażem i działką 
5 arową, dwustronne. Toaleta oddzielnie. 
Pełna własność. Kameralne osiedle w baj-
kowej scenerii przy lesie, czyste powietrze, 
woda do picia bezpośrednio z kranu. Mili i 
uczynni sąsiedzi. Miejsce rekreacyjne nad 

wodą 5 km od Kleszczel, cena 82 000 tys.zł. 
T. 0048 503 350 389 

  Sprzedam dom po remoncie, 140m² na 
działce o powierzchni 700m². Grabarka-
obok Siemiatycz. Stan do zamieszkania, 
cena 210.000 zł. T. +48 600 694 567

  Sprzedam działki po 2.900m² Kowalowce 
14km od Białegostoku, kierunek Zabłudów. 
Cena 20zł/m². T. +48 663 592 532

  Ładny, duży dom na działce o powierzch-
ni 3.000m², 14 km od Białegostoku. T. +48 
663 592 532

  Sprzedam pensjonat w stanie surowym 
zamkniętym 750m² na działce ogrodzonej 
2340m² na skraju Puszczy Białowieskiej z 
widokiem na zalew Siemianówka - w lini 
prostej 300m za kwotę 170 000 €. T. +32 
499 257 334

  Sprzedam mieszkanie w Białymstoku os. 
Piasta- 61 m, 3 piętro. Stan mieszkania: do 
wprowadzenia. Cena: do uzg. T. +48 729 
357 596 

  Dom jednorodzinny o powierzchni 
użytkowej 164 m2, położony na 20 aro-
wej działce, na wzgórzu w malowniczej 
nadbużańskiej wsi Mierzwice, na terenie 
Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom 
Bugu”. Budynek na murowanym fun-
damencie zbudowany z bala, przykryty 
blacho-dachówką, wybudowany w 2007 r. 
Dom przytulny, zadbany w skład którego 
wchodzą dwie kondygnacje + podpiwni-
czenie. Na parterze znajdują się: wiatrołap 
(3,8m2), hol (8,43m2), salon (24,12m2), 
2 widne pokoje (11,88m2 i 15,08m2), 
kuchnia (11,60m2), łazienka z prysznicem 
(5,67m2). Piętro: hol (9,44m2), 4 pokoje 
(po ok 11m2), łazienki z wanną (5,34m2), 
pomieszczenie gospodarcze (2,48m2) oraz 
2 tarasy. Ponadto jest jeszcze jedna niedo-
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OGŁOSZENIA DROBNE

GRUPA ANONIMOWYCH  HAZARDZISTÓW „JEDNOŚĆ” z BRUKSELI 
zaprasza wszystkich, którzy mają problem z hazardem 

oraz tych, którzy chcą zweryfikować czy problem hazardu ich dotyczy. 
PRZYJDŹ NA MITINGAH : 

Polska Misja Katolicka, rue Jourdan 80, 1060 Saint-Gilles 
w każdy piątek o godz.20 . 

Telefon info +32485 869 003

Jeżeli picie ukochanej osoby sprawia, że czujesz się nieszczęśliwa/liwy, to zapraszamy Cię na nasze spotkania. 
Podzielimy się siłą, nadzieją, doświadczeniem. Zapraszamy w każdą środę o godz. 19.30.

Sterlingerstraat 4 - 2140 Borgerhout - Antwerpia
W każdą drugą środę miesiąca zapraszamy na mityngi otwarte.

Kontakt: (+32) 0487 49 95 07      carpediem.antwerpia@gmail.com

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!

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

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

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

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

ANONIMOWI ALKOHOLICY
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 nadużywania alkoholu. Mamy sprawdzoną pomoc 

popartą 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 np. w Brukseli:

GRUPA „ODNOWA 2006” (SCHAERBEEK): RUE PORTAELS 25 - 1030 BRUKSELA.  
MITINGI: PONIEDZIAŁEK, GODZ. 20.00 

GRUPA „QUO VADIS” (SAINT GILES): RUE JOURDAN 80 - 1060 BRUKSELA.  
MITINGI: WTOREK, CZWARTEK – GODZ. 20.00  

GRUPA „JAK TO DZIAŁA” (CENTRUM)  : RUE LEON LEPAGE 33-35 - 1000 BRUKSELA. 
MITINGI: PIĄTEK, GODZ. 20.00

GRUPA „ZIOMKI”: RUE DE LA REVOLUTION 18 (MADU) - 1000 BRUKSELA.  
MITINGI: SOBOTA, GODZ. 18.00, NIEDZIELA GODZ. 10.00

kończona łazienka (5,15m2), którą można 
zaadoptować na garderobę.
Podpiwniczenie jest pod całym domem w 
którym znajdziemy: spiżarnię (7,24m2), 
kuchnie letnią (16,46m2), kotłownie 
(9,26m2) oraz garaż (24,3m2). Dom ogrze-
wany piecem na ekogroszek, zaopatrzony 
w agregat prądotwórczy oraz przydomową 
ekologiczną, dwukomorową oczyszczal-
nię.Działka efektownie zaprojektowana i 
zagospodarowana w liczne drzewa i krzewy 
owocowe. Rozprowadzone podlewanie 
kropelkowe. Całość ogrodzona płotem 
metalowym, obsadzona dookoła tujami. 
Nieruchomość znajduje się zaledwie 350 
m od rzeki Bug. To idealna propozycja dla 
osób poszukujących ciszy, spokoju i kontak-
tu z naturą. Cena: 132 000€ do negocjacji. 
T. +48 602 452 906

 Wiadomości osobiste

  Pani 55 lat pozna pana bez zobowiązań, 
zdecydowanego na poważny związek i spę-
dzenia milego wolnego czasu we dwoje.  
T. 0487 605 947

 Różne
  FC Nieuw Polonia Antwerpen prowadzi 

nabór do klubu piłki nożnej dla dzieci z 
rocznikiów 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2010, 2011 i starszych.  
T.0489 631 953, 0486 686 156
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FIRMA SPRZĄTAJĄCA 
zaprasza do skorzystania z usług:

•   Sprzątanie biur, firm, sklepów, gabinetów, 
galerii handlowych, klatek schodowych, obiektów po remoncie, 
po budowie, ...
•   Mycie okien oraz witryny sklepowych.
•   Świadczymy usługi abonamentowe, jak i również  
     jednorazowe zlecenia.
•   Posiadamy duże doświadczenie i zaufany personel.
•   Wystawiamy faktury VAT
•   Bezpłatna wycena

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego oraz mailowego:
Gsm: 0476 920 819, e-mail: cleaning@dap-com.be
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UDANEGO 
        LETNIEGO 
              WYPOCZYNKU!
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Zapraszamy do podróży z nami!

PRZEWÓZ
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LINIE AUTOKAROWE DO POLSKI
J. WISZNIEWSKI

TEL. 02 511 29 38
GSM 0495 65 00 34
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