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Wyjątkowo wysokie temperatury w paździer-
niku cieszyły mieszkańców Europy, Australii, 
większości Azji, a także Arktyki. Średnia tem-
peratura była o 0,69 stopnia wyższa niż wynosi 
średnia dla października z ostatnich 30 lat. Po-
przedni rekord padł w 2015 r.
W Polsce październik nie był rekordowy, ale 
temperatury przekraczały normy – w niektóre 
dni nawet o 6–7 stopni.
To kolejny rekord temperatur w tym roku – li-
piec był najcieplejszym miesiącem w historii 
pomiarów. Mimo to rok 2019 raczej nie będzie 
najgorętszym w historii. Powinien się jednak 
znaleźć w pierwszej piątce. 

• • •

Podnoszenie się poziomu morza nabiera 
tempa. Bez redukcji emisji gazów cieplar-
nianych poziom wód będzie rósł do 2100 r. 
ponad 10-krotnie szybciej niż w XX w. – wy-
nika z raportu IPCC. Pokrywy lodowe Gren-
landii i Antarktyki topnieją, uwalniając po-
nad 400 mld ton wody rocznie. Każdego lata 
obszar Arktyki pokryty śniegiem kurczy się 
o 13%. Do połowy wieku nawet 80% górnej 
warstwy oceanów straci tlen, co spowoduje 
wymarcie wielu gatunków.
Jak dotąd poziom oceanu podniósł się w wyniku 
emisji gazów cieplarnianych spowodowanych 
przez człowieka o 16 cm, a zmiana ta nabiera 
tempa. Prowadzi to do podwójnego zagrożenia 
dla mieszkańców wybrzeży: po pierwsze z powo-
du samego podnoszenia się poziomu wody, po 
drugie ze względu na większą częstotliwość eks-
tremalnie wysokich fal i tropikalnych cyklonów.

• • •

Środkowoeuropejskie kraje UE, tworzące front 
przeciw napływowi imigrantów, niepostrzeżenie 
przyciągają ich coraz więcej. To właśnie wschod-
nioeuropejskie kraje członkowskie Unii stały się 
tymi, gdzie imigracja rośnie najszybciej w Europie.

Według danych Eurostatu polskie władze wy-
dały w 2018 r. ponad 635 tys. pozwoleń na 
pobyt – najwięcej w Europie. Dla porównania 
w Niemczech, które mają 82 mln mieszkań-
ców, w tym samym okresie wydano 543 tys. 
pozwoleń. Ponad 80% pozwoleń na pobyt 
w Polsce wydawane jest Ukraińcom. Dziesię-
ciomilionowe Czechy wystawiły w 2018 r. po-
nad 71 tys., a Węgry ponad 55 tys. pozwoleń 
na pobyt. Z kolei Słowacja, licząca 5,5 miliona 
mieszkańców – 21 tys.

• • •

Mieszkańcy Europy stają się coraz bardziej to-
lerancyjni – wynika z badania opinii publicznej 
Eurobarometr, przeprowadzanego regularnie 
na zlecenie Komisji Europejskiej. Mieszkańcy 
28 państw Unii zostali zapytani m.in. o to, jak 
czuliby się, gdyby na czele ich kraju stanęła np. 
osoba homoseksualna lub o innym niż więk-
szość kolorze skóry. W większości przypad-
ków nastąpił wzrost pozytywnych odpowiedzi 
w porównaniu z badaniem sprzed czterech lat.
Gdyby na czele państwa stanął gej, lesbijka 
lub osoba biseksualna, komfortowo czułoby 
się 64% obywateli UE. 
W przypadku lidera wyznającego inną niż więk-
szość religię najbardziej komfortowo czuliby się 
Brytyjczycy, a także Irlandczycy. Na przeciwle-
głym biegunie znalazły się Cypr oraz Litwa. Wy-
niki w Polsce okazały się nieco niższe niż śred-
nia w państwach UE. Z osobą homoseksualną 
lub biseksualną na kierowniczym stanowisku 
w kraju dobrze czułoby się 49% Polaków.

• • •

Belgowi, Holendrzy, Austriacy i Finowie są 
najszczęśliwsi w całej Unii. Ponad 3/4 bada-
nych w tych krajach deklarowało zadowolenie 
z życia. Polska, w której za szczęśliwe uznaje 
się nieco mniej niż 70% społeczeństwa, jest na 
8. miejscu w UE.

Badanych poproszono o wskazanie, czy w ciągu 
ostatnich czterech tygodni byli szczęśliwi przez 
cały czas, przez większość czasu, czasami, od 
czasu do czasu lub w ogóle nie byli szczęśliwi. 
W Belgii, Holandii, Austrii i Finlandii 76% an-
kietowanych odpowiedziało, że przez ostatnie 
cztery tygodnie przed badaniem (dane z 2018 r.) 
czuło się szczęśliwie przez większość czasu.
Kolejne bardzo szczęśliwe społeczeństwa to 
mieszkańcy Luksemburga (74% osób), Hisz-
panii (72%) i Danii (70%). Tuż za Duńczykami 
uplasowali się Polacy (ok. 69%), których wynik 
jest nieco lepszy niż Francuzów, Niemców czy 
Szwedów. Średnio w UE za szczęśliwych przez 
większość czasu uznawało się 62% badanych.
Najmniej szczęśliwi zdają się być Łotysze. Tylko 31% 
mieszkańców tego kraju pozytywnie odpowiedzia-
ło na pytanie, czy przez większość czasu czuli się 
szczęśliwie. W Bułgarii odsetek ten wyniósł 35%, 
w Chorwacji 42%, na Litwie 45%., a w Grecji i Ru-
munii po 46%. Eurostat nie miał danych na ten te-
mat z Irlandii, Słowacji i Wielkiej Brytanii.

• • •

Belgowie zarabiają rocznie średnio 18 tys. euro 
netto. W Walonii najwyższy dochód jest w gmi-
nach: Lasne (26 tys. euro), Neupré i Chaumont- 
-Gistoux, we Flandrii: Sint-Martens-Latem 
(30 tys. euro), Keerbergen i Oud-Heverlee. 
Najniższy dochód ma gmina Saint-Josse-ten-
-Noode w Brukseli (10 tys. euro).

• • •

781 419 to liczba broni oficjalnie zarejestrowa-
nej w Belgii w 2018 r. Jest to o 12% więcej niż 
w 2017 r. Szacuje się jednak, że broni posiada-
nej nielegalnie jest w Belgii ok. 700 tys. sztuk. 
Łącznie daje to 1,5 mln egzemplarzy. 

• • •

W Europie w wyniku przemocy każdego dnia 
umiera siedem kobiet.





WIADOMOŚCI

6 GAZETKA PAP

Wybrano marszałków  
Senatu i Sejmu

Tomasz Grodzki został marszałkiem Sena-
tu. W imiennym głosowaniu jego kandyda-
turę poparło 51 senatorów. Przedstawiciel 
Platformy Obywatelskiej wygrał ze Stani-
sławem Karczewskim z PiS, który uzyskał 
48 głosów. Jednak osoba wstrzymała się 
od głosu. 

Posłanka PiS Elżbieta Witek została wy-
brana marszałkiem Sejmu IX kadencji. 
Funkcję tę pełniła również w minionej 
kadencji. Za jej kandydaturą opowiedzia-
ło się 314 posłów, 11 było przeciw, a 134 
wstrzymało się od głosu. Elżbieta Witek 
po raz pierwszy objęła funkcję marszałka 
Sejmu na początku sierpnia br., zastępu-
jąc Marka Kuchcińskiego (PiS), który – 
w związku z informacjami o lotach rządo-
wymi samolotami – podał się do dymisji.

Holandia ogranicza prędkość na 
autostradach do 100 km/h

Kraje członkowskie Unii Europejskiej stale 
dążą do obniżenia emisji szkodliwych sub-
stancji przez samochody. Jednym ze sposo-
bów jest zaproponowane przez holenderskie 
władze ograniczenie prędkości w całym kraju 
do maksymalnie 100 km/h. Przepis najpraw-
dopodobniej wejdzie w życie już w 2020 r.

Limit prędkości, który obecnie obowiązuje na 
holenderskich autostradach, to 130 km/h. 

Zgodnie z pierwotnymi założeniami pro-
jektu, władze Holandii najprawdopodob-
niej zdecydują się na pośrednią opcję 
wprowadzającą ograniczenie prędkości do 
100 km/h za dnia. W godzinach mniejsze-
go natężenia ruchu, czyli pomiędzy 19.00 
a 6.00, obowiązywać ma natomiast dotych-
czasowe 130 km/h. Niewykluczone, że za-
proponowane rozwiązanie nie będzie stałe.

Wybory w Wielkiej Brytanii
Brytyjscy posłowie zdecydowali pod koniec 
października, że przedterminowe wybory do 
Izby Gmin odbędą się 12 grudnia br. Będą to 
pierwsze przeprowadzone w grudniu wybo-
ry w Wielkiej Brytanii od 1923 r.

Zgłoszony przez rząd Borisa Johnsona pro-
jekt ustawy o przeprowadzeniu przedtermi-
nowych wyborów poparło 438 posłów, prze-
ciwnych było zaledwie 20. 

Johnsonowi, który stoi na czele rządu mniej-
szościowego, wreszcie udało się uzyskać 
zgodę posłów na nowe wybory. Wcześniej 
trzykrotnie zgłaszał wniosek o skrócenie ka-
dencji, ale ani razu poparcie dla tego wnio-
sku nie zbliżyło się nawet do wymaganej 
większości dwóch trzecich. Johnson liczy, że 
wybory dadzą mu bezwzględną większość 
w Izbie Gmin, a w konsekwencji możliwość 

skutecznego rządzenia. To także mogłoby 
przełamać trwający od wielu miesięcy pat 
wokół brexitu, bo w obecnej podzielonej 
Izbie Gmin nie udało się uzyskać poparcia 
dla żadnego wyjścia z sytuacji. Jeśli konser-
watyści faktycznie będą mieli większość, 
przyjęcie uzgodnionego 17 października po-
rozumienia z Unią Europejską będzie znacz-
nie łatwiejsze.

Donald Tusk szefem  
Europejskiej Partii Ludowej (EPL)
Były premier Polski i lider Platformy Obywa-
telskiej, obecny przewodniczący Rady Euro-
pejskiej Donald Tusk został wybrany na szefa 
EPL na kongresie ugrupowania w Zagrzebiu. 
Głosowanie na konwencji w Zagrzebiu było 
jedynie formalnością, ponieważ Tusk był jedy-
nym kandydatem do zastąpienia pełniącego 
tę funkcję od 2013 r. Francuza Josepha Daula.

Były premier oficjalnie obejmie nowy urząd 
1 grudnia, a więc w dniu, w którym upłynie 
jego kadencja na stanowisku przewodni-
czącego RE (którym został w 2014 r.).

Europejska Partia Ludowa to największa mię-
dzynarodowa frakcja w Parlamencie Europej-
skim. Należą do niej głównie partie centrowe 
oraz centroprawicowe, m.in. polskie Platfor-
ma Obywatelska i PSL, a także niemieckie 
CDU i hiszpańska Partido Popular.

Parlament Europejski przyjął rezolucję po-
tępiającą Polskę za projekt ustawy doty-
czący edukacji seksualnej. Za rezolucją gło-
sowało 471 europosłów, 128 było przeciw, 
a 57 wstrzymało się od głosu. Pod projektem 
rezolucji podpisani są europosłowie najwięk-
szych frakcji w PE: EPL, Socjaliści i Demokraci, 
Odnowić Europę, Zieloni i GUE.

PE wezwał w tym dokumencie, aby polski 
parlament wstrzymał się od przyjęcia propo-
nowanego projektu ustawy oraz „zapewnił 
młodzieży dostęp do kompleksowej edukacji 
seksualnej”. W przyjętej rezolucji europarla-
ment „wyraża głębokie zaniepokojenie nie-
zwykle niejasnymi, szerokimi i nieproporcjo-
nalnymi przepisami projektu ustawy, które 
de facto zmierzają do penalizacji upowszech-
niania edukacji seksualnej wśród nieletnich”.

Europosłowie wskazują, że zakres propo-
nowanych przepisów „potencjalnie grozi 

wszystkim osobom – a w szczególności edu-
katorom seksualnym, w tym nauczycielom, 
pracownikom służby zdrowia, pisarzom, 
wydawcom, organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego, dziennikarzom, rodzicom 
i opiekunom prawnym – karą pozbawienia 
wolności do trzech lat za nauczanie o ludz-
kiej seksualności, zdrowiu i stosunkach in-
tymnych”.

PE obawia się, że projekt miałby „blokujący” 
wpływ na edukatorów, oraz wskazuje, że jed-
ną z głównych barier dla edukacji seksualnej 
jest brak wsparcia edukatorów. Wzywa też 
do udzielenia wsparcia osobom zapewnia-
jącym taką edukację i informacje w sposób 
rzeczowy i obiektywny.

Europosłowie, którzy poparli rezolucję, uwa-
żają, że edukacja seksualna jest niezbędną 
częścią programu nauczania w szkołach 
w celu spełnienia standardów Światowej 

Organizacji Zdrowia (WHO) dla Europy w za-
kresie edukacji i ochrony młodzieży. Stwier-
dzają również, że edukacja seksualna powin-
na obejmować takie tematy jak „orientacja 
seksualna i tożsamość płciowa, ekspresja 
seksualna, związki i wyrażanie zgody, a tak-
że informacje o negatywnych skutkach lub 
chorobach, takich jak choroby przenoszone 
drogą płciową i HIV, nieplanowana ciąża, 
przemoc seksualna i krzywdzące praktyki, ta-
kie jak uwodzenie oraz okaleczanie żeńskich 
narządów płciowych”.

W rezolucji zachęca się wszystkie państwa UE 
do zapewnienia wyczerpującej i odpowied-
niej do wieku edukacji seksualnej w szkołach. 
Brak informacji o seksie i seksualności zagra-
ża bezpieczeństwu i dobrostanowi młodych 
ludzi oraz czyni ich bardziej podatnymi na 
wykorzystywanie seksualne, nadużycia i prze-
moc, w tym molestowanie w internecie.

PE krytykuje Polskę za projekt dotyczący edukacji seksualnej 





Już niedługo na choince rozbłysną 
wesołe lampki, kuchnia zapachnie 
barszczem, stół przywdzieje od-
świętne koronki, a w lodówce umo-
ści się wygodnie królowa wszystkich 
polskich spotkań rodzinnych – sa-
łatka wielowarzywna z majonezem. 
Wśród zapachu makowca, mandary-
nek i jedliny staniemy naprzeciwko 
siebie – nieco zmieszani i niepewni, 
bo przecież w pozostałe dni w roku 
mało mamy odwagi, by się ucało-
wać, przytulić i poklepać po ramie-
niu – aby składać sobie życzenia. 

spokoju, kiedy czytacie gazetę; dobrego 
pomocnika, kiedy naprawiacie samochód, 
takiego, co to wie od razu, gdzie zaświecić 
latarką. Dziękujemy wam za każde upo-
mnienie, że sukienka za krótka, że plecy na 
wierzchu, że broda za długa, a włosy to jak 
jakiś La� no amoroso, za każde poklepanie 
po ramieniu i mądrość w stylu: „tego kwiatu 
to pół światu”. Bądźcie z nas dumni, tak jak 
my jesteśmy dumni z każdego z was. 

Żebyśmy potrafi li się dogadać, nawet kiedy 
podbieramy sobie ciuchy i wyjadamy zacho-
mikowane dobrodziejstwa. Braciom, żeby 
siostry nie doprowadzały ich do palpitacji 
wyborami ukochanych, siostrom, żeby nie 
musiały zbyt długo słuchać: „a nie mówi-
łem”. Kochamy się, kiedy podkradamy sobie 
maszynki do golenia, kiedy „w zaufaniu” mó-
wimy rodzicom, co, kto, kiedy i z kim prze-
skrobał, kiedy czytamy sobie pamiętniki. 
Pamiętajmy o tym, że nie ma nic silniejszego 
od miłości rodzeństwa. Sami nie damy rady 
światu – razem możemy wszystko. Bądźmy 
dla siebie dobrzy, wybaczajmy sobie i dbaj-
my o siebie wzajemnie. Przyjdzie kiedyś taki 
dzień, że zostaniemy tylko my, i na ten dzień 
musimy być przygotowani, a przygotować 
nas może przyjaźń i bliskość. 

Żeby umiała być razem mimo kłótni o polity-
kę przy stole i nadmiernego zainteresowania 
czyimś stanem cywilnym. Ciociom i babciom 
spokoju, zdrowia i wytrwałości – potrzeba 
tego wiele, kiedy tak wiele jest osób, o któ-
re trzeba się troszczyć. Wujkom i dziadkom 
mniej nerwów „na to wszystko i cały ten 
bajzel na Wiejskiej”. Wszystkim – żeby żyło 
się lepiej i spokojniej, żeby mniej nas dzieliło, 
a więcej jednało, nie tylko na Wigilię. Abyśmy 
potrafi li podać sobie dłoń i być razem. Wiele 
jest osób, które rodzinę próbują rozebrać na 
czynniki pierwsze, wywrócić do góry nogami, 
rozbić i obrzydzić; życzymy wam, żebyście się 
nie dali i byście żyli tak, jak macie ochotę. Że-
byście mogli być szczęśliwi w każdym ukła-
dzie, niezależnie od rodzaju ślubu, tego, czy 
macie dzieci czy nie, i tego, czy te dzieci mają 
mamę i tatę czy dwie mamy albo dwu ojców. 

Rodzina to rodzina, jest taka, jaką sami two-
rzycie; to ludzie, z którymi jest wam dobrze, 
nawet jeśli nie ma w niej więzów krwi. Miej-
cie odwagę o nią walczyć. Życzymy rodzinom 
miłości, ciepła i świętego spokoju.

Życzymy wam mądrości i zdrowego rozsąd-
ku, odwagi w przyznawaniu się do błędów 
i ochoty, by się na nich uczyć. Życzymy wam 
i sobie wzajemnie, żebyście byli w wielu spra-
wach z dala od siebie, żebyście osobno w ci-
chości serca i czystości sumień pracowali nad 
zapewnieniem dobrego życia obywatelom 
i owieczkom. Życzymy wam powściągliwości 
w słowach i opiniach. Prawdziwego Światła, 
które będzie wskazywało dobrą i słuszną dro-
gę dobrobytu i rozwoju. Nie zapominajcie, że 
jesteście tu dla ludzi bez względu na ich rasę, 
kolor skóry, orientację i upodobania. Życzymy 
wam rozwagi w podejmowaniu decyzji, które 
będą służyć wszystkim, a nie tylko wam. 

Życzymy czystego powietrza i wody. Mniej 
plas� ku, oleju i smogu, a więcej drzew w la-
sach, ryb w rzekach i kwiatów na łąkach. 
Żeby pory roku wróciły na swoje miejsce 
i cieszyły nas tym, co mają najlepsze – wio-
sna deszczem majowym i stokrotkami, lato 
słońcem i owocami, jesień kolorami, a zima 
śniegiem. Mniej susz i powodzi, a więcej 
równowagi. Życzymy przestrzeni do życia 
dla wszystkich zwierząt i roślin, żeby mo-
gły cieszyć nas swoją obecnością. Ludziom 
życzymy energii w działaniach na rzecz kli-
matu i planety. Przekujcie żale wylewane 
na Gretę, Anunę i innych w czyny, które 
pozwolą ocalić naszą przyszłość. 

Życząc sobie miłości, nie zapominajmy 
o tym, by kochać się wzajemnie; życząc so-
bie zdrowia, pamiętajmy, by nie zatruwać 
się, nie ranić, nie zabijać i nie krzywdzić; 
życząc sobie spokoju, dajmy ten spokój i in-
nym; życząc sobie radości, róbmy wszystko, 
żeby dawać innym wokół więcej uśmiechu, 
a mniej łez. Dobrych świąt wszystkim!

Anna Albingier
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Żeby pamiętała, że kochamy ją zawsze, na-
wet kiedy boczymy się za to, że każe nało-
żyć czapkę, „bo zimno”. Trzydziesto-, czter-
dziestoletnie i jeszcze starsze dzieci są wam 
wdzięczne za troskę o zatoki i gardła, dzięku-
ją za każdy ciepły sweter i jeszcze jedną parę 
rękawiczek. Życzymy sam wszystkim zdrowia 
i siły, żebyście wytrzymywały nasze maru-
dzenia i niepotrzebne gniewy. Uśmiechu, 
nawet w najbardziej zły i ciemny dzień, kiedy 
martwicie się naszymi kłopotami bardziej niż 
my sami. Odwagi, żebyście umiały odstawić 
innych na chwilę i zająć się sobą. Dobrych 
ludzi wkoło, którzy docenią, jak bardzo wiele 
robicie dla wszystkich każdego dnia. Miłości, 
która wynagrodzi każde „weeeź, mamoooo”, 
każde przewrócenie oczami, każdy błąd, każ-
de „ja wiem lepiej”, kiedy tak naprawdę to 
wy zawsze macie rację. 

Żeby w zdrowiu dogadywał młodym kierow-
com, że „więcej przejechał do tyłu niż oni do 
przodu”, słuchając przy tym „Złotych Prze-
bojów”. Życzymy wam odwagi, kiedy jest źle 
– mężczyźni też płaczą, nie bójcie się przyjść 
do nas i powiedzieć, że idzie nieco gorzej. 
My zawsze mogliśmy liczyć na wasze silne 
ręce, kiedy wszystko szło nie tak – teraz wy 
możecie przyjść do nas i to my postaramy 
się odegnać czarne chmury. Życzymy wam 
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Kościół, zwłaszcza w grudniu, zachęca do 
licznego udziału w mszach i skorzystania 
z sakramentu pokuty i pojednania, aby 
w sposób prawdziwie chrześcijański cele-
brować święta Bożego Narodzenia. Jednak 
bez względu na religię i kulturę, na całej 
szerokości geograficznej ostatni miesiąc 
w roku to dobry przyczynek do podsumo-
wań i refl eksji nad własnymi wyborami, po-
stawami i poczynaniami.

„Przepraszam” to słowo, którego wraz 
z „proszę” i „dziękuję” wymagamy od swo-
ich dzieci – zaraz po nauce „mama”, „tata” 

i „auto”. Paradoksalnie, w życiu dorosłym 
bardzo rzadko po nie sięgamy. Boczymy się, 
dąsamy, gniewamy. Niekiedy powstrzymuje 
nas chowana uraza, duma bądź przekora – 
rodzona siostra uporu. Tymczasem jedno 
słowo może rozwiązać monstrualny pro-
blem. Przeproszenie pozwala niewielkim na-
kładem i bez wyrzeczeń odbudować spalone 
mosty, tamuje lawinę narastających waśni, 
a jednocześnie dowodzi, że jesteśmy osoba-
mi godnymi zaufania, dojrzałymi, zrównowa-
żonymi emocjonalnie i praworządnymi. 

Przeproszenie to wyraz skruchy i zadość-
uczynienia. Bez presji, szantażu i inter-
wencji z zewnątrz. Musi być wynikiem 
dobrej woli nadawcy wobec odbiorcy. Na 
nic przeprosiny, jeśli nadal nie wierzysz 
w rację drugiej strony, a słowa – wyrzuco-
ne niechlujnie, z szybkością karabinu ma-
szynowego – wypowiadasz jedynie po to, 
by bezceremonialnie zakończyć konflikt. 
Autentyczne przeprosiny nie służą temu, 
by szybko zakończyć temat i uniknąć roz-
trząsania wątków. Przeciwnie, każdy punkt 
zapalny należy obgadać i wykrystalizować. 
Bo choćby pół populacji namawiało cię do 
odkupienia winy i postanowienia poprawy, 
to w istocie znaczenie ma tylko twoja nie-
wymuszona inicjatywa. 

Na co dzień liczy się etykieta nie tylko ję-
zykowa. Komunikację dzielimy na werbal-
ną i niewerbalną. Zakłada się, że w całym 
procesie komunikacyjnym za pomocą słów 
przekazuje się jedynie do 20 proc. infor-
macji. Ton głosu (decydujący o interpreta-
cji komunikatu) stanowi w tym zestawie-
niu 30 proc., a mowa ciała – aż 50 proc.! 

Warto zapamiętać, że informacja powinna 
zastać przekazana również za pomocą kana-
łu niewerbalnego, czyli winny temu towarzy-
szyć takie sygnały, jak pewny głos, otwarta 
postawa ciała czy spojrzenie prosto w oczy 
rozmówcy (kontakt wzrokowy jest przeja-
wem uwagi i zainteresowania). Postawa 
zamknięta stanowi barierę nie do pokona-
nia. Skrzyżowane na piersiach ręce (sygnał 
blokady), zaciśnięte pięści (wrogie nasta-
wienie), splecione dłonie (poczucie pewno-
ści siebie, dominacji i kontroli sytuacji) czy 
skulone ciało poinformuje odbiorcę o twoim 
nieprzychylnym nastawieniu. Z kolei posta-
wa dominująca – szeroko rozstawione nogi, 
na których mocno utrzymuje się cały ciężar 
ciała, a ręce złączone razem za plecami lub 
mocno położone na biodrach – da znać, że 
czujesz się wyżej w hierarchii, masz władzę 
i oczekujesz podporządkowania. Nie łam się, 
przepraszanie to nie oznaka słabości!

Nie da się ukryć – grudzień jest mie-
siącem pojednania. Trudno radować 
się życiem, kiedy nosisz na plecach 
bagaż pełen zebranych po drodze 
zwad, wypowiedzianych gorzkich 
słów i napastliwych gestów. Zanim 
zasiądziesz przy wigilijnym stole, 
uzdrów swoje relacje z bliskimi. Aby 
opłatek nie ugrzązł ci w gardle. 
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kreślisz rozmówcy, co powodowało twoim 
postępowaniem, i podeprzesz to konkreta-
mi, wówczas twoje stanowisko nabierze au-
tentyczności i dowiedzie uczciwości. Dodat-
kowo, gruntowna analiza całej sytuacji może 
sprawić, że więcej nie popełnisz tych samych 
błędów, i popchnie cię do korekty zachowań.

Chowanie się za gołym „przepraszam” 
przystoi jedynie trzylatkowi, który pory-
sował ścianę neonowymi flamastrami. 
Od osoby dorosłej, a tym samym świado-
mej i racjonalnej, wymaga się wyważonej 
i przekonującej wypowiedzi argumentacyj-
nej. Bo jeśli zataisz prawdę, rana nigdy nie 
zdoła się zabliźnić, a przy każdym spotka-
niu jątrzenie da o sobie znać.

Na przełomie IV i III w. p.n.e. w Atenach żył 
Zenon z Ki� on. Zapoczątkował on kierunek 
fi lozofi czny zwany stoicyzmem. Według fi -
lozofów tego nurtu człowiek, aby osiągnąć 
szczęście, musi zachować równowagę du-
chową, spokój i trzeźwość umysłu. Obojęt-
ność względem świata w duchu stoickim 
nie oznacza braku działania. Człowiek wi-
nien jedynie podporządkować się rozumo-
wi, a nie namiętnościom. Stoikiem nazy-
wamy kogoś, kto nie poddaje się emocjom, 
żyje zgodnie z naturą, wyrzeka się dóbr 
przemijających, a w zamian za to osiąga 
szczęście. Znajomość fundamentalnych za-
sad stoicyzmu to podstawa dla tych, którzy 
mają zamiar prosić o wybaczenie.

Przeprosiny muszą mieć swój ciężar. Pół-
gębkiem rzucone „sorry” to puste słowo. 
Nie kajaj się za swoje zachowanie między 
myciem zębów a oglądaniem serialu w te-
lewizji. Inaczej rozmówca w mig pomyśli, 
że bełkoczesz bez przekonania i żonglujesz 
frazesami. Osobie pokrzywdzonej należy 
się szacunek. Daj jej w prezencie swój czas 
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błędów, i popchnie cię do korekty zachowań.

Chowanie się za gołym „przepraszam” 
przystoi jedynie trzylatkowi, który pory-

Bądź świadomy swojej mowy niewerbalnej 
i deklaracji, jakie za sobą niesie. W proce-
sie komunikacji, zwłaszcza kiedy wyrażasz 
swe uczucia, liczy się spójność przekazu. 
Samo słowo „przepraszam” to tylko mały 
wycinek w ogromnej układance. Jeśli ciało 
będzie wysyłało przekaz odwrotny do in-
formacji zawartej w słowach, to rozmówcę 
ogarnie chaos i nieświadomie zaufa komu-
nikatowi niewerbalnemu. 

Kiedy podejmiesz decyzję, by przeprosić 
osobę, której wyrządziłeś krzywdę, stań 
przed lustrem i wypróbuj cały arsenał 
swoich możliwości. Obserwuj nogi, ręce, 
ramiona, dłonie, mimikę twarzy i gesty, ja-
kie wykonujesz. Zastanów się, co przy tym 
czujesz. Ćwicz, aż pozycja otwarta stanie się 
dla ciebie naturalna. Kiedy zaobserwujesz 
resztki irytacji, stresu czy pretensji, udaj się 
po torbę. Na focha. Przysięgam, widziałam 
kobiety spacerujące z takimi cacuszkami na 
ulicach polskich miast!

Na studiach dziennikarskich uczy się budowy 
informacji prasowej. Szkoda, że niewielu ze 
studentów potrafi  przenieść wykute na bla-
chę treści na grunt prywatny. Bo na szpal-
tach gazet widzimy szczegółowe komunikaty, 
a w życiu jesteśmy skąpi w słowach. Można 
rzec, że oszczędnie gospodarujemy prawdą.

Biorąc pod uwagę standardy publicystycz-
ne, do przeprosin podejdź jak profesjonali-
sta. Zanotuj informacje, które odpowiedzą 
na podstawowe pytania: Kto? Co? Gdzie? 
Kiedy? Dlaczego? Jak? Z jakim skutkiem? 
Co ważne, opis powinien być bezstronny, 
rzeczowy i dokładny. 

Przy tworzeniu informacji prasowej lead – 
streszczenie całego komunikatu – zostawia 
się na sam koniec. Po przeczytaniu tzw. za-
jawki czytelnik powinien być zorientowany 
w temacie i mieć już ogólną wiedzę, czego 
opisywany temat będzie dotyczył. Przede 
wszystkim jednak powinien chcieć czytać 
dalej. Ty również musisz na tyle sprytnie 
zagaić rozmowę, by rozmówca miał ochotę 
wysłuchać informacji, o której wspomniałeś 
we wstępie. I tu, podobnie jak w komunika-
cie prasowym, dobrą praktyką jest umiesz-
czenie najważniejszych treści na początku, 
dalej przechodząc do rzeczy mniej istotnych.

Tak wyeksponowana forma pozwoli odna-
leźć źródło problemu, a także punkt wyjścia 
do przeprosin. Bez kręcenia, bez owijania 
w bawełnę i szukania wymówek. Kiedy na-

i stuprocentową uwagę. Zwłaszcza że prze-
prosiny nie są aktem jednostronnym. Zgoda 
wymaga dialogu, więc daj innym dojść do 
głosu. Bądź przygotowany, że rozmówca 
zechce powrócić do punktu spornego i na 
nowo podejmie polemikę. Licz się z tym, że 
nie przyjmie przeprosin i spotkasz się z falą 
impertynencji. Przymknij oko na ponownie 
wykrzyczane pretensje, roszczenia i zaczep-
ki werbalne. Weź pełną odpowiedzialność 
za swój czyn. Jeśli już wszedłeś w rolę, tak 
łatwo się z niej nie wycofuj. Zachowaj cier-
pliwość, trzymaj nerwy na wodzy i bądź kon-
sekwentny. To chwila prawdy – sprawdzian, 
czy działasz uczciwie i honorowo. Bądź jak 
Zenon z Ki� on. Zachowaj stoicki spokój.

Słowa nic nie kosztują, a jednak „przepra-
szam” wydajemy jak na receptę. W dodatku 
często bez pełnego rozpoznania źródła scho-
rzenia. Korzystając ze świąt, u podstawy któ-
rych leży akt pojednania, wykonaj rachunek 
sumienia. W porozumieniu chodzi o to, by 
uwolnić się od ciężaru krzywd, które wyrzą-
dziliśmy innym, ale także od krzywd, które 
wyrządzono nam. Wszystko po to, by zrese-
tować uczucia i niczym tabula rasa zacząć od 
nowa zapisywać rozdziały życia, tym razem 
stroniąc od jadu czy wyrzutów sumienia. 

Opłatek wigilijny jest symbolem pojednania 
i przebaczenia, znakiem przyjaźni i miłości. 
Dawniej dzielenie się nim miało wymiar pa-
triotyczny – podtrzymywało ducha narodu 
w czasie rozbiorów, okupacji hitlerowskiej 
czy w stanie wojennym. Opłatki przekazy-
wano zesłańcom i więźniom politycznym, 
a także bliskim przebywającym na emi-
gracji. Były symbolem jedności i więzi na-
rodowej. Dziś również to znak braterstwa 
i przebaczenia. Warto wykorzystać ten sym-
boliczny gest, by zasiąść do wieczerzy z czy-
stym sumieniem i miękkim sercem.

Sylwia Znyk
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Chyba nie ma zakątka na Ziemi, gdzie by w okresie Bożego Narodzenia 
nie śpiewano tej kolędy. Melodia i tekst rozbrzmiewają w kościołach, ale 
i na świątecznych jarmarkach i w centrach handlowych. Pieśń znajduje się 
w repertuarze wielu słynnych muzyków i znanych piosenkarzy, ale śpiewały ją 
też… Muppety. Została nawet wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa 
UNESCO. Jej słowa niosą pocieszenie i nadzieję, a powstała – z potrzeby chwili.

To pierwsze słowa wiersza napisanego 
w 1816 r. przez młodego austriackiego wi-
karego Josepha Mohra. W utworze zawarł 
on swoją głęboką wiarę w odmianę losu 
ludzkiego, jaką niesie narodzenie Jezusa. 
Młody ksiądz był nie tylko głęboko reli-
gijny, ale i wrażliwy na los zwykłych ludzi. 
Sam pochodził z bardzo skromnej rodziny, 
a salzburska prowincja, w której mieszkał, 
była biedna. Europa podnosiła się ze znisz-
czeń po wojnach napoleońskich. Rok 1816 
był szczególny także dlatego, że na skutek 
wybuchu indonezyjskiego wulkanu Tambo-
ra nad kontynentem europejskim pojawiły 
się chmury pyłu, które spowodowały ano-
malie pogodowe: w lecie spadł śnieg, który 
zniszczył uprawy, powodując głód – był to 
tzw. rok bez lata. 

W przeddzień świąt Bożego Narodzenia 
1818 r. ksiądz Joseph Mohr poprosił swoje-
go przyjaciela Franza Xavera Grubera, orga-
nistę i muzyka, o skomponowanie melodii 
do napisanego dwa lata wcześniej wiersza. 
Utwór wykonali w kościele św. Mikołaja 
w Oberndorfi e (20 km od Salzburga) na pa-
sterce: ksiądz śpiewał tenorem i grał na gi-
tarze, a organista wtórował mu basem. I tak 
narodził się fenomen „Cichej nocy”. 

Do popularyzacji kolędy przyczynił się 
Karl Mauracher. Ten pochodzący z Tyrolu 
konstruktor organów usłyszał „Cichą noc” 
w trakcie pobytu w okolicach Salzburga 
w latach 20. XIX w. Twórcy kolędy już tu nie 
mieszkali, więc nie poznał autorów. Utwór 
mu się spodobał i powędrował z nim w jego 
rodzinne strony. Tam kolęda zdobywała 
coraz większą popularność. Rodzeństwo 
Rainerów z tyrolskiego Fügen (to stamtąd 
pochodził organmistrz Franz Gruber) wy-
konywało ją przed cesarzem Franciszkiem 
I i carem Aleksandrem, zaś inne rodzeń-

stwo, Strasserów, zaprezentowało ją po raz 
pierwszy poza granicami Austrii – jako tyrol-
ską pieśń ludową. 

Kolęda szybko zyskała popularność i wkrót-
ce stała się znana w Europie, a także w Ame-
ryce. Jej premierowe wykonanie w Stanach 
Zjednoczonych odbyło się w Boże Naro-
dzenie 1839 r. – w nowojorskim kościele 
św. Trójcy. Ale dopiero 20 lat później John 
Freeman Young przetłumaczył tekst utwo-
ru na angielski. „Cicha noc” docierała do 
wszystkich zakątków świata także dzięki 
misjonarzom. Do ofi cjalnych pieśni kościel-
nych zaliczono ją w 1866 r.

 
Lub Ô nuit de paix, sainte nuit... – w języku 
francuskim są dwie wersje kolędy. Podob-
nie zresztą i w polskim – najbardziej znane 
jest dość swobodne tłumaczenie z 1930 r. 
autorstwa Piotra Maszyńskiego, kompozy-
tora, dyrygenta i pedagoga, ale na Górnym 
Śląsku śpiewa się tę pieśń ze słowami dużo 
wierniejszymi oryginałowi: 

Cicha noc, święta noc,
wszystko śpi, atoli
czuwa Józef i Maryja,
niech więc boska ich Dziecina
w błogim spokoju śpi,
w błogim spokoju śpi.

Istnieje też wersja po kaszubsku: 

Cëchô noc, swiętëchnô noc, 
wszëtcë spią, dwoje żdżą.
Józef z Nôswiątszą Mariją zdrzą,
Jezuska oczka w kumku jak spią. 
Spijże w ubëtku, spij,
Spijże w ubëtku, spij.

Piękno melodii i przejmująca prostota słów 
zauroczyły pierwszych słuchaczy – i nadal 
urzekają. Pierwotna wersja liczyła sześć 

zwrotek, dziś śpiewa się zazwyczaj trzy 
z nich: pierwszą, drugą i szóstą. Zaś wersji 
„Cichej nocy” jest ponad 300, bo na tyle ję-
zyków i dialektów została przetłumaczona – 
nawet na klingoński, czyli język bohaterów 
serialu „Star Trek”. 

„Cicha noc” śpiewana była w wyjątkowych 
momentach historycznych. 24 grudnia 
1914 r. rozległa się śpiew kolędy z nie-
mieckich okopów na fl andryjskim froncie 
I wojny światowej. Wkrótce dołączyli się 
do śpiewu żołnierze stacjonujący po dru-
giej stronie frontu, czyli Anglicy i Francu-
zi. Żołnierze wymienili prezenty i rozegrali 
wspólnie mecz piłki nożnej, ale i tak mu-
sieli przeciwko sobie walczyć. Zaś w 1941 r. 
w Białym Domu kolędę zaśpiewali wspólnie 
prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin 
D. Roosevelt oraz premier Wielkiej Brytanii 
Winston Churchill.

Joseph Mohr zmarł jednak w zapomnieniu 
– o tym, że to on jest autorem tekstu, długo 
nie wiedziano, bo rękopis „Cichej nocy” zo-
stał odnaleziony dopiero w 1995 r. To dość 
zagadkowe, ponieważ już w 1854 r. Franz 
Gruber opisał okoliczności powstania ko-
lędy w dokumencie „Autentyczny powód”. 
Tym samym wiemy na pewno, kim byli 
twórcy utworu. Wcześniej przez długi czas 
przypisywano ją Mozartowi albo Haydnowi. 
Inni z kolei twierdzili, że została skreślona 
piórem ze skrzydła anioła…

Tymczasem Joseph Mohr całe swoje życie 
poświęcił służbie ludziom słabym i ubogim 
– wybudował szkołę, stworzył dom opie-
ki dla seniorów. Franz Gruber zaś został 
dyrygentem kościelnego chóru w Hallein 
w Kraju Salzburskim. 

Miejsce i czasy prawykonania kolędy upa-
miętnia dziś Stille Nacht Kapelle, czyli 
Kaplica Cichej Nocy w austriackim Obern-
dorfie. W czasie Wigilii „Cicha noc” roz-
brzmiewa tam w kilkunastu językach. Zjed-
noczmy się więc w bożonarodzeniowej ra-
dości, przyłączmy do anielskich śpiewów, 
zdziwionych pastuszków i Maryi przypatru-
jących się małemu Dzieciątku. 

Sylwia Maj





Pies to bardzo absorbujący domownik. 
Wymaga nie tylko stosowania zbilansowa-
nej diety, codziennych spacerów na świe-
żym powietrzu, ale też regularnych wizyt 
u weterynarza. Dogodzenie jego choćby 
podstawowym potrzebom to nie lada wy-
zwanie. Po świętach daje się zaobserwować 
zwiększoną liczbę zwierząt trafi ających do 
schroniska, dlatego w wielu ośrodkach nie 
ma możliwości, by zwierzaka zaadoptował 
ktoś inny, tym bardziej w postaci prezentu. 
Obecność przyszłego opiekuna w procesie 
jest obowiązkowa. Codzienność z czworo-
nogiem to orka, dlatego opieka nad nim 
wielu przerasta. To zmiana stylu życia. Za-
nim omami cię czarujący sierściuszek, po-
myśl, czy jesteś gotowy na ewolucję przez 
najbliższe 15–20 lat.

Marcin liczył na butelkę dobrej whisky – 
Monika zawsze wiedziała, jak dogodzić 
jego wybrednemu podniebieniu konesera. 
Jednak pod choinką długo szukał charak-
terystycznego zarysu szyjki butelki. W za-
mian znalazł kopertę zapieczętowaną przez 
renomowaną siłownię ze swojej dzielnicy. 
Karnet! – wykrzyknął. Nie tyle z zachwytu, 
co z rozgoryczenia. Czy to aluzja, że fatalnie 
wyglądam? – zafrasował się w jednej chwi-
li. I ta myśl przyświecała mu do końca wie-
czerzy wigilijnej, podczas której odmówił 
sobie zasmażanych pierożków i wybornych 
uszek w barszczu. 

Monika nie mogła pojąć, dlaczego jej mąż 
nie docenił gestu. Co rano staje przecież 
przed lustrem, wciąga brzuch, mrucząc 
przy tym, że nadchodzi czas, by zacząć ro-
bić masę, bo zwiotczałe mięśnie dodają mu 
lat. Karnet na siłownię miał tylko ułatwić 
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Marysia (lat 7), od kiedy pamięta, marzy-
ła o czworonożnym przyjacielu. Zazdrości-
ła koleżankom, które zwierzały się swoim 
pupilom, gładziły ich oszałamiająco miękkie 
futerka i potajemnie wpuszczały do łóżek, 
by towarzyszyły im na wypadek nocne-
go ataku wampirów z szafy. Gdy w Wigi-
lię Bożego Narodzenia usłyszała dzwonek 
do drzwi, podbiegła z radością i nadzieją. 
Może w tym roku ziści się jej marzenie? Pod 
drzwiami, na wycieraczce, spostrzegła wi-
klinowy koszyk opasany czerwoną wstążką, 
którego zawartość wdzięcznie popiskiwała. 
Sen na jawie? – pomyślała Marysia, ale co-
raz donioślejszy skowyt sprowadził ją na 
ziemię. To był ON. Bazyl. Trzytygodniowy 
szczeniak, na oko wielorasowiec, czyli kolo-
kwialnie mówiąc – kundel. 

Wraz z Bazylem w domu nastała radość nie 
do opisania – fi glom nie było końca. Nawet 
Marcin, głowa rodziny, zamknął wieko swo-
jego świeżutko nabytego laptopa i na okres 
świąt przepadł w harcach z rozrzewniają-
cym kudłaczem. Monika, mama Marysi, też 
jakby częściej opuszczała kuchenną twier-
dzę i podrzucała Bazylowi co lepsze kąski. 
Cała czwórka wiodła sielskie życie. Przez 
tydzień. Do czasu, kiedy zobowiązania służ-
bowe wygoniły z domu dorosłych, a Mary-
sia, podlegająca obowiązkowi szkolnemu, 
udała się na lekcje. Bazyl nie wył z tęsknoty. 
Przeciwnie, uznawszy, że państwo gra z nim 
w chowanego, bez opamiętania frygał po 
skromnych dwóch pokojach w przedwo-
jennym bloku. Baraszkował w szafie Mo-
niki, pląsał z kablami przy biurku Marcina, 
pałaszował domowe pantofl e dziewczynki. 
Armagedon! – wykrzyknęła cała trójka po 
powrocie do domu. Zachowanie kundelka, 
nieprzystające do oczekiwań opiekunów, 
sprawiło, że Bazyl w jednej chwili stracił 
status trafi onego prezentu.

„Nie dawaj ciała” – krzyczą obrońcy czwo-
ronogów, przeciwni dawaniu zwierzaków 
w prezencie. Z założenia intencje są dobre 
– chęć sprawienia radości dziecku – jednak 
brak świadomości konsekwencji przygar-
nięcia pupila sprawia, że prezent staje się 
zmorą. W dodatku takiego suweniru nie da 
się schować do pawlacza, niepostrzeżenie 
oddać w inne ręce, wymienić na bardziej 
gustowny produkt czy zareklamować. 

Pies to żywy organizm. Bywa zrównoważony, 
spolegliwy, ale bywa także fi glarny i niesfor-
ny. Na etapie zakupu czworonoga nie da się 
sprecyzować jego pryncypalnych cech osobo-
wości. Stąd częste rozczarowania i frustracje 
właścicieli – z maskotki wyłania się bes� a. 

Podobno skarpety, szale dziergane na szydełku i jednorazowe maszynki do 
golenia to najbardziej niestosowne prezenty pod choinkę. Bo za praktyczne, 
zbyt oczywiste i świadczą o braku pomysłowości i zaangażowania ofi arodawcy. 
Jednak to nie koniec świata! Bywają podarunki o wiele gorszego formatu…

Marcin liczył na butelkę dobrej whisky – 
Monika zawsze wiedziała, jak dogodzić 
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decyzję o aktywności fi zycznej. Wiedziała 
przecież, że między spotkaniami z kontra-
hentami nie ma czasu zagłębić się w oferty 
pobliskich sal treningowych.

Marcin nie był gotowy na tak zdecydowany 
krok. Jasne, przyglądał się swoim fałdom, 
wyrażał chęć zaradzenia procesom starze-
nia, ale na teoretycznych rozważaniach 
kończył swoją przygodę z fi tnessem. Jego 
azylem był świat wirtualny, szczelnie za-
mknięty za wodoodporną obudową lapto-
pa. Daleko mu do nowoczesnych sprzętów 
wyrabiających siłę i planów treningowych 
układanych na miarę.

Jednak po Nowym Roku Marcin, aktywizo-
wany przez Monikę, udał się z karnetem na 
siłkę. Nie pamięta pierwszych trzydziestu 
minut – bez celu miotał się między maszy-
nami i ciężarami. Jak przez mgłę wspomina 
pytania trenera o cele treningowe. Czy zale-
ży mu na utracie tkanki tłuszczowej, zwięk-
szeniu siły, kształtowaniu sylwetki, a może 
marzy o wzroście masy mięśniowej? Poległ 
po kwadransie. Nie miał odpowiedniego 
stroju treningowego, który nie krępowałby 
jego ruchów. Nie miał rękawic zapobiega-
jących powstaniu odcisków. Nie miał na-
poju izotonicznego, który pozwoliłby mu 
na uzupełnienie elektrolitów utraconych 
w trakcie wysiłku. Nie miał też płynu pod 
prysznic i własnego ręcznika. Lepszy krótki 
trening niż żaden – usłyszał na odchodne 
od nieletniego atlety przy recepcji. Karnet 
wrzucił do skrzynki na listy Marka, sąsiada 
z parteru. Niech ten się teraz głowi, dlacze-
go ktoś zachęca go do bycia fi t.

Pierwszy trening to szczególny moment 
– najważniejsze jest więc przygotowanie 
mentalne. Nie wyprzedzaj cudzych marzeń. 
Nie wiesz przecież, czy naprawdę chce je 
zrealizować, czy tylko rozważa różne opcje. 
Marcin całą podstawówkę i szkołę średnią 
przebrnął ze zwolnieniem z wychowania 
fi zycznego. Był cherlawy, wątły, anemiczny 
i zawsze imały się go reakcje alergiczne. Lu-
strując swoje odbicie w lustrze, wcale nie był 
zasępiony. Może na głos wzdychał na zmiany 
w czterdziestoletnim ciele, ale w duchu do-
ceniał swe niepozorne, chuchrowate ciało, 
które z wiekiem nie przybierało zbytnio na 
wadze. Niestety, Monika źle odczytała jego 
intencje. Być może sama walczyła z nadpro-
gramowymi kilogramami, ale rewolucję wo-
lała zacząć od męża?

Monika – mama rezolutnej siedmioletniej 
dziewczynki i żona nałogowego informa-
tyka-pracoholika. Uwięziona przy biur-
ku, między półkami w lokalnym urzędzie, 
a kuchnią, która pochłaniała resztki jej cza-
su wolnego od pracy. Przy okazji zakupów 
w centrum handlowym (kozaki dla córki, 
neseser dla męża, nic dla siebie) zalotnie 
spoglądała w witryny biur podróży. Malta, 
Turcja, Austria, Chorwacja, Czechy – wszyst-
ko jedno, byle dalej od domu i codziennych 
obowiązków. Wieczorem przeglądała ka-
talogi z ofertami last minute z nadzieją, że 
jej mąż oderwie się na ułamek sekundy od 
excelowych słupków straszących z monito-
ra laptopa, który już od dawna spał razem 
z nimi w jednym łóżku. 

Gdy ukradkiem analizowała prezenty ułożo-
ne pod choinką, nie znalazła żadnego śladu, 
który wskazywałby na to, że Marcin spro-
sta jej oczekiwaniom i ufunduje rodzinie 
wyjazd na ferie zimowe. Wieczór wigilijny 
udowodnił jej, że świetnie sprawdziłaby się 
w roli detektywa. Z pudła (może na kapelu-
sze? – zdążyła pomyśleć przez ułamek se-
kundy) wyłowiła śnieżnobiały… wielofunk-
cyjny robot kuchenny. To żeby ci ułatwić 
pracę w kuchni, bo zawsze narzekasz na 
nadmiar obowiązków! – dorzucił Marcin 
do prezentu. Tonem znawcy zachwalał, że 
to zaawansowane urządzenie, które może 
z powodzeniem zastąpić nawet kilkanaście 
innych sprzętów AGD używanych na co 
dzień podczas przygotowania posiłków. Po-
nadto jest wyposażony w liczne końcówki 
i akcesoria, które poszerzają jego możliwo-
ści o dodatkowe funkcje. Znakomita moc 
silnika, duża pojemność misy roboczej, 
możliwość mycia w zmywarce i pokrowiec 
kurzoodporny. Ubija pianę, zagniata cia-
sto, miesza, miele mięso, kroi w kostkę lub 
plastry, rozdrabnia, miksuje, wyciska sok. 
Monika wydała z siebie jęk zawodu. Jeśli 
on wszystko za mnie zrobi – rzuciła ze łzami 
w oczach – to ja wyjeżdżam na wakacje!

Marcin jest dobrym mężem, ale nie jest 
jasnowidzem. Był uważny, kiedy żona uty-
skiwała na żmudne przygotowania trzyda-
niowego obiadu, ale nie mógł zgadnąć, że 
kryje się za tym tęsknota za wojażami, za 
włóczęgą, za podróżą w nieznane… 

Co roku Polacy pragną pozbyć się kilkuset 
tysięcy niechcianych prezentów. Sprzedaż 
nietrafionych podarunków to globalny 
trend. W czasie świąt widać w sklepach ko-
lejki po prezenty, a kilka dni później – do 
zamiany lub ze zwrotami. 

Jakże inaczej wyglądałyby święta Marcina, 
Moniki i Marysi, gdyby każdy mówił głośno 
o swoich potrzebach i oczekiwaniach. Bo 
jest tylko jeden przypadek, kiedy zarówno 
pies, karnet na siłownię i wielofunkcyjny ro-
bot kuchenny mogą trafi ć na listę udanych 
prezentów – kiedy ich zakup jest przemyśla-
ny, poprzedzony długim wywiadem środo-
wiskowym i uzgodniony zawczasu z obdaro-
wanym. Inaczej już lepiej zadowolić bliskich 
skarpetami, dzierganym na szydełku szalem 
i jednorazową maszynką do golenia.

Sylwia Znyk

pracę w kuchni, bo zawsze narzekasz na 

Pierwszy trening to szczególny moment 
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Boże Narodze-
nie kojarzy się 
z wartościa-

mi takimi jak pomoc, 
empatia, solidaryzm społeczny. 

Gdy brakuje możliwości ich realizacji, 
święta są puste; stają się tylko dniami 
odpoczynku i nadmiernego jedzenia. By 
nadać głębszy sens tym dniom i przeżyć 
je w odpowiedniej atmosferze, potrzeb-
ne jest dzielenie się i wzajemne obda-
rowywanie oraz czynienie dobra. Taką 
możliwość daje nam działanie na rzecz 
innych, mniejszych, słabszych, uboż-
szych, mniej zaradnych, poszkodowa-
nych przez los. Wolontariuszami jest już 
20 proc. Polaków. Chęć pomocy wzrasta 
zwłaszcza przed świętami Bożego Naro-
dzenia. Angażują się pojedyncze osoby, 
rodziny i firmy. Dzielić się z innymi moż-
na na wiele sposobów. 

Pomoc finansowa 
Sprowadza się do wpłaty pewnej sumy 
na konto wybranej organizacji pomo-
cowej. Z tym że pieniądze te mogą po-
chodzić z naszego portfela lub zostać 
zebrane w czasie różnorodnych aktyw-
ności – własnych albo grupowych. Or-
ganizacja, której przekazujemy zebrane 
środki, przeznacza je na cele związane 
ze swoją działalnością – np. organizo-
wanie posiłków lub paczek dla potrze-
bujących. Jest wiele fundacji, które 
działają przez cały rok, ale i takich, któ-
re właśnie przed Bożym Narodzeniem 
mobilizują swe siły – i wolontariuszy – 
by obdarować potrzebujących właśnie 
w święta. 

Może być też tak, że darczyńca prze-
znacza pieniądze na zakup konkret-
nych, ściśle określonych dóbr dla wy-
branej osoby. Taki jest mechanizm 
działania akcji zatytułowanej Szlachet-
na paczka. Chodzi o pomoc rodzinie 
w potrzebie. A pomoc ta ma na celu za-

od św. Mikołaja do własnego dziecka, 
korzystając z odpowiednich grafik i ilu-
stracji zamieszczonych na stronie orga-
nizacji. Zapłatą za nie będzie darowizna, 
która wesprze podopiecznych fundacji.

Dzielenie się jedzeniem
Akcje zbierania produktów żywnościo-
wych przed Bożym Narodzeniem (ale 
i  Wielkanocą) są znane i praktykowane 
od dość dawna. Pomagają one osobom 
biedniejszym w przyrządzeniu świątecz-
nych posiłków. Nowością są akcje pole-
gające na oddaniu świątecznych potraw, 
których mamy zbyt dużo, bezdomnym 
i ubogim. Na taki właśnie pomysł wpa-
dła Marta Skołożyńska z Warszawy po 
spotkaniu z bezdomnym mężczyzną, dla 
którego wielkanocnym marzeniem było 
zjeść jajka na twardo. Zaczęło się więc od 
prywatnej zbiórki żywności wśród rodzi-
ny i znajomych, a z czasem pomysł prze-
rodził się w ogólnopolską akcję, pod-
czas której w czasie Bożego Narodzenia 
i  Wielkanocy angażują się tysiące ludzi 
ze wszystkich województw. 

Już w drugi dzień świąt lub zaraz po 
świętach możemy nadmiar dobrego 
jeszcze jedzenia oddać w miejscu zbiór-
ki, skąd przekazywane jest potrzebu-
jącym. Muszą to być potrawy świeże, 
nadające się do zjedzenia. Wystarczy 
wejść na stronę http://podzielmysie.pl/ 
i odnaleźć siedzibę najbliższej w naszej 
okolicy organizacji przyjmującej żyw-
ność lub przekazać ją bezpośrednio do 
jadłodajni albo schroniska. Możemy 
też skorzystać z pomocy kierowcy, któ-
ry odbierze jedzenie od nas i zawie-
zie pod wskazany adres. 
Przez cały rok można 
w ten sposób dzielić się 
żywnością z potrzebują-
cymi, a w czasie świąt być 
darczyńcą lub kierowcą.

pewnienie tego, czego naprawdę dana 
rodzina potrzebuje – np. żywności, 
ubrań, przyborów szkolnych, zabawek, 
sprzętu gospodarstwa domowego, 
leków. Gdy chcemy, by nasza pomoc 
była stała, można wybrać wpłaty na 
fundusz wieczysty – takie długofalowe 
wsparcie (miesiącami lub nawet lata-
mi) zapewnia pomoc w sposób ciągły 
i pozwala finansować cele nawet wte-
dy, gdy ofiarność darczyńców maleje.

W roli św. Mikołaja
Grudzień i święta kojarzą się z prezen-
tami. Szczególnie czekają na nie naj-
młodsi. Jednak św. Mikołaj odwiedza 
nie wszystkie dzieci… Ale każdy z nas 
może stać się nim nie tylko dla swoich 
bliskich, ale i dla tych, których nikt inny 
nie obdaruje. Jak to zrobić? Wystarczy 
wpisać w wyszukiwarkę frazę „poma-
gam św. Mikołajowi” – i wejść na do-
wolną stronę organizacji zajmującej 
się poszukiwaniem darczyńców, którzy 
mogą kupić prezent świąteczny komuś 
potrzebującemu. Na stronie takich fun-
dacji zamieszczane są najczęściej listy 
do św. Mikołaja pisane zazwyczaj przez 
dzieci, które proszą o zakup konkretnej 
rzeczy i pochodzą z rodzin biednych, 
których nie stać na kupno prezentów. 
Może to być zabawka, kosmetyk, książ-
ka. Pojawiają się też prośby o strój spor-
towy, instrument muzyczny lub biurko. 
Bo każde dziecko ma swoje marzenie. 
Darczyńca wybiera daną osobę i kupuje 
jej taki właśnie prezent, a następnie wy-
syła go na adres organizacji lub bezpo-
średnio do obdarowywanej osoby. 

Organizacje czuwają nad sprawiedli-
wym przebiegiem akcji. Możemy za-
pełnić worek św. Mikołaja prezentami 
dla dzieci przebywających w szpitalach, 
hospicjach, domach dziecka lub pocho-
dzących z ubogich rodzin. Można też 
za sprawą jednej z fundacji napisać list 

Każdy z nas 
może pomóc
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Chcesz pomóc?
 www.shoe-box.be 

 www.operation-papa-noel.be 

 www.operationthermos.be 

 http://podzielmysie.pl/ 

 www.szlachetnapaczka.pl 

Idealnym odzwierciedlaniem idei po-
mocy jest zdanie widoczne na stronie 
organizatorów: „Fajnie jest dzielić się 
zdjęciami jedzenia, a jeszcze lepiej po-
dzielić się prawdziwym jedzeniem z po-
trzebującymi”. Akcje typu Foodsharing i 
organizacja Jadłodzielni to częste obec-
nie inicjatywy.

Obok nas
Nie trzeba szukać daleko, by spotkać 
kogoś, kto potrzebuje pomocy. Moż-
na kupić słodycze i zabawki dzieciom 
z pobliskiego domu dziecka lub świe-
tlicy środowiskowej, pomóc starsze-
mu małżeństwu w świątecznych po-
rządkach, zawieść koce i karmę do 
schroniska dla zwierząt. Masz lojal-
nościową kartę na zakup kawy? Od-
daj wypełniony kupon zmarzniętej, 
bezdomnej osobie. Punkty pomo-
cy i noclegownie chętnie przyj-
mą worki z odzieżą. W naszych 
szafach jest zazwyczaj mnóstwo 
ubrań, które wiszą tam od daw-
na, zapomniane, czekając na 
swoją szansę. Może warto dać 
im drugie życie, oddając potrze-
bującym? Wciąż powstają nowe 
akcje pomocowe, jak np. „Wymiana 
ciepła”, którą najlepiej charakteryzuje 
jej motto: „Potrzebujesz ciepła, weź 
sobie ubranie. Chcesz pomóc? Zo-
staw coś na wieszaku”. Idea jest pro-
sta – w wielu miastach pojawiają się 
w miejskiej przestrzeni wieszaki, na 
których można zostawić ciepłą odzież, 
a ktoś w potrzebie może za darmo 
wziąć ją dla siebie. 

Przy świątecznym stole
W czasie kolacji wigilijnej w Polsce zo-
stawia się puste miejsce dla zbłąkanego 
wędrowca. I w wielu domach nie jest to 
tylko symboliczne wypełnienie obowią-
zującej tradycji. W czasie Bożego Naro-
dzenia gościć można przy świątecznym 
stole dziecko z domu dziecka, osobę 
z domu pomocy społecznej, repatrianta 
ze Wschodu – lub po prostu dalekiego 
kuzyna czy też… sąsiadkę, której dzieci 
rozjechały się po świecie i która musia-
łaby ten czas spędzać samotnie. 

teczny obiad na stadionie Roi Baudouin 
dla 700 osób. Oprócz ciepłego jedzenia 
i muzyki były też prezenty dla wszyst-
kich. I tak już od wielu lat. 

Akcja Shoe-box, organizowana przez 
Les Samaritains, jest banalnie prosta 
w swoim pomyśle. Każda osoba chcą-
ca wspomóc bezdomnych i ubogich 
przygotowuje paczkę zawierającą 
dziesięć produktów żywnościowych 
i napojów oraz kartkę świąteczną 
z życzeniami. Puste paczki można po-
bierać z oznaczonych na stronie orga-
nizacji punktów od początku grudnia 
i przynosić wypełnione. Są one na-
stępnie pakowane jak prezenty i roz-
dawane potrzebującym. 

Można także zostać asystentem 
św. Mikołaja, ofiarując pięknie za-

pakowany prezent (nową rzecz) 
jednemu z dzieci z domu dziec-
ka lub z rodziny na tyle ubogiej, 
że rodziców nie stać na kupno 
upominku. Więcej informa-
cji na stronie www.operation- 
-papa-noel.be. By wspomóc 

dzieci przebywające w czasie Bo-
żego Narodzenia w szpitalu, na 

stronie jednej z organizacji charyta-
tywnych można wysłać wiadomość 
ze słowami pociechy i wsparcia dla 
małego pacjenta. Za każdą przesłaną 
wiadomością idą drobne kwoty, któ-
re pozwalają na zebranie pieniędzy 
na zakup prezentów. Belgijski Czerwo-
ny Krzyż działa oczywiście przez cały 
rok, ale i w czasie Bożego Narodzenia 
pamięta o potrzebujących, dlatego też 
organizuje typowe akcje świąteczne. 
Centra Czerwonego Krzyża otwarte 
są nawet w Boże Narodzenie i Nowy 
Rok. Podopiecznym rozdawane są co-
ugnou, czyli bułeczki w kształcie dzie-
ciątka Jezus, paczki świąteczne czy 
szaliki z polaru. Wydawane są posiłki 
i świąteczne podwieczorki, organi-
zowane wizyty św. Mikołaja. Według 
danych tej właśnie organizacji w Bel-
gii jedna osoba na pięć jest uboga. 
Świąteczne akcje są tu potrzebne jak 
w każdym innym kraju, bo wszędzie są 
osoby czekające na naszą pomoc. 

Sylwia Maj

Organizacje takie jak Caritas, restau-
ratorzy i samorządy organizują spo-
tkania wigilijne dla osób starszych, 
samotnych, chorych. Możemy być 
wolontariuszami i pomóc, poświę-
cając swój czas i pracę w przygo-
towanie takich imprez. Osobom, 
które nie mogą opuścić swojego 
mieszkania lub miejsca pobytu ze 
względu na stan zdrowia, moż-
na ufundować wigilijny i świątecz-
ny zestaw potraw, by choć w ten  
sposób mogły poczuć niezwykłą at-
mosferę świąt. Uniwersytet Łódzki 
promuje akcję „Gość na Gwiazdkę”, 

która pole-
ga na zaproszeniu na 
święta studenta z zagra-
nicy. Okazuje się, że takie inicjatywy 
cieszą się dużym zainteresowaniem 
wśród obcokrajowców (nie tylko ka-
tolików), którzy chętnie poznają pol-
skie tradycje związane z obchodze-
niem Bożego Narodzenia.

Także w Belgii
Świąteczni wolontariusze w Belgii 
zajmują się przyrządzaniem posiłków 
na bożonarodzeniowy stół, ale też 
tworzeniem animacji na świąteczne 
dni – krótkich występów muzycznych 
i teatralnych, które mają uświetnić ten 
czas i rozradować serca uczestników. 
W Brukseli w ubiegłym roku organiza-
cja Restos du Coeur przygotowała świą-
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Rodzinę definiuje się jako małą grupę społeczną, opartą na po-
krewieństwie oraz więzach małżeńskich. Pomiędzy wszystkimi 
jej członkami występują silne więzi emocjonalne i formalne. 
Rodziny się nie wybiera – należymy do niej od narodzin aż do 
śmierci. Rodziny mogą być nieliczne i wielopokoleniowe, zgro-
madzone pod jednym dachem czy też dzielące kilka niezależ-
nych gospodarstw domowych. Nie znajdziemy w pełnej definicji 
zapisu, że musi to być jeden mężczyzna i jedna kobieta związani 
węzłem małżeńskim oraz ich potomstwo. Rodzinę może two-
rzyć wiele osób, które mają wpływ na siebie nawzajem, a przez 
stulecia w różnych kręgach kulturowych na całym świecie naj-
ważniejszym filarem rodziny nie zawsze był święty sakrament. 
W niejednej kulturze najistotniejszymi członkami rodziny nie byli 
wcale mąż i żona, ale żona z potomstwem i jej matka, na któ-
rych to filarach opierały się fundamenty domu. Mężczyźni byli 
tam jakby „doklejeni”. Istnienie rodzin niepełnych, zastępczych, 
adaptujących się do potrzeb sytuacji powodowało, że o rodzinie 
stanowiły nie tylko więzy krwi – liczyła się obecność, wpływ na 
codzienność, na wychowanie, opieka, miłość, bliskość.

Dzisiaj częściej spotykamy się nie z patriar-
chalnym modelem rodziny, ale z partner-
skim. Ten styl współżycia staje się powoli 
normą w większości grup społecznych, 
chociaż oczywiście pojawia się jeszcze po-
dział ról na niepracującą żonę zajmującą 
się domem oraz zarabiającego pieniądze 
i nieprzykładającego ręki do wykonywa-
nia obowiązków domowych i wychowania 
dzieci męża. Większość kobiet skorzystała 
jednak z prawa do edukacji i pracy, dzięki 
czemu w przeciętnej współczesnej rodzinie 
oboje partnerzy pracują, mocno angażując 
się zarówno w budżet, jak i w codzienne 
obowiązki rodzinne. 
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Nie tak dawno media obiegło zdanie pewnego polskiego polityka, który 
stwierdził, że „jeden mężczyzna, jedna kobieta, w trwałym związku, 
i ich dzieci. To jest rodzina”. Wzburzyło się pół Polski, wzburzyły się media 
niezależne i europejskie. Z niefortunnego cytatu próbowano wybrnąć 
równie niefortunnie, znając poglądy obecnej władzy na zagadnienie rodziny 
właśnie. Tymczasem pojęcie „rodziny” wielce ewoluowało w ostatnich 
kilku dekadach, poszerzając swoje znaczenie. To niekoniecznie mężczyzna, 
kobieta i ich dzieci. Gdy rozejrzymy się dookoła, przekonamy się, że tych 
„tradycyjnych” rodzin wcale nie jest wokół nas tak wiele. Z różnych przyczyn 
dzisiaj zupełnie inaczej postrzegamy rodzinę, a w nadchodzących latach 
tradycyjna definicja na pewno jeszcze się poszerzy.

Współczesna rodzina spełnia w społeczeń-
stwie jasno określone funkcje, przyczynia-
jąc się do jego prawidłowego funkcjono-
wania i rozwoju. Posiadanie potomstwa 
jest jedną z nich, wpisaną w naszą biolo-
giczną naturę, ale wcale nie najważniejszą. 
O wiele istotniejsze dla wszystkich człon-
ków rodziny są funkcje: emocjonalna, eko-
nomiczna czy opiekuńcza, dzięki którym 
materialny byt rodziny oraz obszar szczę-
ścia i spełnienia mogą być lepiej realizo-
wane. Rodzina jako fundament społeczeń-
stwa musi się dostosować do norm w nim 



Sprzątanie to Twoja pasja? 
Zacznij pracę w GreenHouse i pomagaj  
rodzinom w sprzątaniu i prasowaniu.

 www.greenhousedienstencheques.be

GreenHouse
d i e n s t e n c h e q u e s

GreenHouse to jedna z największych belgijskich firm
sprzątających, która zatrudnia również dużą grupę
pracowników z Polski. Posiadamy 36 biur rozsianych 
po całej Flandrii.

Dlaczego warto zacząć pracę w GreenHouse?
• Otrzymujesz stały kontrakt już pierwszego dnia

• Pracę możesz łatwo łączyć z życiem rodzinnym  
i swoimi pasjami

• Elastyczne godziny pracy. Zapłata zawsze na czas

• Różnego rodzaju eventy pracownicze

Justyna, Polka, która z nami 
współpracuje, z chęcią opowie Wam 

więcej o pracy.

Zadzwoń: 0800/12030 albo napisz: 
justyna@greenhouse-vlaanderen.be

Mariola i jej córka Joanna pochodzą z Polski i obie pracują w GreenHouse. 
Poniżej możesz przeczytać ich historię. 

Mama i córka, które ramię w ramię pracują jako pomoce domowe w GreenHouse – Mariola i 
Joanna udowadniają, że to możliwe. Mariola pracuje już 3,5 roku, a Joanna 2,5 roku.

Joanna:  „Moja mama i wiele jej przyjaciółek pracuje w GreenHouse, więc kiedy przyjechałam do Belgii, było 
dla mnie logiczne, że i ja chcę tam pracować. Od początku wiedziałam, że dobrze trafiłam: GreenHouse to 
bardzo przyjazny pracodawca, który zajmie się papierami za ciebie, zaplanuje dogodne godziny pracy i 
znajdzie miłych klientów. Co lubimy robić najbardziej? Razem z mamą uwielbiamy prasować, myć okna, w 
ogóle sprzątanie to nasza pasja... Zadowolenie klientów jest dla nas jak przysłowiowa wisienka na torcie”.
Jest jednak jedna rzecz, za którą Mariola nie przepada: „Szczerze powiedziawszy, nie lubię sprzątać toalet” 
– śmieje się. 
Zapytacie: dlaczego tyle Polek pracuje w GreenHouse? Czy jest na to jakieś wytłumaczenie? „Wszystkie 
Polki po prostu kochają sprzątać” – mówi Mariola. „Tę pasję przekazuje się u nas z pokolenia na pokolenie. 
Jeśli więc trafimy do pracodawcy, który tworzy nam realistyczne grafiki, dzięki którym nadal możemy być 
matkami, możemy mówić o idealnej sytuacji pod każdym względem. Dodatkowym plusem jest oczywiście to, 
że GreenHouse to firma z bardzo rodzinną atmosferą”.

Moja mama i wiele 
jej przyjaciółek 
pracuje w 
GreenHouse, więc 
kiedy przyjechałam 
do Belgii, było dla 
mnie logiczne, że i ja 
chcę tam pracować.”

“
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panujących, stąd też jej funkcja socjalizacyjna. Polega ona z jednej strony 
na przygotowaniu potomstwa do samodzielnego życia i pełnienia funkcji 
społecznych, z drugiej – na wzajemnym szacunku w codziennym współżyciu 
i dostosowaniu swojego zachowania do potrzeb innych członków rodziny. 
Rodzina to także przekazywanie najbliższym, swoim dzieciom, dziedzictwa 
kulturowego – z przeszłością, historią, pamiątkami i dziełami sztuki. Nawet 
jeśli w rodzinie nie dominują tylko więzy krwi, to takie kulturowe jej scale-
nie jest bardzo ważne w kontekście trwałości relacji i jakości życia.

Tradycyjny wzór rodziny to dla nas ten, który został 
ukształtowany w okresie międzywojnia i PRL-u. Tym-
czasem już wówczas, przez zawieruchę wojenną, 
ten tradycyjny model bardzo często nie miał szansy 
funkcjonować. Istniały rodziny niepełne; porzucone 
lub zagubione dzieci. Pojawiła się również możliwość 
edukacji dla każdej kobiety, a wykształcenie dawało 
pracę. Im lepszą, tym bardziej uniezależniającą od 
męża. Tym sposobem przełamywano już wtedy do-
minujący w mentalności społecznej patriarchat. Dzi-
siaj wskrzeszenie tego modelu jest niemożliwe, bo 
takich „tradycyjnych” rodzin w Polsce jest zaledwie 
kilkanaście procent. Poza tym to nie prawo i nie re-
ligia powinny ostatecznie decydować o tym, kto jest 
członkiem rodziny – ale więzy krwi i więź emocjonal-
na. Coraz częściej męscy członkowie rodziny chętnie 
decydują się na przejmowanie domowych obowiąz-
ków takich jak sprzątanie, gotowanie, pranie, odra-
bianie lekcji z dziećmi, ich pielęgnację czy zabawę 
z nimi. Co więcej, nie uznają swojego zachowania za 
ewenement, ale za normę społeczną.

Przyczyny zmian są oczywiście różne – prócz wspo-
mnianego dostępu kobiet do wykształcenia i pracy 
sprzyjała im także rewolucja obyczajowa, większy 
dostęp do antykoncepcji, zmiany w podejściu do 
religii (częstsze pomijanie małżeństwa w związkach 
oraz akceptacja dla rozwodów), lepsze warunki ży-
cia, a także rozpowszechnienie się kultury masowej, 
rosnący wpływ mediów i wzorców rodzinnych przez 
nich promowanych. Kluczowa jest jednak eman-
cypacja kobiet oraz ich mentalne wyzwolenie się 
z więzów patriarchatu – dzisiaj kobieta wierzy, że 
jest w stanie sama utrzymać dom, wychować dzieci 
i robić to dobrze. Co ciekawe, również mężczyzna 
jest w stanie utrzymać dom w dobrym stanie i do-
brze wychować dzieci, chociaż w to wierzy dość ni-
kły procent społeczeństwa!

RODZINA W PRAKTYCE

Dzisiaj, jak już wspomniano, w polskim społeczeń-
stwie dominuje rodzina partnerska, w której ro-
dzice pracują, a opiekę nad dziećmi sprawiają od-
powiednie instytucje społeczne lub niepracująca 
osoba – babcia, dziadek, ciocia. Taki rodzaj relacji 
zakłada wspólne finansowanie domowych wydat-
ków, obowiązków oraz wychowania dzieci. Oboje 
rodzice muszą w prawie równym stopniu włączyć się 
w działanie tej rodzinnej machiny, bardzo często bo-

ukowcy, jednopłciowość rodziców nie ma 
negatywnego wpływu na rozwój dziecka. 
Tymczasem adopcja, choć dopuszczalna 
jest w większości krajów europejskich 
i w wielu państwach na świecie, w Polsce 
jest zakazana prawem, a jej społeczna 
akceptacja pozostaje bardzo niska, na co 
ma niezaprzeczalnie wpływ religia oraz 
patriarchalne pojęcie rodziny.

Jak się okazuje, opinie polityków, któ-
rzy chcieliby rodzin zgodnych z nauką 
Kościoła, są bardziej życzeniowe niż 
poparte faktami. Nawet rodzina na 
wzór Adama i Ewy czy Świętej Rodzi-
ny nie mieści się w życzeniowej de-
finicji „tradycyjnej” rodziny. Rodzina 
to przede wszystkim miłość, oddanie, 
zaangażowanie. To dbałość o innych jej 
członków, zapewnienie im satysfakcjo-
nującego poziomu życia, ale również 
dbałość o ich potrzeby emocjonalne 
i kulturowe. Rodzina to wsparcie w do-
brych i złych chwilach, to drogowskazy 
w życiu. Nie ma być ona więzieniem dla 
swoich członków ze względu na wzglę-
dy religijne czy społeczne. W rodzinie 
człowiek powinien się rozwijać, uczyć 
rozróżniania dobra od zła, spełniać.

Rodzina to przede wszystkim miłość, 
a jeśli jej zabraknie – staje się brze-
mieniem i źródłem cierpienia. Bardzo 
często tkwienie na siłę w normach spo-
łecznych, kulturowych i religijnych, dzi-
siaj niestety coraz częściej narzucanych 
przez władzę, unieszczęśliwia członków 
rodziny. Jeszcze bardziej krzywdzące 
jest, gdy normy rodzinne starają się na-
rzucać przedstawiciele Kościoła, którzy 
o funkcjonowaniu rodziny w praktyce, 
o miłości w rodzinie i jej niezbędnej 
roli w wychowaniu potomstwa wiedzą 
niewiele. Bo bez wzajemnej miłości ta 
rodzinna machina daleko nie zajedzie.

Ewelina Wolna-Olczak

wiem dobra organizacja czasu i logistyka 
mają tutaj kluczowe znaczenie. Innym 
zagadnieniem jest to, o ile taki model 
jest świadomym wyborem partnerów. 
Niestety często sytuacja finansowa 
i oczekiwania konkretnych warunków 
bytowych sprawiają, że obie osoby mu-
szą podjąć pracę.

Coraz więcej mamy dzisiaj rodzin 
określanych mianem „patchwork”. 
W ich skład wchodzą partnerzy, którzy 
mogą mieć dzieci zarówno z poprzed-
nich związków, jak i wspólne. Dzieci 
z takich rodzin spędzają czas zarówno 
z rodzicem, z którym mieszkają, z jego 
ewentualnym partnerem (partnerką) 
i dziećmi, a także z rodzicem, z którym 
nie mieszkają – i jego nową rodziną. 
W efekcie rodzina patchworkowa za-
kłada więzi pomiędzy wieloma nieko-
niecznie spokrewnionymi ze sobą oso-
bami, które się w niej znalazły wskutek 
rozstania rodziców, rozwodu, śmierci 
jednego z nich lub z innych przyczyn. 
Często funkcjonowanie w takim nie-
tradycyjnym modelu jest dla dziecka 
o wiele korzystniejsze niż w skłóconym 
związku biologicznych rodziców.

Od zawsze w każdym społeczeństwie 
mieliśmy również do czynienia z rodzi-
ną „niepełną”, choć dzisiaj wycofuje się 
z tego określenia jako krzywdzącego 
dziecko. Chodzi o jednego z rodziców 
wychowujący jedno lub kilkoro dzieci. 
Samotnych matek w Polsce jest około 
dziesięć razy więcej niż ojców, choć męż-
czyzn pełniących wyłącznie rodzicielskie 
obowiązki jest kilkadziesiąt tysięcy.

Coraz częściej mówi się też dzisiaj o ro-
dzinie, w której rodzice są jednopłciowi 
(tzw. tęczowa rodzina). Rodzicielstwo 
osób LGBT budzi wiele kontrowersji, 
jednak staje się faktem – coraz częściej 
osoby homoseksualne wraz z partnera-
mi wychowują potomstwo z poprzednich 
związków lub z adopcji. Jak dowodzą na-
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Wabi-sabi uwielbia ascetyczną prostotę 
i oszczędność formy. Wybieramy meble 
i sprzęty, które będą nam niezbędnie po-
trzebne do codziennego funkcjonowania. 
Mogą być one wykonane z drewna z recyklin-
gu, podobnie jak naczynia i proste dekoracje. 
Materiałem dominującym jest len. Stawiamy 
na barwy ziemi – beże, jasne brązy i szarości 
– które sprawiają, że pomieszczenia w domu 
są przytulne pomimo swej prostoty. 

Wszystkich przedmiotów, które mają 
dla nas wartość i noszą znamiona swo-
jego wieku, możemy użyć jako dekoracji 
– drewnianych rzeźb, własnoręcznie wy-
konanych naczyń lub obrazów, które nie 
muszą przecież być od razu Dalim. Mile 
widziane są cementowe płytki, odbarwio-
ne marmury i zniszczone drewno. 

Obowiązkowy element wystroju wnętrza 
to także ręcznie robiona ceramika – może 
być nawet nieco potłuczona i posklejana. 
Ten trend wywodzi się z japońskiej sztuki 
kintsukuroi. Polega ona na naprawianiu po-
tłuczonej ceramiki przy użyciu laki z dodat-
kiem sproszkowanych metali szlachetnych 
(często złota). Efektem jest dodatkowo 
ozdobiony przedmiot. „Łatane” talerze czy 
wazy to esencja stylu wabi-sabi. 

Nie chodzi jednak o to, by na siłę postarzać 
meble i dodatki oraz obdrapywać ściany 
i podłogi. Istotą jest autentyczność. Nasz 
dom ma opowiadać naszą historię, to my 
jesteśmy sercem i sednem tej opowieści. 
Nie ma tu miejsca na udawanie i celowe 
działania upiększające. Filozofia wabi-sabi 
uczy, że każdy przedmiot, zwłaszcza ten 
wysłużony i zniszczony, ma swoją historię. 
Dom urządzony w tym stylu będzie miał 
zatem bardzo indywidualny, niemożliwy do 
podrobienia charakter.

Wabi-sabi i pozostałe style uczą nas, że 
piękno tkwi w prostocie, poszanowaniu na-
tury i rzeczach nieidealnych, że nie trzeba 
od razu wydawać tysięcy złotych na ozdoby 
z polerowanego plastiku, ale można pięknie 
udekorować dom tym, co daje natura. Zbli-
żające się święta są doskonałą okazją, by 
obudzić w sobie poszukiwacza-złotą rączkę 
i spróbować swoich sił w robieniu natu-
ralnych dekoracji. Wybierzcie się na pchle 
targi i do sklepów z używanymi rzeczami 
– pełno tam prawdziwych skarbów, które 
pięknie wprowadzą wasze domy na drogę 
prostoty i piękna wabi-sabi.  

Anna Albingier

M
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                        oda wkracza do każdej
                             dziedziny naszego życia.
                                  Rządzi nie tylko doborem 
ubrań, ale też sposobem, w jaki urządzamy 
swoje domy i w jaki żyjemy. Przez lata we 
wnętrzach lansowany był minimalizm i jasne 
barwy, dające efekt stylu „laboratoryjnego”, 
pięknie wyglądającego na zdjęciach, ale już 
niekoniecznie komfortowego w codziennym 
użytkowaniu. Jeśli oczywiście nie jesteś eks-
tremalnym minimalistą albo pedantem. 

Dla większości z nas mieszkanie to nie tylko 
zestaw efektownych mebli – w domu ma 
być nam przede wszystkim wygodnie, mamy 
się w nim dobrze czuć i uspokajać po pracy. 
Wnętrza najprzyjemniejsze to takie, które od-
zwierciedlają nasze usposobienie, pokazują 
nasze pasje i generalnie „mówią o nas”. Na 
ten rys indywidualny, osobisty zorientowa-
ne są trzy sposoby urządzania wnętrz (i nie 
tylko) święcące ostatnio triumfy. Dwa z nich 
pochodzą ze Skandynawii, jeden z Japonii.

W 2018 roku słownik Collinsa uznał „hyg-
ge” za jedno ze słów roku. Co ono oznacza 
i jaki ma związek z projektowanie mieszka-
nia? Hygge to idea radości życia czerpanej 

mamy „zielone” sprzęty AGD, oświetlenie 
typu LED, panele słoneczne i nie marnuje-
my zasobów Ziemi. Stawiamy na materiały 
solidne, z których będziemy długo korzy-
stać, a także takie, których pozyskiwanie 
nie stanowi zagrożenia dla środowiska. 
W mieszkaniach inspirowanych tym stylem 
jest miejsce na samodzielne uprawianie 
ziół i warzyw. Lagom powinien spodobać 
się miejskim ogrodnikom, uprawiającym 
na balkonach warzywa i zioła. 

Naturalne powinny także być oczywiście 
materiały, z których uszyte są kapy i zasłony 
– najlepiej sprawdzą się len i bawełna. Me-
ble mają być funkcjonalne i proste. Unika się 
przedmiotów, które służą tylko do dekoracji. 
W takich wnętrzach można na przykład spo-
tkać wieszaki zrobione z grubych gałęzi albo 
stoliki z klocków. Dzięki temu, że natura stoi 
w tym stylu i filozofii na pierwszym miejscu, 
nigdy nie zaśmiecimy naszego domu plasti-
kiem i niepotrzebnymi gadżetami.

 

Styl wabi-sabi pochodzi z Dalekiego Wscho-
du i jest obecnie uważany za najgorętszy styl 
wnętrzarski. „Wabi” oznacza prostotę, nato-
miast „sabi” to piękno wynikające z upływu 
czasu. Wnętrza urządzone w stylu wabi-sabi 
nie powinny być perfekcyjne. Trendy ostat-
nich lat zmuszały nas do podporządkowania 
się określonym wymogom – ustawiania me-
bli i dodatków symetrycznie, odpowiednie-
go dopasowania barw lub przesadnego mi-
nimalizmu. Japońska sztuka designu skupia 
się na rzeczach prostych, pięknych ot tak, 
z natury, która nie zawsze jest (a nawet nie 
powinna) być nieskazitelna. 

Odchodzi się więc od nowoczesnych, po-
zbawionych skaz mebli oraz lśniącej cera-
miki na rzecz przedmiotów nadgryzionych 
zębem czasu i zniszczonych długotrwałym 
użytkowaniem. Posklejana porcelana, me-
tal pokryty patyną, pęknięte meble… Do-
ceniana jest asymetria, pewnego rodzaju 
szorstkość i akceptacja dla zmian zachodzą-
cych w naszym otoczeniu. 

Wabi-sabi to nie tylko kolejny trend wnę-
trzarski, ale również sposób myślenia wywo-
dzący się z buddyjskiej filozofii zen. Ten styl 
dekorowania pomieszczeń powala ponoć na 
odnalezienie szczęścia w życiu codziennym 
i zaakceptowaniu otaczającego nas świata.

Istotą tego trendu jest autentyczność – 
w przedmiotach szukamy duszy. Idealne 
wnętrza dobrze wyglądają tylko na zdję-
ciach, ale niekoniecznie są funkcjonalne 
dla domowników. Dlatego mieszkania 
urządzone w tym stylu pozornie wyglą-
dają na zaniedbane. Na próżno szukać 
w nich eleganckich, wypielęgnowanych 
mebli, kunsztownych dodatków i wszech-
obecnego porządku. Wabi-sabi to normal-
ność, nie idealizm. Liczy się minimalizm, 
piękno i nostalgia, zgodnie z japońską 
zasadą: żyj skromnie, ucz się czerpania 
satysfakcji z życia.

Efektem jest przytulna całość, daleka od 
idealnych, chłodnych pomieszczeń, jakie 
prezentują wnętrzarskie magazyny. We wnę-
trzach w stylu wabi-sabi królują naturalne 
materiały, takie jak drewno, kamień, korek. 
Dominująca kolorystyka koresponduje z ko-
lorami ziemi, a pęknięcia w ścianie nie są 
zachętą do kompleksowego remontu, lecz 
jednoznacznym dowodem, że nasz dom żyje.

z drobnych przyjemności. To znacznie wię-
cej niż otoczenie, przestrzeń. To postawa 
ludzi, którzy się gromadzą, by cieszyć się 
swoją obecnością. Nastrój, który wytwa-
rzamy, dzieląc się dobrym jedzeniem, przy 
winie i świetle świec. 

Hygge to sztuka tworzenia miejsc estetycz-
nych, ale i takich, w których można poczuć 
się swobodnie, odpocząć od zgiełku i two-
rzyć swoje małe rytuały codzienności. Duń-
czycy konsekwentnie od czterdziestu lat 
przodują w raportach ONZ na najszczęśliw-
szych ludzi na świecie i kto wie, czy jednym 
z sekretnych składników tego szczęścia nie 
jest właśnie hygge. To niespieszne spędzanie 
czasu w miłym otoczeniu, bliskość, nawiązy-
wanie relacji, spokój, medytacja, śmiech. 

 

Duńczycy nie wyobrażają sobie swoich do-
mów bez przestrzeni do relaksu. Może ją 
tworzyć wielkie, wygodne łóżko, fotel – ide-
alny do czytania książek – czy przytulny ką-
cik w pobliżu ciepłego kominka. Koniecznie 
dużo poduszek, mięciutkich koców, pledów 
– kumulacja wszystkiego, co miłe, miękkie 
i cieplusie to słowo klucz tego stylu. Każdy 
z tych przedmiotów powinien być przede 

wszystkim ładny i funkcjonalny; najlepiej, 
jeśli jest wykonany z naturalnych materia-
łów. Każdy kawałek natury przybliża do sty-
lu hygge i do osiągnięcia spokoju, którego 
wszyscy tak chętnie szukamy. 

Równie ważne jest oświetlenie. Duńczycy 
uwielbiają świeczki – według Stowarzy-
szenia Europejskich Producentów Świec to 
właśnie w Danii na jedną osobę przypada 
największe zużycie świec w Europie. Ciepło 
płomieni, ich barwa i migotliwość sprawia-
ją, że dom wypełnia się ciepłem i radością. 
Barwy dominujące to kolory natury – beżo-
wy, szary, brązowy. 

 

Skandynawska koncepcja „lagom” to opis 
wielu aspektów życia: wyglądu pomiesz-
czeń, codziennej stylizacji, warunków 
pogodowych czy stanu ducha. Idea ta na-
wiązuje do powiedzenia „lagom är bäst” – 
najprościej tłumaczonego jako „w sam raz”. 
W lagom chodzi o życie w równowadze ze 
środowiskiem, światem i z samym sobą. 
Wnętrze w tym stylu powinno być ekolo-
giczne, energooszczędne i przede wszyst-
kim wygodne. Nie powinno w nim znaj-
dować się nic, co psuje harmonię lub jest 
niepotrzebnym naddatkiem. To oznacza, że 
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Wabi-sabi uwielbia ascetyczną prostotę 
i oszczędność formy. Wybieramy meble 
i sprzęty, które będą nam niezbędnie po-
trzebne do codziennego funkcjonowania. 
Mogą być one wykonane z drewna z recyklin-
gu, podobnie jak naczynia i proste dekoracje. 
Materiałem dominującym jest len. Stawiamy 
na barwy ziemi – beże, jasne brązy i szarości 
– które sprawiają, że pomieszczenia w domu 
są przytulne pomimo swej prostoty. 

Wszystkich przedmiotów, które mają 
dla nas wartość i noszą znamiona swo-
jego wieku, możemy użyć jako dekoracji 
– drewnianych rzeźb, własnoręcznie wy-
konanych naczyń lub obrazów, które nie 
muszą przecież być od razu Dalim. Mile 
widziane są cementowe płytki, odbarwio-
ne marmury i zniszczone drewno. 

Obowiązkowy element wystroju wnętrza 
to także ręcznie robiona ceramika – może 
być nawet nieco potłuczona i posklejana. 
Ten trend wywodzi się z japońskiej sztuki 
kintsukuroi. Polega ona na naprawianiu po-
tłuczonej ceramiki przy użyciu laki z dodat-
kiem sproszkowanych metali szlachetnych 
(często złota). Efektem jest dodatkowo 
ozdobiony przedmiot. „Łatane” talerze czy 
wazy to esencja stylu wabi-sabi. 

Nie chodzi jednak o to, by na siłę postarzać 
meble i dodatki oraz obdrapywać ściany 
i podłogi. Istotą jest autentyczność. Nasz 
dom ma opowiadać naszą historię, to my 
jesteśmy sercem i sednem tej opowieści. 
Nie ma tu miejsca na udawanie i celowe 
działania upiększające. Filozofia wabi-sabi 
uczy, że każdy przedmiot, zwłaszcza ten 
wysłużony i zniszczony, ma swoją historię. 
Dom urządzony w tym stylu będzie miał 
zatem bardzo indywidualny, niemożliwy do 
podrobienia charakter.

Wabi-sabi i pozostałe style uczą nas, że 
piękno tkwi w prostocie, poszanowaniu na-
tury i rzeczach nieidealnych, że nie trzeba 
od razu wydawać tysięcy złotych na ozdoby 
z polerowanego plastiku, ale można pięknie 
udekorować dom tym, co daje natura. Zbli-
żające się święta są doskonałą okazją, by 
obudzić w sobie poszukiwacza-złotą rączkę 
i spróbować swoich sił w robieniu natu-
ralnych dekoracji. Wybierzcie się na pchle 
targi i do sklepów z używanymi rzeczami 
– pełno tam prawdziwych skarbów, które 
pięknie wprowadzą wasze domy na drogę 
prostoty i piękna wabi-sabi.  

Anna Albingier
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                        oda wkracza do każdej
                             dziedziny naszego życia.
                                  Rządzi nie tylko doborem 
ubrań, ale też sposobem, w jaki urządzamy 
swoje domy i w jaki żyjemy. Przez lata we 
wnętrzach lansowany był minimalizm i jasne 
barwy, dające efekt stylu „laboratoryjnego”, 
pięknie wyglądającego na zdjęciach, ale już 
niekoniecznie komfortowego w codziennym 
użytkowaniu. Jeśli oczywiście nie jesteś eks-
tremalnym minimalistą albo pedantem. 

Dla większości z nas mieszkanie to nie tylko 
zestaw efektownych mebli – w domu ma 
być nam przede wszystkim wygodnie, mamy 
się w nim dobrze czuć i uspokajać po pracy. 
Wnętrza najprzyjemniejsze to takie, które od-
zwierciedlają nasze usposobienie, pokazują 
nasze pasje i generalnie „mówią o nas”. Na 
ten rys indywidualny, osobisty zorientowa-
ne są trzy sposoby urządzania wnętrz (i nie 
tylko) święcące ostatnio triumfy. Dwa z nich 
pochodzą ze Skandynawii, jeden z Japonii.

W 2018 roku słownik Collinsa uznał „hyg-
ge” za jedno ze słów roku. Co ono oznacza 
i jaki ma związek z projektowanie mieszka-
nia? Hygge to idea radości życia czerpanej 

mamy „zielone” sprzęty AGD, oświetlenie 
typu LED, panele słoneczne i nie marnuje-
my zasobów Ziemi. Stawiamy na materiały 
solidne, z których będziemy długo korzy-
stać, a także takie, których pozyskiwanie 
nie stanowi zagrożenia dla środowiska. 
W mieszkaniach inspirowanych tym stylem 
jest miejsce na samodzielne uprawianie 
ziół i warzyw. Lagom powinien spodobać 
się miejskim ogrodnikom, uprawiającym 
na balkonach warzywa i zioła. 

Naturalne powinny także być oczywiście 
materiały, z których uszyte są kapy i zasłony 
– najlepiej sprawdzą się len i bawełna. Me-
ble mają być funkcjonalne i proste. Unika się 
przedmiotów, które służą tylko do dekoracji. 
W takich wnętrzach można na przykład spo-
tkać wieszaki zrobione z grubych gałęzi albo 
stoliki z klocków. Dzięki temu, że natura stoi 
w tym stylu i filozofii na pierwszym miejscu, 
nigdy nie zaśmiecimy naszego domu plasti-
kiem i niepotrzebnymi gadżetami.

 

Styl wabi-sabi pochodzi z Dalekiego Wscho-
du i jest obecnie uważany za najgorętszy styl 
wnętrzarski. „Wabi” oznacza prostotę, nato-
miast „sabi” to piękno wynikające z upływu 
czasu. Wnętrza urządzone w stylu wabi-sabi 
nie powinny być perfekcyjne. Trendy ostat-
nich lat zmuszały nas do podporządkowania 
się określonym wymogom – ustawiania me-
bli i dodatków symetrycznie, odpowiednie-
go dopasowania barw lub przesadnego mi-
nimalizmu. Japońska sztuka designu skupia 
się na rzeczach prostych, pięknych ot tak, 
z natury, która nie zawsze jest (a nawet nie 
powinna) być nieskazitelna. 

Odchodzi się więc od nowoczesnych, po-
zbawionych skaz mebli oraz lśniącej cera-
miki na rzecz przedmiotów nadgryzionych 
zębem czasu i zniszczonych długotrwałym 
użytkowaniem. Posklejana porcelana, me-
tal pokryty patyną, pęknięte meble… Do-
ceniana jest asymetria, pewnego rodzaju 
szorstkość i akceptacja dla zmian zachodzą-
cych w naszym otoczeniu. 

Wabi-sabi to nie tylko kolejny trend wnę-
trzarski, ale również sposób myślenia wywo-
dzący się z buddyjskiej filozofii zen. Ten styl 
dekorowania pomieszczeń powala ponoć na 
odnalezienie szczęścia w życiu codziennym 
i zaakceptowaniu otaczającego nas świata.

Istotą tego trendu jest autentyczność – 
w przedmiotach szukamy duszy. Idealne 
wnętrza dobrze wyglądają tylko na zdję-
ciach, ale niekoniecznie są funkcjonalne 
dla domowników. Dlatego mieszkania 
urządzone w tym stylu pozornie wyglą-
dają na zaniedbane. Na próżno szukać 
w nich eleganckich, wypielęgnowanych 
mebli, kunsztownych dodatków i wszech-
obecnego porządku. Wabi-sabi to normal-
ność, nie idealizm. Liczy się minimalizm, 
piękno i nostalgia, zgodnie z japońską 
zasadą: żyj skromnie, ucz się czerpania 
satysfakcji z życia.

Efektem jest przytulna całość, daleka od 
idealnych, chłodnych pomieszczeń, jakie 
prezentują wnętrzarskie magazyny. We wnę-
trzach w stylu wabi-sabi królują naturalne 
materiały, takie jak drewno, kamień, korek. 
Dominująca kolorystyka koresponduje z ko-
lorami ziemi, a pęknięcia w ścianie nie są 
zachętą do kompleksowego remontu, lecz 
jednoznacznym dowodem, że nasz dom żyje.

z drobnych przyjemności. To znacznie wię-
cej niż otoczenie, przestrzeń. To postawa 
ludzi, którzy się gromadzą, by cieszyć się 
swoją obecnością. Nastrój, który wytwa-
rzamy, dzieląc się dobrym jedzeniem, przy 
winie i świetle świec. 

Hygge to sztuka tworzenia miejsc estetycz-
nych, ale i takich, w których można poczuć 
się swobodnie, odpocząć od zgiełku i two-
rzyć swoje małe rytuały codzienności. Duń-
czycy konsekwentnie od czterdziestu lat 
przodują w raportach ONZ na najszczęśliw-
szych ludzi na świecie i kto wie, czy jednym 
z sekretnych składników tego szczęścia nie 
jest właśnie hygge. To niespieszne spędzanie 
czasu w miłym otoczeniu, bliskość, nawiązy-
wanie relacji, spokój, medytacja, śmiech. 

 

Duńczycy nie wyobrażają sobie swoich do-
mów bez przestrzeni do relaksu. Może ją 
tworzyć wielkie, wygodne łóżko, fotel – ide-
alny do czytania książek – czy przytulny ką-
cik w pobliżu ciepłego kominka. Koniecznie 
dużo poduszek, mięciutkich koców, pledów 
– kumulacja wszystkiego, co miłe, miękkie 
i cieplusie to słowo klucz tego stylu. Każdy 
z tych przedmiotów powinien być przede 

wszystkim ładny i funkcjonalny; najlepiej, 
jeśli jest wykonany z naturalnych materia-
łów. Każdy kawałek natury przybliża do sty-
lu hygge i do osiągnięcia spokoju, którego 
wszyscy tak chętnie szukamy. 

Równie ważne jest oświetlenie. Duńczycy 
uwielbiają świeczki – według Stowarzy-
szenia Europejskich Producentów Świec to 
właśnie w Danii na jedną osobę przypada 
największe zużycie świec w Europie. Ciepło 
płomieni, ich barwa i migotliwość sprawia-
ją, że dom wypełnia się ciepłem i radością. 
Barwy dominujące to kolory natury – beżo-
wy, szary, brązowy. 

 

Skandynawska koncepcja „lagom” to opis 
wielu aspektów życia: wyglądu pomiesz-
czeń, codziennej stylizacji, warunków 
pogodowych czy stanu ducha. Idea ta na-
wiązuje do powiedzenia „lagom är bäst” – 
najprościej tłumaczonego jako „w sam raz”. 
W lagom chodzi o życie w równowadze ze 
środowiskiem, światem i z samym sobą. 
Wnętrze w tym stylu powinno być ekolo-
giczne, energooszczędne i przede wszyst-
kim wygodne. Nie powinno w nim znaj-
dować się nic, co psuje harmonię lub jest 
niepotrzebnym naddatkiem. To oznacza, że 
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Anna Pliszki-Fila

Chociaż pojazd Pana Samochodzika nie bu-
dzi już we współczesnym dziecku aż takiego 
zachwytu (rozwinięcie prędkości 160 km/h 
w latach 60. było z pewnością nie lada wy-
czynem dla większości samochodów!), to 
jednak nadal zaciekawia. Co prawda nie-
które z zachowań Pana Tomasza wypada-
łoby potępić (Pan Samochodzik wciąż za-
pala papierosa, i to do tego w namiocie!), 
a jego poglądy mogą wydawać się czasem 
anachroniczne, jednak dzieci za nim prze-
padają. Przy okazji zachęca do wyjaśnienia 
dzieciom zawirowań dziejowych zarówno 
w sferze leksykalnej (milicja), jak i obycza-
jowej (nastoletni chłopcy na ogół nie znaj-
dują w czasie zabaw ludzkich szkieletów 
i nie podchodzą do nich z takim spokojem 
jak powojenne dzieci).

A na zakończenie proponuję wspólne obej-
rzenie fi lmowej adaptacji powieści. Czarno-
-biały fi lm z 1965 r. wciąż potrafi  trzymać 
w napięciu. Polszczyzna dialogów zachwy-
ca, a tytułowa piosenka duetu Osiecka 
i Kilar budzi nostalgię za minionymi czasa-
mi. Całość dla dzieci w wieku 7–12 lat, ale 
i starszym może się spodobać. 

„Choinka” Katarzyna Śpiewak
Ostatnia z książek, którą chciałabym za-
proponować, nawiązuje do zbliżających 
się świąt Bożego Narodzenia. Książka tym 
bardziej wyjątkowa, że napisana przez pa-
nią Kasię, która przez kilka lat uczyła języka 
polskiego w Szkole Polskiej im. Joachima 
Lelewela w Brukseli. „Choinka” to wzru-
szająca opowieść o wigilijnym cudzie, prze-
pięknie ilustrowana przez samą autorkę. 
8-letnia Zuzia spędza święta z tatą, psem 
Korkiem i rodzicami swojej zmarłej kilka lat 
wcześniej mamy. Niestety wymarzone wi-
gilijne drzewko okazuje się niezbyt piękne. 
Na pomoc dziewczynce ruszają przygoto-
wane przez nią do świątecznej szopki fi gur-
ki oraz sama mama. 

Cudowna książka o cudownym wieczorze. 
Niewątpliwie wzruszy dzieci, jak i dorosłych, 
a piękne ilustracje rozbudzą wyobraźnię. Lek-
tura warta polecenia nie tylko w tym przed-
świątecznym czasie! A bohaterów książki 
spotkać można ponownie w kolejnej ksią-
żeczce autorstwa pani Katarzyny Śpiewak – 
„Co robią choinki po świętach?”. Polecam do 
wspólnego czytania z młodszymi dziećmi lub 
do samodzielnej lektury (5–9 lat).

„8 + 2 i ciężarówka” Anne-Cath. Vestly
Życie jest tylko tym, co z nim zrobimy. Jak 
sprawić, by było udane i szczęśliwe? Spróbo-
wać żyć tak, jak Maren, Mar� n, Marta, Mads, 
Mona, Milly, Mina, mały Morten i ich rodzice! 

„8 + 2 i ciężarówka” autorstwa Anne-Cath. 
Vestly to pierwsza z serii książek o dużej ro-
dzinie z niedużymi pieniędzmi. I o nieusta-
jącej przygodzie, jaką jest życie.

Anne-Catharina Vestly (podpisująca swoje 
książki jako Anne-Cath. Vestly) to norweska 
autorka książek dla dzieci. W serii „8+2” 
opisała przygody wielodzietnej rodziny ży-
jącej w niewielkim mieszkaniu w Oslo. Nie-
odłącznym przyjacielem tej licznej gromad-
ki jest także tytułowa ciężarówka – źródło 
dochodów taty, a także wierny przyjaciel 
zapewniający wiele przygód. Jak odnaleźć 
zaginiony pojazd? Kto tego dokona? I co 
dobrego może wyniknąć ze schwytania zło-
dzieja? Tego wszystkiego można się dowie-
dzieć, czytając pierwszą część serii. 

Książka dostosowana do rodzinnego lub też 
samodzielnego czytania (wiek 6–10 lat). 
Niewątpliwie będzie źródłem wielu miłych 
chwil i refl eksji zarówno dla dzieci, jak i dla 
dorosłych. Pozwoli zrozumieć, że nawet 
trudne życiowe doświadczenia można prze-
kuć w coś dobrego. Mało tego, można się 
przy tym całkiem dobrze bawić. 

A jeśli już polubicie tę sympatyczną rodzinę, 
z pewnością będziecie chcieli poznać jej dal-
sze losy, czytając kolejne pozycje z tej serii. 

„Pan Samochodzik i wyspa złoczyń-
ców” Zbigniew Nienacki
Któż z nas, dorosłych, nie zna Pana Samo-
chodzika? Mimo że książka Zbigniewa Nie-
nackiego po raz pierwszy wydana została 
w 1964 r., w latach 90. ubiegłego stulecia 
wciąż była młodzieżowym hitem. Znalezio-
na przypadkiem w domu moich rodziców, 
rozbudziła we mnie chęć wspólnego prze-
czytania z dziećmi i odkrycia jej na nowo. 
Pan Tomasz (tytułowy Pan Samochodzik) 
poszukuje skarbów ukrytych pod koniec 
wojny przez bandę Barabasza w okolicach 
Torunia i Ciechocinka. Jednak nie on jeden 
chce odnaleźć cenne zbiory. Współpracu-
je z obecnymi na miejscu antropologami, 
może też liczyć na pomoc obozujących 
w pobliżu harcerzy.

Jednym z najsilniejszych wspomnień 
z mojego dzieciństwa jest głos czyta-
jących mi rodziców. Mimo że byłam 
czwartą córką, nigdy nie pozwolili 
mi odczuć, że są zmęczeni dziećmi, 
pracą, obowiązkami. Pamiętam pół-
ciemność w moim pokoju, zapaloną 
jedynie lampkę, ich głosy i moje dzie-
cięce zdenerwowanie, kiedy nagle za-
nikały. „Mamo, nie zasypiaj. Czytaj da-
lej!”. Chociaż przeczytałam w swoim 
dorosłym życiu wiele książek, wciąż 
doskonale pamiętam ulubioną bajkę 
mojego Taty.

Od lat czytam swoim czterem synom. 
Od przebudzenia czekam na ten mo-
ment, gdy w moim domu przygasną 
światła, a po godzinnym czytaniu 
usłyszę głos swoich dzieci: „Mamo, 
nie zasypiaj. Czytaj dalej”.

Zapraszam więc i państwa do ma-
gicznego świata wspólnej lektury. Na 
łamach „Gazetki” będę się dzieliła na-
szymi rodzinnymi odkryciami. Dobrej 
lektury dorosłym i dzieciom! 
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Któż z nas go nie zna, któż sobie z niego ni-
gdy nie żartował, sugerując swój lepszy gust 
konfekcyjny… Ba, iluż jest takich, którzy wsty-
dliwie ukrywają go przez cały rok w szafi e, by 
pewnego zimowego dnia w okolicach świąt 
wkroczyć w nim dumnie do pracy – lub na 
przyjęcie bożonarodzeniowe do znajomych! 
Dobra rada: im gorzej (wyglądają razem 
wszystkie elementy), tym lepiej. Jeśli więc 
szukacie inspiracji, tylko wasza wyobraźnia 
(i pewność siebie, bo w końcu trzeba w tym 
cudzie wyjść do ludzi) może tu być ogranicze-
niem. Poza tym wybór jest ogromny. 
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Każda szanująca się sieciówka ma w zimowej 
ofercie swetry z przeróżnymi kombinacjami 
uśmiechniętych reniferków dźgających w oko 
uradowane bałwanki z nosami z marchew-
ki. Jeśli takie sielskie świąteczne obrazki to 
dla was za mało, zawsze można się pokusić 
o coś bardziej oryginalnego – na przykład 
rękodzieło. Za jedyne 188 euro (!) kupimy on-
line gustowny pulowerek z machającym ye� , 
ozdobiony bombkami i łańcuchami choinko-
wymi oraz – gdyby tego było mało – z docze-
pionymi maskotkami sarenek. Żeby rozwiać 
ewentualne wątpliwości – wzdłuż rękawa 
biegnie wyszywany napis „Merry X-mas”. Po 
takim oczopląsie święta na pewno muszą być 
wesołe, nawet bez ponczu! 

Jak to z tradycją bywa, istnieją pewne po-
dejrzenia, kto, kiedy i dlaczego ją zapocząt-
kował, ale pewności nie ma. W tym przy-
padku wiadomo tylko, że zaczęło się jakieś 
20 lat temu w Vancouver, gdzie założyciele 
Commodore urządzili pierwsze pulower-
kowe przyjęcie, by w ten sposób obśmiać 
dyskusyjne piękno milusich sweterków ze 
skrzatem i mikołajem. Pomysł podchwyci-
li amerykańscy studenci, którzy odtąd na 
świątecznych imprezach mieli punkt kul-
minacyjny –  wybór najbrzydszego swetra. 
(Przy okazji, jeśli o taką sławę nam chodzi, 
to arcydzieło z ye�  ma na stronie sprzedaw-
cy dużo pozytywnych komentarzy). Ale swe-
terkowi detektywi wskazują na dawniejsze 
ślady, a tropią je w serialach i fi lmach z lat 
80. Modowa fanaberia straciła blask w ko-
lejnej dekadzie, by już w XXI wieku wybuch-
nąć ze zwojoną siłą – ale w wersji hipster-
skiej, z przymrużeniem oka. 

To właśnie spowodowało, że w końcu we-
szła „na salony” – czyli do oferty popular-
nych sklepów odzieżowych. Wcześniej trze-
ba było szukać czerwono-zielonych okazów 
z pomponami w second handach, teraz – 
znajdziemy je wszędzie. Handlowcy zaciera-
ją ręce, bo pod koniec roku to produkt, któ-
ry sprzedaje się jak świeże bułeczki. Ale są 
i wersje „grzeczniejsze”. Może nie wygramy 
w nich konkursu na najbrzydszy przyodzie-
wek, ale za to założymy je więcej niż ten 
jeden raz, na przyjęcie. W takiej wersji wy-
stępują chociażby swetry z motywem Fair 
Isle (różnokolorowe paski-szlaczki i geome-
tryczne gwiazdki biegnące dookoła).
 
Jeśli zaś chcemy wszystkich zaszachować, 
z pomocą spieszą najwięksi kreatorzy 
mody, którzy też podłapali trend. Stella 
McCartney czy Marc Jacobs stawiają jed-
nak na bardziej stonowane motywy. Nie 
uświadczymy więc u nich roziskrzonych sce-
nek bożonarodzeniowych – raczej nieśmia-
łe wzory i „wariacje na temat”, sugerujące 
kształt choinki czy śniegowych gwiazdek. 

W słynnej scenie z „Bridget Jones” Co-
lin Firth ma na sobie prezent od mamy – 
z dzierganym reniferem – co dość mocno 
studzi zapał głównej bohaterki, a jak wiemy, 
nie powinno. Cóż, Marka Darcy’ego dotknął 
niełatwy los trendse� erów – po prostu wy-
przedził swój czas i nie został zrozumiany. 
Teraz byłoby inaczej. Już od lat Brytyjczycy 
obchodzą Dzień Świątecznego Swetra, któ-
ry wypada zawsze w piątek, w drugim tygo-
dniu grudnia (w tym roku będzie to piątek 
13). Przy okazji włączają się w akcję organi-
zacji Save the Children (www.savethechild-
ren.org.uk), która postanowiła wykorzystać 
fenomen kiczowatego wdzianka. Wolonta-
riusze w śmiesznych pulowerkach i bluzach 
zbierają w całym kraju fundusze na funda-
cję, a organizatorzy zachęcają, by tego dnia 
wyjąć z dna szuflady modowy koszmarek 
i przyjść w nim do pracy – i tak popularyzo-
wać akcję. Wspierają ich gwiazdy i celebry-
ci, którzy chętnie fotografują się w swoich 
ulubionych świątecznych kardiganach.

I tak dla jednych kiczowaty, a dla drugich 
zabawny sweter wpisał się w atmosferę 
i przesłanie świąt Bożego Narodzenia, przy-
czyniając się do niesienia dobra i pomocy.

Halina Szołtysik
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z pomocą spieszą najwięksi kreatorzy 

DZIEŃ SWETRA 
BOŻONARODZENIOWEGO

13 GRUDNIA

rzy kolory: zielony, biały 
i czerwony. Flaga Włoch lub 
Bułgarii? Owszem, też, ale 
nie tym razem. To sztandaro-
we barwy Bożego Narodzenia 
– i sweterka bożonarodzenio-
wego. A na nim bałwanki, mi-
kołaje, choinki, płatki śniegu, 
pomponiki, a nawet renife-
ry z migoczącymi lampkami 
w rogach – czego tylko dusza 
zapragnie. Kicz? Świątecz-
ny żart i dystans do siebie? 
Odzieżowy koszmarek – tak 
brzydki, że aż… piękny? Pew-
nie wszystko po trochu. 
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Postać niebanalna, opisana w wizjoner-
skiej formie, bez wątpienia wizytówka 
bieżących trendów artystycznych. O kogo 
chodzi? Oczywiście o Geralta z Rivii, bo-
hatera literackiej sagi Andrzeja Sapkow-
skiego. Wiedźmin był inspiracją dla kilku 
innych gatunków sztuki współczesnej, 
w tym postmodernistycznej, oraz popkul-
tury służącej szeroko pojętej rozrywce. Już 
wkrótce, bo 20 grudnia, dowiemy się, czy 
jego kolejna kreacja się udała. Luźnej ada-
ptacji powieści w serialowej formie pod-
jęła się bowiem platforma Netflix. Oczeki-
wania są ogromne, obietnice również.

FANTASTYCZNE 
PIÓRO

Andrzej Sapkowski to pisarz, którego fanom 
literatury fantasy przedstawiać nie trzeba. Mi-
łośnicy dobrej książki też zazwyczaj mają na 
koncie kilka jego pozycji, a uhonorowaniem 
jakości były liczne nagrody literackie, które 
otrzymał na przestrzeni kilku dekad. Ostat-
nią z nich była World Fantasy Award w 2016 
r. w kategorii „Osiągnięcie życia” – za „Sagę 
o wiedźminie” właśnie. Jego książki czyta się 
na całym świecie, przetłumaczono je na wiele 
języków. Ukazały się w krajach Europy Środ-
kowo-Wschodniej oraz Zachodniej; wydano 
je nawet m.in. na Tajwanie i w Brazylii.

W skład „Sagi o wiedźminie” wchodzą 
następujące utwory: „Krew elfów”, „Czas 
pogardy”, „Chrzest ognia”, „Wieża Jaskół-
ki” oraz „Pani Jeziora”, pisane w latach 
1994–1999. Wcześniejsze i późniejsze 
opowiadania Sapkowskiego, z lat 1990-
-2002, również uzupełniają fabułę sagi, 
a do najpopularniejszych należą: „Ostat-
nie życzenie”, „Miecz przeznaczenia” oraz 
„Coś się kończy, coś się zaczyna”. Popular-
ną i niezwykle zajmującą lekturą jest rów-
nież trylogia husycka, napisana w latach 
2002–2006, w skład której wchodzą: „Nar-
renturm”, „Boży bojownicy”, „Lux perpe-
tua”. Inne utwory autora to m.in. „Żmija”, 
„Świat króla Artura. Maladie”, „Rękopis 
znaleziony w Smoczej Jaskini”.

MIKROSWIAT  
SAPKOWSKIEGO
Tytułowy wiedźmin to Geralt z Rivii, przed-
stawiciel gatunku modyfikowanego, który 
za pieniądze chroni ludzi przed rozmaitymi 
potworami. Często nazywany również ma-
chiną do zabijania lub mutantem, według 
opowieści wyzbyty jest możliwości odczu-
wania. Los jego splata się (i notorycznie roz-
dziela) z czarodziejką Yennefer. Czarodziejki 

również zostały poddane mutacjom, które 
pozwalają im na posługiwanie się magią 
w rozmaitych obszarach, choć cena za te 
umiejętności bywa często dość wysoka. 
Pośród ich nielogicznego uczucia nagle po-
jawiło się Dziecko Niespodzianka, obiecane 
Geraltowi, które okazało się księżniczką 
Cirillą, przeznaczoną na tron jednego z kró-
lestw występujących w sadze. Ciri począt-
kowo szkolona jest na wiedźminkę, potem 
na czarodziejkę, a w końcu okazuje się, że 
jest jej pisany los zupełnie inny niż ten pla-
nowany przez wszystkich możnych „wiedź-
minowego” świata. Mała dziewczynka do-
rasta na kartach sagi, stając się przyczyną 
wielu wydarzeń, których nie jest w stanie 
powstrzymać. Gdzieś zawsze krok za nią po-
dąża obiecany jej opiekun Geralt, a myślą 
wspiera ją jej przyszywana matka, Yennefer. 
Ich losy dzieli i opisuje bard Jaskier, który 
swoją życiową nieporadność nadrabia ta-
lentem i wyjątkowym szczęściem. Wszyst-
ko kończy się nie tak, jak się spodziewamy, 
i trudno nawet ocenić, czy dobrze, czy nie. 
Ta dość prosta fabuła na przestrzeni tysięcy 
stron wcale jednak nie jest aż taka banalna.

W „Sadze o wiedźminie” nie chodzi bo-
wiem tylko o głównych bohaterów i ich 
niecodzienne losy. Saga zawiera mnóstwo 
elementów, nad którymi często zastana-
wiamy się w kontekście funkcjonowania 
państw, podziałów społecznych, władzy 
i wykluczenia. Stworzony przez Sapkow-
skiego świat, mimo że pełen fantastycz-
nych stworów, nieprawdopodobnych wy-
darzeń i magicznych intryg, tak naprawdę 
niewiele różni się od naszego. Doskonale 
widać w nim uprzedzenia rasowe, ma-
łostkowość władzy, zapędy rządzących, 
nadrzędność pieniądza nad etyką, tragizm 
wojny, a nawet pęd ludobójczy. Z drugiej 
strony główni bohaterowie są może nie 
krystaliczni, ale obdarzeni darem rozróż-
niania dobra od zła, a na ich przywary 
patrzy się raczej z przymrużeniem oka 
lub z uśmiechem. Bo świat Sapkowskiego 
pomimo swych niezwykle fascynujących 
i niejednokrotnie strasznych historii pełny 
jest humoru, który nadaje fabule lekkości.

´
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BIURO KSIĘGOWE
VANDENHEEDE

POMAGAMY KLIENTOM W PODEJMOWANIU
MĄDRYCH DECYZJI JUŻ OD 1997 ROKU.

• Zakładanie dział alności gospodarczych i fi rm.
• Pełna księgowość: rozliczanie deklaracji TVA,
Inrtacom, list ing, rozliczenia podatkowe.

• Przew idywania podatkowe.
• SMS z wynikiem po każdym rozliczeniu.
• Weryfi kacja podwykonawców z art . 30 b is.

NASZYM KLIENTOM OFERUJEMY

• Deklaracje podatkowe dla nie rezydentów.
• Składanie p ism administ racyjnych: rozkładanie
na raty, o umorzenie odsetek, prośby o
umorzenie kar.

• Zg łaszanie LIMOSY dla fi rm polskich.
• Zg łaszanie budowy z art . 30 b is.

Rzosinska Izabela
0494 625 938
02/ 735 64 94
izakontakt1@gmail.com

Rue Colonel Bourg 22, 1030 Bruxelles

Wszystk im naszym kl ientom,
życzymy ciep łych i wesołych
Świąt Bożego Narodzenia
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WSRÓD DRIAD, 
WAMPIRÓW  

I SYREN
Jak wspomniałam, w powieściach znaj-
dziemy prócz ludzi wiedźminów i czaro-
dziejów. Jednak magia tego uniwersum 
wykracza o wiele dalej, a jej korzenie 
sięgają daleko w głąb mitologii nie tylko 
słowiańskiej, ale też greckiej, rzymskiej, 
anglosaskiej i wielu innych. Znajdziemy 
tu całe schematy zaczerpnięte z baśni 
czy z dawnych legend o najróżniejszym 
pochodzeniu. Spotkamy tu driady, elfy, 
niziołki, krasnoludy i gnomy, uważane 
za rasy rozumne. Pojawia się też szereg 
stworzeń, które klasyfikuje się błędnie 
jako potwory lub istoty nierozumne. Wie-
le znajdziemy tu nawiązań do słowiań-

skich wierzeń – pojawiają się choćby po-
twory takie jak strzyga czy kikimora. Jest 
tu także uniwersalny diabeł (któremu nie-
koniecznie bliżej do rokity niż fauna), bru-
xa, czyli wampir płci żeńskiej z portugal-
skich wierzeń, dżinn wprost z Dalekiego 
Wschodu czy smok, do którego preten-
sje rości sobie przecież nie tylko Wawel. 
Bazyliszki, syreny, wilkołaki, mantikory, 
bobołaki, rusałki, sylfidy, trolle, doplery 
i wiele, wiele innych mitycznych stwo-
rzeń to spuścizna wierzeń pochodzących 
z całego świata, w dodatku przetworzo-
na przez literacką fantazję autora, który 
często kpi sobie z oryginałów. W dodatku 
w sadze wiedźmińskiej pojawiają się ele-
menty języków, które stworzył Sapkow-
ski – Starszej Mowy właściwej dla m.in. 
elfów czy nilfgaardzkiego, właściwego dla 
jednego z królestw w powieściach. Bazują 
one w większości na gramatyce języka an-
gielskiego i francuskiego. Bardzo często 
pojawiają się również łacińskie cytaty.

Chcąc „Wiedźmina” obdarzyć słowiańskim 
przesłaniem, możemy oczywiście odnosić 
się do ukrytych w tekście cytatów z Mic-
kiewicza i Słowackiego, ale jest to kolejny 
wybieg Sapkowskiego, który nie spolszcza 
swojego świata, tylko czyni go uniwersal-
nym. Odpowiedzialność za zbytnie przy-
wiązanie „Wiedźmina” do korzeni słowiań-
skich ponosi popularna gra o tym samym 
tytule, która zdobyła ogromną popular-
ność, zapewne przyczyniając się również 
do promocji tej literatury.

ZAGRAC 
W „WIEDZMINA”

Gra fabularna „Wiedźmin” („The Wit-
cher”) została wyprodukowana w 2007 r. 
przez polskie studio CD Projekt RED. 

Ogromne nakłady finansowe i pięć lat 
pracy nad jej elementami, a także szero-
ka kampania reklamowa sprawiły, że zy-
skała bardzo dużą popularność nie tylko 
w Polsce, ale i za granicą. Powstały trzy 
edycje – pierwsza w 2007, druga w 2011 
(„Wiedźmin 2: Zabójcy królów”), a trzecia 
w 2015 r. („Wiedźmin 3: Dziki Gon”). Już 
w pierwszych latach sprzedaż gry liczono 
w milionach. Powstawały nowe wersje 
językowe, w tym chińska. Tworzono roz-
szerzenia fabularne. Dodawano coraz to 
nowe smaczki słowiańskie, na których 
producenci zarabiali coraz więcej. Owa 
słowiańskość stała się bowiem lokalną eg-
zotyką w Europie, wizytówką tego świa-
ta, a nawiązania wykraczały poza dawne 
wierzenia ludowe. Stąd też liczne, błęd-
ne, próby przypisania świata wiedźmiń-
skiego do tradycji polskiej. Jednocześnie 
to właśnie gra sprawiła, że „Wiedźmin” 
stał się niejako wizytówką polskości.

EMOCJE  
ADAPTACYJNE

Na podstawie sagi Sapkowskiego po-
wstała nie tylko gra komputerowa, ale 
i komiks „Wiedźmin” w latach 90. (sześć 
odcinków, wznowiony w 2001 oraz 
w 2015 r.), film pełnometrażowy (2001) 
i serial telewizyjny pod tym samym ty-
tułem (2002), gra RPG, gra fabularna 
„Wiedźmin: Gra wyobraźni” wraz z gru-
bym podręcznikiem (2001), a nawet gra 
karciana. Większość tych dzieł nie zyska-
ła zbyt dużej popularności, a i jakość wy-
konania pozostawiała wiele do życzenia 
w porównaniu z oryginałem Sapkow-
skiego czy grą komputerową. Szczegól-
nie trudno mówić o rodzimej adaptacji 
„Wiedźmina” – niełatwo znaleźć dla niej 
jakieś pozytywne słowa. Pomimo wybit-
nych nazwisk w obsadzie i wielkich wy-
siłków odtwórcy głównej roli, Michała 
Żebrowskiego, pomimo dobrej muzyki 
skomponowanej przez Grzegorza Cie-
chowskiego... była to adaptacja wielce 
niestrawna dla miłośników literatury 
Sapkowskiego.

Być może dlatego też fani sagi tak się 
emocjonują przed premierą nowego 
serialu Netflixa. Twórcą filmu jest Lau-
ren Schmidt Hissrich, scenarzyści to 
Declan De Barra, Jenny Klein i Michael 
Ostrowski, a reżyserzy: Alik Sacharow 
(m.in. „Dexter”, „Gra o tron”, „Ho-
use of Cards”), Charlotte Brändström 
(m.in. „Chirurdzy”, „Zaginiona”) i Alex 
Garcia Lopez (m.in. „Egzorcysta”, „The 
Punisher”). Pamiętając polską porażkę 
i kinematograficzną, i telewizyjną, tej 
wersji słusznie się boimy. Często słyszy 
się, że ta adaptacja będzie hitem na mia-
rę „Gry o tron”, że na razie planowanych 
jest siedem sezonów, ale być może doj-
dzie i do dwudziestu, że miłośnicy tego 
typu filmów zostaną usatysfakcjonowani 
wyjątkową jakością. Sam Andrzej Sap-
kowski, który już widział film i był cza-
sami obecny na planie, jest zadowolony 
z efektu. Słowiańskość Geralta, ugrun-
towana w grze komputerowej, podobno 
zniknie, co być może wyjdzie całości na 
zdrowie. Czy jednak spekulacje i roko-
wania będą miały cokolwiek wspólnego 
z rzeczywistością, przekonamy się już 
20 grudnia.

Ewelina Wolna-Olczak
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KALENDARZ IMPREZ
do 30.12
JARMARK BOŻONARODZENIOWY
Liège
www.villagedenoel.be  

do 5.01.2020
PLAISIRS D’HIVER 2019
centrum miasta, 1000 Bruxelles
www.plaisirsdhiver.be

10.01
28. FINAŁ WOŚP BRUKSELA
www.wosp.be  

10 – 19.01
SALON SAMOCHODOWY 2020
Brussels Expo, 1020 Bruxelles
www.autosalon.be 

25.01.2020
MUSIC SHOW SCOTLAND
Forest National, 1190 Bruxelles
www.forest-national.be 

do 2.02.2020
EUROPALIA RUMUNIA
www.europalia.eu

do 9.02.2020
DALI & MAGRITTE
Musées Royaux des Beaux-Arts  
de Belgique
www.fine-arts-museum.be

14 – 16.02.2020
DISNEY ON ICE
Spektakl: 100 lat Magii 
Forest National, 1190 Bruxelles
www.forest-national.be 

do 15.03.2020
PAUL DELVAUX,
L’HOMME QUI AIMAIT LES TRAINS
Train World, 1030 Bruxelles
www.trainworld.be 

do 29.03.2020
CROSSROADS
PODRÓŻ W ŚREDNIOWIECZE
Musée Art & Histoire, 1000 Bruxelles
www.artandhistory.museum

do 5.12
NOCTURNE DES MUSÉES BRUXELLOIS
www.brusselsmuseums.be 

4 – 8.12
XMAS FESTIVAL 
Parc de Wolvendael, 1180 Bruxelles 
www.xmasfestival.be

6.12
ŚWIĘTY MIKOŁAJ W MUZEUM ZABAWEK
rue de l’Association 24, 1000 Bruxelles 
www.museedujouet.eu

7 – 8.12
JARMARK BOŻONARODZENIOWY 
La Ferme Nos Pilifs
Trassersweg 347, 1120 Bruxelles
www.facebook.com/fermenospilifs 

do 8.12
CIRQUE BOUGLIONE 
Parc d’ Osseghem, 1020 Bruxelles 
www.bouglione.be/bruxelles-fr 

10 – 15.12
XMAS FESTIVAL 
place Dumon, 1150 Bruxelles 
www.xmasfestival.be

13 – 15.12
CHOCOPALACE 
Festiwal rzeźb z czekolady
Centre Culturel, Spa
www.chocopalace.be 

14 – 15.12
BRUSSELS DOG SHOW
Brussels Expo, 1020 Bruxelles
www.brusselsdogshow.be 

28.12
ORANGE ALL STAR GAME
EuroMillions Basketball League
Forest National, 1190 Bruxelles
www.forest-national.be 

30.12
BALET: DZIADEK DO ORZECHÓW
Forest National, 1190 Bruxelles
www.forest-national.be 



DLA DZIECIĘCEJ MEDYCYNY ZABIEGOWEJ
sponsorzy: www.wosp.be/sponsor   wolontariat: www.wosp.be/pomagam

social media: facebook.com/wospbruksela - twitter.com/wospbe - instagram.com/wosp.be

Emigration Project
NGO

Sponsorzy Organizator Partner strategiczny

farben lehre

Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy
w Brukseli

Sklepik, Bar, Foto budka
Liczne licytacje
Koncerty







10 STYCZNIA - Piątkowa licytacja od 18.30

12 STYCZNIA - Finał WOŚP od 12.00
Animacje dla dzieci
Sklepik, Bar, Restauracja
Tradycyjna uliczna kwesta
Licytacje
Koncerty: SODA SOUL, SEPAGRAF,











HOTEL ALOFT 
SCHUMAN
PL. JEAN REY 

1040 BXL

De Ultieme
Hallucinatie

RUE ROYALE 316 
1210 BXL
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Ekonomia może wydawać się bardzo nud-
nym tematem. Ale sprawy poruszane na 
V Kongresie Kobiet w Brukseli, który był po-
święcony ekonomii feministycznej, są tak 
bliskie każdej z nas, że słuchałyśmy z wypie-
kami na twarzy. Bo nagle ktoś zaczął ludzkim 
głosem mówić o tym, co wszystkie czujemy, 
co gdzieś głęboko w nas siedzi, a o czym na-
wet nie wiemy, że można rozmawiać. Cho-
dzi mianowicie o nieodpłatną pracę kobiet 
w domu. Traktowana jest ona jak coś tak 
oczywistego, że nawet o kobietach zajmu-
jących się jedynie domem mówi się często 
„nieroby”, jakby faktycznie nic nie robiły. 
Przez to, że praca w domu jest nieodpłat-
na, społeczeństwo ignoruje ją, traktuje ją 
jak „niewidzialną”, tak jakby wykonywały ją 
jakieś krasnoludki. Nikt jej nie docenia, nie 
zauważa. Winę za to ponosi sama ekonomia 
jako nauka, która od początku swojego ist-
nienia, a więc od chwili, kiedy świat wkro-
czył w epokę kapitalizmu, zajmowała się je-
dynie sferą publiczną, pomijając kompletnie 
sferę prywatną. Tymczasem jeśliby policzyć 
wkład nieodpłatnej pracy domowej i opie-
kuńczej kobiet w gospodarkę narodową, to 
wyniósłby on ok. 1/3 całego PKB (Produkt 
Narodowy Brutto). Prof. Rumińska-Zimny 
nazywa więc PKB Patriarchalną Kalkulacją 
Budżetu, a nie prawdziwym obrazem go-
spodarki. I to trzeba zmienić. 

Drugi panel był poświęcony polityce socjal-
nej wobec kobiet. Państwo serwuje nam 
wydłużone urlopy macierzyńskie i dodat-
ki na dzieci typu sławne 500+. Oczywiście 

cieszymy się z tego bardzo. Ale czy to na-
prawdę działa na korzyść kobiet? Rodzimy 
dzieci, idziemy na macierzyński, wypadamy 
z rynku pracy, a na starość klepiemy biedę, 
bo nasza emerytura jest nawet o 60 proc. 
niższa niż w przypadku mężczyzn. System 
kapitalistyczny, zamiast nas wynagradzać za 
trud rodzenia i wychowania nowych oby-
wateli, każe nas. Szczerze – z punktu widze-
nia ekonomii w ogóle nie opłaca się rodzić 
dzieci. Kiedy kobieta jest na urlopie macie-
rzyńskim, często jej mąż czy partner czuje 
się zwolniony z opieki i oczekuje, że to tylko 
ona, matka, będzie się zajmować dziećmi, 
bo przecież dlatego jest na urlopie. Dalsza 
rodzina też tak ją postrzega. W ten sposób 
ugruntowuje się stereotyp, że kobieta do 
garów i dzieci, a ojciec od przynoszenia 
pieniędzy. On się życiowo realizuje i ma 
satysfakcję, że zarabia, a dzieci i obowiązki 
domowe widzi jako wyłącznie „naszą” spra-
wę. Zarobione pieniądze traktuje jako swo-
je, którymi ewentualnie może się z nami 
podzielić. A gdy chcemy więcej, to słyszy-
my: „To sobie idź i zarób. Przecież sama 
chciałaś tego równouprawnienia”. Jaka na 
to recepta? Spowodować, żeby mężczyźni 
dostrzegli naszą pracę. Trzeba więc dzie-
lić się obowiązkami domowymi (czasami 
najlepiej je porzucić, żeby zmusić innych 
domowników do ich wykonania) i wpro-
wadzić obowiązkowe urlopy tacierzyńskie. 
Nie bójmy się, że nasze dzieci umrą z tatą, 
jak to pewnie szepczą nam do ucha nasze 
przerażone matki i babki. Jest za to szan-
sa, że nasze dzieci nawiążą z ojcami bliższą 

relację, która zaprocentuje w ich przyszłym 
życiu. Nie bójmy się również żłobków jako 
czegoś najgorszego i „wylęgarni samych 
chorób”. Badania pokazują, że dzieci, które 
chodzą do żłobków, mają lepsze zdolności 
poznawcze i lepiej rozwija się u nich mowa. 

No już widzę te wasze skwaszone miny. Bo 
część z nas chce zajmować się dziećmi i po 
prostu siedzieć w domu. Ale to właśnie też 
jest o was! Może pora, żeby zamiast wpro-
wadzać trzynastą emeryturę, przyjrzeć się 
projektom emerytur obywatelskich dla każ-
dego, bez względu na staż pracy? Tak aby 
kobiety zajmujące się domem miały również 
na starość jakieś zabezpieczenie? Obowiąz-
kowe urlopy tacierzyńskie też chyba szybko 
u nas nie przejdą. Tak bardzo mamy w głowie 
zaszczepione stereotypy, że dla wielu z nas 
wydają się totalną abstrakcją, o czym wiedzą 
rządzący, dlatego tematu unikają. No cóż, 
jeszcze sto lat temu kobieta prawniczka też 
wydawała się czymś nieprawdopodobnym. 
Trzeba zmieniać świat, łamać stereotypy, 
wyzwalać się z oków zatęchłej tradycji. I to 
musimy robić przede wszystkim my, kobiety! 
Bo najważniejsza dla nas, jak i dla każdego 
człowieka, jest wolność. Prawdziwą wolność 
zaś można mieć – o czym pisała już Virginia 
Woolf – jeśli ma się własny pokój, czyli, prze-
kładając na „nasze” – niezależność finanso-
wą. I myślę, że młode polskie kobiety to rozu-
mieją. Program 500+, który miał wpłynąć na 
wzrost dzietności, nie odniósł w tym aspek-
cie specjalnych sukcesów. Owszem, w 2016 
i 2017 r. nastąpił wzrost urodzeń, ale już 
w 2018 r. urodziło się mniej dzieci. Najwięcej 
dzieci natomiast rodzi się tam, gdzie państwa 
oferują najlepszą opiekę instytucjonalną – 
żłobki, przedszkola, świetlice, dobrą opiekę 
medyczną, jednym słowem – pomagają ko-
bietom stanąć na nogi po urodzeniu dziecka. 
I to rządzący powinni wziąć pod uwagę przy 
opracowywaniu polityki socjalnej. A my po-
winnyśmy się tego od nich domagać. 

O tym i o wielu innych ciekawych sprawach 
dotyczących kobiet było na Kongresie. Na-
prawdę warto było przyjść.

Anna Siwek
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Wielkimi krokami zbliża się sylwe-
ster, a wraz z nim jak zwykle listy 
postanowień noworocznych. Jak co 
roku obiecamy sobie, że rzucimy pa-
lenie, będziemy chodzić na siłownię, 
mniej się martwić, zdrowiej jeść… 
Wszystko to już znamy, jak mawiał 
mój dziadek, „w te i nazad” i najczę-
ściej trzymamy się tych postanowień 
miesiąc albo dwa. 

Może zatem warto pójść z duchem czasu 
i nieco urozmaicić listę? Internet aż buzu-
je od wszelakiego rodzaju wyzwań (ang. 
challenge), z których można wyłowić kil-
ka przydatnych, rozwijających, dobrych 
dla naszych portfeli – czy też planety. Na 
Instagramie #challenge to chyba jeden 
z najbardziej popularnych hasztagów. 
Opisuje wiele wyzwań – czasem dość idio-
tycznych i niebezpiecznych, jak na przy-
kład lizanie muszli klozetowej, jedzenie 
łyżki cynamonu na sucho czy posypywanie 
skóry solą i wkładanie jej potem do lodu, 
co powoduje poważne poparzenia… 

W całej tej patologii można znaleźć jednak 
prawdziwe perełki. Jeśli w ferworze przy-
gotowań świąteczno-sylwestrowych nie 
macie ochoty i czasu na samodzielne po-
szukiwania, kilka ciekawych przykładów 
znajdziecie poniżej.

ANI GROSZA WIĘCEJ!
Po świątecznym zakupowym szaleństwie 
niejednemu z nas zrzednie mina na wi-
dok resztek smutno walających się na 
dnie splądrowanego konta bankowego. 
Jeśli i w waszej kieszeni hula wiatr, war-
to zacząć no spend challenge, którego 
głównym założeniem jest niewydawanie 
pieniędzy na nic innego poza opłacaniem 
rachunków i kupowaniem jedzenia czy 
potrzebnych leków. 

YouTube pełen jest filmów z opowieścia-
mi ludzi, którzy podejmowali wyzwanie 
oszczędności i dzięki temu byli w stanie 
spłacić wilczą część swoich długów albo 
zaoszczędzić na wymarzoną wycieczkę. 
Najbardziej wytrwali decydują się, rzecz 
jasna, na cały rok oszczędzania, na począ-

tek warto jednak zacząć nieco spokojniej, 
żeby od razu się nie zniechęcić. Dwa, trzy 
miesiące na start są dla większości z nas 
najlepsze – po tym czasie można już zo-
baczyć efekty i nie zniechęcimy się cał-
kowicie perspektywą roku bez Allegro 
i AliExpress. 

Śledzenie poczynań kilku blogerów czy 
youtuberów może pomóc w zaplanowaniu 
przedsięwzięcia i znalezieniu kilku pomy-
słów na zastąpienie rzeczy drogich, płat-
nych i przyjemnych tymi darmowymi, ale 
równie przyjemnymi. Weźmy na przykład 
takie wyjścia do restauracji – one też są 
w tym wyzwaniu na liście rzeczy zakaza-
nych, ale można je z powodzeniem zastą-
pić piknikami w gronie znajomych. 

Można też rozejrzeć się za tak zwaną „dar-
mochą” – na przykład gratisowymi degu-
stacjami w czasie otwartych wernisaży 
czy pokazów. Wybierając się chociażby 
na pokaz jakiegoś wschodzącego artysty, 
zapewniamy sobie i rozrywkę, i darmowy 
kieliszek wina. Bardzo często myślimy, że 
spotkania autorskie, wystawy i koncerty 
dostępne są wyłącznie odpłatnie – nic bar-

postanowienia
wyzwania!na

Zamień
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dziej mylnego! W prasie, internecie i na 
zwykłych słupach ogłoszeniowych można 
znaleźć ogłoszenia i reklamy bardzo cieka-
wych imprez, które są zupełnie darmowe. 

A poza tym warto przypomnieć: zamiast 
kupować książki, idź do biblioteki. Nie 
rzucaj się na pierwszą rzecz w sklepie, my-
śląc, że „potrzebujesz” kolejnego szalika – 
gdzieś na dnie szafy z pewnością leży jakiś 
całkiem przyjemny, ale dawno zapomnia-
ny wełniany skarb. 

Opracowanie budżetu i włączenie kry-
tycznego myślenia pomaga w znalezieniu 
przecieków (czasem bardzo dużych) w na-
szym portfelu. Większość z nas kupuje za 
dużo, za drogo i zupełnie niepotrzebnie. 
Takie zachowanie rujnuje nie tylko nasze 
konto, ale też Matkę Ziemię. Dzięki no 
spend można oszczędzić nie tylko pienią-
dze, ale też drzewa, zasoby naturalne i ży-
cie jakiegoś zwierzątka. 

CZYSZCZENIE  
MAGAZYNÓW!
Z „oszczędnościowym wyzwaniem” można 
połączyć kolejne: porządkowanie – z ang. 
declutter challenge. To declutter można 
tłumaczyć także jako „odgruzowywać” 
i takie właśnie znaczenie mnie osobiście 
bardzo odpowiada, zwłaszcza kiedy patrzę 
na moją szafę… Pozbycie się wszystkiego, 
co zbędne, pomaga uporządkować prze-
strzeń wokół nas, ale może też wspomóc 
nasze zmagania z oszczędzaniem. Jeśli 
sprzedasz nienoszone, a jeszcze całkiem 
fajne ciuchy i buty, jeśli pozbędziesz się 
dodatkowej pary słuchawek i starego te-
lefonu – możesz uzbierać całkiem niezłą 
sumkę. 

Słynna ostatnio Marie Kondo, której pro-
gram o organizowaniu i sprzątaniu domów 
bije rekordy popularności, radzi, by zebrać 
w jednym miejscu rzeczy z pomieszczenia, 
które chcemy „odgruzować”, i przejrzeć je 
jedna po drugiej. Pomaga to nie tylko zoba-
czyć, jak ogromna może być kupa wszyst-
kich naszych ubrań, książek, gadżetów ku-
chennych, płyt itp., ale też – jak wiele jest 
rzeczy, których nie używamy, nie lubimy i 
nie potrzebujemy. Kiedy wybierze się to, co 

„sprawia nam radość”, co jest niezbędne i 
ważne, okaże się, że często z całego stosu 
nie zostaje nawet połowa. Resztę można 
sprzedać, oddać potrzebującym lub rozdys-
ponować wśród znajomych, którzy akurat 
potrzebują kolejnego obrazu z małym pu-
chatym kotkiem w stroju Supermana (nie 
pytajcie, dlaczego mam taki obraz…). 

Ważne jest tu jednak, żeby nie wyrzucać 
wszystkiego bezmyślnie na śmietnik, ponie-
waż środowisko naturalne już wystarczająco 
cierpi z powodu naszych odpadów. Musimy 
wszystko, co nie nadaje się już do użytko-
wania, sprzedania i oddania, posegregować 
i odpowiednio zutylizować. Nie chcemy 
przecież zaśmiecać całej planety przy okazji 
oczyszczania swojego mieszkania! 

Uporządkowanie domu uspokaja, ale też 
pomaga uświadomić sobie, jak bardzo 
materialistycznie myślimy i ile zupełnie 
nieistotnych i niepotrzebnych rzeczy gro-
madzimy zupełnie bez powodu. Każdego 
miesiąca można zaplanować oczyszczenie 
jednego pomieszczenia w domu, jednej 
szafy czy nawet tylko torby z kosmetykami. 
Dzięki temu nauczymy się szanować i doce-
niać to, co mamy, i nie popadać w zgubny 
nałóg kompulsywnego kupowania. 

Przestawienie myślenia z „potrzebuję” na 
„już to mam” lub „wcale nie jest mi to po-
trzebne” ograniczy chęć posiadania i po-
może w racjonalnym planowaniu budżetu 
i przestrzeni domu. Im mniej, tym lepiej! 

DBAM O SIEBIE,  
DBAM O NASZ ŚWIAT!
Kolejnym bardzo ciekawym i popular-
nym wyzwaniem jest trash jogging, 
czyli w wolnym tłumaczeniu śmieciowe 
bieganie. Polega ono na tym, że za każ-
dym razem, gdy idziemy pobiegać lub na 
spacer, bierzemy ze sobą torbę na śmieci 
i po drodze zbieramy do niej to, co ktoś 
wyrzucił bezmyślnie w parku czy lesie. 
Dzięki połączeniu przyjemnego z po-
żytecznym dokładamy swoją cegiełkę 
w budowaniu lepszego jutra dla naszych 
dzieci. Ruch daje zdrowie, to już wiemy, 
dlaczego zatem nie zadbać też przy okazji 
o ziemię? 

A jeśli już o zdrowym trybie życia mowa, to 
warto wspomnieć jeszcze krótko o zielonym 
wyzwaniu, które polega na ograniczeniu 
lub wyeliminowaniu z diety mięsa i niezdro-
wych przekąsek i zastąpieniu ich warzywa-
mi i owocami. Udowodniono, że niezdrowe 
jest spożywanie zbyt dużej ilości tłuszczu, 
cukru, soli i głęboko przetworzonej żywno-
ści, warto zatem w nowym roku pomyśleć o 
kilku drobnych zmianach, które mogą mieć 
ogromy wpływ na nasze zdrowie i kondycję. 
Ograniczenie mięsa na przykład do jednego 
lub dwu dni w tygodniu oraz przemyśla-
na eliminacja słodyczy, alkoholu i tłuszczu 
pomoże schudnąć, uregulować system tra-
wienny i ograniczy problemy skórne. 

Warto przypomnieć, że oczywiście jeśli 
ktoś planuje zmiany radykalne, jak przej-
ście na weganizm z dnia na dzień, powi-
nien najpierw skonsultować się z lekarzem 
lub dietetykiem, aby wszystko odbyło się 
bezpiecznie i z korzyścią dla zdrowia.

To tylko kilka pomysłów na nieco inne po-
stanowienia noworoczne, których realizo-
wanie sprawi nam radość i będzie korzyst-
ne dla otaczającego nas świata. Jeśli macie 
ochotę na jeszcze inne, proponuję poszu-
kać informacji o „nie kupuję nowych ubrań 
w 2020” lub „czytam jedną książkę na ty-
dzień w 2020”. Można też wymyślić kilka 
samemu: „bez spalin do pracy”, „posadzę 
dwadzieścia drzew w 2020”, „mniej 
telefonu – więcej relacji”… Ogranicza nas 
jedynie wyobraźnia. Podejrzewam, że takie 
nowe postanowienia łatwiej będzie nam 
zrealizować niż tradycyjne i często niereal-
ne „do wakacji schudnę 15 kg”. Zatem: do 
dzieła i trzymamy za was kciuki!

Anna Albingier
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którzy przeżyli Boży cud

 Jezusa Chrystusa w swoim życiu.

Spotkasz ludzi, którzy doznali Bożego uzdrowienia, 
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                                         dla Ciebie.JEZUS
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1 butelka czerwonego wina
1 litr wody
4 saszetki czarnej herbaty
1 laska cynamonu
1 gwiazdka anyżu
6 goździków
2 cm imbiru
1/2 cytryny
1 pomarańcza
cukier do smaku

 Wino wlać do większego 
dzbanka lub misy. Zaparzyć herbatę w 1 li-
trze wrzącej wody i dodać wszystkie przy-
prawy. Odstawić na 5 minut, po czym wyjąć 
herbatę. Połączyć z winem, doprawić cukrem 
i podgrzać, jeśli napój ma być podawany na 
gorąco. Dodać umytą i pokrojoną na plaster-
ki cytrynę oraz pomarańczę i podawać na 
ciepło lub w temperaturze pokojowej.

15 g drożdży
50 g cukru
100 g rodzynek 
75 g orzechów włoskich 
4 łyżki ciepłego mleka
70 g skórki pomarańczowej 
350 g mąki tortowej
100 g miękkiego masła
50 g białej czekolady

 Dokładnie wymieszać 
drożdże z jedną łyżeczką cukru oraz mąki 
i odstawić na 15 minut. Wyrośnięte cia-
sto połączyć z resztą mąki, solą, cukrem, 
rodzynkami, orzechami i skórką pomarań-
czy. Składniki wyrabiać tak długo, aż ciasto 
stanie się gładkie i elastyczne. Ponownie 
odstawić je do wyrośnięcia na około 30–
40 minut. Znowu wyrabiać ciasto przez 
5 minut, po czym dodać czekoladę. Cia-
sto ułożyć w formie i odstawić do wyro-
śnięcia. Kiedy wyrośnie, na wierzch ciasta 
wylać trzy łyżki roztopionego masła i do-
kładnie je rozprowadzić. Piec przez około 
pół godziny w temperaturze 170ºC. Po 
ostygnięciu ciasto polać lukrem i ozdobić 
skórką pomarańczy.

Smacznego!

Agnieszka Strzałka
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Wszyscy doskonale znamy polskie tradycje związane z Bożym Narodzeniem. 
Święta rozpoczynają się kolacją wigilijną z suto zastawionym stołem, na któ-
rym króluje dwanaście postnych potraw. To najważniejszy wieczór w roku 
– łamiemy się opłatkiem i składamy sobie życzenia. A jakie potrawy podaje 
się w innych krajach i czy w ogóle zasiada się do wigilijnego stołu? 
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owocowa, a na stole rządzą kasze i ziemnia-
ki przyrządzane na wiele sposobów. Im da-
lej na północ, gdzie jest więcej jezior i do-
stęp do morza, tym na stołach więcej ryb. 
Na Pomorzu i Kaszubach zajadają się wę-
dzonym węgorzem, śledziami po kaszubsku 
i z jabłkami, rybną zupą, a nawet pierogami 
z rybnym farszem! Na drugim krańcu Polski, 
w górach i na Podhalu, do przygotowania 
wigilijnych dań używa się tamtejszych se-
rów: oscypka i bundzy. Panie domu przygo-
towują bukty, czyli kopytka, oraz moskale 
– podpłomyki z gotowanych ziemniaków. 

120 g słodkich migdałów
40 g miodu
2 białka
60 g cukru
opłatki 

 Migdały uprażyć w ca-
łości w piekarniku lub na patelni bez ole-
ju. Miód podgrzewać w garnku na małym 
ogniu przez 45 minut, po czym dodać do 
niego cukier, cały czas mieszając. Białka 
ubić na sztywno i dodać do garnka z mio-
dem i cukrem. Następnie dodać też upra-
żone migdały i całość wymieszać na bardzo 
gęstą masę. Opłatki ułożyć na dnie formy 
do pieczenia i wylać na nie gotową masę. 
Wygładzić jej powierzchnię i przykryć całość 
drugą warstwą opłatków. Studzenie może 
trwać nawet do 24 godzin – po tym czasie 
przysmak jest gotowy.

Podobnych do polskich zwyczajów możemy 
szukać u naszych południowych sąsiadów – 
Czechów i Słowaków. Oni również cały wi-
gilijny dzień zachowują post, a następnie 
kolację rozpoczynają od łamania się opłat-
kiem. Na wigilijnym stole zawsze znajduje 
się zupa grzybowa, karp i kompot z suszu. 
Również na Ukrainie i Litwie obowiązkowo 
musi znaleźć się dwanaście potraw symbo-
lizujących apostołów i liczbę miesięcy. Wi-
gilia to czas dań postnych – najczęściej są to 
grzyby, bakalie, kasze i fasola. Dodatkowo 
na ukraińskim stole pojawiają się gołąb-
ki z kaszą i ziemniakami oraz słodka ku� a 
z ukrytym migdałem zapewniającym powo-
dzenie osobie, która go znajdzie. 

 
A jakie dania serwuje się w Belgii, gdzie 
kolacja wigilijna nie jest zbyt popularna? 
Mieszkańcy mają swoje ulubione potra-
wy. Bliskość morza zapewnia obfi tość ho-

ale w ten szczególny wieczór coraz częściej 
przyrządzają fondue chinoise, czyli chińskie 
fondue z mięsem – mało ma więc to wspól-
nego z naszą wieczerzą. Weihnachtsstollen 
to najbardziej charakterystyczny element 
świąt w tamtych krajach – świąteczna struc-
la z nadzieniem z marcepanu, która przypo-
mina wyglądem nowonarodzone Dzieciątko.

Aż cztery tygodnie wcześniej przygotowa-
nia do świąt zaczynają Węgrzy. Robią wtedy 
zaczyn na długo dojrzewające ciasta i po-
trawy. Węgrzy lubują się w słodkościach 
i także w Wigilię ich nie brakuje: na stole 
honorowe miejsce zajmuje chłodnik z wi-
śni oraz szaloncukor – pralinki nadziewane 
masą waniliową, orzechową, marcepanową 
lub z galaretką. W węgierskiej tradycji go-
spodyni musi napiec tyle ciast i strucli, żeby 
poczęstować wszystkich gości, całą rodzinę 
i jeszcze sąsiadów – jest to dla niej okazja 
do pochwalenia się talentem kulinarnym.

Wielu Polaków od lat spędza święta w Wiel-
kiej Brytanii i Irlandii, poznali więc już do-
brze tamtejsze sztandarowe potrawy świą-
teczne, czyli nadziewanego indyka i płonący 
pudding. Mieszkańcy Wysp spotykają się 
wieczorem w towarzystwie rodziny i przy-
jaciół, aby świętować, a jako pierwszą po-
trawę zjadają roast turkey, czyli pieczonego 
indyka, lub zamiennie roast beef – pieczoną 
wołowinę. Nawet wegetarianie mają swoją 
wersję tego dania – to nut roast, czyli da-
nie przygotowywane z mieszanki orzechów 
brazylijskich i orzechów nerkowca. Potrawy 
mięsne podaje się w towarzystwie gęstych 
sosów, czyli gravy, oraz żurawiny. Ważne 
miejsce zajmują pieczone ziemniaki, bruk-
selka, pietruszka i kasztany. Świąteczną 
potrawą są także pigs in blankets, czyli pa-
rówki zapiekane w cieście francuskim. No 
i oczywiście christmas pudding – ciężkie 
ciasto przyrządzane z suszonych owoców, 
masła i niewielkiej ilości mąki. To deser, 
który przygotowują wszyscy domownicy, 
a podczas mieszania ciasta każdy może 
wypowiedzieć życzenie. Smakołyk ten jest 

niebywale trwały i dlatego wiele rodzin 
przechowuje go do Wielkanocy, a nawet 
do następnego Bożego Narodzenia! A jeśli 
chodzi o napoje, mało kto może odmówić 
sobie szklaneczki ponczu – nie tylko w Wiel-
kiej Brytanii, ale też w USA.

 
Włochy, Hiszpania, Francja – tam zasiada 
się do świątecznego stołu, by zajadać się 
przede wszystkim jagnięciną, pieczonym 
prosiakiem, indykami i owocami morza. We 
Włoszech na stole królują ryby, z tego wzglę-
du kolacja ta jest również nazywana „ucztą 
siedmiu ryb” – symbolizują one siedem sa-
kramentów, a Włosi serwują siedem lub wię-
cej dań opartych na darach morza. Na stole 
jest również miejsce na słodkości, czyli słyn-
ne włoskie baby, które rosną na drożdżach 
do niebywałych rozmiarów. Najbardziej 
popularna jest pane� one, baba pochodzą-
ca z Mediolanu – wypieka się ją w kształcie 
wysokiej kopuły i pakuje w kartonowe pu-
dełka. Hiszpanie tego wieczoru serwują fa-
szerowanego indyka, którego w przeszłości 
kupowali na targu i hodowali aż do świąt. 
Jako słodkości przygotowują turrón, czyli 
deser podobny do nugatu, wykonany z jaj, 
migdałów, miodu i cukru. Francuzi lubują się 
w foie gras – otłuszczonej gęsiej wątróbce 
– a obok niej serwują ostrygi oraz kapłona 
z kasztanami, czyli specjalnie wykastrowane-
go i utuczonego młodego koguta. Jako deser, 
tak jak w Belgii, podaje się buche de Noël. 

Tak jak tradycje w Europie różnią się w za-
leżności od kraju, tak również w Polsce po-
szczególne regiony mają swoje ulubione 
i wiodące potrawy. Na przykład na Śląsku 
kolacja rozpoczyna się od zupy z siemienia, 
tzw. siemieniotki; popularny jest także po-
stny żur. Zaś na słodko serwuje się moczkę 
– deser przygotowywany ze specjalnego 
rodzaju piernika, migdałów, rodzynek, su-
szonych owoców: śliwek, moreli, gruszek, 
fig, daktyli, a także orzechów laskowych, 
wiórków kokosowych itp. Na wschodzie 
Polski, w rejonach przygranicznych, bardzo 
widoczny jest wpływ sąsiadów z Białorusi 
i Ukrainy. Królują tam potrawy kresowe, 
czyli słynna słodka kutia z miodem, a do 
tego kisiel z mąki owsianej. Jako zupę ser-
wuje się barszcz, ale z grzybami, następnie 
smażoną rybę i słodkie kluski z makiem. 
W centrum Polski wigilię rozpoczyna zupa 

marów i ostryg, a tuż obok nich pyszni się 
indyk i drożdżowe baby z kremem mokka. 
Belgowie jadają także bouque� es – danie 
podobne do ku� i, ale wykonane z pęczaku, 
a nie maku, który tutaj uważany jest za po-
karm dla ptaków. Na wielu stołach podaje 
się również dziczyznę w sosie śliwkowym, 
a na koniec coś, na co czekają wszystkie 
dzieci, czyli słynną roladę z ciasta biszkop-
towego – buche de Noël – która wyglądem 
przypomina drewniane polano. Popularne 
w czasie świątecznym są także korzenne 
ciasteczka – speculoosy.

Wigilia nie jest tam tak uroczyście obcho-
dzona – świętuje się dopiero Boże Narodze-
nie, a serwowane dania są głównie mięsne. 
Również kolacja jest mniej wystawna i np. 
Niemcy zajadają się białą kiełbasą i sałatką 
ziemniaczaną, a ich sąsiedzi Austriacy przy-
rządzają zupę kiełbasianą, gęsią wątrób-
kę, a także owoce morza w towarzystwie 
sałatek i dipów. Szwajcarzy słyną z serów, 



1 butelka czerwonego wina
1 litr wody
4 saszetki czarnej herbaty
1 laska cynamonu
1 gwiazdka anyżu
6 goździków
2 cm imbiru
1/2 cytryny
1 pomarańcza
cukier do smaku

 Wino wlać do większego 
dzbanka lub misy. Zaparzyć herbatę w 1 li-
trze wrzącej wody i dodać wszystkie przy-
prawy. Odstawić na 5 minut, po czym wyjąć 
herbatę. Połączyć z winem, doprawić cukrem 
i podgrzać, jeśli napój ma być podawany na 
gorąco. Dodać umytą i pokrojoną na plaster-
ki cytrynę oraz pomarańczę i podawać na 
ciepło lub w temperaturze pokojowej.

15 g drożdży
50 g cukru
100 g rodzynek 
75 g orzechów włoskich 
4 łyżki ciepłego mleka
70 g skórki pomarańczowej 
350 g mąki tortowej
100 g miękkiego masła
50 g białej czekolady

 Dokładnie wymieszać 
drożdże z jedną łyżeczką cukru oraz mąki 
i odstawić na 15 minut. Wyrośnięte cia-
sto połączyć z resztą mąki, solą, cukrem, 
rodzynkami, orzechami i skórką pomarań-
czy. Składniki wyrabiać tak długo, aż ciasto 
stanie się gładkie i elastyczne. Ponownie 
odstawić je do wyrośnięcia na około 30–
40 minut. Znowu wyrabiać ciasto przez 
5 minut, po czym dodać czekoladę. Cia-
sto ułożyć w formie i odstawić do wyro-
śnięcia. Kiedy wyrośnie, na wierzch ciasta 
wylać trzy łyżki roztopionego masła i do-
kładnie je rozprowadzić. Piec przez około 
pół godziny w temperaturze 170ºC. Po 
ostygnięciu ciasto polać lukrem i ozdobić 
skórką pomarańczy.

Smacznego!

Agnieszka Strzałka
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Wszyscy doskonale znamy polskie tradycje związane z Bożym Narodzeniem. 
Święta rozpoczynają się kolacją wigilijną z suto zastawionym stołem, na któ-
rym króluje dwanaście postnych potraw. To najważniejszy wieczór w roku 
– łamiemy się opłatkiem i składamy sobie życzenia. A jakie potrawy podaje 
się w innych krajach i czy w ogóle zasiada się do wigilijnego stołu? 
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owocowa, a na stole rządzą kasze i ziemnia-
ki przyrządzane na wiele sposobów. Im da-
lej na północ, gdzie jest więcej jezior i do-
stęp do morza, tym na stołach więcej ryb. 
Na Pomorzu i Kaszubach zajadają się wę-
dzonym węgorzem, śledziami po kaszubsku 
i z jabłkami, rybną zupą, a nawet pierogami 
z rybnym farszem! Na drugim krańcu Polski, 
w górach i na Podhalu, do przygotowania 
wigilijnych dań używa się tamtejszych se-
rów: oscypka i bundzy. Panie domu przygo-
towują bukty, czyli kopytka, oraz moskale 
– podpłomyki z gotowanych ziemniaków. 

120 g słodkich migdałów
40 g miodu
2 białka
60 g cukru
opłatki 

 Migdały uprażyć w ca-
łości w piekarniku lub na patelni bez ole-
ju. Miód podgrzewać w garnku na małym 
ogniu przez 45 minut, po czym dodać do 
niego cukier, cały czas mieszając. Białka 
ubić na sztywno i dodać do garnka z mio-
dem i cukrem. Następnie dodać też upra-
żone migdały i całość wymieszać na bardzo 
gęstą masę. Opłatki ułożyć na dnie formy 
do pieczenia i wylać na nie gotową masę. 
Wygładzić jej powierzchnię i przykryć całość 
drugą warstwą opłatków. Studzenie może 
trwać nawet do 24 godzin – po tym czasie 
przysmak jest gotowy.

Podobnych do polskich zwyczajów możemy 
szukać u naszych południowych sąsiadów – 
Czechów i Słowaków. Oni również cały wi-
gilijny dzień zachowują post, a następnie 
kolację rozpoczynają od łamania się opłat-
kiem. Na wigilijnym stole zawsze znajduje 
się zupa grzybowa, karp i kompot z suszu. 
Również na Ukrainie i Litwie obowiązkowo 
musi znaleźć się dwanaście potraw symbo-
lizujących apostołów i liczbę miesięcy. Wi-
gilia to czas dań postnych – najczęściej są to 
grzyby, bakalie, kasze i fasola. Dodatkowo 
na ukraińskim stole pojawiają się gołąb-
ki z kaszą i ziemniakami oraz słodka ku� a 
z ukrytym migdałem zapewniającym powo-
dzenie osobie, która go znajdzie. 

 
A jakie dania serwuje się w Belgii, gdzie 
kolacja wigilijna nie jest zbyt popularna? 
Mieszkańcy mają swoje ulubione potra-
wy. Bliskość morza zapewnia obfi tość ho-

ale w ten szczególny wieczór coraz częściej 
przyrządzają fondue chinoise, czyli chińskie 
fondue z mięsem – mało ma więc to wspól-
nego z naszą wieczerzą. Weihnachtsstollen 
to najbardziej charakterystyczny element 
świąt w tamtych krajach – świąteczna struc-
la z nadzieniem z marcepanu, która przypo-
mina wyglądem nowonarodzone Dzieciątko.

Aż cztery tygodnie wcześniej przygotowa-
nia do świąt zaczynają Węgrzy. Robią wtedy 
zaczyn na długo dojrzewające ciasta i po-
trawy. Węgrzy lubują się w słodkościach 
i także w Wigilię ich nie brakuje: na stole 
honorowe miejsce zajmuje chłodnik z wi-
śni oraz szaloncukor – pralinki nadziewane 
masą waniliową, orzechową, marcepanową 
lub z galaretką. W węgierskiej tradycji go-
spodyni musi napiec tyle ciast i strucli, żeby 
poczęstować wszystkich gości, całą rodzinę 
i jeszcze sąsiadów – jest to dla niej okazja 
do pochwalenia się talentem kulinarnym.

Wielu Polaków od lat spędza święta w Wiel-
kiej Brytanii i Irlandii, poznali więc już do-
brze tamtejsze sztandarowe potrawy świą-
teczne, czyli nadziewanego indyka i płonący 
pudding. Mieszkańcy Wysp spotykają się 
wieczorem w towarzystwie rodziny i przy-
jaciół, aby świętować, a jako pierwszą po-
trawę zjadają roast turkey, czyli pieczonego 
indyka, lub zamiennie roast beef – pieczoną 
wołowinę. Nawet wegetarianie mają swoją 
wersję tego dania – to nut roast, czyli da-
nie przygotowywane z mieszanki orzechów 
brazylijskich i orzechów nerkowca. Potrawy 
mięsne podaje się w towarzystwie gęstych 
sosów, czyli gravy, oraz żurawiny. Ważne 
miejsce zajmują pieczone ziemniaki, bruk-
selka, pietruszka i kasztany. Świąteczną 
potrawą są także pigs in blankets, czyli pa-
rówki zapiekane w cieście francuskim. No 
i oczywiście christmas pudding – ciężkie 
ciasto przyrządzane z suszonych owoców, 
masła i niewielkiej ilości mąki. To deser, 
który przygotowują wszyscy domownicy, 
a podczas mieszania ciasta każdy może 
wypowiedzieć życzenie. Smakołyk ten jest 

niebywale trwały i dlatego wiele rodzin 
przechowuje go do Wielkanocy, a nawet 
do następnego Bożego Narodzenia! A jeśli 
chodzi o napoje, mało kto może odmówić 
sobie szklaneczki ponczu – nie tylko w Wiel-
kiej Brytanii, ale też w USA.

 
Włochy, Hiszpania, Francja – tam zasiada 
się do świątecznego stołu, by zajadać się 
przede wszystkim jagnięciną, pieczonym 
prosiakiem, indykami i owocami morza. We 
Włoszech na stole królują ryby, z tego wzglę-
du kolacja ta jest również nazywana „ucztą 
siedmiu ryb” – symbolizują one siedem sa-
kramentów, a Włosi serwują siedem lub wię-
cej dań opartych na darach morza. Na stole 
jest również miejsce na słodkości, czyli słyn-
ne włoskie baby, które rosną na drożdżach 
do niebywałych rozmiarów. Najbardziej 
popularna jest pane� one, baba pochodzą-
ca z Mediolanu – wypieka się ją w kształcie 
wysokiej kopuły i pakuje w kartonowe pu-
dełka. Hiszpanie tego wieczoru serwują fa-
szerowanego indyka, którego w przeszłości 
kupowali na targu i hodowali aż do świąt. 
Jako słodkości przygotowują turrón, czyli 
deser podobny do nugatu, wykonany z jaj, 
migdałów, miodu i cukru. Francuzi lubują się 
w foie gras – otłuszczonej gęsiej wątróbce 
– a obok niej serwują ostrygi oraz kapłona 
z kasztanami, czyli specjalnie wykastrowane-
go i utuczonego młodego koguta. Jako deser, 
tak jak w Belgii, podaje się buche de Noël. 

Tak jak tradycje w Europie różnią się w za-
leżności od kraju, tak również w Polsce po-
szczególne regiony mają swoje ulubione 
i wiodące potrawy. Na przykład na Śląsku 
kolacja rozpoczyna się od zupy z siemienia, 
tzw. siemieniotki; popularny jest także po-
stny żur. Zaś na słodko serwuje się moczkę 
– deser przygotowywany ze specjalnego 
rodzaju piernika, migdałów, rodzynek, su-
szonych owoców: śliwek, moreli, gruszek, 
fig, daktyli, a także orzechów laskowych, 
wiórków kokosowych itp. Na wschodzie 
Polski, w rejonach przygranicznych, bardzo 
widoczny jest wpływ sąsiadów z Białorusi 
i Ukrainy. Królują tam potrawy kresowe, 
czyli słynna słodka kutia z miodem, a do 
tego kisiel z mąki owsianej. Jako zupę ser-
wuje się barszcz, ale z grzybami, następnie 
smażoną rybę i słodkie kluski z makiem. 
W centrum Polski wigilię rozpoczyna zupa 

marów i ostryg, a tuż obok nich pyszni się 
indyk i drożdżowe baby z kremem mokka. 
Belgowie jadają także bouque� es – danie 
podobne do ku� i, ale wykonane z pęczaku, 
a nie maku, który tutaj uważany jest za po-
karm dla ptaków. Na wielu stołach podaje 
się również dziczyznę w sosie śliwkowym, 
a na koniec coś, na co czekają wszystkie 
dzieci, czyli słynną roladę z ciasta biszkop-
towego – buche de Noël – która wyglądem 
przypomina drewniane polano. Popularne 
w czasie świątecznym są także korzenne 
ciasteczka – speculoosy.

Wigilia nie jest tam tak uroczyście obcho-
dzona – świętuje się dopiero Boże Narodze-
nie, a serwowane dania są głównie mięsne. 
Również kolacja jest mniej wystawna i np. 
Niemcy zajadają się białą kiełbasą i sałatką 
ziemniaczaną, a ich sąsiedzi Austriacy przy-
rządzają zupę kiełbasianą, gęsią wątrób-
kę, a także owoce morza w towarzystwie 
sałatek i dipów. Szwajcarzy słyną z serów, 
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Ona, on
i w końcu ONI

Każda relacja międzyludzka opiera się po-
czątkowo zawsze na tym samym – na pierw-
szym wrażeniu. Później, kiedy związek roz-
wija się i wkracza w kolejne fazy, nie ma ono 
już większego znaczenia. Jednak nawet jeśli 
partner czy partnerka okazują się zwykłymi 
śmiertelnikami pełnymi wad, to i tak w pa-
mięci zapada właśnie to pierwsze spotka-
nie. Ten ideał. Pierwsze spojrzenie, zapach, 
dotyk czy pocałunek. Czyli pamiętamy, że 
może być tak pięknie, jak było na początku. 

ZANIM ONI 
Kiedy zaczyna się nową znajo-
mość, zawsze każdy stara się 

wypaść jak najlepiej. – Musi być kosmetycz-
ka, zaufana fryzjerka, muszą być zrobione 
paznokcie. Do tego coś nowego, jakaś nowa 
sukienka, oczywiście bielizna, no i makijaż. 
Bez tego nigdzie z domu nie wychodzę – 
mówi Dagmara. Ale przecież to kłamstwo? 
Czy to nie zwodzenie, kreowanie sztuczne-
go wizerunku, który z codziennością nie ma 
wiele wspólnego? 

– No, nie żartuj. Każdy chce wyglądać dobrze 
na pierwszej randce. Wyglądać, pachnieć, 
zachowywać się. Przecież to jest pierwsze 
wrażenie. Żadne kłamstwo. Tacy możemy 
być. A że nie jesteśmy potem tacy, to inna 
bajka – dodaje. Czyli jaka? – Faceci są wzro-
kowcami, więc każdy z nas musi po prostu 
polubić to, co widzi. Jeśli tego nie lubi, to nie 
ma to przyszłości – mówi Adam. – Wiem, że 
później to się zmienia, ale przecież czy my 
wszyscy nie lubimy się oszukiwać? – dodaje. 

Przywiązanie do pierwszego spotkania, 
skrzyżowania spojrzeń, pierwszej reakcji, flir-
tu zdaje się mieć takie samo znaczenie dla 
mężczyzn, jak i dla kobiet. Przy czym pewnie 
dla każdej płci to znaczenie ma nieco inny od-
cień. – Ona musi wyglądać po prostu ślicznie. 
Musi być zadbana, ładnie ubrana, jej zapach 
musi mnie pociągać. Ona musi mieć w sobie 
trochę tajemnicy, bo nie lubię wykładania 

kawy na ławę. Lubię odkrywać, rozmawiać, 
dowiadywać się coraz więcej, ale to pierwsze 
„wow” musi być – podkreśla Marek. – On 
musi być zadbany, mieć ładne ręce i paznok-
cie, być dobrze ubrany, markowo, musi poka-
zać swój status, i ładnie się uśmiechać. Zęby 
też się liczą – zaznacza Gosia. 

Ale czy to aby nie wygląda na aukcję? 

– Może i tak, ale przecież nikt nie chce wto-
py na pierwszej randce. Poza tym, kto myśli 
o tym w takich kategoriach? W XXI wieku to 
przecież normalne – dodaje. A co jeśli facet 
traktuje kobietę jak potencjalną zdobycz, 
a nie jak obiekt zauroczenia? – Nie bądź sta-
roświecki. Żyjemy w erze aplikacji i internetu 
w telefonie. Dzisiaj przecież wszyscy wysyła-
ją sobie wiadomo jakie zdjęcia przed pierw-
szą randką. Wszyscy chcemy wiedzieć, z kim 
i czym mamy do czynienia. Pewnie bardziej 
z czym – kwituje Gosia. 

ZANIM ONI 
– DAWNIEJ 

Pan Jan i pani Maria są małżeństwem już 
prawie 70 lat. Poznali się, kiedy on miał 
niemal 20 lat, a ona 18. Pobrali się rok po 
nawiązaniu znajomości. To pierwsze spoj-
rzenie wymienili na jednej z potańcówek 
we wsi pod rodzinnym Lublinem. Niby nic 
wielkiego. Ot, wiejska impreza. Nikt wtedy 
nie miał telefonów komórkowych, nikomu 
też nawet nie śnił się internet. – Ona była 
po prostu piękna. Zjawiskowo. Wyróżniała 
się. Poprosiłem ją do tańca. A potem odpro-
wadziłem ją do domu. Pocałowałem w rękę 
i rozstaliśmy się. A następnym razem widzie-
liśmy się pięć dni później, w kościele – mówi 
pan Jan. – Kiedyś się naprawdę walczyło 
o względy kobiety. Kwiaty zrywało się na 
łąkach. I nie jakieś tam chwasty dla święte-
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go spokoju, ani nic z jakiejś tam kwiaciarni, 
tylko to, co ziemia akurat rodziła. Były maki, 
chabry i wszystko to, co piękne – dodaje. 

– Starał się jak nikt. – mówi z uśmiechem 
pani Maria. – Pewnie, że miałam adorato-
rów. Wieś może i mała, ale chłopców nie 
brakowało. – To niby kto się o ciebie sta-
rał? – wtrąca się pan Jan. – A Wiktor! Zna-
łeś Wiktora... Już nie żyje dawno, ale też mi 
maki przynosił. I zostawiał na progu – odpo-
wiada pani Maria. 

– Myśmy żyli zupełnie inaczej. Kiedyś pory 
roku rządziły życiem człowieka. Jak natura 
wzywa, to się idzie w pole, sadzi się, kosi, 
plewi, kultywuje się tradycje i zwycza-
je, chleb z czegoś musi być. Wszyscy byli 
bardzo pracowici. Dzień po dniu w polu, 
w ogrodzie, w sadzie. A i na łące też, bo 
trzeba wykarmić króliki i krowy. A i krowy 
trzeba wydoić, mleka nabrać, sera naro-
bić. Co ja tu będę wam opowiadać? Nikt 
nie miał czasu na codzienne bzdury, i tak 
się dobierało chłopa (śmiech). Jak praco-
wity, to materiał na męża. Ale i kobiety 
też musiały pokazać, że potrafią prowa-
dzić gospodarstwo i dom. A dzisiaj? Jakieś 
komórki, jakieś komputery. Dzisiaj młodzi 
ludzie łapią się wszystkiego, żeby przeżyć. 
Ale nie, żeby żyć. Kredyty w bankach, si-
wieją szybciej niż my, stres, a i w pary się 
łączą tylko po to, żeby przede wszystkim 
zabezpieczyć sobie przyszłość i nie być 
całkiem samotnymi w tych swoich proble-
mach – podsumowuje. 

W KOŃCU 
ONI

Natalia i Jacek postawili wszystko na 
jedną kartę. I to po dwóch latach znajo-
mości. Zamieszkali razem, bo w wielkim 
mieście razem łatwiej. Dzielą się kosztami 
życia, oboje pracują po osiem albo dzie-
więć godzin dziennie, nie mają czasu na 
nic oprócz pracy i odpoczynku po niej. 
Ale zaufali sobie. – Pęd jest tak wielki, że 
właściwie nie ma czasu zastanowić się, 
czy ludzie pasują do siebie na sto procent. 
Zmęczenie jest też tak wielkie, że człowiek 
po pracy chce zaszyć się w spokoju, choć 
w myślach ciągle rachunki, zobowiązania, 
długi. Trzeba sobie zaufać. Wynajęliśmy 
kawalerkę w Warszawie razem. A to 
znaczy, że oboje mamy klucze do tego 
samego mieszkanka. Czy ja mu ufam? 

Oczywiście. Nie mam wyjścia – mówi Na-
talia. – Przecież w każdej chwili mogę wró-
cić po pracy do pustego mieszkania. Jacek 
może się wyprowadzić, zabrać, co tylko 
chce, a mimo to muszę mu ufać. Konto 
w banku też mamy wspólne, choć kredyty 
osobne, jeszcze sprzed znajomości. Czyli 
jeśli coś pójdzie nie tak, to nasze wspólne 
konto też może być zajęte. To martwi, ale 
też gwarantuje pewną wspólną odpowie-
dzialność – dodaje. 

– To nie była łatwa decyzja. Moja była 
dziewczyna właśnie tak się zachowała. Za-
brała ze wspólnego mieszkania wszystko 
i niemalże wyczyściła wspólne konto. Bałem 
się zrobić to samo – mówi Jacek. – Ale nie 
mogę nie ufać w nieskończoność. Dogaduje-
my się z Natalią idealnie od samego począt-
ku. Wiem, że nie wsadzi mnie na minę. Nie 
ma mowy o ślubie, przynajmniej w najbliż-
szym czasie. My sami tego nie udźwigniemy, 
a nasi rodzice nie są w stanie nam pomóc 
finansowo – dodaje. 

Jak się okazuje, ewentualny ślub miałby być 
w wytwornej restauracji, z wielką oprawą, 
z egzotycznym menu, niemal na zasadzie 
„zastaw się, a postaw się”. Dlaczego? – Dla-
tego że to Warszawa. Mamy nowych zna-
jomych. Oni mają swój status, osiągnięcia. 
Przecież nie możemy być gorsi. Myśleliśmy 
o ślubie albo w moim miasteczku, albo Jac-
ka. Ale my bardzo chcemy, żeby ci nasi zna-
jomi byli z nami tego dnia – mówi Natalia. 

Jacek jest nieco innego zdania. – Ona chce 
zaszpanować. Jej koleżanki z pracy mają 
chyba wszystko i ona nie chce być gorsza. 
Trochę mnie to przeraża. Nie mamy na to 
pieniędzy. A kolejnego kredytu nie udźwignę 
i czuję, że zapewnienie pieniędzy na ślub 
i wesele będzie leżeć po mojej stronie. Ja 
bym wolał coś skromnego w moim albo jej 
mieście. Nawet za część warszawskiej ceny. 
No, nie udźwignę tego finansowo. A wyda-
wało mi się, że chodzi o nas, a nie o pokaza-
nie się – dodaje. 

Czyli tak, jak w przypadku pani Marii i pana 
Jana. – Nasz ślub był bardzo skromny. 
Maleńki kościółek, rodzina, znajomi, po-
tem skromny poczęstunek z tego, co było 
w domu, i potańcówka w przystrojonej sto-
dole. Nikt niczego więcej nie oczekiwał, bo 
nikt niczego więcej nie miał. Ten ubił świ-
niaka, tamta napiekła ciast, tamten bimbru 
nawet narobił (śmiech). Ale było przytulnie, 
ciepło, wszyscy byli rodziną, która sobie 

tego dnia pomagała. Dzisiaj żal mi młodych 
– mówi pani Maria. – Z jakiegoś dziwne-
go powodu stawiają pokazówkę nad mi-
łość. Muszą mieć Diory, limuzyny, panienki 
chcą wyglądać jak księżniczki, panowie jak 
książęta. Do tego jakieś wyszukane dania, 
a wszystko to przecież kosztuje. I po co? Żeby 
nikt nie obgadywał? Pieniądz ważniejszy od 
uczucia? Po co wydawać krocie na coś, co 
i tak w żołądku wyląduje. Coś, co zwiędnie 
za chwilę. Coś, co nie ma żadnego znacze-
nia i nie zapadnie w pamięć. Może za stara 
jestem, bo nie rozumiem tego – mówi pani 
Maria. – Jakoś młodzi się zatracili w pienią-
dzu – dodaje ze smutkiem pan Jan. 

SZACUNEK,  
ZYCZLIWOŚĆ, 
TOLERANCJA...  

ZESPÓl 
Nie da się budować żadne-
go związku i relacji między-
ludzkiej, jeśli nie ma w niej 

ani wzajemnego szacunku, ani życzliwo-
ści, ani tolerancji, współpracy i współod-
powiedzialności. Za wszystko. – Po to się 
człowiek z człowiekiem wiąże, żeby razem 
się ze wszystkim zmagać – podkreśla pan 
Jan. – Jeśli się nie chce tego robić, to po co 
się wiązać, po co brać ślub? Mówi się, że 
w niektórych kulturach małżeństwa są or-
ganizowane. A u nas niby jak było? Rody 
się dogadywały, statusy społeczne musia-
ły się zgadzać. Nic nowego. Dzisiaj to ma 
nową formę. Te statusy społeczne się doga-
dują i robią coś, co nie ma sensu – dodaje. 

– Owszem, szanujemy się, jesteśmy dla sie-
bie dobrzy, mili, akceptujemy swoje wady 
i kochamy swoje zalety, ale czy do końca 
jesteśmy zespołem? Nie oszukujmy się. Dzi-
siaj każde z nas ma swoje cele i priorytety. 
Jesteśmy razem, ale działamy i chyba żyje-
my osobno – zastanawia się Jacek. – Chciał-
bym żyć w epoce moich dziadków, żyć 
prostszym życiem. Gubię się dzisiaj. Zmie-
niają się czasy, zmieniają się ich wymaga-
nia. Ale kręgosłup wzajemnych relacji po-
winien być zawsze ten sam. Najwyraźniej 
nie jest – dodaje. 

Filip Cuprych

.

́
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CHRZEŚCIJAŃSKI FUNDUSZ ZDROWIA

Różne stawki za leczenie  
Fundusze zdrowia i lekarze zawierają między sobą umowy dotyczą-
ce stawek, jakie pacjenci zapłacą za ich usługi, oraz zwrotu (refun-
dacji), jaką zapewniają pacjentom fundusze zdrowia. Część stawki, 
którą opłaca sam pacjent, to tzw. udział własny.

Typy kontraktów:
• lekarz zakontraktowany (geconventioneerd/conventionné) to le-

karz, który podpisał umowę z funduszem i przestrzega ofi cjalnych 
stawek;

• lekarz niezakontraktowany (niet geconventioneerd/non conven-
tionné) to lekarz, który nie ma podpisanej umowy z funduszem 
zdrowia. Może więc stosować dla swoich pacjentów wyższe stawki 
niż lekarz zakontraktowany;

• lekarz częściowo zakontraktowany (gedeeltelijk geconventio-
neerd/partiellement conventionné) to lekarz, który w określonych 
miejscach lub godzinach stosuje ofi cjalne stawki – na przykład w 
przypadku konsultacji w szpitalu może stosować taryfę ofi cjalną, 
ale w swoim prywatnym gabinecie już nie.

Lekarze mają obowiązek poinformowania pacjenta o stawkach za 
leczenie. Jeśli jednak podczas umawiania się na wizytę lub w jej 
trakcie nie uzyskaliśmy takiej informacji, nie wahajmy się zapytać. 
Informacje na temat statusu lekarza można również uzyskać na 
stronach: www.cm.be/zorgverleners lub na stronie internetowej RI-
ZIV/INAMI. Wiedza o statusie naszego lekarza może być źródłem 
realnych oszczędności. Może się zdarzyć tak, że lekarz, który for-
malnie nie podpisał konwencji z funduszem zdrowia, praktykuje w 
ramach zwykłych stawek. 

Jak lepiej kontrolować stawki lekarskie? 
W razie wizyty domowej dobrze jest wiedzieć, że honorarium lekars-
skie dotyczy godziny, kiedy zamówiona była wizyta, a nie chwili przy-
bycia specjalisty. Na przykład jeśli wizyta zamówiona była przed 
południem, a lekarz przybył po 18.00, płacimy stawkę obowiązującą 
przed południem. Przychodząc na kolejne wyznaczone przez leka-
rza spotkanie, powinniśmy zapłacić tyle samo, co podczas pierw-
szej wizyty. Warto wiedzieć, że jakość usług medycznych zarówno 
w przypadku lekarzy, którzy podpisali konwencję, jak i tych, którzy 
działają poza nią, powinna być taka sama.

❅ ❅ ❅ Pod choinkę od CM ❅ ❅ ❅

W tym roku zrealizowaliśmy dwa ambitne projekty skierowane do 
belgijskiej Polonii. Pierwszym z nich jest polskojęzyczna strona in-
ternetowa www.cm.be/polska, w całości poświęcona zagadnieniom 

ubezpieczeń zdrowotnych w Belgii, a drugim książka telefoniczna za-
wierająca informacje o polskich lekarzach w Belgii. Mamy nadzieję, 
że przydadzą się państwu zebrane w nich informacje. Po szczegóły 
zapraszamy do naszych biur w Brukseli. Życzymy spokojnych świąt 
Bożego Narodzenia i pomyślności w Nowym Roku. 

Polski konsultant w Brukseli
Jeśli potrzebujesz więcej informacji nt. ubezpieczenia zdrowotne-
go w CM, skontaktuj się z polskim 
konsultantem w Brukseli: 0473 52 05 
55, Polska.smb@cm.be@cm.be.
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mamy pokarm dla kanarków, ten również 
się nada dla dziko żyjących ptaków. Większe 
ptaki, czyli na przykład gołębie, gawrony 
i kawki, polubią grube kasze, pszenicę, ale 
także czerstwy chleb pokrojony w kostkę.

Dobrym pokarmem jest także zawieszona 
na drzewie surowa i niesolona słonina. Po-
częstują się nią głównie sikorki i dzięcioły, 
należy jedynie pamiętać, że nie powinna 
wisieć dłużej niż dwa tygodnie. Ptaki lubią 
także owoce, pokrojone jabłka, owoc jarzę-
biny, borówki albo rodzynki. 

Ptaki wodne, czyli łabędzie i kaczki, także 
można dokarmiać, najlepiej podczas silnych 
mrozów, jednak karmę należy rozsypać na 
brzegu, na suchym terenie, pod żadnym 
pozorem nie wrzucać jej do wody. Ptaki te 
chętnie zjadają ziarna zbóż oraz ugotowane 
i pokrojone warzywa, takie jak ziemniaki, 
marchew, kapusta, kukurydza. 

Oprócz doboru pokarmu 
drugim najważniej-
szym elementem jest 
odpowiednie uloko-
wanie karmnika. Po-
winien stać w miejscu 
osłoniętym od wiatru, 
zacisznym, ale z dala od 
krzaków i nisko rosnących gałęzi, gdzie 
mogą schować się drapieżniki (uwaga na 
koty!). Karmnik musi też być oddalony od 
dużych przeszkleń, bo spłoszone ptaki mogą 
rozbijać się o szyby. Z drugiej jednak strony 
powinien być łatwo dostępny dla ptaków. 

W sklepach jest całe mnóstwo karmników 
do wyboru, pamiętajmy więc, że to nie 
wygląd powinien mieć pierwszeństwo – 
zwróćmy uwagę przede wszystkim na stro-
nę praktyczną. Najlepiej, aby karmnik był 
wykonany z naturalnego drewna i niepo-

66 GAZETKA

Pierwsze dokarmianie ptaków można roz-
począć po opadach śniegu – wtedy ziemię 
przykrywa biały puch, co utrudnia zdoby-
cie pożywienia. Spadające temperatury 
powodują, że jest coraz mniej owadów 
i żerujących pędraków, którymi posilają się 
latające stworzenia. Jeśli już zdecydujemy 
się na dokarmianie, należy robić to nieprze-
rwanie i regularnie, najlepiej aż do marca, 
kiedy temperatury się podniosą i ustabilizu-
ją. Ptaki szybko przyzwyczają się do miejsca 
pokarmu i chętnie będą wracać.

Istnieje kilka podstawowych zasad, które 
mówią, czym karmić ptaki, istnieje też kilka 
mitów, z którymi należy się rozprawić, aby 
nie zrobić więcej szkody niż pożytku. 

Podstawową zasadą jest podawanie nie-
solonego pokarmu, bo ptaki nie są przy-
zwyczajone do soli i może im ona tylko 
zaszkodzić. Jedzenie powinno być świeże, 
naturalne i bez dodatku przypraw. A jeśli 
tylko temperatury na to pozwolą, przy kar-
mniku warto postawić poidełko z wodą.

Niewielu wie, że nie wolno karmić łabę-
dzi i kaczek chlebem – chleb wrzucony do 
wody nie tylko pęcznieje, ale także szybko 
zaczyna pleśnieć i staje się okropną tru-
cizną. Ogólnie pokarmy nie powinny być 
spleśniałe ani zniszczone, bo pleśń szkodzi 
ptakom tak samo jak ludziom. 

To, czym będziemy dokarmiać, zależy od 
tego, jakie ptaki znajdują się w naszej okoli-
cy. Drobne ptaki, takie jak wróble, sikorki czy 
trznadle, najlepiej karmić mieszanką nasion; 
doskonale do tego nadają się płatki owsiane, 
słonecznik, konopie, proso, ale także pszeni-
ca i owies. Ziarenka mogą być w łupinkach 
– ptaki sobie doskonale z nimi poradzą. Jeśli 

malowany lakierami, które będą przenikać 
do pokarmu i odstraszać ptaki. Ważne, aby 
miał duży, skośny dach, który będzie chronił 
przed śniegiem i deszczem. Warto, by miał 
wyjmowane dno, bo wtedy będzie łatwo 
utrzymać go w czystości – a to niezwykle 
ważne, ponieważ ziarna i chleb szybko 
pleśnieją i mogą powodować zaburzenia 
w pracy przewodu pokarmowego ptaków. 
Żeby nie dopuścić do przenoszenia się cho-
rób między ptakami, ale także w trosce 
o własne bezpieczeństwo, należy sprzątać 
karmnik zawsze w rękawiczkach.

W sklepach znajdziemy oczywiście gotowe 
mieszanki i pyzy dla ptaków, ale nic nie stoi 
na przeszkodzie, aby smakołyki wykonać 
własnoręcznie. Najprostszym rozwiązaniem 
jest uzupełnianie karmnika co dwa – trzy 
dni różnymi ziarnami: makiem, słoneczni-
kiem, płatkami owsianymi. Można również 
kupić pasek słoniny i zawiesić go na druci-
ku. Ptaki lubią także orzechy włoskie i lasko-
we, więc najlepiej wsypać je do plas� kowej 
siateczki i zawiesić na karmniku. 

W domu możemy także wykonać ptasie 
pyzy z ziaren wymieszanych z tłuszczem. 
Takie kule wkładamy do siateczkowych wo-
reczków i zawieszamy na karmniku – lub na 
krzewie. Tak przygotowany pokarm możemy 
również przełożyć do pojemniczka po jogur-
cie i zawiesić na sznurku do góry dnem – 
ptaki same wydziobią to, co najlepsze. 

Zakładając ogród, warto pomyśleć o krze-
wach i drzewach, których owoce mogą stać 
się naturalnym karmnikiem, a są to chociaż-
by głóg, jarzębina, kalina czy berberys. Zosta-
wiajmy też ptakom na zimę część winogron, 
aronii czy porzeczek. Ptaki zjadają również 
owoce dla nas trujące, jak na przykład cis.

Agnieszka Strzałka

Ptaki to nasi mali sprzymierzeńcy w zachowaniu równowagi w przyrodzie: 
zjadają wiele owadów i małych larw, które żerują na roślinach, a przy tym 
pięknie umilają swoim śpiewem czas spędzony w ogrodzie. Dlatego też gdy 
nadchodzi zima i pokarm staje się coraz trudniejszy do zdobycia, należy pomóc 
im w przetrwaniu tego ciężkiego okresu. Jak jednak robić to w taki sposób, by 
im nie zaszkodzić? Jakie przysmaki im podsuwać i gdzie je ulokować?
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12 listopada br. w Brukseli odbyła się 11. gala konkursu „Polak Roku 
w Belgii”. Laureatom przyznano nagrody w 4 kategoriach:

• Nagrodę Specjalną przyznawaną na wniosek Ambasadora w Kró-
lestwie Belgii oraz Prezesa Rady Polonii Belgijskiej otrzymał pan 
André Pakulski, zasłużony działacz polonijny.

• Nagrodę Internautów zdobyła pani Aneta Jouvray, blogerka i do-
radca biznesowy.

• Nagrodę Polonii otrzymał pan Dirk Verbeke, prezes stowarzysze-
nia kombatanckiego Pierwsza Dywizja Pancerna Generała Stani-
sława Maczka.

• Nagrodę główną konkursu, tytuł „Polak Roku w Belgii 2019” otrzy-
mała pani Katarzyna Radomska, prezes Centrum Kultury i Języka 
Polskiego Daskalia.

7 listopada br. Sala M w Bozar w Brukseli uginała się pod ciężarem 
talentów. Ósemka fantastycznych wokalistów zaprezentowała się 
w Finale III edycji The Voice of Polonia w koncercie, który stwo-
rzył barwną mozaikę stylistyczną i emocjonalną. Jury w składzie 
Janusz Radek-wokalista, Tomasz Żąda – PR Trójka oraz Alek No-
wacki SAWP przyznało Grand Prix najmłodszej finalistce Aleksan-
drze Gadzinie, która zdobyła również nagrodę PR oraz SAWP. Ewa 
Stefaniak z Niemiec zajęła II miejsce, III ex aequo Kamil Czorstkie-

wicz z Holandii oraz Kamil Marczak z Belgii. IV miejsce przyznano 
Marianowi Rianowi z Niemiec. Jury podkreślało wysoki poziom 
wszystkich finalistów, do których należeli również (w kolejności 
alfabetycznej) Remigiusz Juśkiewicz/UK, Ewa Rębisz/Irlandia oraz 
Magdalena Szańca/Francja. Galę prowadzili wysmienicie Dominika 
Cosis oraz Marek Orzechowski. 

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom!

Tegoroczna gala odbyła się w Brukseli, w centrum kultury Wolubilis i zgromadziła 400 osób. 
Galę uświetnił koncert koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus 

pod batutą Agnieszki Duczmal.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom!
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PSYCHOLOG

Róbmy swoje w swoim tempie
	Nie zliczę, ile to razy osoby siedzące w moim gabinecie opowiada-

ją, jak często niewielkie i zupełnie nieznaczące zdarzenia powodują 
u nich natychmiastowe podwyższenie adrenaliny. Jak się denerwu-
ją i dręczą czasem kilka dni wspomnieniem ciasnoty w tramwaju, 
sprzeczki z mężem czy przepychanki słownej w kolejce. Nasz co-
dzienny stres w niewidzialny, acz skuteczny sposób wyciska z nas 
ostatnie soki. 

	Stres z powodu nadmiaru wszystkiego, można by rzec. Taka jest 
rzeczywistość większości z nas. Współczesny świat dostarcza nam 
bowiem tyle samo radości, co i powodów do stresu i znerwicowa-
nia. O tym, że jesteśmy przebodźcowani lub przestymulowani, gło-
śno się mówi nie od dziś. Chodzi o nadmierne przeciążenie umysło-
we zdarzeniami i bodźcami ze świata zewnętrznego. News prześciga 
news. YouTube, Facebook, Instagram, Tinder, serwisy internetowe, 
telewizja, radio itd. zalewają nas całą masą wiadomości. Dziś cieka-
wie jest wszędzie. Wszędzie coś się dzieje. I zawsze, 24 godziny na 
dobę. Tylko my coraz bardziej markotni i zmęczeni życiem. A prze-
cież niby tak fajnie, tak dużo i na bogato. No właśnie… Może trochę 
za dużo. I za szybko. I zbyt intensywnie.

	Przeciętny człowiek każdego dnia wchłania 34 gigabajty danych. 
Jest to odpowiednik 100 tys. słów – jednego dnia! Artykuł, który 
właśnie teraz państwo czytają, zawiera około tysiąca słów, czyli 
trzeba do niego dodać jeszcze 99 tys. podobnych artykułów. Każ-
dego dnia. Brzmi naprawdę przerażająco. A gdzie reszta bodźców? 
Słuchowych, wzrokowych, kinestetycznych? Ilość wszelkich stymu-
latorów i informacji, które codziennie przez siebie przepuszczamy, 
zaczyna przekraczać możliwości adaptacyjne ludzkiego organizmu. 
Nasze mózgi są przeładowane danymi. A to prowadzi do poważnych 
zaburzeń równowagi emocjonalnej i do psychicznego spustoszenia: 
depresji, apatii, bezsenności, nerwicy, stanów lękowych, dolegliwo-
ści somatycznych oraz wypalenia, agresji, wyczerpania energetycz-
nego i intelektualnego. 

	Wymarzonym stanem dla naszego organizmu jest utrzymywanie 
homeostazy, czyli odpowiedniego poziomu ciśnienia tętniczego, 
temperatury ciała, płynów ustrojowych itp. Tylko czy jest możliwe, 
kiedy co chwilę ktoś lub coś podnosi nam ciśnienie? Gdy jesteśmy 
przestymulowani, a dotyczy to praktycznie każdego, zaczyna nam 
doskwierać ciągły niepokój rozlewający się po całym organizmie. 
Niepokój bez żadnego wiadomego powodu. Nadmierne napięcie 

i uwalniany kortyzol, nadekspresja dopaminy i adrenaliny powodu-
ją, że coraz trudniej jest nam wyciszyć umysł i organizm. Zajmuje to 
coraz więcej czasu i energii. Coraz trudniej nam zasypiać albo prze-
spać całą noc. Pogarszają nam się wyraźnie koncentracja, pamięć, 
umiejętność dokonywania syntezy i analizy. 

	Wyhamowanie w takich wypadkach przypomina próbę zatrzyma-
nia rękoma rozpędzonej ciężarówki. A człowiek, aby przeżyć i zacho-
wać przez całe życie względną równowagę psychiczną, potrzebuje 
(i tu pewien paradoks...) równowagi przeżyć i stabilnego rozwoju 
nastroju bez wielkich ekscytacji. Każdy silny bodziec zaburza bo-
wiem homeostazę biochemiczną człowieka tak samo, jak ingerencja 
narkotyku. Gdy taki stan, wielokrotnie powtarzany, utrwala się, za-
czyna następować powolna degradacja systemu nerwowego. Przyj-
dzie nam zatem zapłacić bardzo wysoką cenę za zalew infomasy, czy 
też bardziej infośmieci. Umysł, przytłoczony nadmiarem informacji, 
których nie jest w stanie przeanalizować, przechodzi w stan awaryj-
ny i drastycznie skraca obieg informacji. Odłączony zostaje najmłod-
szy ewolucyjnie płat przedczołowy, odpowiadający za wszystkie 
cechy, które czynią z nas istoty humanitarne i współodczuwające 
– zaczyna nam zanikać empatia, altruizm, poczucie sprawiedliwości. 

	Rezultaty są przerażające, bo w takim stanie obojętniejemy na 
wszystko, co nie dotyczy nas osobiście. Systematyczne przebodźco-
wanie w pewnym sensie nas odczłowiecza, prowadzi do cywilizacyj-
nego i ewolucyjnego cofnięcia się człowieka jako gatunku. Wysysa 
z nas ludzkie uczucia i odruchy. Okazuje się, że dla naszego zdrowia 
psychicznego wręcz zbawienne są pustka, nuda i okresowa mono-
tonia, jakkolwiek nudno by to brzmiało. Jak się z tej gmatwaniny 
wyzwolić, skoro wielu ludzi żyje w przeświadczeniu, że świat to 
miejsce nieustannej walki i rywalizacji? Zaciskamy zęby, pobieramy 
jeszcze więcej informacji, danych, porad, podpowiedzi, wskazówek 
i z marsową miną ruszamy do boju.

	A może by tak inaczej? Może by odpuścić? Zamknąć oczy i po-
siedzieć godzinę w ciszy? Po prostu pobyć tu i teraz, skupić się wy-
łącznie na swoim umyśle i ciele i zobaczyć, co do nas przyjdzie, a co 
odejdzie. Może zamiast nieustannego kontaktowania się z całym 
światem (co przecież tak naprawdę jest wielką ułudą) skontaktuje-
my się najpierw z samym sobą. Taki kontakt wymaga jednak pełnego 
zaufania do siebie, a tego wielu z nas brakuje. Stąd wszechobecny 
hałas informacyjny i sytuacyjny, który gra rolę zagłuszacza i dystrak-
tora. Bycie w kontakcie ze sobą, ze swoimi pragnieniami i potrzeba-
mi, w harmonii ducha i ciała wymaga skupienia i ciszy, której jednak 
wielu się obawia. Tymczasem głęboki kontakt ze swoim wnętrzem 
i zaufanie do siebie pomaga nam przyjąć, że wszystko, co nas spoty-
ka, ma głęboki sens i otwiera nas na nowe doświadczenie. Ufać to 
pozwalać, by sprawy toczyły się swoim biegiem i w swoim tempie. 
To płynąć z nurtem rzeki, a nie z nim walczyć, bo jest to walka ska-
zana na niepowodzenie, frustrująca i wyniszczająca. Nie zaśmiecaj-
my swego umysłu. Nie przyjmujmy bezrefleksyjnie wszystkiego, co 
serwuje nam świat. Nie nadawajmy sprawom zbyt dużej wagi, nie 
komplikujmy. Zamiast tego starajmy się upraszczać życie, jak tylko 
jest to możliwe. Weźmy głęboki oddech, rozluźnijmy się, uśmiech-
nijmy. Taka postawa pomaga zrzucić z siebie niepotrzebne ciężary 
i uwierzyć, że wszystko jest takie, jakie być powinno.

Aleksandra Szewczyk
psycholog
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Pamiętajmy, spełnienie świadczenia niezamówionego przez konsu-
menta następuje wyłącznie na ryzyko przedsiębiorcy!

W prawie cywilnym pod pojęciem umowy-kontraktu powszech-
nie rozumie się porozumienie stron, które wyraża się w złożeniu 
oświadczeń woli wyznaczających wzajemne prawa lub obowiązki.
 
Istotny jest właśnie fakt, że umowa jest ważna i wiążąca strony, jeśli 
istnieje oświadczenie woli dwóch stron – w tym przypadku przed-
siębiorcy oraz konsumenta. Jeżeli sprzedawca wysyła towar do po-
tencjalnego klienta bez przedstawienia mu wcześniej oferty i bez 
zapytania go o chęć zakupu danej rzeczy, to czyni to zawsze na wła-
sne ryzyko. W takiej sytuacji konsument nie ponosi żadnych zobo-
wiązań. Innymi słowy, zwolniony jest z dokonywania jakichkolwiek 
opłat. Spełnienie świadczenia niezamówionego przez konsumenta 
następuje na ryzyko przedsiębiorcy i nie nakłada na konsumenta 
żadnych zobowiązań – nawet jeśli czasem sprzedawca tak przedsta-
wia sytuację, że konsument może mieć wrażenie, iż ten obowiązek 
zapłaty na nim ciąży (na przykład poprzez załączenie faktury do to-
waru, który nie był przez nas zamówiony).

CO ZROBIĆ Z PACZKĄ?
Jeżeli do naszych drzwi zapuka listonosz albo kurier i chce nam wrę-
czyć przesyłkę, a my jesteśmy pewni, że jej nie zamawialiśmy (ani 
nawet nie znamy nadawcy), to najlepiej jej w ogóle nie przyjmować.

Może jednak zdarzyć się tak, że ktoś z domowników przyjmie prze-
syłkę podczas naszej nieobecności albo sami zrobimy to „z rozpędu”. 
Trzeba dokładnie sprawdzić, czy faktycznie nie składaliśmy żadnego 
zamówienia, czy w rozmowie telefonicznej z przedstawicielem han-
dlowym nie zgodziliśmy się na przesłanie produktu na próbę. Nawet 
jeśli przedsiębiorca wysłał nam towar z załączoną fakturą i prośbą 
o zapłatę, to jeszcze nie oznacza, że faktycznie musimy za tę rzecz 
zapłacić. Konsument ewidentnie musi wyrazić zgodę na zawarcie 
umowy. Jeżeli takowej nie było, to sprzedawca naraża się na straty.

Adresat przesyłki niezamawianej przez niego ma prawo jej nie 
przyjąć albo odesłać ją na koszt przedsiębiorcy.

Pani Zofi a otrzymała pewnego dnia paczkę z wydawnictwa. 
Była pewna, że nie zamawiała nic w tej fi rmie, ale pomyślała, 
że może jej mąż dokonał jakiegoś zakupu. Odebrała przesył-
kę. Po powrocie męża do domu okazało się, że on też niczego 
w tym wydawnictwie nie kupił, a nawet go nie znał. Do opako-
wania produktu dołączona była faktura na 40 euro. Pani Zofi a 
wyszła z założenia, że skoro nic nie zamawiała, to nic nie będzie 
płacić, i zostawiła paczkę w domu. Czy miała do tego prawo?

Tak, jak najbardziej – konsument może zachować nadesłaną rzecz. 
Wynika to z faktu, że przedsiębiorca (w tym przypadku wydawnic-
two) nie może żądać zapłaty za przesyłkę, jeżeli nawet nie zapytał 
potencjalnych klientów o zgodę na jej przesłanie. Nie doszło w tym 
przypadku w ogóle do zawarcia umowy. W związku z tym konsu-
ment nie ma obowiązku dokonywania jakichkolwiek opłat ani nie 
jest zobowiązany do odesłania towaru.

Czasem w przesyłce konsument znajduje informację, że brak reakcji 
z jego strony spowoduje zawarcie umowy z nadawcą, na mocy 
której będzie on zobowiązany do dokonania zapłaty za przesłany 
produkt. Załączona informacja często sugeruje wręcz, że umowa 
została zawarta przez samo odebranie przesyłki! W większości przy-
padków przesyłka zawiera fakturę, przez co konsument ma wraże-
nie, że obowiązek zapłaty już powstał. Poza tym nadawca informuje 
konsumenta, że jedyną możliwością zwolnienia się z obowiązku za-
płaty jest odesłanie przesyłki na własny koszt.

Pan Marek otrzymał niezamówioną przez siebie paczkę, w której 
znajdowały się męskie slipy (bardzo częsty przypadek w Belgii) 
z dołączoną fakturą na kwotę 0,00 euro, natomiast do faktury 
dołączone było postanowienie umowne, które informowało, że 
jeśli „umowa” nie zostanie wypowiedziana w formie pisemnej, 
to sprzedający uzna to za automatyczne przedłużenie na kolej-
ne „świadczenia”. I rzeczywiście, kilka tygodni później pan Ma-
rek otrzymał kolejne opakowanie slipów, tym razem z fakturą 
na 18 euro! Po kilku kolejnych tygodniach przyszło do niego 
wezwanie do zapłaty 63 euro…

Są to tak zwane agresywne praktyki rynkowe, sprzeczne z pra-
wem europejskim oraz z prawem wewnętrznym państw człon-
kowskich. Stanowią wykroczenie i podlegają karze grzywny. Na-
turalnie fi rmy, które je stosują, bardzo często posiadają siedzibę 
w innym kraju niż ten, gdzie mieszka konsument, co z pewnością 
dodatkowo utrudnienia walkę z takimi niedozwolonymi praktyka-
mi. W Belgii instytucjami pozasądowymi, które rozpatrują skargi 
w tym zakresie, są: Ministerstwo Gospodarki oraz Test d’Achat-
-Test Aankoop. 

Agnieszka Sità
prawnik, certyfi kowany mediator długów

Co zrobić, jeśli otrzymamy przesyłkę, której nie zamawialiśmy? 
Czy trzeba za nią zapłacić, odesłać czy zostawić ją w domu? 
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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
POLSKA SZKOŁA EDUGANDAWA
Zajęcia odbywają się: Freinetmiddenschool,
Offerlaan 3, 9000 Gent
tel: (+32) 484 691 801   
edugandawa@gmail.com, 
www.szkola.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 Ant-
werpen (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



Jak powyżej przedstawiono, sprzedaż oddziedziczonej nieruchomo-
ści przed upływem 5 lat od jej nabycia bez przeznaczenia środków 
na własne cele mieszkaniowe powoduje powstanie obowiązku 
podatkowego – podatku dochodowego. W opisanym przykładzie 
pojawia się kwes� a oszacowania podstawy do obliczenia podatku 
dochodowego, w tym kosztu uzyskania przychodu, który nie pod-
lega opodatkowaniu. 

Problemem tym zajął się Naczelny Sąd Administracyjny (NSA), który 
w uzasadnieniu wyroku z 17 października 2019 r. (sygn. akt II FSK 
3582/17) omówił przypadek podobny do przytoczonego.

NSA stanął na stanowisku, że podatnik (spadkobierca) musi zapłacić 
podatek od całej kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości, nie 
zaś, jak podatnik zakładał, tylko od kwoty, która pozostała mu po 
spłaceniu członków rodziny uprawnionych do zachowku. Organy 
odwoławcze w tej sprawie wskazały, że koszty odpłatnego zbycia 
nieruchomości trzeba odróżnić od kosztów uzyskania przychodów. 
Ponadto, do kosztów odpłatnego zbycia mieszkania nie można 
zaliczyć zapłaconego zachowku, bo nie pozwala na to art. 22 ust. 
6c i 6d ustawy o PIT. Dopuszcza on pomniejszenie przychodu ze 
sprzedaży odziedziczonego mieszkania jedynie o udokumentowane 
nakłady zwiększające wartość lokalu, poczynione w czasie jego po-
siadania, oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn 
w określonej części. W praktyce – wyjaśnił organ – kosztem zbycia 
mogą być: wydatek na wycenę nieruchomości przez rzeczoznawcę 
majątkowego, prowizje pośredników, koszty ogłoszeń związanych 
z zamiarem sprzedaży nieruchomości, wydatki związane ze sporzą-
dzeniem przez notariusza umowy cywilnoprawnej, a także koszty 
i opłaty sądowe. Na tej liście nie ma zachowku. Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Szczecinie wyjaśnił zaś, że przychodu ze sprze-
daży odziedziczonego mieszkania nie można pomniejszyć o zapła-
cony zachowek, bo nie jest to ani koszt odpłatnego zbycia, ani koszt 
uzyskania przychodu. Natomiast odsetki są związane z opóźnieniem 
wypłaty zachowku, a nie ze sprzedażą mieszkania, zatem również 
nie mogą być kosztem.

Podsumowując, NSA wskazał, że kosztem odpłatnego zbycia odzie-
dziczonej nieruchomości mogą być jedynie wydatki niezbędne do 
przeprowadzenia transakcji sprzedaży. Są to więc tylko udokumen-
towane nakłady i kwota zapłaconego podatku od spadków i daro-
wizn. W tej kategorii nie mieści się zachowek.

Powyższe rozstrzygnięcie NSA może rodzić poczucie, że podatek do-
chodowy w istocie musi zostać zapłacony od straty. Podatnik jest bo-
wiem zmuszony zapłacić fi skusowi podatek od całej ceny sprzedaży 
nieruchomości, o ile sprzedaż nastąpiła przed upływem wskazanych 
5 lat, nie zaś od tego, co realnie zostało mu po spłacie zachowku. 

Agnieszka Hajdukiewicz
radca prawny

Na podstawie:
- wyroku NSA z 17 października 2019 r., sygn. akt II FSK 3582/17. 
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Tematyka konieczności zapłaty zachowku pojawia się w dwóch sy-
tuacjach:
• gdy spadkobierca testamentowy jest zobowiązany wypłacić go

osobie uprawnionej, czyli takiej, która dziedziczyłaby na podsta-
wie kodeksu cywilnego, gdyby nie została pominięta w testamen-
cie, a także

• gdy pojawia się obowiązek zapłaty podatku dochodowego od ma-
jątku oddziedziczonego i sprzedanego.

Spadkobiercy dziedziczący nieruchomości położone w Polsce zazwy-
czaj pamiętają o konieczności ich sprzedaży po upływnie 5 lat od 
ich nabycia, aby uniknąć zapłaty podatku dochodowego, ewentu-
alnie o dokonaniu sprzedaży w terminie 5 lat, ale z jednoczesnym 
przeznaczeniem uzyskanych środków na własne cele mieszkaniowe. 
Przepisy podatkowe w tej materii uległy pewnej zmianie 1 stycznia 
2019 r. W przypadku gdy ktoś został właścicielem lokalu lub działki 
w wyniku spadkobrania, pod uwagę bierze się okres, przez jaki nie-
ruchomość należała do spadkodawcy, co oznacza, że w dniu dzie-
dziczenia 5-letni okres nie będzie miał już do niego zastosowania, 
bo upłynął za życia jego poprzednika prawnego.

Jak jednak wygląda sytuacja podatkowa spadkobiercy, który mu-
siał sprzedać oddziedziczoną nieruchomość przed upływem 5 lat 
od jej nabycia, aby spłacić swojego dłużnika, którym stała się osoba 
uprawniona z tytułu zachowku?

Przykład: Kazimierz przed śmiercią sporządził testament, w którym 
do całości spadku powołał syna Jana, pominął zaś żonę Helenę i syna 
Piotra. W skład majątku spadkowego znajdującego się w Polsce wcho-
dził dom i działka budowlana. Po śmierci Kazimierza Jan odziedziczył 
całość majątku spadkowego, zaś Helena i Piotr pozostali z niczym. Po-
zwali więc Jana o zapłatę zachowku, którą stanowiła równowartość 
50 proc. tego, co odziedziczyliby po Kazimierzu, gdyby ten nie sporzą-
dził powyższego testamentu. Helena i Piotr wygrali w sądzie łącznie 
250 tys. zł. Jan nie posiadał środków, aby ich spłacić, dlatego musiał 
sprzedać działkę budowlaną. Ze sprzedaży uzyskał 300 tys. zł. Sprzedaż 
nastąpiła przed upływem 5-letniego terminu od nabycia działki.



czerwcu
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Planujesz budowę lub remont nieruchomo-
ści? Oczami wyobraźni widzisz piętrzące się 
problemy i dziesiątki decyzji do podjęcia? 
Sama myśl o tych wszystkich trudnościach 
spędza ci sen z powiek, aż właściwie zastana-
wiasz się, czy w ogóle warto zaczynać? Jest 
proste rozwiązanie! Ułatw sobie życie i zde-
cyduj się na pomoc architekta. Oczywiście są 
sytuacje, w których taka współpraca to nie 
tylko ułatwienie, ale wręcz konieczność. Kon-
takt z architektem jest na pewno niezbędny, 
jeżeli planujemy budowę lub poważny re-
mont budynku. Prowadzenie takiej inwesty-
cji wymaga profesjonalnie wykonanej doku-
mentacji architektoniczno-budowlanej oraz 
wiedzy branżowej. Ale to właściwie wiedzą 
wszyscy. Są jednak inwestycje, które w teo-
rii możemy prowadzić sami, bez architekta. 
Jednak czy zawsze warto? Przecież nawet 
drobne przedsięwzięcia wymagają nadzoru 
kogoś, kto zna się na rzeczy oraz dopilnuje 
formalności i właściwego przebiegu prac. 
Jeżeli nie czujemy się pewnie na rynku nie-
ruchomości i rynku budowlanym, powinni-
śmy skontaktować się z fachowcem, czyli ar-
chitektem. Ale kiedy nawiązać współpracę? 
Ustalenie odpowiedniej chwili to dylemat 
wielu osób. Tak naprawdę wszystko zależy 
od zakresu przewidywanych prac. 

Oto kilka podstawowych sytuacji, w któ-
rych powinniśmy pomyśleć o rozmowie 
z projektantem.

	\ Decyzja o kupnie działki 
lub nieruchomości

To bardzo ważny moment dla przebiegu 
inwestycji. Oczywiście o kosztach i lokaliza-
cji finalnie decydujemy sami, ale architekt 
może doradzić, czy dany teren lub obiekt 
będą wystarczające dla spełnienia wszyst-
kich naszych wymagań.

	\ Podpisanie aktu wstępnego kupna, 
jeżeli jesteśmy zdecydowani na daną 
nieruchomość

Teoretycznie osoby trzecie przy takich spra-
wach są zbędne. Ale jeżeli odpowiednio 
wcześnie zatrudnimy architekta, będzie 
mógł on stosunkowo wcześnie rozpocząć 

RECEPTA NA SPRAWNĄ INWESTYCJĘ BUDOWLANĄ, 
czyli współpraca z architektem, oraz czym jest Homegrade

Przed pierwszym spotkaniem 
z architektem
Pierwsze spotkanie z architektem to bardzo 
ważny moment współpracy, która już nie-
bawem ma się zawiązać. Dla nas to przede 
wszystkim dobra okazja, by zaznajomić 
się z „dorobkiem” zawodowym architekta 
i z jego sposobem postrzegania architek-
tury, a także na sprawdzenie, jak przebiega 
wspólna komunikacja: czy dobrze się wza-
jemnie rozumiemy i czy będzie on w stanie 
zrozumieć nasze wizje i potrzeby. Ważne, 
aby relacja architekt – klient dobrze się 
układała; aby inwestor mógł zaufać komuś, 
kto w pewnym sensie będzie organizował 
jego życie w danej nieruchomości. Pierwsze 
spotkanie z reguły nie jest w żaden sposób 
wiążące, dlatego na pewno nie należy się 
nim stresować. Jednak aby stało się ono 
podstawą owocnej współpracy, jako inwe-
storzy powinniśmy się do niego odpowied-
nio przygotować.

Przede wszystkim musimy pamiętać o za-
braniu na spotkanie wszelkiej posiadanej 
przez nas dokumentacji dotyczącej działki 
lub budynku. Dzięki temu będziemy mogli 
w klarowny sposób przedstawić architek-

pracę związaną z pozyskiwaniem pozwoleń 
urzędowych. To na pewno duża oszczęd-
ność czasu!

	\ Kupno domu przeznaczonego do remontu 
(przed rozpoczęciem prac)

Oczywiście ostatnie słowo należy do nas, 
bo tylko my wiemy, co nam się podoba lub 
nie i ile chcemy wydać pieniędzy. Ale roz-
poczęcie współpracy z architektem właśnie 
w tej chwili da nam pewność, że profesjo-
nalista rozpozna stan obiektu przed zaku-
pem i wskaże ewentualne problemy. Będzie 
również pilnował spełniania wszystkich wa-
runków, wytycznych urzędowych i naszych 
wymagań na wszystkich etapach prac re-
montowych i budowlanych.

	\ Planowanie rozbudowy lub zmiany 
funkcji naszej posiadłości

Odpowiednio wczesny kontakt z profesjo-
nalistą sprawia, że ten może zawczasu okre-
ślić, jakie zmiany są możliwe ze względów 
konstrukcyjnych i prawnych, oraz zasugero-
wać modyfikacje, które mogłyby poprawić 
komfort użytkowania budynku. Może się 
też okazać, że niektóre nasze założenia są 
nierealne, a wtedy architekt może zasuge-
rować rozwiązania, na które sami byśmy nie 
wpadli. Same korzyści!
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towi sytuację danej nieruchomości. Będzie 
to podstawą do określenia zakresu niezbęd-
nych prac i przybliżenia naszych wymagań 
dotyczących projektu. Poza wszelką doku-
mentacją prawną i opisem stanu faktycznego 
przydatne będą także fotografie ukazujące 
teren lub budynek oraz zdjęcia inspiracyjne – 
dzięki nim architekt będzie mógł zobrazować 
sobie przedmiot inwestycji.

W czasie rozmowy z architektem powinni-
śmy się postarać dokładnie określić swoje 
wizje i kluczowe wytyczne, które ma speł-
niać projektowany budynek – nie musi to 
być od razu szczegółowa lista wszystkich po-
mysłów; raczej ogólny zarys wymarzonego 
budynku z uwzględnieniem np. wielkości, 
liczby kondygnacji i pomieszczeń.

Bardzo ważne jest także to, aby na wcze-
snym etapie ustalić już nasz budżet plano-
wanej inwestycji – zapoznanie architekta 
z planem finansowania budowy jest klu-
czowym aspektem nawiązania współpracy. 
Pozwala mu to dostosować projekt do moż-

liwości budżetowych klienta oraz określić 
konkurencyjność jego oferty w porównaniu 
z innymi architektami.

Remontujesz dom w Brukseli? 
Skontaktuj się z Homegrade
Mieszkasz w Brukseli i planujesz remont 
domu? Homegrade oferuje bezpłatne i do-
stosowane do potrzeb wsparcie dla najem-
ców i właścicieli. Jeżeli chcesz wyremonto-
wać swój dom lub podjąć pracę w świeżo 
zakupionej nieruchomości i planujesz prace 
związane z izolacją dachu, ścian, wymianą 
posadzek, montażem paneli fotowoltaicz-
nych lub nowego kotła, to wiesz, ile wymaga 
to zachodu i fachowej wiedzy. Rozpoczęcie 
takich działań łączy się z wyborem odpo-
wiednich materiałów i technik oceny wpływu 
na klimat oraz z oszacowaniem wydatków. 
Nadzór nad tymi rzeczami nie jest łatwy! Dla-
tego eksperci ze stowarzyszenia non-profit 
Homegrade, subsydiowanego przez Region 
Stołeczny Brukseli, pomogą ci w realizacji 
twojego projektu. Dlaczego warto się z nimi 
skontaktować? Oto kilka powodów.

	\ Wskazówki dotyczące lokalnych ulg 
i programów dofinansowań

Renowacje mogą być wspierane przez pre-
mie, specjalne pożyczki lub zielone certy-
fikaty. Homegrade poprowadzi cię przez 
labirynt biurokracji z tym związanej: warun-
ki uczestnictwa w programach, procedury 
aplikacji, oszacowanie potencjalnej kwoty 
zysku, a nawet wsparcie w tworzeniu doku-
mentacji aplikacji.

	\ Diagnoza „energetyczna” w domu
Twoje rachunki za energię są wysokie i masz 
wrażenie, że twój dom nie jest zbyt wydajny? 

Ekspert z zespołu Homegrade oceni mocne 
i słabe strony domu, aby określić optymalne 
rozwiązania oszczędzania energii. Wspólnie 
opracujecie plan działania; określicie nawet 
niewielkie codzienne czynności i zachowa-
nia, które należy wprowadzić. A jeżeli ko-
nieczne będą prace remontowe, ustalicie 
rozwiązania warte rozważenia.

	\ Wsparcie techniczne
Które materiały wybrać przy renowacji ener-
getycznej? Jaki rodzaj izolacji? Czy istotne 
jest instalowanie paneli fotowoltaicznych 
lub innych systemów energii odnawialnej? 
W jakiej cenie i z jakimi wykonawcami? 
Wszystkie te wątpliwości możesz omówić 
z doradcą Homegrade, który uwzględni 
twoje potrzeby, styl życia i budżet.

	\ Spersonalizowana pomoc
Doradca Homegrade towarzyszy ci na 
każdym etapie inwestycji związanej z re-
montem. Doradza w sprawie konkretnych 
rozwiązań dla danej nieruchomości, pod-
powiada w sprawie technik wykonania, 
a także pomaga przy wniosku o pozwo-
lenie na budowę. Prowadzi cię przez cały 
proces remontu, pomaga podjąć właściwe 
decyzje, które finalnie podniosą wartość 
twojego domu.

	\ Konferencje i warsztaty
Homegrade oferuje program skierowany do 
osób, które chcą dowiedzieć się więcej na 
różne tematy związane z remontami miesz-
kań. Jeżeli interesuje cię taka tematyka, za-
poznaj się z programem szkoleń online!

Punkt informacyjny Homegrade 
w Brukseli: 
Quetelet 7, 1210 Bruksela
od wtorku do piątku od 10.00 do 17.00 
i w sobotę od 14.00 do 17.00
tel. i e-mail oraz inne informacje:  
homegrade.brussels 

Osoby chętne do współpracy z doświad-
czonym zespołem architektów zapraszamy 
do kontaktu z biurem D44. W przypadku 
pytań związanych z projektowaniem budyn-
ków lub wnętrz prosimy o kontakt na adres 
info@d44.be. Chętnie odpowiemy również 
na inne pytania związane z branżą architek-
tury i designu. Zapraszamy do odwiedzenia 
naszej strony internetowej: www.d44.be.

Dorota Kozioł, Agnieszka Gansiniec
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W okresie od 11 do 24 maja 2020 r. w wielu przedsiębiorstwach w Bel-
gii zostaną przeprowadzone wybory, w których pracownicy wybiorą 
swoich przedstawicieli związkowych do rad zakładowych i komitetów 
do spraw prewencji i ochrony w miejscu pracy. Wybrane osoby będą 
pełniły funkcję rzeczników pracowników w swoich przedsiębiorstwach.
Wybory do rad zakładowych (w przedsiębiorstwach zatrudniających 
100 lub więcej pracowników) i do komitetów do spraw prewencji 
i ochrony w miejscu pracy (w przedsiębiorstwach liczących 50 lub wię-
cej pracowników) odbywają się co 4 lata. 
W wyborach w roku 2020 po raz pierwszy prawo do głosu otrzymali 
pracownicy agencji interim – pracy tymczasowej. Warunkiem uzyska-
nia prawa do głosowania jest minimum 3 miesiące nieprzerwanego 
stażu pracy w danej agencji lub w przypadku braku ciągłości kontrak-
tów – 65 dni zatrudnienia między 1 sierpnia 2019 r. a dniem wyborów. 
Dodatkowym warunkiem jest zatrudnienie w agencji minimum 26 dni 
w okresie od 11 maja do 77. dnia po wyborach. 

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W WYBORACH DO 
RAD ZAKŁADOWYCH?

W obronie praw pracowników
Wybrane osoby będą wyrazicielami opinii wszystkich osób zatrud-
nionych w firmie. Ich zadaniem będzie zbieranie skarg i pytań, by na-
stępnie omawiać je z kierownictwem. Będą walczyć o bezpieczniejsze 
miejsca pracy, lepsze warunki zatrudnienia, mniejszy stres w miejscu 
pracy oraz więcej możliwości do połączenia życia zawodowego z ro-
dzinnym. Jednocześnie będą dążyły do utrzymania lub rozszerzenia 
obecnego zatrudnienia, lepszych i uczciwych wynagrodzeń, równych 
szans dla kobiet i zapewnienia większej możliwości rozwoju i promocji. 
Przedstawiciele związkowi są bardziej wrażliwi na sytuację kolegów, 
którzy muszą pracować w trudnych warunkach lub są zagrożeni utratą 
pracy. Walczą o równe płace za tę samą pracę oraz o jednakowe moż-
liwości dokształcania zawodowego dla wszystkich pracowników, rów-
nież dla starszych, zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin oraz 
dla słabo wykształconych. Dla kolegów z pracy są osobami pierwszego 
kontaktu w razie problemów w pracy. Szukają rozwiązań w porozu-
mieniu z pracodawcą, a jeśli trzeba, również z pracownikami związków 
zawodowych. Ich obecność w przedsiębiorstwie ma zapewnić pozo-
stałym kolegom pewność i bezpieczeństwo pracy. 

Rada zakładowa
Składa się z jednakowej liczby członków delegacji pracodawcy oraz 
członków delegacji pracowników. Pracodawcę reprezentują przedsta-
wiciele kadry kierowniczej, a pracowników – przedstawiciele związko-
wi. Rada zakładowa ma kompetencje związane z rozwojem zatrudnie-
nia w przedsiębiorstwie oraz uprawnienia do podejmowania decyzji 
w kwestiach ekonomiczno-finansowych. Raz do roku, kwartalnie lub 
okazjonalnie dyrekcja firmy musi informować radę zakładową o stanie 
i ewolucji zatrudnienia w firmie. Wszelkie zmiany dotyczące organi-
zacji pracy muszą być uprzednio omówione i skonsultowane z radą 
zakładową.
Rada zakładowa ma również prawo doradzać oraz podejmować de-
cyzje dotyczące m.in. urlopów wypoczynkowych, zastępczych dni 
świątecznych, szkoleń i zmian kwalifikacji pracowników, urlopów edu-
kacyjnych, zamknięcia lub restrukturyzacji przedsiębiorstwa, urlopów 

wychowawczych, monitoringu itd. Raz na rok, raz na kwartał lub oka-
zjonalnie rada zakładowa musi być informowana o ekonomiczno-
-finansowej sytuacji przedsiębiorstwa. Inwestycje w innowacje tech-
nologiczne muszą być z nią uprzednio omówione.

Komitet do spraw prewencji i ochrony w miejscu pracy
Podobnie jak rada zakładowa komitet ten składa się z jednakowej licz-
by przedstawicieli delegacji pracodawcy oraz przedstawicieli delegacji 
pracowników i pełni ważną funkcję w dążeniu do poprawy warunków 
pracy w przedsiębiorstwie. Czuwa nad bezpieczeństwem pracy, ergo-
nomią, dba o sprzyjające zdrowiu warunki pracy i minimalizację pozio-
mu stresu w miejscu pracy. Ma zapobiegać sytuacjom zwiększającym 
ryzyko wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W razie wypadku 
przy pracy musi zbadać jego przyczyny oraz zadbać o prawa pracow-
nika, który mu uległ. Pracodawca ma obowiązek konsultowania z ko-
mitetem wszystkich projektów oraz zmian w przedsiębiorstwie, które 
mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. 

Kandydaci
Kandydatem może być każdy pracownik przedsiębiorstwa między 
18. a 65. rokiem życia, zrzeszony w związku zawodowym, który nie 
jest pracownikiem kadry zarządzającej i ma minimum 6 miesięcy 
stażu pracy w przedsiębiorstwie. Kandydaci na przedstawicieli mło-
docianych pracowników muszą mieć ukończone 16 lat, ale nie mogą 
przekroczyć 25. roku życia. Osoby, które zgłoszą się jako kandydaci, są 
chronione przed zwolnieniem z pracy od 25 stycznia 2020 r.
Pracownicy związków zawodowych poszukują pracowników, którzy 
chcą reprezentować swoich kolegów w konsultacjach z pracodawcą 
i którzy sądzą, że w ich przedsiębiorstwie potrzebne są zmiany. Pra-
cowników pragnących współdecydować o wynagrodzeniach, odzieży 
roboczej, kosztach transportu, szkoleniach. Aby wspierać nowych kan-
dydatów i osoby już wybrane, związki zawodowe zapewniają szereg 
środków pomocniczych: odpowiednie szkolenia i wsparcie, doradz-
two ekspertów, czasopisma i broszury, pomoc ze strony personelu, 
kontakt z doświadczonymi działaczami. Związki zawodowe tworzą 
listy kandydatów w poszczególnych przedsiębiorstwach. Liczba osób, 
które mogą być wybrane na przedstawicieli pracowników, zależy 
od liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie. Najpóźniej do 
30 marca 2020 r. pracodawcy muszą ogłosić listy kandydatów do rad 
zakładowych. Listy te muszą dotrzeć do wszystkich pracowników, np. 
drogą elektroniczną, lub muszą zostać wywieszone w przedsiębior-
stwie w miejscach ogólnodostępnych dla wszystkich zatrudnionych.

Statystyki
W przedsiębiorstwach, w których przeprowadzane są wybory związ-
kowe, średnia płaca jest wyższa, więcej też inwestuje się w kształce-
nie i szkolenie personelu. Firmy, w których wybiera się przedstawicieli 
pracowników, są generalnie bezpieczniejsze. Według danych Funduszu 
Wypadków przy Pracy ryzyko wystąpienia wypadków jest tam mniejsze. 
Statystyki pokazują również, że w przedsiębiorstwach tych jest znacznie 
lepsza jakość pracy oraz pewność i bezpieczeństwo pracy. Jednocześnie 
zauważa się spadek zatrudnienia na czas określony oraz 
mniej zwolnień personelu.
Osoby zainteresowane kandydowaniem zapra-
szamy na stronę ACV w języku niderlandzkim:  
www.wordacvkandidaat.be lub na stronę CSC w języku 
francuskim: www.soyezlavoixquiporte.be.

Kto czuwa nad prawami pracowników 
w miejscach pracy?
Wybory do rad zakładowych 2020
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HUMOR

– Wilkuuuu hyyppp... a dlaczeeeoggo... 
tyyy masz... rooogiii?! 
– Jak rany wstań już proszę! 
– Wilkuuu a czemuuu masz taaakie 
długieeee uszy?!! 
– No nie mogę z tobą! Człowieku 
wytrzeźwiej! 
– Wiiiilkuuu a dlaczego masz taaki 
czerwonyyy nooosss?!!! 
– Jezu wstawaj już zapita mordo w głupiej 
czerwonej czapce!! Sanie czekają!!! 
To ja Rudolf!!!

• • •
Jak byłem mały byliśmy biedni. Pamiętam, 
że chciałem mieć taki mały czołg na 
baterie. Pewnego razu napisałem do 
Mikołaja i poprosiłem o moją ulubioną 
zabaweczkę. Na święta pod choinką 
była ładna paczka. Szybko otworzyłem, 
a w środku były dwie baterie i napis 
„zabawka nie dołączona”.

• • •
– Jak nazywa się żona św. Mikołaja? 
– Merry Christmas.

• • •
Z ostatniej chwili: 
CBA zatrzymało Świętego Mikołaja podczas 
próby wręczenia korzyści majątkowej.

• • •
Święty Mikołaj czyta listy od dzieci. 
Otwiera jeden: 
„Mikołaju, Mikołaju, czyś ty z lasu, czyś ty z...” 
– Eeee, to czytałem, myśli Mikołaj 
i wyrzuca list do kosza. Otwiera następny: 
„Mikołaju nasz, dużo paczek masz, jak 
Cię ładnie...” 
– Eeee, to już znam. Otwiera następny: 
„Witaj Święty Mikołaju. Pisze do ciebie 
Zosia Kowalska, lat 5. Proszę, Mikołaju, 
nie wyrzucaj tego listu i doczytaj go do 
końca. A najlepiej... przeczytaj dwa razy. 
Mikołaju, to nie spam, to realny sposób 
na zarobienie pieniędzy...”.

• • •
Przychodzi bezrobotny robotnik na budowę 
szukać pracy. Idzie do majstra, a ten pyta: 
– Co może pan robić? 
– Mogę kopać – odpowiada bezrobotny. 
– A co jeszcze może pan robić? 
– Mogę nie kopać...

Pewnego słonecznego popołudnia, dwóch 
facetów siedzi w pubie, pije Guinnessa, 
a jeden mówi do drugiego: 
– Widzisz tego faceta? Wygląda jak ja!  
Idę z nim porozmawiać. 
Idzie więc do niego i klepie go w ramię: 
– Przepraszam pana – mówi – ale 
zauważyłem, że wygląda pan jak ja! 
Facet odwraca się I mówi: 
– Taa, ja spostrzegłem to samo. Skąd pan jest? 
– Z Warszawy. 
– Ja też! Na jakiej ulicy pan mieszka? 
– Na Zielnej. 
– Ja też! A jaki numer? 
– 54 – mówi zszokowany. 
– Ja też! Jak się nazywają pańscy rodzice? 
– Jerzy i Maria. 
– Moi także! To niewiarygodne! 
Zamawiają więcej Guinnessa i dalej gadają, 
akurat barmani zmieniają się. Jeden 
podchodzi do drugiego i pyta: 
– Co się dziś działo? 
– Och, Kowalscy, ci bliźniacy, znowu sobie 
popili.

• • •
To oczywiste, że Stwórca jest kobietą. 
Facet nie oparłby całego stworzenia 
o mechanikę kwantową z jej „nie 
wiem”, „być może”, „to skomplikowane” 
i „domyśl się”.

• • •
Czy lepsze piekło socjalistyczne czy 
kapitalistyczne? 
– Socjalistyczne! To zapałek nie ma, 
to kocioł w remoncie, to diabły na 
zebraniu partyjnym.

• • •
Telefon z recepcji do gościa hotelowego,  
po zmianie czasu: 
– Czy zamawiał Pan budzenie na godzinę 
szóstą? 
– Taaak, zamawiałem... 
– No to szybciutko kochaneńki, szybciutko 
bo już siódma.

Dziś w nocy śnił mi się koszmar. Myślę 
sobie „Pora się obudzić, trzeba się 
obudzić...”. Ale to nie zadziałało. Potem  
do mnie dotarło, wpisałem na konsoli  
sys.exit() i łup! Obudziłem się.

• • •
Stara wdowa i wdowiec spotykają się od 
pięciu lat. Facet w końcu zdecydował się jej 
oświadczyć. Kobieta szybko odpowiedziała: 
„Tak”. Następnego ranka facet się budzi, ale 
nie pamięta, co odpowiedziała! Zastanawia 
się: 
– Była uszczęśliwiona? Chyba tak. Nie. 
Wyśmiała mnie. 
Po godzinie daremnych prób 
przypomnienia sobie, jak to było, dzwoni 
do niej. Zawstydzony przyznaje, że nie 
pamięta jej odpowiedzi na propozycję 
małżeństwa. 
– Och – odpowiedziała 
– Tak się cieszę, że dzwonisz. Pamiętałam, 
że powiedziałam „tak”, ale zapomniałam 
komu...

• • •
Kolega wieczorem wyciszył telefon, spadł 
mu gdzieś za łóżko i rano pojechał do pracy 
bez telefonu. 
Po pracy wrócił, poszukał i znalazł telefon.  
Patrzy a tam kilkadziesiąt nieodebranych 
połączeń i smsów od jego kobiety.  
Przegląda je i w międzyczasie ona wróciła, 
wchodzi do domu to mówi do niej : 
– Przeglądam smsy i widzę, że zdążyliśmy 
się pokłócić i pogodzić... kilka razy...

• • •
Blondynka do koleżanki: 
– A ja wczoraj byłam u okulisty! 
– I co ci powiedział? 
– Żebym się alfabetu nauczyła...

• • •
Pan: idzie do muzeum 
Pracownik: Nie może pan wejść tutaj 
z psem. 
Pan: To mój pies przewodnik. 
Pies: Jan Matejko, urodzony 
w średniowieczu. Polski malarz.
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   Sprzedam
  Sprzedam łóżko piętrowe, cena 100€.  

T. 0495 333 784
  Sprzedam meblościankę z biurkiem, 

cena 150€. T. 0495 333 784
  Sprzedam piękne futra nowiutkie, dłu-

gie, vison + vison reversible + ragondin + 
żakiet ze skóry, cena rozsądna.  
T. 02 672 45 50 wieczór

  Turan-cross 2.0 diesel, rok 2010, auto-
mat, full opcja w skórze, kolor biały, stan 
b.dobry, przebieg 135 tys.km, serwisowa-
ny, cena 7500 €, obecnie znajduje się w 
Polsce, T. 0487 606 852

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

  Sprzedam tanio nowe oryginalnie zapa-
kowane papierosy elektroniczne.  
T. 0484 995 220

  Audi A3, rok 2008, 1.9 TDI - 77kw, prze-
bieg 211 tys.km, 5-drzwiowy. Cena: 3800€. 
T. 0489 053 134 

  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

  Sprzedam tanio laptop, stan idealny.  
T. 0487 391 126

  Tanio nowy materac dmuchany firmy 
Bestway z pompą elektryczną 203/152/22 
+ torba do transportu. T. 0487 439 126

  Sprzedam tanio nowy grzejnik elektrycz-
ny 2000watt. T. 0484 995 220

  Sprzedam tanio sokowirówkę i maszynkę 
do mięsa. T. 0484 995 220

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

  Tanio nowe, oryginalne z gwarancją, 
zegarki damskie i męskie, firmy AVA, Alpha 
Sierra i Thomas Earnshaw, na gwarancji. T. 
0487 439 126

 Sprzedam Mercedes GLA 180 benzyna, 
skrzynia biegów manualna (6 biegów), 
10/2015, full opcja w skórze, nowe opony 
letnie + komplet opon zimowych, stan 
idealny, przebieg: 35 000km, serwisowany, 
cena: 17.950€, tel 0476 920 819, Bruksela.

  Praca: szukam
  Doświadczona opiekunka do dzieci, 

dyspozycyjna 24h, szuka pracy. Jakby 
ktoś mógł mi pomóc znaleźć taką pracę, 
odwdzięczę się. T. 0487 553 892

  Szukam pracy: opieka do dzieci, 
starszych osób, zastępstwa też mile 
widziane. T. 0487 605 947

  Poszukuję pracy jako pomocnik na 
wykończenia wnętrz: płytki, panele, 
szpachlowanie, malowanie ścian oraz wiele 
innych prac, mieszkam w Brukseli.  
T. 0032 492 490 392

  Kobieta 45-letnia poszukuje pracy 
jako opiekunka osób starszych, znam 
jęz. francuski dość dobrze, jestem osobą 
sumienną i pracowitą, mogą być inne 
propozycje np. sprzątanie. T. 0487 316 457

  Młody chłopak poszukuje pracy na 
terenie Brukseli lub bliskich okolic, 
pracowałem przy pracach drogowych: 
bruk, krawężniki, podbudowa. W ogrodach 
cięcia i pielęgnacja, podejmę się każdej 
pracy, posiadam dowód belgijski.  
T. 0472 673 046

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

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

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

Codziennie na www.gazetka.be nowe ogłoszenia!

SPRZEDAŻ I NAPRAWA
SMARTPHONY, TABLETY, KOMPUTERY

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

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

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

RUE DES MENAPIENS 44    
1040 ETTERBEEK         
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  Poszukuję pracy jako pomocnik na 
budowie lub przy kostce brukowej. 
Dostępny jestem od zaraz.  
T. +32 465 811 141 Sebastian

  Szukam pracy w branży budowlanej, 18 
lat doświadczenia, głównie wykończenia 
mieszkań i domów, panele, parkiety, 
podwieszane sufity, zabudowy k/g, glazura 
terakota, montaż okien i drzwi, znajomość 
elektryki i hydraulika. Gotów do pracy od 
zaraz. T. +32 465 412 173

  Praca: zatrudnię

Aktualne ogłoszenia biur pracy  
znajdziesz na naszej stronie  

www.gazetka.be

  Firma EuroTalents pilnie poszukuje osób 
do pracy przy sadzeniu drzewek w okoli-
cach Sint-Truiden, praca na kartę zbiorów, 
praca na dworze, w pochylonej pozycji, roz-
poczęcie pracy od zaraz. Chętnych prosimy 
o przesłanie CV na praca@eurotalents.pl 

bądź wiadomość prywatną przez Facebook
  Agencja Zatrudnienia KBTI Poland (cert. 

9154) poszukuje obecnie pracownika 
sprzątającego. Praca na pół etatu. Opis 
stanowiska: obsługa maszyny czyszczącej, 
pilnowanie porządku w firmie, uzupełnia-
nie środków czystości, inne prace porząd-
kowe. Wymagania: własne zakwaterowa-
nie w okolicach Antwerpii, komunikatywna 
znajomość jęz. angielskiego lub niderlandz-
kiego, własny transport do pracy. Oferta: 
umowa belgijska, świetne środowisko 
pracy, stawka: 14,20€/h brutto, praca na 
pół etatu.  
Więcej informacji: +48 570 935 868.
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o 
wysyłanie CV na adres rekrutacja@kbti.pl 
w temacie wpisując: pracownik sprzątający 
Antwerpia.

  Agencja zatrudnienia KBTI Poland (cert. 
9154) dla swojego klienta w Belgii poszu-
kuje obecnie osób do pracy przy produkcji 
gotowych posiłków. Różne stanowiska.
Opis stanowiska: krojenie warzyw, miesza-
nie składników, etykietowanie opakowań, 

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

pakowanie gotowych dań. Wymagania: 
komunikatywna znajomość języka angiel-
skiego lub niderlandzkiego, elastyczność i 
motywacja do pracy, własne zakwaterowa-
nie w okolicach Oevel i własny transport do 
pracy, gotowość do wykonywania innych 
zadań, jeśli jest to wymagane. Oferta: 
stawka – 13,37€/h brutto, pełnoetatowa 
długoterminowa praca w rozwijającej 
się firmie w Belgii z możliwością stałego 
kontraktu, świetne środowisko pracy, 
zwrot kosztów dojazdu do pracy. Więcej 
informacji +48 570 935 868 Wszystkie 
zainteresowane osoby prosimy o wysyłanie 
CV na adres rekrutacja@kbti.pl w temacie 
wpisując: pakowanie produktów/Westerlo

  Agencja Zatrudnienia KBTI Poland (cert. 
9154) poszukuje obecnie pracowników 
produkcji żywności (ryby), nocna zmiana 
Brecht Belgia. Opis stanowiska: filetowa-
nie i przetwarzanie ryb, kompletowanie 
zamówień dla klientów, praca zgodnie ze 
standardami HACCP, praca z systemem 
ERP. Wymagania: dobra znajomość języka 
niderlandzkiego, własne zakwaterowanie w 
okolicach Brecht, własny transport do pra-
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cy, gotowość do pracy w stałych godzinach 
nocnych. Oferta: stała praca w godzinach 
nocnych, stawka 14,50 euro/h brutto, 
umowa belgijska, dodatek za dojazdy do 
pracy. Więcej informacji: +48 570 935 868
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy 
o wysyłanie CV na adres rekrutacja@kbti.
pl w temacie wpisując: Praca przy rybach 
Brecht

  Agencja pracy KBTI Poland (cert. 9154) 
dla klienta w Belgii poszukuje pracowników 
produkcji w sektorze metalowym (różne 
stanowiska). Opis stanowiska: proste prace 
produkcyjne,  kontrola jakości produktów. 
Wymagania: znajomość języka niderlandz-
kiego, własne zakwaterowanie w okolicach 
Antwerpii oraz transport do pracy, mile 
widziane doświadczenie na podobnym sta-
nowisku (praca z metalem). Oferta: atrak-
cyjne wynagrodzenie, belgijska umowa, 
możliwość długoterminowego, stabilnego 
zatrudnienia, dodatek za dojazdy do pracy. 
Więcej informacji: +48 570 935 868
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy 
o wysyłanie CV na adres rekrutacja@kbti.
pl w temacie wpisując: Produkcja sektor 
metalowy / Belgia

  Agencja pracy KBTI Poland (cert. 9154) 
dla klienta w Belgii poszukuje mechaników 
maszyn. Opis stanowiska:  usuwanie uste-
rek,  utrzymywanie maszyn produkcyjnych 
w dobrym stanie technicznym,  przestrze-
ganie zasad BHP. Wymagania:  znajomość 
języka niderlandzkiego, własne zakwatero-
wanie w okolicach Antwerpii oraz transport 
do pracy, mile widziane doświadczenie lub 
ukończona szkoła w zawodzie (nie jest to 
warunek konieczny!).
Oferta: atrakcyjne wynagrodzenie, belgij-
ska umowa, stabilne zatrudnienie, możli-
wość rozwoju dla osób po szkole lub bez 

doświadczenia,  dodatek za dojazdy do 
pracy.
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o 
wysyłanie CV na adres rekrutacja@kbti.pl 
w temacie wpisując Mechanik / Belgia

Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie 
klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych dla potrzeb 
procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednoli-
ty z późniejszymi zmianami)”.

  Mieszkanie: wynajmę
  Wynajmę oddzielny pokój.  

T. 0496 832 951
  Apartament do wynajęcia na pierwszym 

piętrze, kuchnia, salon, pokój, łazienka, 
cena 650€ + prąd, gaz, woda, 2 miesiące 
kaucji. Blisko metra Beekant, Osseghem i 
Gare de l’Ouest, tram 82. T. 0479 366 970

  Wynajmę pokój z oddzielnym wejściem 
przy batuarze, cena 350€, bez meldunku.  
T. 0487 605 947

  Przyjmę do wspólnego zamieszkania, 
spokojną osobę bez nałogów(kobieta). 
Mieszkanie czyste, pokój samodzielny, cena 
300€ plus opłaty (bez możliwości meldun-
ku). Anderlecht, tram 81, przystanek Meir, 
bus 46,49 Metro nr 5 przystanek Veewey-
de. Od 15 Listopada. Kontaktować się pod 
numerem  tel 0032 485 59 66 18

  Mieszkanie do wynajęcia: pokój, salon, 
kuchnia, łazienka, drugie piętro, blisko me-
tra Bizet. Więcej informacji T. 0487 606 852
-Pokój do wynajęcia dla kobiety, oddzielny, 

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!

zamykany, bez meldunku. Cena do ustale-
nia. Tel. +32 0465 914 229

  À louer: maison 100 m2, 3 chambres à 
coucher, entièrement rénovée, situation 
calme, 1480 Saintes (Tubize). Prix 600€/
mois. Renseignement: 0471 501 024,  
angelika.bel@hotmail.com

  Wynajmę garaż w Etterbeek’u, rue des 
Champs 64, garaż podziemny, zamknięty, w 
bardzo dobrze utrzymanym budynku.  
T. 0032 487 712 779

  Wynajmę duży dom rodzinny, duży 
living, jadalnia, kuchnia wyposażona, 4 
pokoje, łazienki, WC, taras, ogród, okolice 
pl. Dumont. 2 parkingi, 2 garaże. Idealna 
sytuacja, dom położony w dzielnicy miesz-
kalnej z drzewami, dostępny w kilka minut 
pieszo: stacja metra Stockel, sklepy zlokali-
zowanena pl. Dumont i sąsiednich ulicach. 
Tramwaje, autobusy, supermarkety, żłobki, 
przedszkola, szkoły podstawowe, średnie 
i wyższe, także w pobliżu szpitala UCL i 
szpitala Saint Luc. Do lotniska Zaventem i 
Ringu można z łatwością dojechać.  
Cena 1.600€/miesiąc.  
Więcej informacji (j.fr.) T. 0477 360 409



GAZETKA   89



90 GAZETKA

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

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 GILLES) 
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

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

siłą i nadzieją. 
Mitingi są we wtorki od 19.30 do 21.00

Sterlingerstraat 4. 2140 Borgerhout
Tel. 0483 67 48 26

Bardzo serdecznie zapraszamy!

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

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

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

  Nieruchomości
  Sprzedam mieszkanie w Białymstoku, 

52m2 położone w centrum miasta na 5 pię-
trze, mieszkanie dwustronne, ładny balkon. 
Idealny układ pomieszczeń, pozwalający na 
uzyskanie 3 pokoi, cena 269 tys. zł. Więcej 
informacji: urszulazie@onet.pl, T. 00 48 
888 200 949

  Sprzedam działkę o powierzchni 49 
arów wraz z budynkiem murowanym i 
małym drewnianym domkiem we wsi 
Baciki Bliższe. Prąd, siła, taryfa nocna, 
woda. Budynek murowany 50 m długi, 8 
m szeroki (400m2). Przednią część budyn-
ku można przerobić na dom, a dalszą na 
warsztat samochodowy lub tym podobne. 
Proszę dzwonić pod numer T. 728 101 050 
wieczorem

  Sprzedam działki po 2900m², 14 km od 
Białegostoku, 30zł/m² T. +48 663 592 532

  Sprzedam działki budowlane, Trojany 
jadąc od Radzymina do Białystoku, ok. 
13000m², podzielone prawnie na ok. 13 
działek. Teren uzrojony, światło, woda, 
gaz, droga, asfaltowa, od głównej drogi 

ok.800m, do Warszawy 15 min.  
T. +48 729 587 553

  Sprzedam działkę budowlaną 2400m2, 
okolice Białegostoku, gm. Turośń Kościelna. 
Cena 99 tys.zł. T. 00 48 518 370 196

  Sprzedam bardzo dużą działkę budowla-
no-rolną o powierzchni 11.700 m2 . Działka 
leży 17 minut od osiedla Choiny w Lublinie, 
26 km od Uzdrowiska Nałęczów, 6 km od 
Pałacu Zamoyskich w Kozłówce, 14 km od 
Jeziora Firlej, 14 km od Centrum Lubar-
towa. Miejscowość, w której leży działka 
ze wszystkich stron w odległości 0,6-2,00 
km okolona jest lasami w tym od południa 
kompleksem lasów kozłowieckich - kozło-
wiecki park krajobrazowy. W odległosci 
0,6 km istnieje b.duży kompleks akwenów 
wodnych - stawów rybnych .Wjazd na 
działkę bezpośrednio z drogi wojewódzkiej 
nr. 809 relacji Lublin-MIchów -Jeziorzany. 
Podstawowe media przy działce. Teren 
przepiękny, latem i wiosną kipiąca zdrowa 
zieleń. Drogi we wszystkich kierunkach 
w b.dobrym stanie. Do nowej autostrady 

- drogi ekspresowej relacji Lublin - War-
szawa tylko 1.2 km. Odległość do centrum 
Warszawy tylko 150 km, wieś Samoklęski, 
Gmina Kamionka, powiat lubartowski. 
Działka nr. 413/1. Powierzchnia działki 
11.700 m2 /1,17 ha, cena za m2 niska bo 
wynosi tylko 12 zł/m2, szerokośc działki 
średnio 31 mb. Jeden bok działki dotyka 
skarpy rzeki Minina. W odległości 200m 
od działki znajduje się nowoczesna elek-
troniczna centrala telefoniczna z bardzo 
silnym sygnałem internetowym.  
Kontakt: telefon nr. komórkowy w Polsce: 
514 724 571, tel. stacjonarny: 81 852 91 
33, adres meilowy: rbs41@tlen.pl

 Wiadomości osobiste
  Pani 56 lat pozna pana w podobym wie-

ku, stanu wolnego. A panom poszukującym 
wrażeń i przygód, z góry dziękuję.  
T. 0466 32 19 16



GAZETKA   91



92 GAZETKA

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

POLSKA SZKOŁA EDUGANDAWA
Zajęcia odbywają się: 
Freinetmiddenschool,
Offerlaan 3,
9000 Gent
tel: (+32) 484 691 801
edugandawa@gmail.com, 
www.szkola.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



Zdrowych, spokojnych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślnego Nowego Roku!   

życzą Państwu przewoźnicy
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LINIE AUTOKAROWE DO POLSKI
J. WISZNIEWSKI

TEL. 02 511 29 38
GSM 0495 65 00 34








