






Brytyjska królowa Elżbieta II to druga osoba 
w historii świata pod względem długości pano-
wania, z uwzględnieniem tych, których dokład-
ne daty zasiadania na tronie nie budzą wątpli-
wości i których państwa były suwerenne. 
W czerwcu br. minęło 70 lat i 127 dni od czasu, 
gdy Elżbieta II objęła brytyjski tron, tym samym 
wyprzedziła o jeden dzień króla Tajlandii Bhumi-
bola Adulyadeja, znanego także jako Rama IX, 
który panował w latach 1927–2016. Najdłużej 
panującym monarchą w historii pozostaje fran-
cuski król Ludwik XIV, który na tronie zasiadał 
przez 72 lata i 110 dni – od 1643 do 1715 r.

•••

W Polsce na pięciu informatyków przypada 
jedna informatyczka. Obecnie kobiety stano-
wią w Polsce 15,5% wszystkich zatrudnionych 
w branży IT, co jest jednym z niższych wskaźni-
ków w Unii Europejskiej. Średnia UE to nieco 
ponad 19%. Łączna liczba osób pracujących 
w tym sektorze wynosi w Polsce 585,7 tys., 
co oznacza wzrost o 6% w ciągu roku. Wśród 
wszystkich specjalistów IT w Polsce jest nie-
całe 91 tys. kobiet i około 495 tys. mężczyzn. 
Liczba specjalistów IT w całej Unii Europej-
skiej w ciągu ostatnich dziewięciu lat wzro-
sła o ponad 50% i obecnie wynosi niemal 
9 mln osób. Najwięcej spośród nich pracuje 
w Niemczech (2 mln), we Francji (1,2 mln) 
i we Włoszech (800 tys.). Informatycy stano-
wią 4,5% całej siły roboczej Unii Europejskiej.

•••

Według danych opublikowanych przez bel-
gijski urząd statystyczny Statbel, 1 stycznia 
2022 r. Belgia liczyła 11 584 008 mieszkań-
ców. W 2021 r. liczba ludności zwiększyła się 
o 62 770 osób, co stanowi wzrost o 0,54%.

•••

W 2021 r. w Belgii urodziło się 117,9 tys. 
dzieci: 60,3 tys. chłopców i 57,6 tys. dziew-
czynek. To o około 4 tys. (czyi 3,7%) więcej 
niż rok wcześniej. W pandemicznym 2020 r. 
liczba narodzin była mniejsza niż w poprzed-
nich latach i wyniosła 113,7 tys. 
W latach 2017–2019, a więc jeszcze przed 
pojawieniem się w Europie nowego koro-
nawirusa, liczba narodzin w Belgii wynosiła 
średnio 118,1 tys. W ubiegłym roku naro-
dzin było zatem mniej więcej tyle samo, co 
przed pandemią.

•••

W 2021 r. doszło w Belgii do 34 640 wy-
padków drogowych, w których zginęło 
łącznie 42 566 osób (to dwa razy więcej niż 
może pomieścić stadion w Anderlechcie); 
38 952 osoby odniosły lekkie obrażenia, 
3098 osób odniosło poważne obrażenia, 
a 516 osób zmarło w ciągu 30 dni od wy-
padku. Tak wynika z najnowszych danych 
opublikowanych przez Statbel. Dane te nie 
obejmują drobnych kolizji, lecz tylko wy-
padki, w wyniku których doszło do obra-
żeń ciała.

•••

W kwietniu br. w krajach Unii Europejskiej 
zmarło o 10% więcej ludzi niż zwykle w tym 
miesiącu przed pandemią – wynika z danych 
opublikowanych przez Eurostat. 
Analitycy Eurostatu porównali liczbę zgo-
nów w kwietniu 2022 r. z liczbą zgonów 
w kwietniu w latach 2016–2019. W tylko 
jednym kraju UE liczba zgonów w kwiet-
niu 2022 r. była niższa niż w okresie przed 
pandemią – w Szwecji, gdzie zmarło o 5% 

mniej osób niż przed pandemią. Na Ło-
twie (+3%) oraz w Estonii, Bułgarii i Sło-
wacji (+4%) tzw. nadliczbowych zgonów 
było stosunkowo niewiele. Z kolei w Grecji 
w kwietniu tego roku zmarło aż o 28% wię-
cej ludzi niż normalnie. Także w Holandii 
i Irlandii (19%) oraz w Austrii i Luksem-
burgu (18%) w kwietniu br. zgonów było 
relatywnie dużo. Z kolei w Belgii w kwiet-
niu 2022 r. odnotowano około 16% wię-
cej zgonów niż normalnie; w Polsce było 
to 11%.

•••

W 2021 r. spośród wszystkich krajów UE 
żywność była najdroższa w Luksemburgu. 
Ceny jedzenia i napojów niealkoholowych 
osiągnęły tam poziom 125% średniej dla 
całej UE.
Za jedzenie i picie trzeba też było sporo za-
płacić w Danii (120% średniej unijnej) i Ir-
landii (119%). Żywność była w 2021 r. droga 
także w Szwecji i na Malcie (117%) oraz w 
Finlandii (113%) – wynika z danych opubli-
kowanych przez Eurostat.
W Belgii ceny żywności i napojów niealko-
holowych były w ubiegłym roku na poziomie 
105% średniej unijnej. To mniej niż np. we 
Francji (110%), ale więcej niż w Niemczech 
(104%) i w Holandii (98%).
Najtaniej było w Rumunii, gdzie za jedzenie 
i picie płacono w 2021 r. równowartość 69% 
średniej unijnej. Także w Polsce, na tle in-
nych państw UE, żywność była w ubiegłym 
roku relatywnie tania: za jedzenie i napoje 
niealkoholowe płacono 72% średniej unij-
nej. Teraz wskaźnik ten jest wyższy, bo infla-
cja w Polsce była w ostatnim czasie większa 
niż średnia dla całej UE.
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BRUXELLES (HAREN)

SKLEP BUDOWLANY
ELEKTRYKA, HYDRAULIKA, PARKIETY, PŁYTKI, FARBY, MASZYNY

UBRANIA ROBOCZE, DACHY, NARZĘDZIA

CHAPECHAPE  

49€ 

HTVA/TONNE

MIESZANKA 
250kg CEMENTU NA M³

WIĘCEJ INFORMACJI ? BEZPLATNĄ WYCENĘ ?
KONTAKT : MATEUSZ@BIGMATHAREN.BE
RUE ARTHUR MAES 100, 1130 BRUXELLES (HAREN)
N° TEL : 02 899 09 09

GODZINY OTWARCIA
PON.-PT. 6:30 - 18:00

SOB. 8:00 - 15:00
WWW.BIGMAT-HAREN.BE

BIGMAT HAREN       @BIGMATHAREN

ODWIEDŹ NASZ NOWY   

SHOWROOM



W I A D OMO Ś C I
WYNIKI WYBORÓW 
PARLAMENTARNYCH  
WE FRANCJI
Skupiona wokół prezydenta Emmanuela 
Macrona centroprawicowa koalicja Ra-
zem zdobyła w czerwcowych wyborach 
245 mandatów w 577-osobowym Zgroma-
dzeniu Narodowym. Tym samym nie zdoby-
ła większości bezwzględnej. Lewicowa ko-
alicja Nupes zajęła drugie miejsce i będzie 
miała 131 deputowanych. Prawicowo-po-
pulistyczne Zjednoczenie Narodowe Mari-
ne Le Pen zdobyło 89 mandatów, a czwarte 
miejsce zajęli Republikanie, którzy do niż-
szej izby parlamentu wprowadzą 61 depu-
towanych.

Frekwencja w I turze wyborów we Francji 
wyniosła 47,51 proc., w II – 46,23 proc. 

W II turze na Razem zagłosowało 38,57 proc. 
wyborców (tydzień wcześniej 25,75 proc), 
a na Nupes – 31,6 proc. (w I turze – 25,66 proc.). 

Prezydencka koalicja nie zdobyła większości 
bezwzględnej, czyli 289 mandatów. Macron 
będzie więc musiał wchodzić w koalicje z ko-
lejnymi ugrupowaniami lub stworzyć rząd 
kohabitacyjny – zaznaczają komentatorzy.

Analitycy zwracają uwagę na bardzo dobry 
wynik partii Marine Le Pen, która w po-
przednich wyborach parlamentarnych 
w 2017 r. zdobyła zaledwie osiem manda-
tów, a obecnie osiągnęła historyczny wynik, 
stając się drugą siłą opozycyjną w izbie niż-
szej parlamentu. 

UKRAINA ZE STATUSEM 
PAŃSTWA KANDYDATA 
Szefowie państw i rządów, którzy zgroma-
dzili się 23 czerwca br. na szczycie UE, przy-
znali Ukrainie i Republice Mołdawii status 
kandydatów do UE. Unijni przywódcy posta-
nowili także uznać europejską perspektywę 
Gruzji i przyznać jej status kraju kandydują-
cego do UE po zajęciu się priorytetowymi 
zagadnieniami.

Państwa członkowskie podkreślają także, że 
„progres każdego z państw kandydujących 
będzie zależał tylko i wyłącznie od speł-
nienia przez nie kryteriów przystąpienia”, 
a ostateczna możliwość rozszerzenia Unii od 
„zdolności państw członkowskich do przyję-
cia nowych członków”.

Decyzję skomentowała przewodnicząca 
Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen: 
– Dziś jest dobry dzień dla Europy. Gratu-
lacje dla prezydenta (Ukrainy Wołodymy-
ra) Zełenskiego, prezydent (Mołdawii Mai)  

Sandu i premiera (Gruzji Iraklego) Gari-
baszwilego. Wasze kraje są częścią naszej 
europejskiej rodziny. Potwierdza to dzisiej-
sza historyczna decyzja przywódców – oce-
niła. Wyraziła też przekonanie, że Ukraina 
i Mołdawia szybko podejmą reformy nie tyl-
ko dlatego, że wymaga tego UE, ale przede 
wszystkim dlatego, że skorzystają na tym 
obywatele tych krajów.

KONIEC SAMOCHODÓW 
SPALINOWYCH W UE
8 czerwca Parlament Europejski zagłosował 
za ograniczeniem dopuszczalnej emisji CO2 
przez nowe auta o 100 proc. To oznacza 
zakaz sprzedaży samochodów spalinowych 
i hybrydowych od 2035 r. Dopuszczone 
będą jedynie pojazdy zeroemisyjne. 

Wyjątek dotyczy producentów takich jak 
Ferrari, Bugatti i Lamborghini. Będą oni 
mogli o rok dłużej niż reszta produkować 
auta z silnikami spalinowymi. Wyjątek do-
tyczy firm, których produkcja nie przekracza 
10 tys. sztuk rocznie w przypadku samocho-
dów osobowych i 22 tys. w przypadku sa-
mochodów dostawczych.

Międzynarodowe regulacje prawne zobo-
wiązują producentów aut do przestawienia 
się na pojazdy z napędem elektrycznym. 

USA – PRZEŁOMOWY  
WYROK W W SPRAWIE 
ABORCJI
Sąd Najwyższy USA orzekł 24 czerwca, że 
amerykańska konstytucja nie gwarantuje 
prawa do aborcji, a sprawa regulacji aborcji 
leży w gestii władz stanowych. Sąd odwró-
cił tym samym dotychczasowy stan prawny 
obowiązujący od 1973 r. W długo oczeki-
wanej opinii SN postanowił, że konstytucja 
nie przyznaje prawa do aborcji, a wyroki 
w precedensowych sprawach Roe kontra 
Wade i Casey kontra Planned Parenthood 
zostają uchylone.

Wyroki te ustanowiły konstytucyjne prawo 
do aborcji dokonywanych w początkowym 
okresie ciąży przed uzyskaniem przez płód 
przeżywalności.

Roe kontra Wade z 1973 r. to przełomowa 
decyzja Sądu Najwyższego USA, w której 
Sąd orzekł, że Konstytucja Stanów Zjedno-
czonych chroni wolność ciężarnej kobiety 
do dokonania aborcji.

Po decyzji Sądu Najwyższego w USA w przy-
szłości prawa do aborcji będą definiowane 
przez stany. Już prawie połowa stanów 

wprowadziła lub uchwali przepisy zakazu-
jące aborcji, podczas gdy inne wprowadziły 
surowe środki regulujące tę procedurę.

BRUKSELA – CENTRUM MIASTA  
BEZ SAMOCHODÓW
Nowy plan ruchu drogowego dla centrum 
Brukseli wejdzie w życie 16 sierpnia br. 
Centrum ma być strefą „wolną od ruchu 
samochodowego”. Chodzi o zmniejszenie 
liczby aut w ruchliwych i zamieszkałych ob-
szarach centrum miasta oraz zapewnienie 
miejsca dla pieszych, rowerzystów i trans-
portu publicznego. Ruch samochodowy 
w centrum będzie zarezerwowany dla osób 
zamieszkujących, właścicieli sklepów itp.

W zmianach nie zapomniano o rowerzy-
stach: ich przemieszczanie się z północy na 
południe Pentagonu zostanie usprawnione 
dzięki utworzeniu pasa rowerowego po-
między ulicami Van Artevelde i Laeken.

BELGIA – SUROWSZE 
ZASADY UŻYTKOWANIA 
HULAJNÓG ELEKTRYCZNYCH
Rząd federalny oraz ministrowie do spraw 
mobilności poszczególnych regionów przy-
jęli zmiany w przepisach ruchu drogowego 
dotyczące hulajnóg elektrycznych. Nowe 
zasady: zabroniona będzie jazda po chod-
niku, a z urządzeń nie będą mogły korzystać 
osoby poniżej 16. r.ż., będzie też obowiązy-
wał zakaz korzystania z hulajnogi elektrycz-
nej przed dwie osoby jednocześnie. Wpro-
wadzone zostaną także specjalne strefy 
parkowania.

Za nieprzestrzeganie przepisów grozi grzywna 
w wysokości od 58 do 116 euro. 

W zeszłym roku liczba wypadków z udziałem 
hulajnóg elektrycznych wzrosła do ponad ty-
siąca. W 2020 r. takich wypadków było po-
nad 200. 
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e-mail: orchidea.ts@gmail.com
www.facebook.com/orchidea.ts

Współpracę ze związkami zawodowymi
Nie wymagamy podpisywania umów z klientami!

• 14,02€ brutto dla osób z całym etatem

• 13,62€ brutto powyżej 30 godzin

• 13€ brutto poniżej 30 godzin

• 12,65€ brutto 13 -20 godzin

• Bony żywnościowe w wysokości 7,50 € od pierwsze-

go dnia pracy (minimalny wkład własny: 1,09€)

• Zwrot kosztów transportu 100% (również poza 

miastem)

• Płatny czas transportu między klientami

• Wynagrodzenie zawsze na czas

• Zaliczkę w połowie miesiąca

• Prezent i upominki świąteczne

• Komfortowe obuwie i praktyczne ubrania robocze

• Zwrot za koszty prania odzieży

• Płatne szkolenia zawodowe

• Płatne dni wolne podczas nieobecności klienta

• Miłą, zaufaną i profesjonalną obslugę po polsku

• Pomoc w sprawach administracyjnych (rozliczenia 

podatkowe, ubezpieczenia, bank, itp)

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

BIURO ETTERBEEK

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

BIURO ETTERBEEK LA CHASSE

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

BIURO IXELLES

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

BIURO SAINT-GILLES

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

BIURO LEUVEN

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

BIURO SCHAERBEEK

Nasza firma oferuje



gdzie można będzie je uzupełnić. Poza tym 
miejsca postojowe – teoretycznie zatrzy-
mać można się wszędzie, ale w praktyce 
– tylko na wyznaczonych parkingach, przy 
czym biwakować można tylko w specjalnie 
wyznaczonych do tego miejscach. Wykwint-
ne kulinaria też odpadają; na ograniczonej 
przestrzeni dobrze jest odgrzać gotowe 
danie lub zrobić najprostszy makaron z so-
sem, ale już klepanie kotletów czy zrobienie 
zupy to wyższa szkoła jazdy. Dla wielu rów-
nież sprawy higieny mogą być problemem 
– trudno liczyć na intymność. Poza tym gdy 
przez dłuższy czas pada i zewnętrzny „sa-
lon” znika, lepiej wybrać się w słoneczne 
miejsce niż zakotwiczyć się w kamperowych 
warunkach, szczególnie jeśli podróżuje wię-
cej osób. Kolejnym ważnym aspektem jest 
zapewnienie bezpieczeństwa w podróży 
wszystkim członkom wyprawy. Każdy po-
winien mieć swoje miejsce oraz swój pas 
i w trakcie jazdy nieustannie z nich korzy-
stać. Co oczywiście bywa trudne lub fru-
strujące w przypadku najmłodszych.

DZIKIE OBOZOWISKA
Oczywiście biwakowanie na dziko odpada. 
Chociaż przez lata utrzymywał się mit naj-
wspanialszych miejscówek bez dostępu do cy-
wilizacji, to dziś już takich miejsc z dojazdem 
na czterech kółkach prawie nie ma, a jeśli są 
– to powinny mieć niezbędną infrastrukturę 
i pozwolenia. Na całym kontynencie nie bra-
kuje dziś miejsc do legalnego biwakowania. 
Są to nie tylko wiaty czy place przygotowane 
dla mobilnych turystów, ale przede wszystkim 
pola kempingowe, które są świetnym rozwią-
zaniem dla stacjonujących dłużej w jednym 
miejscu. Przenocowanie gdzieś na parkingu 
w trakcie podróży bez rozkładania całego 
kamerowego obozowiska jest wszędzie do-
zwolone, jednak już zaszycie się z kamperem 
w lesie nad jeziorem czy przy dzikiej plaży oraz 
obozowanie tam jest nielegalne. Różne kraje 
mają własne restrykcje w tym temacie, dlate-
go przed wyjazdem trzeba się z nimi zapoznać 
i przede wszystkim skompletować sobie ak-
tualną listę miejsc, w których można kempin-
gować, biwakować oraz uzupełnić niezbędne 
zapasy wody itp. w trakcie podróży. 

W ZGODZIE Z  NATURĄ  
I  EKOLOGIĄ
Kolejnym ważnym punktem takiej wypra-
wy jest życie w zgodzie z przyrodą. Czy-
li nie biwakujemy na dziko (szczególnie 
w chronionych parkach i rezerwatach!), 
nie niszczymy lokalnej flory i staramy się 
nie uprzykrzać życia faunie. Jak? Poprzez 
przestrzeganie kilku podstawowych zasad, 
aktualnych w zasadzie podczas każdej po-
dróży – nie hałasujemy, nie zrywamy i nie 
zabijamy, nie zostawiamy śmieci, nie uży-
wamy otwartego ognia w miejscach nie-
bezpiecznych. Najnowsze modele kampe-
rów i przyczep kempingowych korzystają 
z odnawialnych źródeł energii, proponują 
rozwiązania uzdatniające wodę, oferują 
segregację śmieci. Oczywiście w zwykłym 
pojeździe podczas wakacji też trzeba pa-
miętać o segregacji, oszczędzaniu wody, 
niezaśmiecaniu obozowiska i okolicy. Dzię-
ki poszanowaniu podstawowych praw wy-
poczynek na łonie natury będzie o wiele 
przyjemniejszy, a młodsze pokolenia będą 
mogły liznąć trochę wiedzy, jak żyć bar-
dziej ekologicznie bez powszechnych do-
brodziejstw cywilizacji. 

KOSZTY WZGLĘDNE
Czy takie podróże są tańsze? To oczywiście 
zależy. Niby tak, ale liczą się priorytety. Na 
pewno wielodzietna rodzina zaoszczędzi na 
noclegach i przelotach, jednak pragnące ku-
linarnych doznań starsze małżeństwo może 
wydać o wiele więcej na codzienne stoło-
wanie się w lokalnych restauracjach. Jeszcze 
niedawno koszty lotów nijak się miały do 
kosztów drogowych, jednak gdy podliczymy 
wszystkie opłaty – za (ciągle drożejące) pa-
liwo, autostrady, winiety, kempingi (uwaga 
– to wcale niemały koszt!), to różnice mogą 
być symboliczne, szczególnie w przypadku 
wyjazdu jednej lub dwóch osób. Im więcej 
osób, tym niższe koszty, spada jednak też 
komfort życia. Liczy się również czas. Wy-
prawa własnym kamperem na kilka luźnych 
tygodni powinna wyjść taniej niż pokonanie 
w dużo krótszym czasie tej samej trasy zor-
ganizowanym transportem lub z pomocą 
biura podróży.

ZAKUP CZY WYNAJEM?
Pierwszym kosztem jest naturalnie sam 
pojazd. O ile jedziemy własnym samocho-
dem, lekko dostosowanym do warunków 
wakacyjnych, to koszt nie rośnie drastycz-
nie (ale wtedy trudno mówić o typowym 

caravaningu). Jeśli chcemy przerobić bus 
lub jakiś większy pojazd na mobilny dom, 
inwestycja jest już konkretna, ale to jesz-
cze nic w porównaniu z kupnem przyczepy 
kempingowej. Jednak jeżeli rozważaliby-
śmy zakup samego kampera, koszty rosną 
ogromnie i raczej wykraczają daleko poza 
możliwości przeciętnego Kowalskiego. Taki 
zakup to wieloletnia inwestycja, dlatego 
warto sprawdzić wcześniej, czy taki sposób 
podróżowania nam się spodoba – lepiej 
najpierw wypożyczyć pojazd i zorganizo-
wać kilka krótkich wypraw na własną rękę. 
Nie każdy bowiem będzie zachwycony. 
Wypożyczenie takich pojazdów kosztuje 
niestety niemało, płaci się w zależności 
od wybranego modelu i liczby miejsc sie-
dzących oraz do spania, długości wynajmu 
i sezonu. Coraz więcej firm oferuje usługę 
wynajmu w najróżniejszych lokalizacjach – 
zarówno w Polsce, jak i w Belgii.

KIERUNEK – PRZYGODA!
Skoro można jechać wszędzie, pojawia się 
największy dylemat, bo przecież z tak wielu 
miejsc trzeba zrezygnować… Bez wątpienia 
jednak jest wiele pewnych kierunków. Numer 
jeden – Norwegia, dwa – Szwecja, trzy – Fin-
landia. Kraje te oferują tak wspaniałe warunki 
dla tego typu wyjazdów, że grzechem byłoby 
ich nie brać pod uwagę. Kolejny region to 
basen Morza Śródziemnego, z naciskiem na 
Włochy, Francję i Hiszpanię. Następnie Bał-
kany – z Chorwacją, Czarnogórą i Albanią na 
czele. Oczywiście Słowenia i Rumunia nie za-
wiodą i tych wymagających, i tych poszukują-
cych nieodkrytych ścieżek. W Europie Central-
nej idealne są Szwajcaria i Austria, ale coraz 
więcej miejsc przyjaznych kamperom pojawia 
się w Czechach, na Słowacji i w Polsce. Kilka 
tygodni wakacji nie wystarczy, by objechać 
w stylu slow road najciekawsze miejsca na 
rodzimej ziemi. Dzikie Podlasie, nieodkryta 
ściana wschodnia, tajemniczy Dolny Śląsk, 
pełne relaksu Mazury i pojezierza, a do tego 
wszelkie kierunki górskie i nadmorskie. Jest 
w Polsce gdzie z mobilnym domem jeździć 
i na pewno warto choć raz w życiu porwać się 
na taką przygodę.

Ewelina Wolna-Olczak

Wakacje
  w drodze

Urlop można spędzać na tysiąc spo-
sobów. Z roku na rok coraz więcej 
osób docenia podróżowanie nie-
zależne, nieograniczone czasem 
i przestrzenią, we własnym środku 
transportu, który w trakcie wakacji 
zamienia się w dom. Caravaning sta-
je się coraz popularniejszy nie bez 
powodu – daje tak wiele możliwości, 
że choć raz w życiu każdy powinien 
go spróbować. Może okaże się, że 
jest to sposób zarówno na idealne 
wakacje, jak i na swoisty styl życia.

DOM NA CZTERECH 
KÓŁKACH
Nieważne, czy jedziemy własnym samocho-
dem osobowym wyposażonym w namiot 
i wszystkie akcesoria niezbędne do biwa-
kowania, nowoczesnym kamperem, busem 
przerobionym na sypialnię czy też przyczepą 
kempingową. Wszystkie te środki transpor-
tu mogą dostarczyć niezapomnianych wra-
żeń w trasie. Trzeba tylko zwrócić uwagę na 
komfort jazdy i konieczność dostosowania 
się do dość ograniczonych możliwości ob-
jętościowych takich minidomów. Wakacje 
w trasie, nastawione na ruch, chwytanie 
chwil oraz otwartość na każdy dzień, bez 
wątpienia się udają. Nie są ograniczone do 
jednej aktywności i miejsca, choć moż-
na też potraktować swój pojazd 
jako alternatywę dla kurortów, 
hoteli czy apartamentów.

NIE DLA WYBREDNYCH

Wybierając się na wakacje samochodem, 
trzeba mieć na uwadze komfort jazdy. 
Najdroższe kamperowe opcje oferują na-
prawdę luksusowe warunki, ale zawsze 
będzie to przestrzeń kilku-, kilkunastu 
metrów kwadratowych, nawet wliczając 
antresole i inne nowoczesne rozwiązania. 
Zazwyczaj kuchnia ogranicza się do mak-
simum metra blatu roboczego i dwóch 
palników, lodówka jest niewielka, łazien-
ka pomieści jedną osobę, a równoczesne 
korzystanie z toalety i prysznica się wy-
klucza. Zwykle też sypialnia jest dostęp-
na tylko nocą, a salon łączony z jadalnią 
oferuje komfortowy wypoczynek tylko dla 
jednej lub dwóch osób. Dodatkowo trze-
ba pamiętać o opróżnianiu zbiorników 
z nieczystościami, zaopatrzeniu w wodę, 
o kontroli wydajności energetycznej. 
Małe drobiazgi też mają znaczenie – 
moskitiery, rolety, sprawnie rozkładane 
sprzęty i meble, gdy działają poprawnie, 
są niewidzialne. Dopiero gdy ich nie ma, 
życie w domu na czterech kółkach zaczy-
na być uciążliwe. 

Kamper to najbardziej luksusowa z moż-
liwości. Przyczepy, busy czy zwykłe oso-
bówki z opcją namiotu nie dadzą tyle 
komfortu – kuchnia, łazienka i toaleta 

zazwyczaj będą na zewnątrz, do samo-
dzielnego zorganizowania. Z tych 

opcji mogą korzystać prawdziwi 
miłośnicy dzikiego biwakowania 
i piknikowania, pól namioto-
wych czy kempingowych (gdzie 
jednak zazwyczaj zaplecze sa-
nitarno-gastronomiczne jakoś 

funkcjonuje). 

SENIORZY KONTRA 
WIELODZIETNI

W minionych dekadach utarło się przekona-
nie, że z wakacji caravaningowych najczęściej 
korzystają zamożne małżeństwa z Europy 
Zachodniej. To je można było licznie spotkać 
w wozach kempingowych na drogach połu-
dniowej Europy czy Skandynawii. Obraz ma-
jętnego turysty, który po latach dorabiania się 
zabrał współmałżonka w dziką podróż życia, 
jest dziś zastępowany przez trochę inny. Otóż 
coraz częściej z mobilnych domostw „wysypu-
je się” dziecięcy drobiazg, dla którego takie 
spędzanie wakacji jest szczytem marzeń. Ro-
dziny, które decydują się na podróże w dro-
dze, odzwyczajają swoje pociechy od schema-
tów, jednocześnie, niejednokrotnie, zagryza-
jąc zęby w chwilach kryzysu. Bez wątpienia ta-
kie wakacje są wspaniałym rodzinnym przeży-
ciem, ale muszą generować też spięcia, które 
nie zawsze udaje się wyciszyć na przestrzeni 
kilku dostępnych metrów kwadratowych. Fak-
tem jest jednak, że rodziny wielodzietne mają 
o wiele więcej tolerancji, jeśli chodzi o warun-
ki życia w mobilnym domostwie oraz szybką 
organizację czy reorganizację przestrzeni, dla-
tego też jest to dla nich dobra alternatywa dla 
często zbyt drogich kurortów.

WYZWANIA URLOPOWEJ 
CODZIENNOŚCI
Wakacje w mobilnym domu mają bez wąt-
pienia mnóstwo plusów. Turyści zmieniają się 
w podróżników, nie odhaczają atrakcji, są ela-
styczni, bez problemu zmieniają dobre miej-
sce na lepsze, odpoczywają, kiedy chcą, od-
palają, kiedy chcą, i nie oglądają się za siebie, 
nie patrzą na grafik, a nawet na pieniądze. 
Podróżowanie kamperem to wolność, którą 
ogranicza tylko „widzimisię” podróżników.  

Tyle z idealizowania, w praktyce trzeba 
mieć jeszcze na uwadze kilka innych aspek-
tów. Kompletne planowanie to podstawa – 
uzupełnienie zbiorników wody i gazu przed 
dłuższą podróżą oraz znalezienie miejsc, 
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gdzie można będzie je uzupełnić. Poza tym 
miejsca postojowe – teoretycznie zatrzy-
mać można się wszędzie, ale w praktyce 
– tylko na wyznaczonych parkingach, przy 
czym biwakować można tylko w specjalnie 
wyznaczonych do tego miejscach. Wykwint-
ne kulinaria też odpadają; na ograniczonej 
przestrzeni dobrze jest odgrzać gotowe 
danie lub zrobić najprostszy makaron z so-
sem, ale już klepanie kotletów czy zrobienie 
zupy to wyższa szkoła jazdy. Dla wielu rów-
nież sprawy higieny mogą być problemem 
– trudno liczyć na intymność. Poza tym gdy 
przez dłuższy czas pada i zewnętrzny „sa-
lon” znika, lepiej wybrać się w słoneczne 
miejsce niż zakotwiczyć się w kamperowych 
warunkach, szczególnie jeśli podróżuje wię-
cej osób. Kolejnym ważnym aspektem jest 
zapewnienie bezpieczeństwa w podróży 
wszystkim członkom wyprawy. Każdy po-
winien mieć swoje miejsce oraz swój pas 
i w trakcie jazdy nieustannie z nich korzy-
stać. Co oczywiście bywa trudne lub fru-
strujące w przypadku najmłodszych.

DZIKIE OBOZOWISKA
Oczywiście biwakowanie na dziko odpada. 
Chociaż przez lata utrzymywał się mit naj-
wspanialszych miejscówek bez dostępu do cy-
wilizacji, to dziś już takich miejsc z dojazdem 
na czterech kółkach prawie nie ma, a jeśli są 
– to powinny mieć niezbędną infrastrukturę 
i pozwolenia. Na całym kontynencie nie bra-
kuje dziś miejsc do legalnego biwakowania. 
Są to nie tylko wiaty czy place przygotowane 
dla mobilnych turystów, ale przede wszystkim 
pola kempingowe, które są świetnym rozwią-
zaniem dla stacjonujących dłużej w jednym 
miejscu. Przenocowanie gdzieś na parkingu 
w trakcie podróży bez rozkładania całego 
kamerowego obozowiska jest wszędzie do-
zwolone, jednak już zaszycie się z kamperem 
w lesie nad jeziorem czy przy dzikiej plaży oraz 
obozowanie tam jest nielegalne. Różne kraje 
mają własne restrykcje w tym temacie, dlate-
go przed wyjazdem trzeba się z nimi zapoznać 
i przede wszystkim skompletować sobie ak-
tualną listę miejsc, w których można kempin-
gować, biwakować oraz uzupełnić niezbędne 
zapasy wody itp. w trakcie podróży. 

W ZGODZIE Z  NATURĄ  
I  EKOLOGIĄ
Kolejnym ważnym punktem takiej wypra-
wy jest życie w zgodzie z przyrodą. Czy-
li nie biwakujemy na dziko (szczególnie 
w chronionych parkach i rezerwatach!), 
nie niszczymy lokalnej flory i staramy się 
nie uprzykrzać życia faunie. Jak? Poprzez 
przestrzeganie kilku podstawowych zasad, 
aktualnych w zasadzie podczas każdej po-
dróży – nie hałasujemy, nie zrywamy i nie 
zabijamy, nie zostawiamy śmieci, nie uży-
wamy otwartego ognia w miejscach nie-
bezpiecznych. Najnowsze modele kampe-
rów i przyczep kempingowych korzystają 
z odnawialnych źródeł energii, proponują 
rozwiązania uzdatniające wodę, oferują 
segregację śmieci. Oczywiście w zwykłym 
pojeździe podczas wakacji też trzeba pa-
miętać o segregacji, oszczędzaniu wody, 
niezaśmiecaniu obozowiska i okolicy. Dzię-
ki poszanowaniu podstawowych praw wy-
poczynek na łonie natury będzie o wiele 
przyjemniejszy, a młodsze pokolenia będą 
mogły liznąć trochę wiedzy, jak żyć bar-
dziej ekologicznie bez powszechnych do-
brodziejstw cywilizacji. 

KOSZTY WZGLĘDNE
Czy takie podróże są tańsze? To oczywiście 
zależy. Niby tak, ale liczą się priorytety. Na 
pewno wielodzietna rodzina zaoszczędzi na 
noclegach i przelotach, jednak pragnące ku-
linarnych doznań starsze małżeństwo może 
wydać o wiele więcej na codzienne stoło-
wanie się w lokalnych restauracjach. Jeszcze 
niedawno koszty lotów nijak się miały do 
kosztów drogowych, jednak gdy podliczymy 
wszystkie opłaty – za (ciągle drożejące) pa-
liwo, autostrady, winiety, kempingi (uwaga 
– to wcale niemały koszt!), to różnice mogą 
być symboliczne, szczególnie w przypadku 
wyjazdu jednej lub dwóch osób. Im więcej 
osób, tym niższe koszty, spada jednak też 
komfort życia. Liczy się również czas. Wy-
prawa własnym kamperem na kilka luźnych 
tygodni powinna wyjść taniej niż pokonanie 
w dużo krótszym czasie tej samej trasy zor-
ganizowanym transportem lub z pomocą 
biura podróży.

ZAKUP CZY WYNAJEM?
Pierwszym kosztem jest naturalnie sam 
pojazd. O ile jedziemy własnym samocho-
dem, lekko dostosowanym do warunków 
wakacyjnych, to koszt nie rośnie drastycz-
nie (ale wtedy trudno mówić o typowym 

caravaningu). Jeśli chcemy przerobić bus 
lub jakiś większy pojazd na mobilny dom, 
inwestycja jest już konkretna, ale to jesz-
cze nic w porównaniu z kupnem przyczepy 
kempingowej. Jednak jeżeli rozważaliby-
śmy zakup samego kampera, koszty rosną 
ogromnie i raczej wykraczają daleko poza 
możliwości przeciętnego Kowalskiego. Taki 
zakup to wieloletnia inwestycja, dlatego 
warto sprawdzić wcześniej, czy taki sposób 
podróżowania nam się spodoba – lepiej 
najpierw wypożyczyć pojazd i zorganizo-
wać kilka krótkich wypraw na własną rękę. 
Nie każdy bowiem będzie zachwycony. 
Wypożyczenie takich pojazdów kosztuje 
niestety niemało, płaci się w zależności 
od wybranego modelu i liczby miejsc sie-
dzących oraz do spania, długości wynajmu 
i sezonu. Coraz więcej firm oferuje usługę 
wynajmu w najróżniejszych lokalizacjach – 
zarówno w Polsce, jak i w Belgii.

KIERUNEK – PRZYGODA!
Skoro można jechać wszędzie, pojawia się 
największy dylemat, bo przecież z tak wielu 
miejsc trzeba zrezygnować… Bez wątpienia 
jednak jest wiele pewnych kierunków. Numer 
jeden – Norwegia, dwa – Szwecja, trzy – Fin-
landia. Kraje te oferują tak wspaniałe warunki 
dla tego typu wyjazdów, że grzechem byłoby 
ich nie brać pod uwagę. Kolejny region to 
basen Morza Śródziemnego, z naciskiem na 
Włochy, Francję i Hiszpanię. Następnie Bał-
kany – z Chorwacją, Czarnogórą i Albanią na 
czele. Oczywiście Słowenia i Rumunia nie za-
wiodą i tych wymagających, i tych poszukują-
cych nieodkrytych ścieżek. W Europie Central-
nej idealne są Szwajcaria i Austria, ale coraz 
więcej miejsc przyjaznych kamperom pojawia 
się w Czechach, na Słowacji i w Polsce. Kilka 
tygodni wakacji nie wystarczy, by objechać 
w stylu slow road najciekawsze miejsca na 
rodzimej ziemi. Dzikie Podlasie, nieodkryta 
ściana wschodnia, tajemniczy Dolny Śląsk, 
pełne relaksu Mazury i pojezierza, a do tego 
wszelkie kierunki górskie i nadmorskie. Jest 
w Polsce gdzie z mobilnym domem jeździć 
i na pewno warto choć raz w życiu porwać się 
na taką przygodę.

Ewelina Wolna-Olczak

Wakacje
  w drodze

Urlop można spędzać na tysiąc spo-
sobów. Z roku na rok coraz więcej 
osób docenia podróżowanie nie-
zależne, nieograniczone czasem 
i przestrzenią, we własnym środku 
transportu, który w trakcie wakacji 
zamienia się w dom. Caravaning sta-
je się coraz popularniejszy nie bez 
powodu – daje tak wiele możliwości, 
że choć raz w życiu każdy powinien 
go spróbować. Może okaże się, że 
jest to sposób zarówno na idealne 
wakacje, jak i na swoisty styl życia.

DOM NA CZTERECH 
KÓŁKACH
Nieważne, czy jedziemy własnym samocho-
dem osobowym wyposażonym w namiot 
i wszystkie akcesoria niezbędne do biwa-
kowania, nowoczesnym kamperem, busem 
przerobionym na sypialnię czy też przyczepą 
kempingową. Wszystkie te środki transpor-
tu mogą dostarczyć niezapomnianych wra-
żeń w trasie. Trzeba tylko zwrócić uwagę na 
komfort jazdy i konieczność dostosowania 
się do dość ograniczonych możliwości ob-
jętościowych takich minidomów. Wakacje 
w trasie, nastawione na ruch, chwytanie 
chwil oraz otwartość na każdy dzień, bez 
wątpienia się udają. Nie są ograniczone do 
jednej aktywności i miejsca, choć moż-
na też potraktować swój pojazd 
jako alternatywę dla kurortów, 
hoteli czy apartamentów.

NIE DLA WYBREDNYCH

Wybierając się na wakacje samochodem, 
trzeba mieć na uwadze komfort jazdy. 
Najdroższe kamperowe opcje oferują na-
prawdę luksusowe warunki, ale zawsze 
będzie to przestrzeń kilku-, kilkunastu 
metrów kwadratowych, nawet wliczając 
antresole i inne nowoczesne rozwiązania. 
Zazwyczaj kuchnia ogranicza się do mak-
simum metra blatu roboczego i dwóch 
palników, lodówka jest niewielka, łazien-
ka pomieści jedną osobę, a równoczesne 
korzystanie z toalety i prysznica się wy-
klucza. Zwykle też sypialnia jest dostęp-
na tylko nocą, a salon łączony z jadalnią 
oferuje komfortowy wypoczynek tylko dla 
jednej lub dwóch osób. Dodatkowo trze-
ba pamiętać o opróżnianiu zbiorników 
z nieczystościami, zaopatrzeniu w wodę, 
o kontroli wydajności energetycznej. 
Małe drobiazgi też mają znaczenie – 
moskitiery, rolety, sprawnie rozkładane 
sprzęty i meble, gdy działają poprawnie, 
są niewidzialne. Dopiero gdy ich nie ma, 
życie w domu na czterech kółkach zaczy-
na być uciążliwe. 

Kamper to najbardziej luksusowa z moż-
liwości. Przyczepy, busy czy zwykłe oso-
bówki z opcją namiotu nie dadzą tyle 
komfortu – kuchnia, łazienka i toaleta 

zazwyczaj będą na zewnątrz, do samo-
dzielnego zorganizowania. Z tych 

opcji mogą korzystać prawdziwi 
miłośnicy dzikiego biwakowania 
i piknikowania, pól namioto-
wych czy kempingowych (gdzie 
jednak zazwyczaj zaplecze sa-
nitarno-gastronomiczne jakoś 

funkcjonuje). 

SENIORZY KONTRA 
WIELODZIETNI

W minionych dekadach utarło się przekona-
nie, że z wakacji caravaningowych najczęściej 
korzystają zamożne małżeństwa z Europy 
Zachodniej. To je można było licznie spotkać 
w wozach kempingowych na drogach połu-
dniowej Europy czy Skandynawii. Obraz ma-
jętnego turysty, który po latach dorabiania się 
zabrał współmałżonka w dziką podróż życia, 
jest dziś zastępowany przez trochę inny. Otóż 
coraz częściej z mobilnych domostw „wysypu-
je się” dziecięcy drobiazg, dla którego takie 
spędzanie wakacji jest szczytem marzeń. Ro-
dziny, które decydują się na podróże w dro-
dze, odzwyczajają swoje pociechy od schema-
tów, jednocześnie, niejednokrotnie, zagryza-
jąc zęby w chwilach kryzysu. Bez wątpienia ta-
kie wakacje są wspaniałym rodzinnym przeży-
ciem, ale muszą generować też spięcia, które 
nie zawsze udaje się wyciszyć na przestrzeni 
kilku dostępnych metrów kwadratowych. Fak-
tem jest jednak, że rodziny wielodzietne mają 
o wiele więcej tolerancji, jeśli chodzi o warun-
ki życia w mobilnym domostwie oraz szybką 
organizację czy reorganizację przestrzeni, dla-
tego też jest to dla nich dobra alternatywa dla 
często zbyt drogich kurortów.

WYZWANIA URLOPOWEJ 
CODZIENNOŚCI
Wakacje w mobilnym domu mają bez wąt-
pienia mnóstwo plusów. Turyści zmieniają się 
w podróżników, nie odhaczają atrakcji, są ela-
styczni, bez problemu zmieniają dobre miej-
sce na lepsze, odpoczywają, kiedy chcą, od-
palają, kiedy chcą, i nie oglądają się za siebie, 
nie patrzą na grafik, a nawet na pieniądze. 
Podróżowanie kamperem to wolność, którą 
ogranicza tylko „widzimisię” podróżników.  

Tyle z idealizowania, w praktyce trzeba 
mieć jeszcze na uwadze kilka innych aspek-
tów. Kompletne planowanie to podstawa – 
uzupełnienie zbiorników wody i gazu przed 
dłuższą podróżą oraz znalezienie miejsc, 
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Aaxe Titres-Services
z 17-letnim doświadczeniem

zatrudni osoby do sprzątania
(z własnymi godzinami lub bez)

Belgijska firma

Zapewniamy : 

• Konkurencyjne wynagrodzenie na czas !
• Miłą, zaufaną i profesjonalną obsługę.
• Bony żywnościowe od pierwszego dnia pracy.
• Bon o wartości 35 euro na koniec roku.
• Eko czeki oraz upominki świąteczne.
• Premię na koniec roku.
• Świadczenia socjalne:  

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

• Ubezpieczenie w razie wypadku w miejscu pracy  
i w drodze do pracy.

• Smartfon do użytku zawodowego.
• Praktyczną odzież roboczą.
• Pracę podczas nieobecności klienta.
• Szkolenia zawodowe oraz kurs francuskiego.
• Maksymalny ustawowy zwrot za transport.
• Zwrot za czas podróży między klientami.
• Pomagamy w sprawach administracyjnych 

(zeznanie podatkowe, ubezpieczenie, bank, itd ).

• Współpracujemy ze związkami zawodowymi.

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

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

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

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

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

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

Nasze biura :

Zeskanuj, aby  
aplikować online
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ZA I PRZECIW
Najpierw o plusach – podcasty są ogólnodostęp-
ne przez internet, można je odtwarzać w dowol-
nym momencie i miejscu, za darmo, a jedynym 
warunkiem do ich pobrania (lub odsłuchania on-
line) jest aktywne łącze. Ich autorem jest jedna 
osoba, która prowadzi monolog na dany temat, 
lub dwie osoby (albo więcej), które ze sobą dys-
kutują. Łatwo sklasyfikować podcasty ze względu 
na tematykę – z reguły wszystkie odcinki dotyczą 
głównego, jasno określonego nurtu, i nawet jeśli 
zdarzają się wycieczki poza obrany kierunek, to 
zwykle dyskusja (bądź monodyskusja) wraca na 
pierwotne tory dość płynnie. Podcast wymyka 
się ramom spontanicznej pogawędki, można go 
łatwo wyreżyserować, a nawet w całości opra-
cować przed nagraniem i tak naprawdę wrażenie 
słowotoku, jakie ze sobą niesie, jest tylko powierz-
chowne. Często podcasty pełnią też funkcje edu-
kacyjne, dzięki czemu przyswajanie wiedzy jest 
dużo łatwiejsze. Oczywiście bywają też inspiracją 
– dla zwykłych ludzi do zmian w życiu lub do głęb-
szych przemyśleń. Brak reklam, nieodpowiadają-
cej muzyki i nużących przerywników to kolejne 
zalety podcastowych sesji. Plus brak kosztów – 
a jeśli nawet się pojawiają, są stosunkowo niskie.

Są i minusy – jako że podcast jest dość tanią for-
mą dziennikarską, prawie każdy może stworzyć 
swój własny kanał z audycjami. Często skutku-
je to kiepską jakością merytoryczną. Czasem 
też godzinne wywody można by ograniczyć do 
kilku minut treściwej informacji, bez wątpienia 
jednak te dłuższe formy lepiej się przyjmują 
przy codziennej aktywności fizycznej, gotowa-
niu czy dojazdach do pracy. W rozrastającej 
się w szalonym tempie bazie podcastów coraz 

trudniej jednak znaleźć naprawdę dobre, odpo-
wiednio stargetowane pod nasze wymagania 
treści, szczególnie że nagranie nie indeksuje się 
tak łatwo w wyszukiwarkach jak tekst i docelo-
wo możemy nie dostać pożądanych wyników 
wyszukiwania. Nie zawsze też te kanały, które 
mają największą liczbę fanów, odzwierciedlają 
jakościowo wysoki poziom. Szczególnie że coraz 
częściej ta forma traktowana jest jako dodatko-
wa promocja, mająca na celu również sprzedaż, 
a odbiorca, do którego audycja jest kierowana, 
ma zostać klientem. Ów dyskretny marketing 
niestety może wprowadzać w błąd.

PODCASTER
Powinna to być osoba, która ma coś do powie-
dzenia. Której się dobrze słucha, która porywa 
nie tylko swoim głosem, intonacją i charakte-
rem wypowiedzi, ale i jej przesłaniem. Dzisiaj 
każdy ma coś ważnego do powiedzenia, a media 
internetowe i społecznościowe pozwalają wy-
rażać wszystkie myśli w bardzo indywidualnych 
formach. Podcaster, decydując się na nagranie 
własnej audycji, powinien na początku dobrze 
przygotować się pod kątem merytorycznym, 
a następnie opracować plan nie tylko nagrania, 
ale i premiery, emisji, promocji oraz kontynuacji 
swojego dzieła. Do nagrania wystarczy telefon, 
co dziś każdemu daje możliwość takiej autor-
skiej twórczości. Podcaster powinien być wyjąt-
kowo wrażliwy na swojego odbiorcę – przecież 
towarzyszy mu w dość intymnych sytuacjach 
(poranny jogging, jazda na rowerze, droga do 
sklepu, relaks na kanapie). Ta relacja jest wów-
czas bardziej prawdziwa, a autor audycji staje 
się człowiekiem z krwi i kości, nawet kimś bli-
skim, kto dzieli się swoimi tajemnicami właśnie 
z tym jedynym słuchaczem, który zdecydował 
się nacisnąć przycisk „play”.

BAZA TEMATÓW
Podcastów najlepiej szukać na stronach poświę-
conych właśnie tej formie; nie brak ich w inter-
necie. Odtwarzać podcasty można za pomocą 
różnych aplikacji na telefonie, tablecie czy kom-
puterze, np. Spotify, YouTube, Apple czy Google 
Podcasts. Mogą zostać zapisane w pamięci urzą-
dzenia i odtworzone w dowolnym momencie (na-
wet bez dostępu do sieci). Wszystkich podcastów 
na świecie jest dzisiaj około 3 mln (podwojenie 
w ciągu jednego roku) – ta liczba z każdym dniem 
robi się coraz bardziej imponująca. Najnowsze 
narzędzia komunikacyjne pozwalają na wchodze-
nie w interakcje autora podcastu i jego odbiorcy, 
choć kontakt nie jest na razie bezpośredni.

Najpopularniejsze w Polsce podcasty zaskakują 
– prócz komediowych i informacyjnych w czo-
łówce można znaleźć też kryminalne, sportowe, 
językowe czy psychologiczne. Czasami autor 
jest celebrytą, czasami autorytetem w swojej 
dziedzinie, częściej – zainteresowaną jakimś 
tematem, mało znaną w show biznesie osobą, 
która chce się podzielić swoją pasją, wiedzą, 
a czasem po prostu krasomówstwem. Bez wąt-
pienia jest z czego wybierać, jednak warto po-
święcić chwilę na rzetelne przeszukanie bazy 
podcastów oraz dobór najciekawszego i naj-
bardziej wartościowego dla siebie. Wówczas 
słuchanie takich audycji może stać się codzien-
nym nawykiem, który nie tylko ubogaca, ale też 
wycisza i daje chwilę wytchnienia w zabieganej 
rzeczywistości.

Ewelina Wolna-Olczak

W dobie coraz to nowych form informacyjnych podcast wydaje się naturalnym gatunkiem dziennikarskim, który 
jest swoistym przedłużeniem felietonu, audycji radiowej czy bloga. Pomimo że nazwa brzmi dość obco, to jednak 
podcast zadomowił się dość dobrze wśród innych licznych form internetowego 
przekazu informacji. W Polsce znamy go od blisko dwudziestu lat, ale przez 
większość tego czasu była to nisza dziennikarska. Dopiero na ostanie 
dwa-trzy lata przypada wielka popularność tego gatunku, 
a podcasterzy mnożą się tak szybko, że trudno nadążyć 
za nowymi nazwiskami i trendami.

Podcast 
audycja 

do posłuchania
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świata, zależnie od dostępności źródeł po-
żywienia i wielowiekowej tradycji, wykształ-
ciły się różne zwyczaje kulinarne. Mamy 
kuchnie narodowe według pochodzenia, 
by wymienić choćby meksykańską, chińską, 
indyjską i włoską. Każdy kraj ma swoje po-
pisowe dania i specyfi czne składniki. Mamy 
także różne rodzaje kuchni – domową, mo-
lekularną, fusion i wegetariańską. 

Początków kuchni fusion można doszuki-
wać się w dziewiętnastowiecznej Ameryce. 
Ten kontynent po dziś dzień stanowi ob-
szar współistnienia rożnych kultur i tradycji. 
W naturalny sposób kulinarne preferencje 
mieszkańców zintegrowały się, tworząc 
całkowicie nowe wariacje. Kuchnia fusion 
zrodziła się z połączenia kuchni międzynaro-
dowej z regionalnymi produktami sezonowy-
mi. Prościej? Gdyby podać klasyczny polski 
schabowy w tradycyjnej meksykańskiej tor-
� lli, to mamy do czynienia z daniem fusion. 
Widzimy inspirację czymś swojskim, a jed-
nocześnie dostrzegamy innowacyjność. Jest 
w tym pewien rodzaj dekonstrukcji. Rozłoże-
nie tradycyjnego dania na czynniki pierwsze 
i podanie go w nieoczekiwany sposób, z za-
chowaniem smaku i skojarzeń z oryginałem. 
Fusion daje przestrzeń do eksperymentów 
i rozwiązań autorskich, pozbawionych za-
sadniczych reguł i ograniczeń. Realizowana 

 

Jak pachnie moje polskie dzieciństwo? Zupą 
pomidorową z natką pietruszki. Kotletem 
schabowym, ziemniakami oraz mizerią. 
I drożdżowym. Koniecznie z kruszonką! 
Kuchnia polska słynie z potraw mięsnych 
przyrządzanych na wiele sposobów. Kto 
choć raz nie spróbował bigosu czy pierogów, 
ten nie zna życia. Do tego kiszona kapusta, 
buraki, ogórki, śmietana, grzyby, kiełbasy. 
I zasmażka! Potrawy zawdzięczają swój nie-
powtarzalny smak odpowiednio dobranym 
przyprawom. Na polskim stole króluje maje-
ranek, koperek, kminek, pietruszka i pieprz. 
Na deser ciasta i ciastka. Do typowej pol-
skiej uczty wskazany jest kieliszek wódki. Na 
trawienie. Dla zdrowotności! 

Ktoś kiedyś porównał poznawanie kuchni 
świata do oglądania wielobarwnego kobier-
ca. Całość stanowi przemyślany wzór. Jeśli 
przyjrzeć się z bliska, kobierzec zadziwia wy-
szukaną strukturą, wachlarzem możliwości 
i kunsztem. Kto jest autorem tego niepo-
spolitego dywanu? Utkały go wieki historii. 
Naznaczyły migracje ludności. Doprawiły re-
ligie, wojny, podboje. Odkrywanie nowych 
lądów i dróg handlowych dopowiedziało 
ostatnie słowo. Każdy region i krąg kultu-
rowy wykształcił swój odrębny jadłospis. 
Niepowtarzalny, ponieważ dostosowany 
do klimatu, występowania roślin i zwierząt 
oraz trybu życia danej społeczności. Kuchnia 
odzwierciedla rozwój ludzkości, a kulinaria 
można rozpatrywać w kontekście różnych 
dziedzin nauki: archeologii, biologii, chemii, 
medycyny, materiałoznawstwa i astrofi zyki. 

Pojęcie kuchni zrodziło się u zarania zor-
ganizowanej cywilizacji. Gdy tylko Homo 
erectus, którego całe wieki kreatywności 
w wyszukiwaniu jedzenia uczyniły sapiens, 
nauczył się bez obaw posługiwać ogniem, 

uznał, że pokarmy nań przyrządzone są 
zwyczajnie lepsze. Stopniowo wdrażał ob-
róbkę cieplną – wędzenie, duszenie, go-
towanie, smażenie i pieczenie. Gdy zapa-
nował nad ogniem, wkręcił się w proces 
wytwarzania naczyń i preparowania żyw-
ności. Klimat wytyczył uprawę określonych 
gatunków roślin, dzieląc świat na kraje, 
w których podstawę wyżywienia stanowi 
ryż, zboża czy ziemniaki. Okresy nieuro-
dzaju wywierały na ludziach presję, by roz-
szerzać dietę o niespożywane dotychczas 
produkty. Z kolei okresy urodzaju determi-
nowały do poszukiwania nowych metod 
przechowywania. Człowiek spostrzegł, że 
musi i może lepiej gospodarować swoimi 
zapasami. Doskonalił więc techniki susze-
nia, marynowania, peklowania, solenia, 
cukrzenia i konserwowania. I tak oto po-
żywienie stało się kluczowym elementem 
i sprężyną życia społecznego, a atawistycz-
na potrzeba jedzenia została podniesiona 
do rangi kunsztu. Apetyt, dotąd należący 
do porządku naturalnego, powoli stawał 
się pociągiem do przyjemności, a jedzenie 
zaczęto identyfi kować ze sferą kultury.

Czy gotowanie można okrzyknąć sztuką? 
Jasne! To sztuka wymagająca, angażująca 
wszystkie zmysły ludzkie. To kompozycja 
smaku, węchu, wzroku, dotyku i niekiedy 
słuchu. Artysta i jego potrawy mają dostar-
czać nam emocji. Sztuka kulinarna wymaga 
szczególnej wrażliwości, odwołując się do 
ludzkiej pamięci. Do zakodowanych w na-
szych kubkach smakowych wspomnień 
z dzieciństwa, z kraju pochodzenia.

Sztuka kulinarna jest umiejętnością dobie-
rania i przyrządzania surowców w taki spo-
sób, aby otrzymać wyśmienite, wartościo-
we i gustowne dania. W różnych regionach 

jest częściej w restauracjach niż w kuchni 
domowej. I choć jej rozkwit przypadł na lata 
90. XX wieku, to jednak migracje ludności, 
tanie podróżowanie po świecie i przenikanie 
się różnych kultur kulinarnych dostarczają 
nowych bodźców i inspiracji.

W polskiej kuchni fusion znajdziemy dosko-
nale znane nam produkty – buraki, szpinak, 
kalafi or, maliny, jabłka, czarny bez, rabar-
bar, wieprzowinę, kaczkę czy dziczyznę. 
Cały majstersztyk polega na tym, by odkryć 
na nowo potencjał w tym, co dobrze znane. 

Określenie „kuchnia molekularna” nawią-
zuje do słowa „molekuły”, czyli cząsteczki. 
Termin został ukuty wcale nie przez kucha-
rzy, ale naukowców z Uniwersytetu w Oks-
fordzie. Węgierski profesor fi zyki Nicholas 
Kur�  i francuski chemik Hervé This połączyli 
naukowe pasje z zamiłowaniem do goto-
wania. Naukowcy, od lat zainteresowani 
zjawiskami zachodzącymi podczas obróbki 
żywności, badali składniki wykorzystywane 
w kuchni pod kątem właściwości chemicz-
nych oraz wzajemnego oddziaływania. 

Kuchnia molekularna bazuje na naturalnych 
składnikach. Przygotowane potrawy nie za-
wierają żadnych syntetycznych dodatków. 
Nie znajdziesz w nich barwników, konser-
wantów czy zagęszczaczy. Techniki kuchni 
molekularnej pozwalają w sposób celowy 
diametralnie zmieniać konsystencję i wy-
gląd dań, zachowując jednocześnie orygi-
nalny smak potrawy. Najczęściej wykorzy-
stuje się sferyfi kację, schładzanie ciekłym 
azotem, gotowanie sous-vide, wędzenie na 
zimno, emulgację, żelowanie i piankowanie. 

Przykładowo, ciekły azot zamraża potrawy, 
nie zmieniając ich smaku, aromatu ani sub-
stancji odżywczych, a algi morskie zmie-
niają konsystencję jedzenia, naturalnie je 
zagęszczając. Dzięki dodatkowi naturalnej 
substancji – agaru, karagenu, pektyny lub 
gumy guar – dowolny płyn przekształca się 
w gładki żel, który pozwala lepiej doświad-
czać smaku dania przez dokładniejsze przy-
leganie do języka podczas jedzenia. W ten 
sposób powstają klasyki kuchni molekular-
nej – lody o smaku bekonu, pianka z sosu 
curry i kawior z marchewki. 

Kuchnia molekularna wymaga cierpliwo-
ści i precyzji. Przyrządzanie potraw w jej 
duchu często zajmuje bardzo dużo czasu. 
Bywa, że nawet kilka dni. Nie ma opcji „na 
oko”. Składniki odmierza się z precyzją. Jed-
na kropla może zniweczyć efekt. Dlatego 
kuchnia przystosowana do tego typu dań 
przypomina laboratorium. Aby osiągać tak 
spektakularne efekty, konieczne jest się-
ganie po nowatorskie sprzęty. W ruch idą 
piece konwekcyjne i lasery. Tak powstają 
dania – małe dzieła sztuki. W myśl zasady, 
że je się też oczami.

W historii sztuki kulinarnej ważne są nie 
tylko same potrawy, wykorzystywane 
komponenty i pieczołowicie projektowane 
przepisy. Ducha kuchni w dużej mierze od-
daje porządek dań. Twórca tzw. „gastrono-
mii historycznej”, Jean-Louis Flandrin, na 
sposoby podawania potraw spojrzał wie-
lowymiarowo. Zwrócił uwagę na kompo-
zycję dzieła, plan widowiska tworzonego 
dla i przez biesiadników, a przede wszyst-
kim na starcie się kulturowych i społecz-

nych tradycji, wyobrażeń i gustów. Mamy 
swoje nieśmiertelne pierwsze i drugie da-
nie oraz deser, uznając takowy układ za 
oczywisty. Lekceważymy wagę rozwiązań 
dotyczących kolejności podawania potraw 
i sposobów ich prezentacji. 

Tymczasem w XVII i XVIII wieku na ele-
ganckich europejskich stołach niepodziel-
nie panował tzw. service à la française. Na 
czym polegał? Na serwowaniu w jednym 
czasie wszystkich potraw składających się 
na tzw. danie, czyli część posiłku. I tak na 
stole ustawiano po kilka rodzajów przy-
stawek, zup, pieczystego i deserów. Moż-
na sobie wyobrazić, że sposób prezentacji 
wzbudzał aplauz biesiadników. Niemniej 
cymesy wystawiane hurtem przysparza-
ły komplikacji. Bo jak tu utrzymać ciepło 
zup, kiedy waz jest bez liku? Na dobitek 
celebracje trwały po wiele godzin, zatem 
i potrawy zimne traciły na swej świeżości 
i apetycznej prezencji. 

W XIX wieku w zachodniej Europie, począw-
szy od kuchni francuskiej, rozpowszechnił 
się styl zwany service à la russe. W tym 
wydaniu poszczególne potrawy wnoszono 
kolejno z kuchni, już pocięte na odpowied-
nie porcje. Szybko nakładane gościom na 
talerze nie miały okazji stracić walorów. Ta 
bodajże najważniejsza zmiana w historii 
europejskiej kuchni uprościła żywieniowe 
rytuały. Postawiła na piedestale wyrafi no-
waną degustację zamiast wizualnej oprawy 
strawy. Co więcej, sprowokowała też re-
dukcję porcji i ograniczenie liczby potraw, 
wcześniej tak gloryfi kowanych ze względu 
na swą dekoracyjną rolę.

Nieskomplikowana, swojska kuchnia wciąż 
cieszy się ogromnym powodzeniem, jed-
nak kucharze na całym świecie nie ustają 
w staraniach, by ich dzieła były jak najbar-
dziej nowatorskie. Nie ma co mydlić oczu, 
tradycyjne polskie specjały to prawdziwe 
bomby kaloryczne. Już samo spojrzenie na 
suto zastawiony stół nakarmi niejednego 
pasibrzucha. Warto jednak wyjrzeć znad 
półmiska z gołąbkami, by dostrzec, że jeść 
można inaczej, ciekawiej.

Sylwia Znyk

Gdy przedstawiłam narzeczonego swojej mamie, ta była 
wniebowzięta. Chłopak dobrze ułożony, z ogładą 
towarzyską. Nie odmawiał, kiedy przyszła te-
ściowa przy obiedzie proponowała repetę. 
Jeszcze jeden kartofel. Ten okazały, bo dla 
mężczyzny na schwał. Jeszcze jedno udko. 
To rosłe! Dla takiego to przecież dziecinna 

igraszka. Z wizyty na wizytę talerz narzeczo-
nego pęczniał, ale luby nie tracił rezonu. Do 

czasu. Kiedy centralne miejsce jego nakrycia za-
jął nie talerz, jeno półmisek, powiedział „basta!”. 
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świata, zależnie od dostępności źródeł po-
żywienia i wielowiekowej tradycji, wykształ-
ciły się różne zwyczaje kulinarne. Mamy 
kuchnie narodowe według pochodzenia, 
by wymienić choćby meksykańską, chińską, 
indyjską i włoską. Każdy kraj ma swoje po-
pisowe dania i specyfi czne składniki. Mamy 
także różne rodzaje kuchni – domową, mo-
lekularną, fusion i wegetariańską. 

Początków kuchni fusion można doszuki-
wać się w dziewiętnastowiecznej Ameryce. 
Ten kontynent po dziś dzień stanowi ob-
szar współistnienia rożnych kultur i tradycji. 
W naturalny sposób kulinarne preferencje 
mieszkańców zintegrowały się, tworząc 
całkowicie nowe wariacje. Kuchnia fusion 
zrodziła się z połączenia kuchni międzynaro-
dowej z regionalnymi produktami sezonowy-
mi. Prościej? Gdyby podać klasyczny polski 
schabowy w tradycyjnej meksykańskiej tor-
� lli, to mamy do czynienia z daniem fusion. 
Widzimy inspirację czymś swojskim, a jed-
nocześnie dostrzegamy innowacyjność. Jest 
w tym pewien rodzaj dekonstrukcji. Rozłoże-
nie tradycyjnego dania na czynniki pierwsze 
i podanie go w nieoczekiwany sposób, z za-
chowaniem smaku i skojarzeń z oryginałem. 
Fusion daje przestrzeń do eksperymentów 
i rozwiązań autorskich, pozbawionych za-
sadniczych reguł i ograniczeń. Realizowana 

 

Jak pachnie moje polskie dzieciństwo? Zupą 
pomidorową z natką pietruszki. Kotletem 
schabowym, ziemniakami oraz mizerią. 
I drożdżowym. Koniecznie z kruszonką! 
Kuchnia polska słynie z potraw mięsnych 
przyrządzanych na wiele sposobów. Kto 
choć raz nie spróbował bigosu czy pierogów, 
ten nie zna życia. Do tego kiszona kapusta, 
buraki, ogórki, śmietana, grzyby, kiełbasy. 
I zasmażka! Potrawy zawdzięczają swój nie-
powtarzalny smak odpowiednio dobranym 
przyprawom. Na polskim stole króluje maje-
ranek, koperek, kminek, pietruszka i pieprz. 
Na deser ciasta i ciastka. Do typowej pol-
skiej uczty wskazany jest kieliszek wódki. Na 
trawienie. Dla zdrowotności! 

Ktoś kiedyś porównał poznawanie kuchni 
świata do oglądania wielobarwnego kobier-
ca. Całość stanowi przemyślany wzór. Jeśli 
przyjrzeć się z bliska, kobierzec zadziwia wy-
szukaną strukturą, wachlarzem możliwości 
i kunsztem. Kto jest autorem tego niepo-
spolitego dywanu? Utkały go wieki historii. 
Naznaczyły migracje ludności. Doprawiły re-
ligie, wojny, podboje. Odkrywanie nowych 
lądów i dróg handlowych dopowiedziało 
ostatnie słowo. Każdy region i krąg kultu-
rowy wykształcił swój odrębny jadłospis. 
Niepowtarzalny, ponieważ dostosowany 
do klimatu, występowania roślin i zwierząt 
oraz trybu życia danej społeczności. Kuchnia 
odzwierciedla rozwój ludzkości, a kulinaria 
można rozpatrywać w kontekście różnych 
dziedzin nauki: archeologii, biologii, chemii, 
medycyny, materiałoznawstwa i astrofi zyki. 

Pojęcie kuchni zrodziło się u zarania zor-
ganizowanej cywilizacji. Gdy tylko Homo 
erectus, którego całe wieki kreatywności 
w wyszukiwaniu jedzenia uczyniły sapiens, 
nauczył się bez obaw posługiwać ogniem, 

uznał, że pokarmy nań przyrządzone są 
zwyczajnie lepsze. Stopniowo wdrażał ob-
róbkę cieplną – wędzenie, duszenie, go-
towanie, smażenie i pieczenie. Gdy zapa-
nował nad ogniem, wkręcił się w proces 
wytwarzania naczyń i preparowania żyw-
ności. Klimat wytyczył uprawę określonych 
gatunków roślin, dzieląc świat na kraje, 
w których podstawę wyżywienia stanowi 
ryż, zboża czy ziemniaki. Okresy nieuro-
dzaju wywierały na ludziach presję, by roz-
szerzać dietę o niespożywane dotychczas 
produkty. Z kolei okresy urodzaju determi-
nowały do poszukiwania nowych metod 
przechowywania. Człowiek spostrzegł, że 
musi i może lepiej gospodarować swoimi 
zapasami. Doskonalił więc techniki susze-
nia, marynowania, peklowania, solenia, 
cukrzenia i konserwowania. I tak oto po-
żywienie stało się kluczowym elementem 
i sprężyną życia społecznego, a atawistycz-
na potrzeba jedzenia została podniesiona 
do rangi kunsztu. Apetyt, dotąd należący 
do porządku naturalnego, powoli stawał 
się pociągiem do przyjemności, a jedzenie 
zaczęto identyfi kować ze sferą kultury.

Czy gotowanie można okrzyknąć sztuką? 
Jasne! To sztuka wymagająca, angażująca 
wszystkie zmysły ludzkie. To kompozycja 
smaku, węchu, wzroku, dotyku i niekiedy 
słuchu. Artysta i jego potrawy mają dostar-
czać nam emocji. Sztuka kulinarna wymaga 
szczególnej wrażliwości, odwołując się do 
ludzkiej pamięci. Do zakodowanych w na-
szych kubkach smakowych wspomnień 
z dzieciństwa, z kraju pochodzenia.

Sztuka kulinarna jest umiejętnością dobie-
rania i przyrządzania surowców w taki spo-
sób, aby otrzymać wyśmienite, wartościo-
we i gustowne dania. W różnych regionach 

jest częściej w restauracjach niż w kuchni 
domowej. I choć jej rozkwit przypadł na lata 
90. XX wieku, to jednak migracje ludności, 
tanie podróżowanie po świecie i przenikanie 
się różnych kultur kulinarnych dostarczają 
nowych bodźców i inspiracji.

W polskiej kuchni fusion znajdziemy dosko-
nale znane nam produkty – buraki, szpinak, 
kalafi or, maliny, jabłka, czarny bez, rabar-
bar, wieprzowinę, kaczkę czy dziczyznę. 
Cały majstersztyk polega na tym, by odkryć 
na nowo potencjał w tym, co dobrze znane. 

Określenie „kuchnia molekularna” nawią-
zuje do słowa „molekuły”, czyli cząsteczki. 
Termin został ukuty wcale nie przez kucha-
rzy, ale naukowców z Uniwersytetu w Oks-
fordzie. Węgierski profesor fi zyki Nicholas 
Kur�  i francuski chemik Hervé This połączyli 
naukowe pasje z zamiłowaniem do goto-
wania. Naukowcy, od lat zainteresowani 
zjawiskami zachodzącymi podczas obróbki 
żywności, badali składniki wykorzystywane 
w kuchni pod kątem właściwości chemicz-
nych oraz wzajemnego oddziaływania. 

Kuchnia molekularna bazuje na naturalnych 
składnikach. Przygotowane potrawy nie za-
wierają żadnych syntetycznych dodatków. 
Nie znajdziesz w nich barwników, konser-
wantów czy zagęszczaczy. Techniki kuchni 
molekularnej pozwalają w sposób celowy 
diametralnie zmieniać konsystencję i wy-
gląd dań, zachowując jednocześnie orygi-
nalny smak potrawy. Najczęściej wykorzy-
stuje się sferyfi kację, schładzanie ciekłym 
azotem, gotowanie sous-vide, wędzenie na 
zimno, emulgację, żelowanie i piankowanie. 

Przykładowo, ciekły azot zamraża potrawy, 
nie zmieniając ich smaku, aromatu ani sub-
stancji odżywczych, a algi morskie zmie-
niają konsystencję jedzenia, naturalnie je 
zagęszczając. Dzięki dodatkowi naturalnej 
substancji – agaru, karagenu, pektyny lub 
gumy guar – dowolny płyn przekształca się 
w gładki żel, który pozwala lepiej doświad-
czać smaku dania przez dokładniejsze przy-
leganie do języka podczas jedzenia. W ten 
sposób powstają klasyki kuchni molekular-
nej – lody o smaku bekonu, pianka z sosu 
curry i kawior z marchewki. 

Kuchnia molekularna wymaga cierpliwo-
ści i precyzji. Przyrządzanie potraw w jej 
duchu często zajmuje bardzo dużo czasu. 
Bywa, że nawet kilka dni. Nie ma opcji „na 
oko”. Składniki odmierza się z precyzją. Jed-
na kropla może zniweczyć efekt. Dlatego 
kuchnia przystosowana do tego typu dań 
przypomina laboratorium. Aby osiągać tak 
spektakularne efekty, konieczne jest się-
ganie po nowatorskie sprzęty. W ruch idą 
piece konwekcyjne i lasery. Tak powstają 
dania – małe dzieła sztuki. W myśl zasady, 
że je się też oczami.

W historii sztuki kulinarnej ważne są nie 
tylko same potrawy, wykorzystywane 
komponenty i pieczołowicie projektowane 
przepisy. Ducha kuchni w dużej mierze od-
daje porządek dań. Twórca tzw. „gastrono-
mii historycznej”, Jean-Louis Flandrin, na 
sposoby podawania potraw spojrzał wie-
lowymiarowo. Zwrócił uwagę na kompo-
zycję dzieła, plan widowiska tworzonego 
dla i przez biesiadników, a przede wszyst-
kim na starcie się kulturowych i społecz-

nych tradycji, wyobrażeń i gustów. Mamy 
swoje nieśmiertelne pierwsze i drugie da-
nie oraz deser, uznając takowy układ za 
oczywisty. Lekceważymy wagę rozwiązań 
dotyczących kolejności podawania potraw 
i sposobów ich prezentacji. 

Tymczasem w XVII i XVIII wieku na ele-
ganckich europejskich stołach niepodziel-
nie panował tzw. service à la française. Na 
czym polegał? Na serwowaniu w jednym 
czasie wszystkich potraw składających się 
na tzw. danie, czyli część posiłku. I tak na 
stole ustawiano po kilka rodzajów przy-
stawek, zup, pieczystego i deserów. Moż-
na sobie wyobrazić, że sposób prezentacji 
wzbudzał aplauz biesiadników. Niemniej 
cymesy wystawiane hurtem przysparza-
ły komplikacji. Bo jak tu utrzymać ciepło 
zup, kiedy waz jest bez liku? Na dobitek 
celebracje trwały po wiele godzin, zatem 
i potrawy zimne traciły na swej świeżości 
i apetycznej prezencji. 

W XIX wieku w zachodniej Europie, począw-
szy od kuchni francuskiej, rozpowszechnił 
się styl zwany service à la russe. W tym 
wydaniu poszczególne potrawy wnoszono 
kolejno z kuchni, już pocięte na odpowied-
nie porcje. Szybko nakładane gościom na 
talerze nie miały okazji stracić walorów. Ta 
bodajże najważniejsza zmiana w historii 
europejskiej kuchni uprościła żywieniowe 
rytuały. Postawiła na piedestale wyrafi no-
waną degustację zamiast wizualnej oprawy 
strawy. Co więcej, sprowokowała też re-
dukcję porcji i ograniczenie liczby potraw, 
wcześniej tak gloryfi kowanych ze względu 
na swą dekoracyjną rolę.

Nieskomplikowana, swojska kuchnia wciąż 
cieszy się ogromnym powodzeniem, jed-
nak kucharze na całym świecie nie ustają 
w staraniach, by ich dzieła były jak najbar-
dziej nowatorskie. Nie ma co mydlić oczu, 
tradycyjne polskie specjały to prawdziwe 
bomby kaloryczne. Już samo spojrzenie na 
suto zastawiony stół nakarmi niejednego 
pasibrzucha. Warto jednak wyjrzeć znad 
półmiska z gołąbkami, by dostrzec, że jeść 
można inaczej, ciekawiej.

Sylwia Znyk

Gdy przedstawiłam narzeczonego swojej mamie, ta była 
wniebowzięta. Chłopak dobrze ułożony, z ogładą 
towarzyską. Nie odmawiał, kiedy przyszła te-
ściowa przy obiedzie proponowała repetę. 
Jeszcze jeden kartofel. Ten okazały, bo dla 
mężczyzny na schwał. Jeszcze jedno udko. 
To rosłe! Dla takiego to przecież dziecinna 

igraszka. Z wizyty na wizytę talerz narzeczo-
nego pęczniał, ale luby nie tracił rezonu. Do 

czasu. Kiedy centralne miejsce jego nakrycia za-
jął nie talerz, jeno półmisek, powiedział „basta!”. 
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Dlaczego?
To pytanie zadają sobie po każdej strzelaninie 
w szkołach prawie wszyscy. Jakie padają na nie 
odpowiedzi? Przede wszystkim: nieleczone 
i nierozpoznane problemy psychiczne. Wiado-
mo nie od dziś, że stan służby zdrowia w USA 
pozostawia wiele do życzenia. Leczenie kosz-
tuje krocie, ubezpieczenia zdrowotne nie po-
krywają niektórych chorób, a prywatne kliniki 
nie zawsze chcą przyjmować pacjentów, którzy 
mogą okazać się niewypłacalni. Jeśli chodzi 
o prewencję i leczenie chorób psychicznych, 
depresji, zaburzeń psychologicznych i napa-
dów lękowych, to Ameryka z pewnością nie 
jest najlepszym uczniem w klasie. Koszt terapii 
z ubezpieczeniem to wydatek od 20 do 50 dol. 
za godzinę, bez ubezpieczenia to już między 
50 a 150 dol. za godzinę za jednoosobową se-
sję. Za dopłatą można zapewnić sobie konsul-
tacje telefoniczne i porady 24 godz. na dobę. 

Można sobie bardzo ławo wyobrazić, że nie 
każdego stać na taki „zdrowotny luksus”. 
Terapeuci są zawaleni pracą, a niektórzy pa-
cjenci, choć w normalnych warunkach kwa-
lifikowaliby się do leczenia psychiatrycznego 
i zamkniętego, latami uczęszczają na sesje, 
które zupełnie im nie pomagają. Dzieci i mło-
dzi ludzie borykający się z problemami często 
nie mogą liczyć na żadną pomoc. Rodzice 
i opiekunowie, nauczyciele – w ogólności do-
rośli – jeszcze zbyt często bagatelizują sprawy 
najmłodszych lub sami robią, co w ich mocy, 
żeby je pogłębić. Jak wskazują badania, doro-
śli często nie mają zielonego pojęcia o tym, co 
robią ich pociechy, czy mają kłopoty w szkole, 
jak sobie radzą z dorastaniem. 

wiadomość o dziewięcioletniej dziewczyn-
ce, która zabiła na strzelnicy instruktora 
uczącego ją obsługi uzi. UZI! Dziewczynka 
o aparycji trzcinki i rozeznaniu w bezpie-
czeństwie na poziomie, no cóż, dziecka, 
dostała do ręki naładowany ostrą amunicją 
3,5-kilogramowy karabin maszynowy, który 
jest w wyposażeniu izraelskiego wojska. Ża-
den z obecnych dorosłych nawet nie pomy-
ślał o odrzucie, jaki ma taka broń. 

„Młody” musi umieć polować i musi się bro-
nić – tak często tłumaczą rodzice, zupełnie 
nie biorąc pod uwagę wieku, stanu emocjo-
nalnego i niedojrzałości potomka. Zwolenni-
cy niemal nieograniczonego dostępu do bro-
ni ochoczo rzucają sloganami o konieczności 
obrony kraju i własności, nie przyjmując żad-
nego argumentu „przeciw”. Każda próba re-
gulacji dostępu do broni oraz tego, co można 
w sklepach dostać, spotyka się z niewyobra-
żalnym oporem przede wszystkim republi-
kanów i ich wyborców. Kiedy po strzelaninie 
albo nieszczęśliwym wypadku z użyciem 
broni ktoś usiłuje choćby zacząć dyskusję 
na temat ewentualnych zmian, natychmiast 
zostaje obwołany niemalże terrorystą, który 
chce osłabić „wielki naród”. Broń (i jej używa-
nie) jest w USA tak powszechna, że dla wielu 
stała się synonimem słów „wolność” i „pra-
wo”, a dla niektórych również zamiennikiem 
nazwy Ameryka.

 Strzelać 
każdy może Strzelać 
każdy może

Ostatnie statystyki pokazują, że do strzelanin 
w amerykańskich szkołach i kampusach uni-
wersyteckich dochodzi średnio raz w tygodniu. 
W tym roku szkolnym w placówkach oświato-
wych odnotowano już aż 140 przypadków uży-
cia broni palnej! Amerykanie po każdej takiej 
tragedii „są wstrząśnięci”, „domagają się zmian 
w prawie” i „szukają odpowiedzi na pytanie: 
dlaczego?”. Dzień albo dwa po krwawej jatce 
odzywają się jednak głosy sprzeciwu wobec 
jakichkolwiek ograniczeń w dostępie do broni 
oraz bardzo często także zwiększenia finanso-
wania na polu zdrowia psychicznego.

Od kołyski: mam prawo!
Wiadomo nie od dziś, że Amerykanie bardzo 
przywiązani są do szeroko pojętych wolności. 
To, komu taki stan rzeczy pomaga, a komu 
przeszkadza, mało tu znaczy. Dla większości 
mieszkańców Stanów najważniejsze jest „ja” 
i „moje”, zwłaszcza jeśli „ja” oznacza białego 
mężczyznę o wysokim statusie społecznym. 
Obywatele USA mają na mocy tak zwanej 
drugiej poprawki konstytucyjnie zapewnio-
ne prawo do posiadania broni: „Dobrze zor-
ganizowana milicja, będąca niezbędną dla 
bezpieczeństwa wolnego państwa, prawo 
ludzi do posiadania i noszenia broni, nie ule-
gnie naruszeniu”. 

Nie oznacza to jednak, że każdy może ot 
tak z ulicy wejść do sklepu z bronią i kupić 
karabin maszynowy. Każdy stan ma własne 
regulacje, ale ogólnie można powiedzieć, 
że broni nie mogą posiadać nieletni (ale tyl-
ko w 16 stanach!), osoby chore psychicznie 
oraz byli skazani. To w teorii, bo w praktyce 
często zdarza się, że właściciele sklepów nie 
kontrolują swoich klientów pod kątem zdro-
wia psychicznego albo nie są w stanie wykryć 
oszustw dotyczących ukrywania wyroków. 

Jeśli chodzi o nieletnich, to aż w 30 stanach 
nie ma żadnego ograniczenia wiekowego! 
Rodzic lub opiekun może więc podarować 
dziewięciolatkowi shotgun bez żadnych 
konsekwencji prawnych. W Teksasie i in-
nych stanach dzieci uczą się strzelać nie tyl-
ko z wiatrówek i pistoletów, ale też z karabi-
nów maszynowych! Niektórzy z was może 
pamiętają, kiedy mediami wstrząsnęła 
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Mamy w Polsce fałszywy obraz amerykań-
skiej rodziny, w której wszyscy się kocha-
ją, rozmawiają ze sobą otwarcie na każdy 
temat i traktują się jak równorzędnych 
partnerów. W rzeczywistości domownicy 
często mijają się ze sobą; dziećmi zajmu-
ją się nianie albo starsze rodzeństwo, po-
nieważ rodzice pracują. Rodziny tracą ze 

Przynależność do grupy zawsze była dla 
uczniów ważna, to nie jest jakiś dziwny 
wymysł naszych czasów. Obecnie jednak 
ze wszystkich stron jesteśmy atakowani 
niedoścignionymi wzorcami stworzonymi 
w Photoshopie, sztucznymi influencerami, 
którzy grają pod publiczkę w idealne życie. 
Młodzież, także ta amerykańska, nie jest 

często w stanie odróżnić fałszu internetu od 
prawdy, gubi się w chęci bycia popularnym, 
sławnym, śmiesznym. Szkolni napastnicy 
często gnębią po to, żeby zdobyć pozycję 
i uznanie. Ofiary, nie dość, że zostają ośmie-
szone w szkole, trafiają dodatkowo do sie-
ci, gdzie hejt jest jeszcze większy. Te dzieci, 
które nie mają do kogo zwrócić się o pomoc, 
z czasem zamieniają się w chodzące bomby 
z opóźnionym zapłonem. 

Wielu widzi przyczynę wzrostu agresji wśród 
młodzieży także w nieograniczonym dostę-
pie do gier, filmów i stron internetowych, 
które epatują agresją. Wiem, wiem, nie 
każdy gracz jest zabójcą, nie każdy, kto lubi 
podcasty o seryjnych mordercach, marzy 
o tym, żeby zmasakrować sąsiadów. Pro-
blem pojawia się, kiedy człowiek z kiełkują-
cymi problemami psychicznymi, bez stabil-
nej, zdrowej i bezpiecznej relacji rodzinnej, 
zafascynowany przemocą ma praktycznie 
nieograniczony dostęp do broni. Każdej bro-
ni. Szkolni strzelcy często są także pod wpły-
wem leków, narkotyków i innych substancji 
psychoaktywnych. W swoich głowach prze-
noszą się do świata, w którym zabijanie jak 
największej liczby niewinnych osób jest naj-

lepszym i jedynym rozwiązaniem. To strasz-
ne, ale niestety prawdziwe. Dzieci i młodzież 
w Stanach nie żyją jak pączki w maśle. Ame-
ryka nie jest krainą mlekiem i miodem pły-
nącą. Mit, że to Eldorado, w którym każdy 
ma równe szanse, szybko rozwiewa się na 
szkolnych korytarzach. Uczniowie uciekają 
w samotność, sieć, używki, ponieważ często 
nie ofiarowuje się im żadnej pomocy, wspar-
cia i zrozumienia.

Rozwiązanie? 
Amerykańscy uczeni, politycy, socjologowie 
i psychologowie szukają przyczyn masowych 
strzelanin, ale czy znajdują dla nich jakieś 
rozwiązania? Nie jestem znawcą ani amery-
kanistą, ale z tego, co widzę, ich propozycje 
są raczej nie takie, jakie powinny. W odpo-
wiedzi na strzelaniny w szkołach montuje 
się detektory metalu, zatrudnia uzbrojonych 
po zęby ochroniarzy i przechowuje w sejfie 
broń, żeby w chwili zagrożenia ktoś mógł 
„zneutralizować” napastnika. Klasy w nie-
których placówkach są wyposażone w spe-
cjalne szafy kuloodporne, gdzie uczniowie 
i nauczyciele mogą się schować w czasie 
ataku. Dzieci mają ćwiczenia w razie napaści, 
a niektóre nowe budynki projektuje się tak, 
żeby utrudnić strzelcom „zadanie”. 

To absolutnie przerażające, że zamiast 
„pracy u podstaw” i na przykład wycofania 
z prywatnego użytku karabinów maszyno-
wych, które są zaprojektowane w jednym 
celu: zabić jak najwięcej osób w krótkim 
czasie, buduje się w szkołach „bezpieczne 
pokoje”, gdzie dzieci spokojnie czekają na 
to, by ktoś zabił ich kolegę z klasy, który 
zabrał tatusiowi broń i postanowił się po-
bawić w zabijanie. Donald Trump i inni gar-
dłowali po ostatniej strzelaninie, że dzieci 
zginęły, bo nikt w szkole nie miał broni 
i nie mógł zabić napastnika. Rozwiązaniem 
ma być zatem pistolet w każdym plecaku? 
Tak „na wszelką wszelkość”, jakby co. Dla 
nas to brzmi jak absurd, dla Amerykanów 
to codzienność. Receptą na problem bro-
ni, zabójstw i strzelanin jest więcej broni. 
Senatorowie, lobby, politycy, producenci 
z pewnością jeszcze bardzo długo będą 
udawać, że szukają metody na zaprzesta-
nie przelewu krwi, a w międzyczasie rodzi-
ce będą wysyłać dzieci do szkół bez żadnej 
pewności, że te wrócą do domu żywe.

Anna Albingier

sobą kontakt, przez co wyłapanie na czas 
sygnałów, że coś jest nie tak, staje się nie-
mal niemożliwe. „Był cichym chłopakiem, 
siedział całymi dniami w swoim pokoju” 
– tak często rozpoczynają się opisy szkol-
nych strzelców. Alienacja i pozostawanie 
samemu sobie z demonami doprowadza 
dzieci i młodzież do straszliwych czynów.  

Przemoc i „fala” w szkołach to drugi 
z czynników, jaki badacze wymieniają, mó-
wiąc o przyczynach ataków w placówkach 
oświatowych. Peter Langman w swoim 
studium „Statistics on Bullying and School 
Shootings” („Statystyki dotyczące dręcze-
nia i strzelanin w szkołach”) mówi, że z 48 
napastników aż 40 proc. doświadczyło 
w szkole jakiegoś rodzaju przemocy. Dla 
uczonego to „jedynie” 40 proc., jednak to 
wciąż zbyt dużo. Niedopasowanie do gru-
py rówieśniczej, bieda, „niestandardowy” 
czy też „nieakceptowany” wygląd, bycie 
kujonem bądź ciągnięcie się w ogonie 
klasy – każdy powód jest dobry, żeby ró-
wieśnika pognębić. Szkoły albo nie reagu-
ją, albo reagują zbyt późno – kiedy dzieci 
podjęły próby samobójcze lub zaczęły wa-
garować. 
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Dołącz do
naszego
zespołu

KONTAKT

AVENUE DE TERVUEREN, 145 
1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

TEL.: 02.646.36.10
GSM : 0487.27.13.75

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

  Hygienet 
  Titres Services
  
 

  www.hygienet.be

  

  www.hygienet.be

 | Atrakcyjne wynagrodzenie i 
wypłatę ZAWSZE na czas

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

 | Odzież ochronną i zwrot kosztów 
za pranie

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

 | Profesjonalną obsługę

 | Pomoc administracyjną

 | Świadczenia socjalne i emerytalne

 | Zwrot kosztów transportu

 | Grafik dostosowany do sytuacji 
życiowej pracownika

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

 | Rozliczenie raz w miesiącu

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

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

Naszym pracownikom 
gwarantujemy:

Życzymy 
wspaniałego 
wypoczynku!

Bądź na bieżąco  
- Śledź nas!
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Jadalne kwiaty dodają koloru i nieco-
dziennego wyglądu, a także intrygu-
jącego smaku potrawom, a przy tym 
mają właściwości zdrowotne. Mogą być 
ekologiczną i oryginalną ozdobą tortów, 
deserów, ciasteczek. Wspaniale wyglą-
dają i tak też smakują. Płatki kwiatowe 
mogą posłużyć jako składnik sałatek, 
lekkich deserów, herbat czy napojów, 
można je także zamrozić w kostkach 
lodu. Bardzo niecodziennie wyglądają 
jako posypka na kanapkę z twarogiem 
lub pastą. Mogą być zagniatane w cie-
ście na makaron lub kopytka, a kwiaty 
bzu czarnego świetnie sprawdzą się 
w placuszkach z ciasta naleśnikowego. 
Kwiaty nadają się zarówno do dań ryb-
nych, jak i mięsnych. Trzeba tylko wy-
brać odpowiedni gatunek, bo mają nie 
tylko odmienne kolory, ale i smak. 

Jadalne kwiaty mają olbrzymie działanie 
prozdrowotne. Są źródłem witamin (A, 
B, C, E), soli mineralnych, mikro- i ma-
kroelementów, karotenu, olejków ete-
rycznych. Wiele występujących w nich 
substancji biologicznie czynnych neutra-
lizuje wolne rodniki przyczyniające się do 
starzenia się organizmu lub wspomaga 
system odpornościowy człowieka. Po-
wszechnie wiadomo, że kwiaty lipy mają 
działanie rozgrzewające w czasie prze-
ziębienia, a herbatka rumiankowa dzia-
ła uspokajająco i przeciwbólowo. Warto 
też wiedzieć, że na przykład nasturcja 
jest silnym antybiotykiem, pomocnym 
w zwalczaniu paciorkowców wywołują-
cych choroby gardła, zaś jej liście można 
wykorzystywać na skaleczenia.

Płatki poszczególnych gatunków mają 
zróżnicowany smak. Prawdopodobnie 
przeważa słodki – tak smakują kwia-
ty lipy, koniczyny czy malwy różowej. 
Ale smak może też być cytrynowy – 
jak u aksamitki czy begonii. Niekiedy 
posmak jest nawet lekko pieprzny – 
taki mają różnokolorowe kwiaty rzod-
kiewki. Jednymi z najpopularniejszych 
jadalnych kwiatów są nagietki i nastur-
cje. Ciemnożółte płatki nagietka są 
słodkie i pieprzne zarazem. Nasturcja, 

uprawiana na balkonach i w ogród-
kach ze względu na szeroką paletę 
barw, ma wiele do zaoferowania dla 
smakoszy. Jadalne są jej płatki i liście, 
a owoce można marynować w occie 
jak kapary. Oba gatunki są również 
jednymi z najłatwiejszych w uprawie. 

Z kolei werbena cytrynowa świetna bę-
dzie jako dodatek do herbaty, a ryżowi 
lub masłu nada żółty kolor. Lawenda 
sprawdzi się w przygotowywaniu domo-
wych lodów, ale ze względu na inten-
sywny zapach powinna być stosowana 
z umiarem. Róża też ma liczne zasto-
sowania kulinarne. Najlepsze do spoży-
cia są płatki dzikiej róży, róży stulistnej 
czy damasceńskiej. Można je jeść na 
surowo, ale też warto zrobić z nich sok, 
marmoladę, galaretkę, nalewkę, sos, 
kompot czy wino. Chaber bławatek jest 
niezwykle dekoracyjny ze względu na 
kształt płatków i niebieskawy lub różo-
wawy kolor. Lekko słodkie kwiaty cuki-
nii i dyni w kuchni greckiej od bardzo 
dawna służą jako „naczynka” dla mię-
sno-ryżowego farszu. Warto też dodać, 
że choć zwykle jemy tylko liście bazy-
lii, rozmarynu, szałwii, oregano, rukoli 
i mięty, to jadalne są również ich kwiaty. 

Lista kwiatów, które można jeść, jest 
naprawdę długa. Są wśród nich kwia-
ty tak popularne jak fiołek, rumianek, 
słonecznik czy koniczyna, ale też mało 
znane: pysznogłówka, oman, krwawnik, 
hyzop, czarnuszka.

Warto ukwiecić kuchnię nie tylko kwia-
tami w wazonach, ale i na talerzu. Wy-
próbujmy kwiaty o różnych smakach, 
kolorach, fakturach, pamiętając i o tym, 
że są niezmiernie korzystne dla zdro-
wia. Lato przed nami, a wraz z nim oka-
zja do nowych doznań smakowych. 

Sylwia Maj

Przed kilkoma tysiącami lat kwiaty 
jedzono w Chinach, a potem w Rzy-
mie. Dziś na nowo odkrywamy tę 
przyjemność. Kwiaty do sporzą-
dzania posiłków można coraz czę-
ściej kupić – świeże lub zasuszone. 
W internecie pełno jest porad na 
ten temat; powodzeniem cieszą się 
też kursy dla zbieraczy jadalnych 
odmian. Od kilku lat odbywają się 
nawet festiwale tematyczne, na 
których można spróbować „kwiato-
wych” potraw oraz dowiedzieć się, 
jak i które gatunki uprawiać. 

MOŻNA JEŚĆ

 Najważniejsza zasada brzmi – zanim zjemy kwiat, upewnijmy się, że jest jadalny.
Wśród niejadalnych są na przykład: groszek pachnący, konwalia, kaczeniec, aza-
lia, różanecznik, powojnik, jaskier, irys. 

 Nigdy nie zrywamy kwiatów roślin chronionych.
 Dobre do spożycia są kwiaty kupione w sprawdzonym miejscu, a najlepiej wyho-

dowane we własnym ogródku. Te z kwiaciarni, parku, przydrożnego rowu mogą być 
zanieczyszczone pestycydami lub chemikaliami, a dziko rosnące – przez zwierzęta. 

 Nie zrywamy kwiatów z roślin chorych ani tych, na których żerują szkodniki. 
 Przed konsumpcją otrząsamy mocno kwiat, bo mogą być w nim owady. Dodatko-

wo kwiaty można delikatnie umyć. 
 Tylko niektóre kwiaty można jeść w całości, z innych trzeba usunąć pręciki i czę-

sto środek. Dlatego najbezpieczniej jeść same płatki.
 Jemy kwiaty w niewielkich, rozsądnych ilościach, bo niektóre mogą uczulać. 
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KALENDARZ IMPREZ
12 – 15.08
FLOWERCARPET 2022
Grand Place, 1000 Bruxelles
www.flowertime.brussels 

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

26 – 27.08
NUIT DES CHOEURS 
Abbaye Villers-la-Ville
www.nuitdeschoeurs.be 

27 – 28.08
BRUSSELS TOMATO FESTIVAL
La Ferme Nos Pilifs, 1120 Bruxelles
www.fermenospilifs.be

27 – 28.08
BXLBEERFEST 
festiwal piwa, Bruksela
www.bxlbeerfest.com

2, 3, 4.09
FIESTA LATINA 
www.fiesta-latina.be 

2.09
LE MÉMORIAL IVO VAN DAMME 
stadion Roi Baudouin, 1020 Bruxelles
brussels.diamondleague.com

do 11.09 
FESTIWAL RZEŹB Z PIASKU
Dinos in the sand, Middelkerke
www.zandsculpturenfestival.com 

do 30.09
WYSTAWA: I LOVE JAPAN
Gare TGV Liège Guillemins
www.europaexpo.be

do 2.10
LABIRYNT DURBUY
Ogromny labirynt z kukurydzy, 11 hektarów, 600 000 ziaren 
kukurydzy, 6 km alejek…i dobra zabawa!
www.lelabyrinthe.be

do 6.11
WYSTAWA: MAŁY KSIĄŻĘ WŚRÓD LUDZI
Brussels Expo, 1020 Bruxelles
www.expo-petitprince.com   

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

1 – 3.07 
BROSELLA FESTIVAL
Théâtre de Verdure, 1020 Bruxelles
www.brosellafestival.be 

BRUKSELA – BASEN W PLENERZE
Pont Pierre Marchant, 1070 Bruxelles
Wstęp bezpłatny, wymagana rezerwacja
www.flow.brussels

HELLO SUMMER
Lato w Brukseli
www.hellosummer.be

do 10.07
CAROLUS FESTIVAL 
różne miejsca w Brukseli
www.carolusfestival.be

12.07 – 15.08
SPEKTAKL: ROMEO & JULIA
Abbaye Villers-la-Ville
www.villers.be

16.07 – 21.08
FOIRE DU MIDI 2022
Wesołe miasteczko
bd. du Midi, 1000 Bruxelles 
www.foiredumidi.site

20.07
BAL NARODOWY
pl. Jeu de Balle, 1000 Bruxelles
www.balnational.be

21.07
ŚWIĘTO NARODOWE BELGII
centrum Brukseli 
www.2107.be 
20.07 – 31.08
TOUTANKHAMON:  
JEGO GROBOWIEC I SKARBY
Tour & Taxis, 1000 Bruxelles
www.tutankhamunexpo.com
20 – 23.07
LES FRANCOFOLIES DE SPA
www.francofolies.be
22.07 – 1.09
ZWIEDZAMY PAŁAC KRÓLEWSKI 
Place des Palais, 1000 Bruxelles
www.monarchie.be 
do 7.08
WYSTAWA: T.REX
Muséum des Sciences Naturelles, 1000 Bruxelles
www.sciencesnaturelles.be
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Osoba dorosła pracownik MaxiClean - 120€
Dzieci pracowników (3-10 lat) - 100€
Dzieci pracowników poniżej 3 roku życia - 50€
Osoba dorosła spoza MaxiClean - 125€
Dziecko osoby spoza MaxiClean - 105€
Dziecko poniżej 3 roku życia osoby spoza MaxiClean - 55€

Cennik:

Disneyland
Wyjazd z Brukseli, Antwerpii i Waregem, 21.08.2022

Przed nami wyjątkowe wycieczki i przygody, a to dopiero początek 
niespodzianek, które dla was przygotowaliśmy. 

01/07/2022 -15/07/2022, 16/08/2022 – 26/08/2022, od 08:00 do 17:30

Już niebawem następne spotkania z cyklu Siła Kobiet 
naszymi gośćmi będą między innymi:

Monika Jankowska, Paulina Ryba, Beata Gryko, 
Katarzyna Mazuś, Magdalena Świerczyńska.

Więcej informacji już wkrótce. 

Półkolonie Strefa Dobrego Czasu 
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Gdzie się podziały te wspaniałe czasy, kie-
dy do wakacyjnych walizek trafiały przede 
wszystkim misie, komiksy, książki, krzyżówki 
i gry planszowe! Ojciec rodziny, tylko dzięki 
przytomności i zapobiegliwości Matki, za-
bierał ze sobą dodatkowy komplet baterii 
do przenośnego „jamnika”, i tak spakowani 
udawali się Kowalscy na wymarzone waka-
cje. Dziś tradycyjna bieganina przedwyjaz-
dowa wygląda zupełnie inaczej. Pakowanie 
i namierzanie wszystkich gadżetów zajmuje 
czasem znacznie więcej czasu niż rozpląta-
nie sznurków od bikini, które cały rok walało 
się po dnie szafy i nie wiadomo, w jaki spo-
sób stało się teraz kulką. Ładowarki zawsze 
ukrywają się najlepiej: dopiero co je widzisz, 
odwracasz się i puff! – znikają jak kamfora. 
Bateria telefonu, która przed chwilą dum-
nie prężyła swoje 100%, w rękach dziecka 
staje się rachityczna, słaba i kaszląca, by 
po 20 min intensywnego miotania świnką 
w wesołe ptaki paść wykończona. Table-
ty, laptopy, telefony, wszystko niezbędne, 
wiernie czekające w nadziei, że nuda i uza-
leżnienie wezwą je na pomoc. Trudno so-
bie wyobrazić wakacje bez choćby jednego 
(a najlepiej jednego na głowę) przenośnego 
urządzenia. 

Jeśli niemal niemożliwe wydaje ci się spę-
dzenie kilku dni bez dobrodziejstw XXI w., 
pomyśl, jakie katusze przechodzi w wakacje 
człowiek zwany „gikiem”. Geek (albo gik) to 
osoba pasjonująca się komputerami i innymi 
elektronicznymi gadżetami, bardzo często 
związana z nimi również zawodowo. Każda 
chwila bez laptopa czy smartfona jest dla 
niego bezpowrotnie stracona. Katorgą musi 
być zatem wyprawa pod namiot w dzicz, ku 
przygodzie. Jak więc zapanować nad rozpa-
saniem komputerowca w te najpiękniejsze 
dni roku i oczywiście jak sprawić, by nerd 
stał się chwatem, dzielnie stawiającym czo-
ła brakowi dostępu do internetu i rozłado-
wanym bateriom? Wreszcie, w jaki sposób 
wywlec glonojada przyssanego do ekranu 
telefonu czy komputera z domu, nie niszcząc 
przy tym wspaniałej wakacyjnej atmosfery?

Przygotowania do wakacji z gikiem warto 
rozpocząć z odpowiednim wyprzedzeniem. 
Nie chodzi tylko o sukcesywne pozbawia-
nie delikwenta prądu, chowanie ładowarki, 
wyciąganie siłą na dłuższe spacery bez tele-

fonu, ale też o zaszczepianie w nim bakcyla 
przygody, który będzie dla niego czymś przy-
jemnym, bo związanym z technologią, którą 
tak uwielbia. W internecie znaleźć można 
coraz więcej tzw. aplikacji szkoły przetrwa-
nia (survival apps). Wystarczy ściągnąć je 
na telefon i uczyć się, jak zostać zuchem, 
MacGyverem i dzielnym Indianinem w jed-
nym: jak i czym rozpalić w lesie ogień, jak 
oczyścić wodę i gdzie szukać pomocy, jeśli 
coś pójdzie nie tak. Przed wyprawą na kem-
ping możesz z gikiem poćwiczyć przetrwa-
nie w ogrodzie – wszyscy, nawet najwięksi 
traperzy, przecież jakoś musieli zaczynać. 
Gadżeciarz będzie zadowolony, bo będzie 
mógł ci wmawiać, że przecież nie traci czasu 
na głupoty, ale zajęty jest najpoważniejszy-
mi rzeczami, od których kiedyś może zależeć 
wasze przetrwanie w lesie. Taka sytuacja jest 
dobra dla wszystkich, gik syty i rodzina cała, 
a przy okazji można przeżyć przygodę i udo-
wodnić, że w każdym mieszka dzielny chwat. 

Jeśli jednak nie udało ci się zaszczepić w giku 
ducha Winnetou, nie poddawaj się. Zawsze 
możecie wybrać się na wymarzony urlop do 
jednego z setek hoteli, które powstają wła-
śnie z myślą o tabunach osób przywiązanych 
do swoich laptopów i komórek. Wyprawę do 
takich miejsc można łatwo połączyć z popu-
larnymi ostatnio citytrips. Plusem takiego 
wyjazdu jest dostępność atrakcji i istnie-
nie opcji weekendowej – dla wielu jedynej 
w dobie targetów i dedlajnów. Maniacy 
komputerowi znajdą w tych jaskiniach przy-
jemności sale do gier, najszybszy internet, 
ładowarkę w każdej ścianie i pełno gadżetów 
do wypróbowania. Żony, dziewczyny i matki 
tych szaleńców będą mogły w tym czasie od-
dać się słodkiemu nicnierobieniu pod okiem 
ekspertów od spa. Ojcowie, mężowie i na-
rzeczeni wszystkich szalonych komputero-
wych maniaczek mogą beztrosko leżeć nad 
basenem i odciąć się od stresu wywołanego 
spowolnionym transferem. Każdy problem 
z routerem nie jest już ich problemem, 
wszystko można zrzucić na obsługę hotelu, 
a samemu smarować brzuch olejkiem. W ta-
kich specjalnych miejscach dla gików każdy 
znajdzie coś dla siebie, obsługa jest gotowa 
zawsze służyć pomocą – pobyć z dzieckiem 
albo zająć się zwierzątkiem; nikt nie narze-
ka na brak uwagi ani atrakcji. Co ciekawe, 
bardzo często w pakiecie urlopowym można 

znaleźć szeroką gamę szkoleń i kursów (także 
dla dzieci, młodzieży i osób starszych), dzięki 
którym połączycie przyjemne z pożytecznym.

Jeśli macie ochotę, czas i większy budżet, 
możecie wybrać się do miejsc otoczonych 
przez maniaków komputerowych prawdziwą 
czcią – do siedzib Google, Apple czy Micro-
softu. Każdy miłośnik elektroniki na widok 
biletów do Kalifornii i Waszyngtonu będzie 
ślinił się jak Ciasteczkowy Potwór na widok 
tortu. Najwięksi gracze na rynku IT regular-
nie organizują wycieczki dla fanów, dzięki 
czemu każdy może przez chwilę napawać 
się atmosferą wypełnioną bitami i bajtami. 
Siedziby firm w Mountain View, Cupertino 
i Redmond można odwiedzać bezpłatnie 
i najczęściej codziennie, zatem jeśli jeden 
dzień nie wystarczy, by nawdychać się po-
wietrza, którym oddychał Bill Gates, zawsze 
można wrócić. Położenie centrów dowo-
dzenia elektronicznych gigantów sprawia, 
że co roku pielgrzymują do nich hordy spra-
gnionych komputerowych doznań mania-
ków. Jeśli jedziesz z gikiem do Kalifornii czy 
Waszyngtonu, z pewnością nie będziesz się 
nudzić, zwłaszcza że np. siedziba Google to 
prawdziwe wesołe miasteczko, nie tylko dla 
miłośników serwerów. Przy okazji można po-
leżeć plackiem na jednych z najpiękniejszych 
plaż świata, zatem wyjazd ma szansę okazać 
się dla wszystkich najlepszym w życiu.

Będąc dziewczyną gika, nauczyłam się, że 
czasem trzeba dobrze kombinować, aby 
odciągnąć maniaka od ekranu. Mnie ani 
programowanie, ani gry komputerowe nie 
interesują, co nie znaczy, że nie możemy ra-
zem świetnie się bawić. Wakacje trwają zbyt 
krótko, by spędzić je, kłócąc się o każdą mi-
nutę przed komputerem. Czasem warto od-
puścić i poszukać, co oferuje nam otoczenie. 
Jeśli sami damy się ponieść i spróbujemy 
wypchnąć gika z domu, może się okazać, że 
czeka nas najwspanialsze i niezapomniane 
lato. A zatem: do dzieła!

Anna Albingier

E-HOTEL

WYPRAWA DO RAJU

APKI SĄ DOBRE NA WSZYSTKO
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A zatem, co to są Kręgi Kobiet? To spotka-
nia, które zainicjowano z myślą o osobach 
borykających się z przemocą domową lub 
mających to doświadczenie już za sobą. 
Kręgi to bezpieczna przestrzeń, w której ko-
biety mogą – ale nie muszą – opowiedzieć 
swoją historię. 

Wyjście z przemocy to długotrwały proces. 
Po opuszczeniu relacji nacechowanej prze-
mocą kobiety potrzebują dużo wsparcia 
i zrozumienia. Ponowne stanięcie na nogi 
wymaga ogromu siły i energii z ich strony. 
Kręgi oferują między innymi wyrozumia-
łość na każdym etapie wychodzenia z re-
lacji przemocowej. Jak powiedziała jedna 
z uczestniczek: „Atmosfera akceptacji bar-
dzo korzystnie na mnie wpływa. Poczułam 
się dużo lepiej i bezpieczniej w życiu”. 

W czasie Kręgów nasze psycholożki prze-
kazują też wiedzę z dziedziny psychologii. 
W rozmowy wplatane są krótkie poga-
danki psychoedukacyjne, których celem 
jest lepsze zrozumienie i wyrażenie tego, 
co się czuje i czego się doświadcza. Na 

przykład rozmawiamy o emocjach i o tym, 
jak je wyrażać w sposób konstruktywny, 
czyli taki, który daje nam możliwość wyra-
żenia siebie i zmierza w stronę rozwiązań, 
a nie eskalacji problemu. 

Doświadczeniu przemocy często towa-
rzyszy też poczucie osamotnienia.  Jak 
powiedzieć innym – bliskim, przyjacio-
łom – o tym piekle, w którym się żyje lub 
żyło? O trudnych uczuciach, poczuciu za-
grożenia? Czy ktoś w to uwierzy? Stąd po-
mysł, by osoby o podobnych doznaniach 
znalazły miejsce, gdzie mogą opowiedzieć 
o swoich przeżyciach i je porównać. Gdzie 
mogą otwarcie podzielić się swoimi pro-
blemami bez wstydu, zażenowania czy 
jakiejkolwiek oceny. Kręgi pozwalają na 
poczucie wspólnoty i siostrzeństwa. To 
poczucie daje wspaniałą możliwość wspól-
nego szukania, omawiania i odkrywania 
najbardziej korzystnych rozwiązań. 

Grupy złożone są z 10–12 pań, którym to-
warzyszą psycholożki. Nazwy Kręgi Kobiet 
używamy dlatego, że wszystkie uczestniczki 
spotkań są sobie równe, w tym psycholoż-
ki. Nie ma „nauczycielek” i „uczennic”. Za-
daniem psycholożek jest „trzymanie prze-
strzeni”, czyli zadbanie o to, by wszystkie 
uczestniczki czuły się w niej bezpiecznie. 
W razie potrzeby psycholożki włączają się 
do rozmowy, jednak najważniejsze jest 
to, co dzieje się między uczestniczkami. 
Psycholożki jedynie moderują – tzn. uła-
twiają i inspirują rozmowę, ale w niej nie 
uczestniczą. Kręgi są półotwarte, można 
do nich dołączyć kilka razy w ciągu roku 
po rozmowie z psycholożką. Grupy są ad-
resowane do kobiet pełnoletnich; uczest-
niczki są zróżnicowane wiekowo. W Krę-
gach biorą udział zarówno osoby, które 
doświadczenia przemocy mają za sobą, jak 
i te, które wciąż borykają się z tą sytuacją. 

Uczestniczki Kręgów, mieszkające w całej Bel-
gii, mogą posługiwać się pseudonimem, jeże-
li tak zdecydują. Cokolwiek zostanie w grupie 
powiedziane, nie może zostać powtórzone 
poza nią. Panuje zasada całkowitego zaufa-
nia. Zresztą tak naprawdę żadna z uczest-
niczek nie jest zmuszona do wypowiadania 
się w czasie spotkań, do dzielenia się swoją 
historią, jeżeli nie czuje się na to gotowa.

Kilka edycji Kręgów Kobiet, które poprowa-
dziło do tej pory stowarzyszenie Elles pour 
Elles, spotkało się z pozytywnym oddźwię-
kiem. Uczestniczki cenią sobie możliwość 
bycia w grupie kobiet, które wzajemnie się 
motywują do szukania rozwiązań. Mówią, 
że z każdym spotkaniem czują się silniej-
sze i lepiej sobie radzą w codziennym życiu 
dzięki informacjom, które tam zdobywają. 

Dlatego Elles pour Elles postanowiło ru-
szyć z nową edycją Kręgów Kobiet już we 
wrześniu tego roku. Jeżeli jesteś w relacji 
przemocowej, zadzwoń do nas i zgłoś swoje 
zainteresowanie. Jeżeli Twoja przyjaciółka 
czy znajoma potrzebuje pomocy, przekaż jej 
informacje o nas i naszej Niebieskie Linii. 

Nie jesteś sama i masz moc, by odmienić 
swoje życie! Skontaktuj się z nami! 

Kręgi Kobiet istnieją w Brukseli od 
roku, a prowadzi je polskie stowa-
rzyszenie Elles pour Elles. Może już 
coś o nas słyszałaś lub z plakatów 
i „Gazetki” rozpoznajesz naszą żół-
to-różową kolorystykę oraz charak-
terystyczną twarz krzyczącej kobie-
ty. Ale nie wiesz jeszcze, co to są 
Kręgi Kobiet, po co powstały i czy 
może są właśnie dla Ciebie. Ten ar-
tykuł powstał z myślą o tym, żeby 
przybliżyć Ci ich temat. 
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	 Dziś wszyscy chcą mówić, a mało kto chce słuchać. Jednak ani w słuchaniu, 
ani w mówieniu nie mamy zbyt wielkich kompetencji. Nawet nie zdajemy sobie 
sprawy z tego, jak wiele w naszym życiu zależy od tego, jak mówimy – do 
innych, ale też do siebie, w myślach. Jak zatem rozmawiać, żeby być wysłu-
chanym i zrozumianym? Jakie psychologiczne elementy sprawiają, że często 
traktujemy rozmowę nie jako wymianę poglądów, ale jak walkę? Skąd się 
w nas bierze przemożna potrzeba, aby mieć zawsze rację? Dlaczego zdanie 
odmienne od naszego znaczy dla nas gorsze?

	 Choć w szkole uczono nas wielu rzeczy, nie nauczono nas sprawy absolut-
nie podstawowej i w życiu niezbędnej – prowadzenia konstruktywnej rozmo-
wy. Uważam to za wielki błąd, bo od naszej umiejętności słuchania zależy, 
czy wejdziemy w świat drugiego człowieka i pojmiemy go tak, jak on chce. 
Nie chodzi tu tylko o dosłowne zrozumienie tego, co ktoś do nas mówi, ale 
też o wczucie się w jego emocje, intencje i oczekiwania względem nas. Czy 
opowiadając daną historię, prosi nas o radę, czy może chce być tylko wysłu-
chany? Druga strona medalu to umiejętność mówienia. Nie chodzi o mówie-
nie poprawne i gramatyczne (choć to też ważne), ale o klarowne wyrażanie 
swoich myśli. Wydaje się to proste, ale wcale takie nie jest. Weźmy takie oto 
sformułowanie: „Trzeba wynieść śmieci”. Ale kto ma to zrobić? Ja? Ty? Inni? 
Kiedy? No właśnie, i tu się zaczynają schody, bo autor niejasno zwerbalizował 
swoje oczekiwania. Niby powiedział, ale jednak nie. To coś jakby: „Trzeba się 
nad tym zastanowić”. Ale kto, nad czym konkretnie, sam czy z kimś i do kiego 
ma się zastanowić? Jeśli nie potrafimy jasno wyrazić swoich oczekiwań, to 
jak możemy się spodziewać, że ktoś inny je zrozumie? A przecież zarzewie 
konfliktów prawie zawsze ma początek w komunikacji.

	 Pierwszym krokiem w komunikacji jest umiejętność zdania sobie sprawy z tego, 
czy jest się odpowiedzialnym za to, co się dzieje wokół, za komunikację z in-
nymi i za relacje. Jeśli jest się osobą skrajnie reaktywną, która zawsze uważa, 
że odpowiedzialność za to, co się dzieje, spoczywa na kimś innym (np. „To ty 
mnie zdenerwowałeś”, „Bo ty oczywiście nigdy nie możesz być punktualny”,  
„To ty doprowadziłaś mnie do tego stanu”), to coś jest nie tak. Prowadzenie 
takiej rozmowy polega na tym, że za wszystko obciąża się winą inną osobę. 
To bywa oczywiście bardzo wygodne, bo ludzie uwielbiają zrzucać z siebie od-
powiedzialność za własne działania, słowa i niepowodzenia. Pytanie tylko, czy 
jest to skuteczne. Świadoma pozycja w rozmowie mogłaby być taka: „Dobrze, 
to ja jestem odpowiedzialny za to, że czegoś nie zrobiłem, nie dopatrzyłem albo 
zrobiłem źle”. Tu mamy już zupełnie inną interpretację: „To nie ty mnie zdener-
wowałaś, tylko ja zdenerwowałem się na ciebie”. Prawda, że brzmi inaczej? 

Pojawia się też przestrzeń, by coś w tej sytuacji zrobić. Dochodzimy tu do sedna 
sprawy, bo aby mieć dobrą komunikację z innymi, najpierw trzeba być w dobrej 
komunikacji z samym sobą. Warto też nabyć umiejętność rozróżniania spraw, 
na które mamy wpływ (i nimi się zająć), od tych, na które wpływu nie mamy  
(i je odpuścić). To proste, ale zarazem dla wielu trudne. Kolejna sprawa to zale-
wająca nas zewsząd agresja słowna. Taki (agresywny) stan rzeczy najdobitniej 
pokazuje, jak bardzo współczesny człowiek jest zestresowany, nieszczęśliwy 
i sfrustrowany. Gniew jest rzeczą ludzką, agresja także, jednak warto pamiętać, 
że jej granice są tam, gdzie zaczynają się granice drugiego człowieka.

Kilka punktów, które mogą pomóc w konstruktywnej rozmowie:
1. Zaangażowanie w rozmowę

To sprawa absolutnie podstawowa, bo bez aktywnego uczestniczenia w roz-
mowie trudno pozbyć się wrażenia, że jej temat nie interesuje albo nas, albo 
drugiej osoby. 

2. Ustalenie tematu rozmowy
Dobrze jest wiedzieć, co, komu i z jakiego powodu chce się powiedzieć. Warto 
też zastanowić się nad tym, kiedy to zrobić. To naprawdę bardzo ułatwia rozmo-
wę i zapobiega utonięciu w morzu dygresji i domysłów.

3. Robienie przerw w trakcie mówienia
Są osoby, z którymi praktycznie nie można porozmawiać ani wymienić opi-
nii. Dlaczego? Ponieważ zalewają nas potokiem słów, a nam trudno jest się 
„wstrzelić” w jakąkolwiek przerwę w ich wypowiedzi.

4. Poznanie opinii rozmówcy
To nieprawda, że konflikty tylko psują relacje, a związek idealny ich nie do-
świadcza. W zasadzie jest dokładnie odwrotnie: to właśnie przemilczanie róż-
nic izoluje i buduje dystans. Unikanie waśni nie sprawi, że różnice zdań znikną, 
a kłopoty same się rozwiążą. Spory niezażegnane powrócą do nas w tej czy 
innej formie. To tylko kwestia czasu.

5. Dopytywanie, kiedy coś jest dla nas niejasne
To nie wyraz naszej niskiej inteligencji, przeciwnie: dowodzi naszego zaanga-
żowania i szacunku do rozmówcy. A poza tym jak aktywnie uczestniczyć w roz-
mowie, kiedy nie wiemy, o co chodzi?

6. Empatia
Nie mierzmy innych swoją miarą. Ludzie często przywiązują się do swoich 
przekonań, zaciekle ich bronią i przez ich pryzmat odbierają docierające do 
nich komunikaty.

7. Narzekanie
Niektórym łatwo wchodzi w nawyk i wydaje się, że nic tak Polaków nie łączy, jak 
wspólne powody do utyskiwania. Jednak ci, którzy nie mają do niego tendencji, 
są nim często bardzo poirytowani i zmęczeni, więc szybko rezygnują z narze-
kającego towarzystwa albo puszczają te słowa mimo uszu.

8. Rozmawianie tyle ile trzeba, czyli ani za mało, ani za dużo
Unikajmy rozwlekania tematów, bo to męczy. Skoro wiemy już, o czym chcemy 
porozmawiać, i mamy przygotowane argumenty, rozmawiajmy tyle, aby dojść do 
wspólnych konkluzji. Ostatnie badania naukowe pokazują, że niewłaściwie prowa-
dzona komunikacja (lub jej brak) jest dziś główną przyczyną rozstań. A to dowodzi, 
jak ważne jest, by umieć zarówno mówić do drugiego człowieka, jak i go słuchać.

Aleksandra Szewczyk
psycholog

Dobra rozmowa, 
  czyli o sztuce komunikacji
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NASZE SZKOŁY

Wiele wzruszeń, wyjątkowa atmosfera 
i wspaniała zabawa. Tak zapamiętamy te-
goroczny bal naszych ósmoklasistów, który 
odbył się 18 czerwca. 

Dziewczyny prezentowały się zjawiskowo 
w pięknych sukniach; wrażenie robili też chłop-
cy ubrani w eleganckie koszule i marynarki. 
Wszyscy byli przejęci, w końcu to pierwsze w ich 
życiu takie wydarzenie, w którym grali główną 
rolę. Żeby tradycji stało się zadość, absolwen-
ci pożegnali się ze szkołą tanecznym krokiem. 

Uroczystość rozpoczęła się od części ofi cjal-
nej. Po odśpiewaniu hymnu nadszedł czas na 
zatańczenie poloneza. Ósmoklasiści, świado-
mi niepowtarzalności tej chwili, byli bardzo 
podekscytowani. W tym wielkim dla siebie 
dniu chcieli dobrze wypaść przed rodzicami 
i pochwalić się efektami prób prowadzonych 
pod okiem kierownik s. Aleksandry Pietru-
szewskiej. Przygotowała ona dla każdej kla-
sy odmienny układ choreograficzny, tak by 
wszyscy mogli się zaprezentować wyjątkowo. 

Ach, co to był za bal… 
Bal ósmoklasistów w Szkole Polskiej im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP 
w Brukseli z siedzibą przy Polskiej Wspólnocie Katolickiej

„Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli,
którzy chcą, żeby młodzi nie szaleli”

(Jan Kochanowski)

Naszym absolwentom serdecznie dziękujemy 
za wspólne lata. Wspaniale było towarzyszyć 
Wam w podróży przez polską szkołę i obser-
wować, jak dojrzewacie, zmieniacie się i sta-
jecie się wyjątkowymi, mądrymi i wrażliwymi 
młodymi ludźmi. Cieszymy się, że tak wiele 
osób wybrało dalszą naukę w liceum. Wszyst-
kim życzymy powodzenia oraz wielu sukce-
sów! Nigdy nie traćcie wiary w siebie i swoje 
marzenia! Gratulujemy rodzicom wychowania 
tak niezwykłej młodzieży.

PODZIĘKOWANIA
Ogromnie dziękujemy naszym sponsorom, 
którymi byli: Batist titres-services, Aaxa ti-
tres-services, Magabel Service sprl oraz 
Sklep Polsmaak Ciszkowski. Podziękowania 
kierujemy też do wszystkich anonimowych 
darczyńców oraz rodziców i innych osób zaan-
gażowanych w zorganizowanie uroczystości. 
Dzięki Państwa wsparciu i pomocy bal stał się 
wyjątkowy i zyskał niepowtarzalną oprawę!

www.pmk.orpeg.pl
FB: Szkoła PMK w Brukseli

I tak właśnie się sta-
ło. Uczniowie klas 
ósmych – 8a, 8b i 8c 
– zatańczyli w prze-
piękny sposób, wy-
wołując wzruszenie 
na twarzach rodzi-
ców i nauczycieli.

W kolejnej części 
każda klasa przed-
stawiła w zabawnej 
formie program ar-
tystyczny. Następnie 

uczniowie podziękowali rodzicom – swoim 
pierwszym nauczycielom języka polskiego. 
Słowa podziękowania skierowali także do 
dyrekcji szkoły, nauczycieli i wychowawców 
oraz koleżanek i kolegów – z którymi pod-
czas wspólnych lat nauki bardzo się zżyli. 
Po przemówieniu kierownik s. Aleksandry 
Pietruszewskiej odbyło się wręczenie świa-
dectw. I wreszcie… nadszedł czas na zabawę. 
O catering zadbała p. Izabela Sianko-Jóźwiak, 
a o oprawę muzyczną DJ Albert.
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Polskie Centrum Kształcenia
im. Jana Pawła II w Brukseli
Centre d‘Enseignement Polonais Jean-Paul II ASBL
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•	Oddział	przedszkolny	dla	dzieci	
pięcioletnich	–	przygotowanie	do	
nauki	czytania	i	pisania.	

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

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

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

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

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

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

„Nie ma większego bogactwa 
w narodzie nad światłych obywateli“

św. Jan Paweł II
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Podział majątku  
po rozwodzie w Belgii

Rozwód to nie tylko rozpad małżeńskiej więzi emocjonalnej, ale 
także kwestia ustania pewnej wspólnoty majątkowej.

W Belgii to nie sąd dokonuje podziału majątku między byłymi 
małżonkami. Kwestią likwidacji majątku wspólnego zajmuje się 
wyznaczony przez sąd notariusz, co gwarantuje całkowitą bez-
stronność przy dokonywaniu podziału majątku. Notariusz nie re-
prezentuje żadnej ze stron, a jedynie dokonuje likwidacji istnieją-
cej wspólnoty według obowiązujących przepisów prawa.

Małżonkowie mogą stawić się u notariusza samodzielnie lub z ad-
wokatem, jeżeli taka jest ich wola. Może to być ten sam adwokat, 
który reprezentował stronę w czasie procedury rozwodowej, lub 
inny – np. specjalizujący się w prawach majątkowych.

Wyznaczony notariusz organizuje pierwsze spotkanie mające na 
celu zorientowanie się w intencjach stron co do możliwości zna-
lezienia polubownego rozwiązania.

Małżonkowie mogą zaproponować dowolny sposób podziału 
zgromadzonych dóbr, co oznacza, że nie ma konieczności po-
działu 50/50. Można przykładowo podzielić majątek w propor-
cji 60/40. Istnieje też dowolność w podziale poszczególnych 
składników majątku, co oznacza, że np. mąż weźmie samochód, 
a żona, która nie ma prawa jazdy, weźmie zgromadzone na 
koncie oszczędnościowym pieniądze, których suma odpowiada 
wartości auta. Jeśli istniałaby dysproporcja w wartości obej-
mowanego majątku, a strony chciałyby dzielić majątek na pół, 
to wówczas strona „poszkodowana” może domagać się dopła-
ty. Jeśli założymy, że auto warte jest 20 000 euro, a na koncie 
oszczędnościowym byłych małżonków jest 10 000 euro, to była 
żona może domagać się dopłaty w wysokości 5000 euro (żeby 
podział był 50/50, to należy dokonać następującego rachunku: 
20 000 + 10 000 = 30 000 : 2 = 15 000).

Sytuacja jest bardziej skomplikowana, jeśli w majątku wspólnym 
znajduje się nieruchomość (lub nieruchomości). Wówczas mamy 
następujące możliwości:

1. Zdarza się, że małżonek czujący się winny rozpadowi małżeń-
stwa zostawia nieruchomość (nieobciążoną kredytem) by-
łemu małżonkowi, który przykładowo zostaje w mieszkaniu 
wraz z dziećmi.

2. Nieruchomość zostaje sprzedana, a małżonkowie dzielą się 
otrzymanymi w wyniku sprzedaży pieniędzmi.

3. Jeżeli wspólna nieruchomość jest obciążona kredytem hipo-
tecznym, to wówczas:
a. nieruchomość jest sprzedawana, kwota niespłaconego kredytu 

zostaje zwrócona bankowi, a resztą dzielą się byli małżonkowie,
b. jeden z małżonków przejmuje kredyt (za zgodą drugiego 

małżonka oraz za zgodą banku).

W zależności od ustaleń między byłymi małżonkami, opuszczający 
nieruchomość małżonek może domagać się od drugiego połowy 
sumy kredytu już spłaconego. Przykład: jeśli nieruchomość warta 
jest 300 000 euro (notariusz wyznacza eksperta, który oszacuje real-
ną wartość nieruchomości) i pozostaje do spłaty kredyt w wysokości 
200 000 euro, to małżonek odstępujący swoje udziały w nierucho-
mości może żądać kwoty 50 000 euro (połowy ze spłaconych już 
100 000 euro) od byłego małżonka. Osoba przejmująca nierucho-
mość może spłacić małżonka z posiadanych środków lub ewentual-
nie może „dobrać” kredyt, podwyższając comiesięczne raty lub wy-
dłużając czas trwania kredytu. Oczywiście bank, podejmując decyzję 
o przyznaniu lub odmowie przejęcia lub zwiększenia kredytu, do-
kładnie zbada sytuację finansową kredytobiorcy. Należy pamiętać, 
że desolidaryzacja kredytu może być ryzykowna dla banku, ponie-
waż gdyby kredyt nie był spłacany, to bank będzie mógł prowadzić 
egzekucję jedynie z dochodów jednej osoby, a nie – jak wcześniej 
– z dochodów obojga małżonków. Trzeba pamiętać, że co do zasady 
banki uznają, że na spłatę zobowiązania hipotecznego (oraz ewentu-
alnie innych istniejących kredytów) nie można przeznaczyć więcej niż 
50 proc. miesięcznych dochodów. Przykład: jeśli średnie miesięczne 
przychody (wynagrodzenie za pracę plus ewentualne alimenty oraz 
świadczenia rodzinne) wynoszą 2200 euro, to raty wszystkich kredy-
tów nie będą mogły przekraczać 1100 euro (wraz z ubezpieczeniem).

Oczywiście każda sytuacja jest inna, więc jeśli mają państwo do-
datkowe pytania, zapraszamy do kontaktu za pomocą formularza 
na naszej stronie internatowej www.trampolina.be lub mailowo: 
prawnik@trampolina.be.

Agnieszka Sità
prawnik w ASBL Trampolina,

współpracownik Kancelarii Notarialnej w Brukseli
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Polski konsultant w CM Sint-Michelsbond

Dostępny w każdy wtorek i czwartek

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

Niezdolność do pracy

Za niezdolne do pracy uznaje się osoby, które na skutek choroby, wypadku, czy też ciąży nie mogą tymczasowo wykonywać pracy lub wypeł-
niać obowiązków wymaganych od osób bezrobotnych. Osoby te mogą wówczas otrzymywać dochód zastępczy od swojego funduszu zdrowia. 
Muszą jednak na czas zgłosić do niego swoją niezdolność do pracy.

Kogo zawiadomić w przypadku niezdolności 
do pracy?
Osoby zatrudnione (pracownicy fizyczni lub umysłowi) powiadamiają pra-
codawcę i fundusz CM. Osoby bezrobotne powiadamiają fundusz CM i 
zaznaczają na swojej karcie kontrolnej dni niezdolności do pracy. Umożliwi 
to również poinformowanie o tym instytucji wypłacającej ich zasiłek. Osoby 
prowadzące własną działalność muszą powiadomić tylko fundusz CM.

W jakim terminie zawiadomić swój fundusz 
zdrowia?
Zgłoszenie takie powinno być dokonane w ciągu 2 dni kalendarzowych od 
chwili wystąpienia niezdolności do pracy. Osoby, które wskutek niezdolno-
ści do pracy znajdują się w szpitalu w chwili, w której mija termin dokonania 
zgłoszenia, mają jeszcze 2 dni od chwili zwolnienia ze szpitala na zgłosze-
nie swojej niezdolności do pracy. W przypadku nieterminowego zgłoszenia 
niezdolności do pracy, za czas zwłoki potrącone zostanie 10% dochodu 
zastępczego.

W jaki sposób zawiadomić swój fundusz zdro-
wia?
Państwa lekarz musi wypełnić zaświadczenie o niezdolności do pracy („Ge-
tuigschrift van arbeidsongeschiktheid”), zwane również zaświadczeniem 
poufnym („Vertrouwelijk”). Dokument ten można pobrać ze strony www.
cm.be/aangifte lub uzyskać w oddziale funduszu CM. Wypełniony doku-
ment należy wysłać pocztą (bpost) do funduszu zdrowia. Wypełnionego za-
świadczenia nie wolno wrzucić do skrzynki pocztowej CM ani zdeponować 
w kopercie CMdirect.

Jak wystąpić o dochody zastępcze?
Gdy lekarz orzecznik uzna Państwa za osobę niezdolną do pracy, zostanie 
dla Państwa utworzona dokumentacja. Otrzymają też Państwo pismo z po-
wiadomieniem o okresie Państwa niezdolności do pracy (z informacją o da-
cie końcowej) oraz kartę informacyjną, którą należy wypełnić i jak najszyb-
ciej dostarczyć do swojego funduszu zdrowia. Z kolei fundusz CM zwraca 
się o niezbędne informacje do Państwa pracodawcy, instytucji wypłacają-
cej zasiłki dla bezrobotnych lub obu tych podmiotów. Osoby prowadzące 
własną działalność otrzymują dokumenty do samodzielnego wypełnienia. 
Dopiero po zebraniu wszystkich tych danych fundusz zdrowia ustali, czy 
przysługuje Państwu prawo do dochodu zastępczego.

Ile wynosi kwota świadczenia?
W przypadku osób zatrudnionych dochód zastępczy wynosi 60% ich śred-
niej płacy dziennej. Wysokość tej płacy jest ograniczona do kwoty maksy-
malnej. Osoby bezrobotne w ciągu pierwszych sześciu miesięcy otrzymują 
dochód zastępczy w wysokości ich zasiłku dla bezrobotnych. W przypadku 
osób prowadzących własną działalność wypłacana jest stała kwota dzien-
na, uzależniona od ich sytuacji rodzinnej.
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 W Polsce nabycie  spadku przez osoby najbliższe  zmar-
łemu, zaliczające się do tzw. zerowej grupy podatkowej, 
jest  zwolnione od podatku pod warunkiem zgłoszenia 
nabycia spadku do właściwego naczelnika urzędu skar-
bowego w terminie 6 miesięcy  od  chwili,  kiedy  dana 
osoba  dowiedziała  się  o  tytule  swojego  powołania  do 
spadku. Z reguły jest to data śmierci spadkodawcy lub, 
w  innych  wypadkach,  termin  ten  liczony  jest  od  dnia 
uprawomocnienia się postanowienia w sprawie nabycia 
spadku albo od dnia zarejestrowania aktu poświadcze-
nia dziedziczenia przez notariusza. Zgłoszenia o nabyciu 
spadku dokonuje się na formularzu SD-Z2, który należy 
doręczyć do urzędu osobiście  lub przesłać  listem pole-
conym.  Właściwym  urzędem  będzie  tutaj  urząd  skar-
bowy  miejsca  zamieszkania  podatnika  (spadkobiercy), 
natomiast  gdy  w  spadku  znajduje  się  jakakolwiek  nie-
ruchomość lub spółdzielcze własnościowe prawo do lo-
kalu – urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce 
położenia takiej nieruchomości.

Do grupy zerowej zaliczają się:

•	 małżonek zmarłego,

•	 zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki),

•	 wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie),

•	 pasierbowie (dzieci adoptowane),

•	 rodzeństwo,

•	 ojczym i macocha.

PRAWO W POLSCE

Zmiany w roku 2022  
w zakresie podatku od spadków

 Zaniechanie  obowiązku  poinformowania  urzędu  skar-
bowego może  spowodować,  że upomni  się on o należny 
podatek, na  co ma aż do 5  lat.  Co więcej,  urząd  skarbo-
wy może nawet nałożyć na spadkobiercę karę za brak in-
formacji o dziedziczeniu.  Jeśli  spadkobierca nie dochowa 
6-miesięcznego terminu, to nawet jeśli pochodzi z najbliż-
szej  rodziny,  będzie  musiał  zapłacić  podatek  od  spadku 
w wysokości  od  3% do  7%. W  takim przypadku  podatek 
należny może być wyraźnie odczuwalny dla osoby obda-
rowanej  spadkiem,  wystarczy  bowiem  wyobrazić  sobie 
wysokość podatku od odziedziczonego domu lub większej 
działki rolnej.

Powyżej przedstawiony obowiązek ma zostać  
usunięty z przepisów podatkowych jeszcze w 2022 r.

 Aktualnie trwają prace nad nowelizacją ustawy o podatku 
od spadków i darowizn, m.in. w kierunku uwolnienia spad-
kobierców od  tego  niepotrzebnego  formalizmu,  o  którym 
w praktyce wiele osób zapomina – szczególnie z uwagi na 
przeżywany okres żałoby i organizowania sobie życia w no-
wych, trudniejszych okolicznościach. 

 Obowiązek  informowania  urzędów  skarbowych  o  nabyciu 
konkretnego  spadku,  nawet  takiego,  który  nie ma  żadnej 
realnej wartości, jest o tyle niepotrzebny, że z urzędu zobo-
wiązane są dochować go sądy i notariusze.

 Przypomnieć  należy,  że  zarówno  sąd,  przed  którym  toczy 
się  sprawa o  stwierdzenie  nabycia  spadku,  jak  i  notariusz 
sporządzający  poświadczenie  dziedziczenia  obowiązani  są 
przedłożyć odpisy tych dokumentów urzędom skarbowym. 
Instytucje te są więc poinformowane o nabyciu przez kon-
kretną osobę masy spadkowej.

 Co innego, jeśli nabycie majątku nastąpiło w drodze daro-
wizny.  Tu  należy  pamiętać,  że  powyższego  zwolnienia  nie 
będzie.  Krytycy  usunięcia  przedstawionego  powyżej  obo-
wiązku  dla  osób  obdarowanych  wskazują  na  możliwość 
„prania pieniędzy” za pośrednictwem darowizn, które były-
by zwolnione z obowiązku wykazania fiskusowi. Z tym argu-
mentem należy się zgodzić, bo takie ryzyko mogłoby zaist-
nieć. Niemniej  jednak nie ma takiego ryzyka w przypadku 
osób, które majątek nabywają w drodze dziedziczenia.

Agnieszka Hajdukiewicz
radca prawny
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ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI W BELGII 
Co trzeba wiedzieć o obowiązkowej dokumentacji sprzedaży i najmu
Sprzedaż nieruchomości to równie 
poważny krok, co jej zakup. I chociaż 
mogłoby się wydawać, że zbywanie bu-
dynku jest mniej problematyczne niż 
poszukiwanie odpowiedniego domu 
do kupna, to ta operacja wymaga rów-
nie rozsądnego i przemyślanego przy-
gotowania. W Belgii istnieje coś takie-
go jak „lista obowiązkowych diagnoz 
przy sprzedaży”. Nie jest ona co praw-
da tak obszerna, jak w innych krajach 
UE, np. we Francji, ale zróżnicowana 
w zależności od regionu. W Walonii na 
tej liście – jak na razie – istnieją trzy 
obowiązkowe pozycje.

Świadectwo charakterystyki 
energetycznej  

(Le certificat de performance  
énergétique – PEB)

W Regionie Walońskim przepisy o charak-
terystyce energetycznej budynków mają 
zastosowanie do wszystkich budynków 
przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 
a także do wszelkich prac budowlanych, 
przebudowy i przekształceń wymagają-
cych uzyskania pozwolenia. Sprzedający 
(lub właściciel) musi przedstawić orygi-
nał tego zaświadczenia nabywcy lub na-
jemcy nieruchomości najpóźniej w dniu 
podpisania umowy sprzedaży lub umowy 
najmu. Jest on również zobowiązany do 

kwocie minimum 250 euro. Dla przykła-
du, kubatura typowego domu wynosi od 
ok. 300 do 400 m³. Jest to zatem, w przy-
padku nieprzestrzegania przepisów, rów-
noznaczne z grzywną w wysokości od 
600 do 800 euro, co jest droższe niż uzy-
skanie certyfikatu PEB, którego cena to 
ok. 250–400 euro (z podatkiem).

Brak ważnego certyfikatu PEB zawsze 
stanowi naruszenie, które może skut-
kować dodatkowo karą administracyj-
ną w wysokości 1000 euro. Niedopeł-
nienie obowiązku związanego z formą 
dokumentu jest sankcjonowane stałą 
grzywną administracyjną w wysokości 
500 euro. Wreszcie, uchybienie obo-
wiązkowi związanemu z przekazaniem 
świadectwa PEB jest sankcjonowane 
stałą grzywną administracyjną w wyso-
kości 500 euro. Dlatego unikanie sporzą-
dzania charakterystyki przed sprzedażą 
po prostu się nie opłaca.

Klasa energetyczna obiektu jest coraz 
częściej elementem kryteriów wyboru 
nieruchomości dla większości klientów 
w Belgii. Jest to ważny czynnik przy po-
dejmowaniu decyzji o zakupie lub wy-
najmie. Oczywiście zdajemy sobie spra-
wę z tego, że wyniki mogą być losowe, 
w zależności od sposobu przetwarzania 
danych w programach używanych do ob-
liczania różnych PEB. Bardzo często brak 
dokładnej wiedzy na temat użytego ma-
teriału obniża znacznie poszczególne pa-
rametry i przez to silnie wpływa na koń-
cowe wyniki. W tym kontekście ważną 
funkcję pełni również pośrednik w ob-
rocie nieruchomościami. Jego rolą jest 
dogłębne zapoznanie się z dokumenta-
cją budynku, w tym związaną z użytymi 
materiałami, a tym samym zobiektywi-
zowanie danych, które mogą obniżyć lub 
zwiększyć wartość nieruchomości.

Kontrola  
instalacji elektrycznej

W 1981 r. rząd belgijski opublikował, na 
mocy dekretu królewskiego, Ogólne prze-
pisy dotyczące instalacji elektrycznych 

wskazania klasy energetycznej nierucho-
mości (stan faktyczny), która waha się od 
A++ (dom pasywny) do G, co odpowiada 
bardzo energochłonnemu budynkowi. 
Podsumowując, certyfikat PEB zawiera 
zawsze poniższe informacje:
– unikalny kod (numer identyfikacyjny 

certyfikatu EPB),
– całkowite zużycie energii w kWh na rok,
– jednostkowe zużycie energii w kWh/m² 

na rok,
– klasa energetyczna (lub „etykieta”).

W przypadku sprzedaży lub wynajmu ist-
niejącej nieruchomości charakterystyka 
energetyczna PEB musi zostać sporzą-
dzona przez podmiot certyfikujący PEB, 
natomiast w przypadku remontu, zmia-
ny sposobu użytkowania lub dla nowej 
budowy, na potrzeby uzyskania pozwo-
lenia na budowę, certyfikat może być 
przygotowany przez tzw. un responsa-
ble. Bardzo często robi to architekt od-
powiedzialny za pozwolenie na budowę. 
Istnieje zatem wstępny PEB, związany 
z dokumentacją projektową, i ostatecz-
ny PEB, wykonywany po zakończeniu 
prac. W obu przypadkach metody obli-
czeniowe są zupełnie inne.

Istnieją wyjątki, kiedy certyfikat PEB nie 
jest obowiązkowy. Tak jest np. w przy-
padku sprzedaży budynku, którego bu-
dowa wciąż trwa. Certyfikat nie jest 
również obowiązkowy dla budynku 
nieprzeznaczonego do zamieszkania, ze 
względu na funkcję lub jego stan (jeśli 
jest w stanie ruiny, do rozbiórki itp.). 
Mówiąc prościej, istniejące lub nowe 
budynki mieszkalne muszą być certyfi-
kowane, podczas gdy budynki niemiesz-
kalne, takie jak biura, szkoły i firmy – 
nie. W razie jakiejkolwiek wątpliwości 
wszystkie informacje można znaleźć na 
stronie internetowej Regionu Waloń-
skiego: www.energie.wallonie.be.

Brak aktualnego, kompletnego certyfi-
katu PEB przy sprzedaży lub wynajmie 
domu wiąże się z karą finansową. W Re-
gionie Walońskim kara wynosi 2 euro 
za m³ kubatury nieruchomości, przy 

(RGIE), które określają warunki technicz-
ne i warunki umożliwiające zagwaranto-
wanie bezpieczeństwa osób i mienia po-
przez użytkowanie instalacji elektrycznej 
w sposób bezpieczny. Od 1 lipca 2008 r. 
przy sprzedaży „lokalu”, czyli wszystkich 
domów, mieszkań, lokali lub zespołów 
lokali wykorzystywanych jako mieszkanie 
dla jednej lub więcej osób mieszkających 
w rodzinie lub społeczności, właściciel-

-sprzedający musi posiadać udokumen-
towanie odbioru instalacji elektrycznej 
niskiego napięcia, jeżeli lokal jest wyposa-
żony w starą instalację elektryczną, która 
od 1 października 1981 r. nie została pod-
dana żadnym większym modyfikacjom ani 
znaczącej rozbudowie, lub jeżeli lokal ten 
jest wyposażony w instalację, która zo-
stała zmodyfikowana lub rozszerzona, ale 
której część datowana przed 1 październi-
ka 1981 r. nie została sprawdzona.

Sprzedający jest zobowiązany do przed-
stawienia aktualnego protokołu z kontroli 
instalacji elektrycznej wraz z określeniem 
dokładnej daty tej kontroli. Celem jest 
przekazanie kupującemu jasnego i rzetel-

nego obrazu stanu instalacji elektrycznej 
kupowanej przez niego nieruchomości. 
Kontrola może być przeprowadzona wy-
łącznie przez certyfikowanego specjalistę.

Przepis ten nie dotyczy nieruchomości ko-
mercyjnych i biurowych ani części wspól-
nych budynku wielomieszkaniowego. W 
kon- tekście „mieszkaniowym” jest tylko 
jeden wyjątek. Strony mogą uzgodnić, że 
nabywca zajmie się całkowitym remontem 
instalacji elektrycznej, co zwalnia sprze-
dawcę z obowiązku przedstawienia za-
świadczenia.

Jeżeli stan instalacji nie jest zadawalający, nie 
może to mimo wszystko wpływać na możli-
wość zbycia nieruchomości. Nowy nabywca, 
świadomy uchybień, jest zobowiązany w cią-
gu 18 miesięcy przeprowadzić remont insta-
lacji i zamówić nową wizytę kontrolną.

Zaświadczenie  
o niezanieczyszczaniu gleby

W Regionie Walońskim certyfikat o nie-
zanieczyszczaniu gleby nie został jeszcze 
właściwie wdrożony, ponieważ wciąż nie 

istnieje baza danych, z której powinni ko-
rzystać właściciele i profesjonaliści przy 
sporządzaniu dokumentacji. Niemniej 
jednak należy zwrócić uwagę na ten pro-
blem i spróbować sprawdzić, czy ewen-
tualne zanieczyszczenie może istnieć, 
ponieważ odpowiedzialność spoczywa 
na sprzedawcy-właścicielu, a także po-
średniku w obrocie nieruchomościami, 
którzy powinni być w stanie zauważyć 
problem lub przynajmniej podejrzewać 
jego występowanie i powiadomić o tym 
kupującego.

Osoby zainteresowane tematyką sprze-
daży i najmu domów w Belgii zapraszamy 
do kontaktu z projektantami biura D44. 
Architekci tej pracowni mają wieloletnie 
doświadczenie na rynku nieruchomości 
w Regionie Walońskim oraz są w stanie 
przybliżyć tematykę niezbędnych certyfi-
katów i obowiązkowych kontroli. Chętnych 
prosimy o kontakt e-mailowy na adres: 
info@d44.be lub do odwiedzenia strony 
pracowni: www.d44.be.

Agnieszka Gansiniec, Dorota Kozioł
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DOM

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI W BELGII 
Co trzeba wiedzieć o obowiązkowej dokumentacji sprzedaży i najmu
Sprzedaż nieruchomości to równie 
poważny krok, co jej zakup. I chociaż 
mogłoby się wydawać, że zbywanie bu-
dynku jest mniej problematyczne niż 
poszukiwanie odpowiedniego domu 
do kupna, to ta operacja wymaga rów-
nie rozsądnego i przemyślanego przy-
gotowania. W Belgii istnieje coś takie-
go jak „lista obowiązkowych diagnoz 
przy sprzedaży”. Nie jest ona co praw-
da tak obszerna, jak w innych krajach 
UE, np. we Francji, ale zróżnicowana 
w zależności od regionu. W Walonii na 
tej liście – jak na razie – istnieją trzy 
obowiązkowe pozycje.

Świadectwo charakterystyki 
energetycznej  

(Le certificat de performance  
énergétique – PEB)

W Regionie Walońskim przepisy o charak-
terystyce energetycznej budynków mają 
zastosowanie do wszystkich budynków 
przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 
a także do wszelkich prac budowlanych, 
przebudowy i przekształceń wymagają-
cych uzyskania pozwolenia. Sprzedający 
(lub właściciel) musi przedstawić orygi-
nał tego zaświadczenia nabywcy lub na-
jemcy nieruchomości najpóźniej w dniu 
podpisania umowy sprzedaży lub umowy 
najmu. Jest on również zobowiązany do 

kwocie minimum 250 euro. Dla przykła-
du, kubatura typowego domu wynosi od 
ok. 300 do 400 m³. Jest to zatem, w przy-
padku nieprzestrzegania przepisów, rów-
noznaczne z grzywną w wysokości od 
600 do 800 euro, co jest droższe niż uzy-
skanie certyfikatu PEB, którego cena to 
ok. 250–400 euro (z podatkiem).

Brak ważnego certyfikatu PEB zawsze 
stanowi naruszenie, które może skut-
kować dodatkowo karą administracyj-
ną w wysokości 1000 euro. Niedopeł-
nienie obowiązku związanego z formą 
dokumentu jest sankcjonowane stałą 
grzywną administracyjną w wysokości 
500 euro. Wreszcie, uchybienie obo-
wiązkowi związanemu z przekazaniem 
świadectwa PEB jest sankcjonowane 
stałą grzywną administracyjną w wyso-
kości 500 euro. Dlatego unikanie sporzą-
dzania charakterystyki przed sprzedażą 
po prostu się nie opłaca.

Klasa energetyczna obiektu jest coraz 
częściej elementem kryteriów wyboru 
nieruchomości dla większości klientów 
w Belgii. Jest to ważny czynnik przy po-
dejmowaniu decyzji o zakupie lub wy-
najmie. Oczywiście zdajemy sobie spra-
wę z tego, że wyniki mogą być losowe, 
w zależności od sposobu przetwarzania 
danych w programach używanych do ob-
liczania różnych PEB. Bardzo często brak 
dokładnej wiedzy na temat użytego ma-
teriału obniża znacznie poszczególne pa-
rametry i przez to silnie wpływa na koń-
cowe wyniki. W tym kontekście ważną 
funkcję pełni również pośrednik w ob-
rocie nieruchomościami. Jego rolą jest 
dogłębne zapoznanie się z dokumenta-
cją budynku, w tym związaną z użytymi 
materiałami, a tym samym zobiektywi-
zowanie danych, które mogą obniżyć lub 
zwiększyć wartość nieruchomości.

Kontrola  
instalacji elektrycznej

W 1981 r. rząd belgijski opublikował, na 
mocy dekretu królewskiego, Ogólne prze-
pisy dotyczące instalacji elektrycznych 

wskazania klasy energetycznej nierucho-
mości (stan faktyczny), która waha się od 
A++ (dom pasywny) do G, co odpowiada 
bardzo energochłonnemu budynkowi. 
Podsumowując, certyfikat PEB zawiera 
zawsze poniższe informacje:
– unikalny kod (numer identyfikacyjny 

certyfikatu EPB),
– całkowite zużycie energii w kWh na rok,
– jednostkowe zużycie energii w kWh/m² 

na rok,
– klasa energetyczna (lub „etykieta”).

W przypadku sprzedaży lub wynajmu ist-
niejącej nieruchomości charakterystyka 
energetyczna PEB musi zostać sporzą-
dzona przez podmiot certyfikujący PEB, 
natomiast w przypadku remontu, zmia-
ny sposobu użytkowania lub dla nowej 
budowy, na potrzeby uzyskania pozwo-
lenia na budowę, certyfikat może być 
przygotowany przez tzw. un responsa-
ble. Bardzo często robi to architekt od-
powiedzialny za pozwolenie na budowę. 
Istnieje zatem wstępny PEB, związany 
z dokumentacją projektową, i ostatecz-
ny PEB, wykonywany po zakończeniu 
prac. W obu przypadkach metody obli-
czeniowe są zupełnie inne.

Istnieją wyjątki, kiedy certyfikat PEB nie 
jest obowiązkowy. Tak jest np. w przy-
padku sprzedaży budynku, którego bu-
dowa wciąż trwa. Certyfikat nie jest 
również obowiązkowy dla budynku 
nieprzeznaczonego do zamieszkania, ze 
względu na funkcję lub jego stan (jeśli 
jest w stanie ruiny, do rozbiórki itp.). 
Mówiąc prościej, istniejące lub nowe 
budynki mieszkalne muszą być certyfi-
kowane, podczas gdy budynki niemiesz-
kalne, takie jak biura, szkoły i firmy – 
nie. W razie jakiejkolwiek wątpliwości 
wszystkie informacje można znaleźć na 
stronie internetowej Regionu Waloń-
skiego: www.energie.wallonie.be.

Brak aktualnego, kompletnego certyfi-
katu PEB przy sprzedaży lub wynajmie 
domu wiąże się z karą finansową. W Re-
gionie Walońskim kara wynosi 2 euro 
za m³ kubatury nieruchomości, przy 

(RGIE), które określają warunki technicz-
ne i warunki umożliwiające zagwaranto-
wanie bezpieczeństwa osób i mienia po-
przez użytkowanie instalacji elektrycznej 
w sposób bezpieczny. Od 1 lipca 2008 r. 
przy sprzedaży „lokalu”, czyli wszystkich 
domów, mieszkań, lokali lub zespołów 
lokali wykorzystywanych jako mieszkanie 
dla jednej lub więcej osób mieszkających 
w rodzinie lub społeczności, właściciel-

-sprzedający musi posiadać udokumen-
towanie odbioru instalacji elektrycznej 
niskiego napięcia, jeżeli lokal jest wyposa-
żony w starą instalację elektryczną, która 
od 1 października 1981 r. nie została pod-
dana żadnym większym modyfikacjom ani 
znaczącej rozbudowie, lub jeżeli lokal ten 
jest wyposażony w instalację, która zo-
stała zmodyfikowana lub rozszerzona, ale 
której część datowana przed 1 październi-
ka 1981 r. nie została sprawdzona.

Sprzedający jest zobowiązany do przed-
stawienia aktualnego protokołu z kontroli 
instalacji elektrycznej wraz z określeniem 
dokładnej daty tej kontroli. Celem jest 
przekazanie kupującemu jasnego i rzetel-

nego obrazu stanu instalacji elektrycznej 
kupowanej przez niego nieruchomości. 
Kontrola może być przeprowadzona wy-
łącznie przez certyfikowanego specjalistę.

Przepis ten nie dotyczy nieruchomości ko-
mercyjnych i biurowych ani części wspól-
nych budynku wielomieszkaniowego. W 
kon- tekście „mieszkaniowym” jest tylko 
jeden wyjątek. Strony mogą uzgodnić, że 
nabywca zajmie się całkowitym remontem 
instalacji elektrycznej, co zwalnia sprze-
dawcę z obowiązku przedstawienia za-
świadczenia.

Jeżeli stan instalacji nie jest zadawalający, nie 
może to mimo wszystko wpływać na możli-
wość zbycia nieruchomości. Nowy nabywca, 
świadomy uchybień, jest zobowiązany w cią-
gu 18 miesięcy przeprowadzić remont insta-
lacji i zamówić nową wizytę kontrolną.

Zaświadczenie  
o niezanieczyszczaniu gleby

W Regionie Walońskim certyfikat o nie-
zanieczyszczaniu gleby nie został jeszcze 
właściwie wdrożony, ponieważ wciąż nie 

istnieje baza danych, z której powinni ko-
rzystać właściciele i profesjonaliści przy 
sporządzaniu dokumentacji. Niemniej 
jednak należy zwrócić uwagę na ten pro-
blem i spróbować sprawdzić, czy ewen-
tualne zanieczyszczenie może istnieć, 
ponieważ odpowiedzialność spoczywa 
na sprzedawcy-właścicielu, a także po-
średniku w obrocie nieruchomościami, 
którzy powinni być w stanie zauważyć 
problem lub przynajmniej podejrzewać 
jego występowanie i powiadomić o tym 
kupującego.

Osoby zainteresowane tematyką sprze-
daży i najmu domów w Belgii zapraszamy 
do kontaktu z projektantami biura D44. 
Architekci tej pracowni mają wieloletnie 
doświadczenie na rynku nieruchomości 
w Regionie Walońskim oraz są w stanie 
przybliżyć tematykę niezbędnych certyfi-
katów i obowiązkowych kontroli. Chętnych 
prosimy o kontakt e-mailowy na adres: 
info@d44.be lub do odwiedzenia strony 
pracowni: www.d44.be.

Agnieszka Gansiniec, Dorota Kozioł
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Jesteśmy animatorami, artystami, 
pedagogami, ale przede 
wszystkim jesteśmy społecznikami. 
Wrażliwi i kochający różnorodność, 
jaką charakteryzuje się 
współczesne europejskie 
społeczeństwo, zawsze stawiamy 
na dobro. 
Będąc z ludźmi i pracując dla ludzi, 
codziennie uczymy się czegoś 
nowego.   
Uważamy, że nic na tym świecie 
nie jest ważniejsze niż sam 
człowiek. A to, jaką siłę ma w 
środku, poczucie własnej 
przynależności, godności – to 
czyni go lepszym, silniejszym, 
pełnym zrozumienia, cierpliwości i 
miłości. Czyni go wolnym... 
Edukujemy tą drogą nasze 
najmłodsze pokolenie, 
uwrażliwiając do sztuki i prac 
artystycznych uczulamy na świat, 
uczymy, jak na niego patrzeć i go 
odkrywać. 
Zapraszamy dzieci i młodzież na 
nasze staże i Artystyczne Środy - 
regularne zajęcia popołudniowe w 
języku polskim. 
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HUMOR

Jasiu przychodzi spóźniony do szkoły.
Nauczycielka pyta się Jasia: Jasiu, dlaczego 
się spóźniłeś?
Jasiu odpowiada: Dzwonek jest dla nauczy-
ciela, nie dla ucznia.

• • •

Biedny Żyd przyjechał z Rosji i modli się w sy-
nagodze. 
– Panie Boże, potrzebuje 200 dolarów na 
najpilniejsze wydatki! Panie Boże, proszę Cię 
o 200 dolarów!
W końcu Żyd obok wrzasnął:
– Masz tu 200 dolarów i wynoś się. My tu się 
modlimy o prawdziwe pieniądze!

• • •

Dyrektor do sprzątaczki:
– Pani Jadziu gdzie się podział kurz z mojego 
biurka?
– No starłam... a czemu Pan dyrektor się pyta?
– Miałem na nim zapisane ważne telefony!

• • •

Rozmawiają dwie koleżanki:
– Nie znoszę kierowców rozmawiających 
przez telefon.
– Ja też. Dzisiaj taki jeden zajechał mi tak 
drogę, że wypadł mi z ręki puder a szminka 
zjechała mi na policzek.

• • •

W sklepie:
– Czy mają Państwo ser roquefort?
– A co to ten rokfor? 
– Ser z pleśnią 
– Nie. Ale mamy kiełbasę rokfor, chleb rokfor 
i pomidory rokfor.

• • •

Blondynka i brunetka oglądają wiadomości 
i blondynka mówi do brunetki:
– Założę się o 100 dolców, że ten facet nie 
skoczy z tego budynku.
Brunetka przyjmuje zakład i facet skacze 
z budynku, po czym brunetka mówi:
– Nie mogę wziąć twoich pieniędzy, ja już 
dziś widziałam te wiadomości i wiedziałam, 
że ten facet skoczy.
Blondynka na to:
– Ja też je już dziś widziałam i myślałam, że 
drugi raz nie skoczy.

• • •

Mąż długo nie wraca do domu. Żona się bar-
dzo niepokoi:
– Gdzież on może być? Może sobie jakąś 
babę znalazł? – mówi do sąsiadki.
– Ty zaraz myślisz o najgorszym – uspokaja ja są-
siadka – może po prostu wpadł pod samochód.

• • •

Kowalski pyta szefa:
– Da mi szef urlop? Teściowa przyjeżdża.
– Nie ma mowy.
– Wiedziałem, że z szefa dobry człowiek.

• • •

Sekretarka do szefa:
– Panie dyrektorze, dostaliśmy wiadomość 
z naszej filii na Saharze, że brakuje im wody...
– E, tam! Jak zwykle przesadzają!
– Panie dyrektorze, według mnie sytuacja 
jest bardzo poważna, bo znaczek na liście był 
przyczepiony spinaczem...

• • •

Rozmawiają koledzy:
– Powtarzałeś coś przed egzaminem?
– No jasne.
– A co?
– Będzie dobrze, będzie dobrze...

• • •

– Ten nasz nowy kierownik to jakiś tępy jest, 
wiesz?
– A dlaczego?
– Już trzy razy dzisiaj pytał mnie, dlaczego nic 
nie robię!

• • •

– Halo, dzień dobry, Pańska żona przyjechała 
do naszego warsztatu...
– Wiem, zapłacę za naprawę auta.
– No dobrze, ale kto zapłaci za naprawę 
warsztatu?!

• • •

Przychodzi blondynka do cukierni i pyta:
– Co macie beż tłuszczu i cukru?
– Serwetki.

• • •

W biurze, szef krzyczy na pracownika:
– Już sam nie wiem, czy to ja jestem niespeł-
na rozumu czy pan!
– Jestem głęboko przekonany, że nie zatrud-
niłby pan wariata.

• • •

– Dlaczego ciągle spóźniasz się do pracy? 
– pyta szef pracownika. 
– Bo w windzie jest napisane „Tylko osiem 
osób” a wie pan ile zajmuje mi znalezienie 
pozostałej siódemki?

• • •

Pan od chemii pyta Jasia: 
– Co to jest SO2? 
Jasio nie wie, ale po kilku minutach odpowia-
da: 
– Ee... kurczę, mam to na końcu języka. 
Nauczyciel strasznie się przeraził: 
– Chłopcze wypluj to, to kwas siarkowy!

• • •

Mały Jasio wybrał się na mecz. Siedzący obok 
mężczyzna pyta go:
– Jak tu wszedłeś, synku?
– Miałem bilet.
– Sam go kupiłeś?
– Nie, tata kupił.
– A gdzie jest tata?
– W domu, szuka biletu.

• • •

Jak nazywa się fanka czekolady i internetu?
– Emilka
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   Sprzedam
  Sprzedam Ford Transit Custom 2021, 

przebieg 6300km, biały, 20.000 euro.  
T. 0475 943 641

  Uwaga młode mamy! Sprzedam ciuszki 
dziewczęce w bardzo dobrym stanie w 
rozmiarach od 1 miesiąca do 10 lat.  
T. +32 474 044 335

  Praca: szukam
  Młoda dziewczyna szuka pracy na 

miesiąc lipiec. Ewentualnie od września 
może być to praca dorywcza.  
T. 0489 624 167

  Poszukuję pracy 2 do 3 razy w tygodniu 
tylko i wyłącznie wieczorami z racji iż mam 
już pełen etat. Okolice: Gent, Bruksela, 
Ninove, Aalst. Branża : praca biurowa, jezyk 
pl, fr., ndl, podstaw. J.angi. T. 0471 234 566

  Podejmę jakąkolwiek pracę na terenie 
Belgii (Wallonia). Kiedyś 9 lat mieszkałem 
w Brukseli (znam j. francuski). Pracowałem 
w branży remontowo/wykończeniowej; 
później wyjeżdżałem na kontrakty 
jako szef ekipy/tłumacz i jednocześnie 
pracownik. Posiadam: prawo jazdy kat.: 
B,C,E oraz uprawnienia na wózki widłowe 
(i wjo) i ładowarki teleskopowe do 7.5 
m (Manitou). Ostatnio przez 5 lat byłem 
kierowcą TIR-a po UE. Mam wykształcenie 
średnie/techniczne z maturą. Jestem 

obecnie w Polsce (Konin); proszę o oferty, 
rozważę każdą propozycję. Może być praca 
u rolnika jako kierowca maszyn rolniczych, 
pochodzę ze wsi i praca w gospodarstwie 
nie jest dla mnie obca. Mail: baszek2@
wp.pl, T. +48 889 957 202 (whats’app)

  Szukam pracy w Belgii najlepiej od zaraz. 
Stanowiska: prace ogólnobudowlane, 
monter okien/szyb/drzwi, hydraulika, 
monter paneli słonecznych, malarz, 
tynkarz, murarz. Posiadam A1. Z ofertami 
proszę dzwonić na mój numer lub pisać na 
WhatsApp. T. 518 539 866

  Mieszkanie: wynajmę
  Szukam współlokatorki, pokój wejście z 

klatki schodowej dobra lokalizacja, tram 
81, 92,97, 93 ,8 bus 54, de lijn136, 137, 3 
przystanki do Louise, cena 250€ + opłaty, 
wolny od września, możliwość meldunku. 
T. 0032 465 455 619

  Wynajmę pokój umeblowany, z oddziel-
nym wejściem, łazienka, wc, prysznic i 

kuchnia. W spokojniej dzielnicy blisko me-
tra Tomberg, cena 450€. T. 0495 135 618

  Wynajmę studio ( kuchnia, pokój, łazien-
ka z wc) w pełni umeblowane. Kuchnia w 
pełni wyposażona w sprzęt. Okolice place 
Dailly. Studio bez meldunku, na jedna 
osobę. Cena 650€, opłaty oraz internet 
wliczone w czynsz. Więcej informacji.  
T. 0486 342 561

  Odnajmę pokój lub całe mieszkanie w 
dobrej lokalizacji w Gent w Belgii.  
T. 0032 468 155 685, 0048 666 607 473

  Wynajmę pokój spokojnej kobiecie, 
oddzielne wejscje, cena 450€ ze wszystkim, 
bez gwarancji. T. 0495 354 022 Artur 

  Mieszkanie 70m2 do wynajęcia w Ander-
lecht, Rue Emile Versé w pobliżu stadionu 
i Westland Shopping Center, mieszkanie 
+- 70m2 na drugim piętrze. Wolne 1/7, 
niedawno odnowione , wszystkie pokoje 
odmalowane + nowe panele podłogo-
we. Miesięczna cena: 820€ +stałe opłaty 
miesięcznie: 20€ za osobę za wodę+ 15€ za 
elektryczność klatki schodowej. Jadalnia, 
2 sypialnie, kuchnia wyposażona (meble 
ścienne i kuchenka), łazienka, piwnica, 
ogrzewanie indywidualne, wszystkie okna 
z podwójnymi szybami, domofon. Wynaj-
mujemy mieszkanie dla spokojnej rodzine 
(maksymalnie jedno dziecko) lub pary. Żad-
nych zwierząt. Własciciel mówi po polsku.  
T. 0475 615 524,  
e-mail: engleo@hotmail.be

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

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

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

Codziennie na www.gazetka.be nowe ogłoszenia!

SPRZEDAŻ I NAPRAWA
SMARTPHONY, TABLETY, KOMPUTERY

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

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

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

RUE DES MENAPIENS 44    
1040 ETTERBEEK         

(         MERODE)
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02/7207207

 SERVICE

POLSKI SKLEP SPOŻYWCZY DO PRZEJĘCIA
Sklep SUPERSMAAK w centrum Wemmel 

dobra lokalizacji, dobrze prosperujący, 
w pełni wyposażony.

Adres: Chaussée de Merchtem 61 
1780 Wemmel

Więcej informacji: 0494 725 910, 
mail: supersmaak@hotmail.com
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  Mieszkanie: szukam
  Szukam mieszkania do 1000€ z opłatami 

od zaraz, pilne. T. 0466 074 755
  Mężczyzna pracujący bez nałogów 

poszukuje pokoju z meldunkiem lub tylko 
samego meldunku. T. 0488 778 805

  Szukam meldunku. T. 0471 227 940

  Praca: zatrudnię
Aktualne ogłoszenia biur pracy  

znajdziesz na naszej stronie  
www.gazetka.be

  Entreprise générale spécialisée en réno-
vation située dans le sud de BXL recherche 
1 équipe supplémentaire: 1 responsable 
/ chef de chantier, parlant français et 
ayant une bonne expérience générale 
dans le bâtiment, avec de préférence des 
accès à la profession. Minimum 10 ans 
d’expérience, Permis B. Les connaissances 
élémentaires en informatique (Internet, 
Word et Excel ) sont requises. Disponibilité, 
régularité, autorité, propreté, honnêteté 
et ne buvant pas d’alcool sont des atouts 
indispensables pour la fonction. En plus 
nous cherchons 2 ou 3 ouvriers polyvalent 
ou spécialisés. Veuillez envoyer un CV à: 
olivier@miseajour.be ou me contacter au 
0479 877 862 pour tout renseignement.

  Poszukuję pary, mężczyznę i kobietę (30-
50 lat), bez dzieci. Praca: doglądanie domu 
i ogrodu, robienie zakupów. Mężczyzna 
może pracować na zewnątrz i okresowo w 
ogrodzie. Dom i ogród liczone oddzielnie, 
cena do uzgodnienia. Osoby z prawem 
jazdy. T. 0032 475 413 263 

  Sklep Smaczny w Sint Niklaas poszukuje 
osób chętnych do pracy. Od kandydatów 
oczekujemy przede wszystkim dyspozy-
cyjnosci, kultury osobistej, gotowości do 
pracy na zmiany oraz w weekendy. Oferuje-

my kontrakt belgijski w pełnym wymiarze 
czasu pracy.
Chętne osoby prosimy o przesłanie CV na 
adres mailowy smaczny.sn@gmail.com lub 
dostarczenie osobiscie do nas pod adres 
Watermolendreef 151, Sint-Niklaas, België 
kontakt telefoniczny 0483 241 121

 Wiadomości osobiste
  Pięćdziesięciolatek pozna sympatycz-

ną panią. Szukam bratniej duszy ale też i 
kobiety, chcę poznać kogoś na stałe. Jesli 
jesteś zainteresowana napisz do mnie A 
wkrótce się zapoznamy oczywiście bez 
presji.pozdrawiam. T. 0470 028 190

  Samotny mężczyzna pozna kobietę spo-
kojną z Brukseli, mam 44 lata, mój numer: 
+32 466 465 396 (0470 572 806)

  Nieruchomości
 Sprzedam pilnie dom drewniany do 

remontu lub rozbiórki z placem 19 arów, 
szerokość działki 12m, cena 12000€.  
T. 0488 006 185.  
Adres: Klukowo 34 – 18-214 Klukowo

 Sprzedam dom mieszkalny, ok. 200m z 
działką zagospodarowaną o powierzchni 7 
arów w Siemiatyczach.  

T. 0474 637 308 lub 0475 616 654
 Podlaskie, obok Narodowego Parku Bie-

brzańskiego, posiadłość około 2 hektarów, 
część lasu, część pola, stary domek drew-
niany do remontu, chlew przekształcony 
na salę, duża stodoła i dom mieszkalny, 2 
sypialnie, każda ma swoją łazienkę, biuro, 
salon, kuchnia i przedpokój. Więcej infor-
macji: T. 0486 800 676

 Sprzedam ładne, przestronne mieszkanie 
64m2 centrum Bialegostoku, ul. Lipowa, 
1 piętro, dwustronne, 3 oddzielne poko-
je, kuchnia, łazienka z toaletą. Miejsce 
parkingowe w podwórzu, lokal na rowery, 
piwnica. Dwa pokoje, kuchnia (zmywarka, 
piekarnik elektryczny) i przedpokój, remon-
towane +/- 5 lat temu, mieszkanie mało 
używane właściciel przebywał za granicą. 
Cena 535 tys złotych. Więcej informacji, 
zdjęcia proszę o kontakt. T. 0472 812 557

 Sprzedam dom 460m, działka 1000m, 
standard, automatyka, 4 sypialnie, 2 
łazienki, 2 salony, biuro, pralnia, piękny 
ogród. Doskonała lokalizacja, dojazd 20 
min do centrum Warszawy. Zdjęcia na priv. 
Cena 405 000 tys euro. Lokalizacja Polska 
Piastów, obrzeża Warszawy. T. +48 791 730 
370, email: kacprzakk@onet.pl

 Sprzedam 7 arów, dom 220m, zamieszka-
ły, 2 piętra i parter, Siemiatycze. T. 0475 61 
66 54 i 690 585 939 (0474 637 308)

Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej w Brukseli, Rue Stevin 139, pilnie poszukuje 
pracownika na stanowisko ds. obsługi sprzątającej i recepcyjnej Wymagania niezbędne:

• doświadczenie w branży hotelarsko – gastronomicznej (obsługa kelnerska),
• umiejętność dobrej organizacji pracy, dokładność i szybkość w działaniu,

• umiejętność radzenia sobie ze stresem i presją czasu, wysoka kultura osobista
Zakres obowiązków:

• obsługa recepcyjna oficjalnych przyjęć i spotkań organizowanych
w Stałym Przedstawicielstwie i rezydencji kierownika placówki,

• pomoc szefowi kuchni w przygotowaniach i podawaniu posiłków,
• utrzymywanie czystości w wyznaczonych pomieszczeniach biurowych placówki.

Osoby zainteresowane pracą na ww. stanowisku proszone są o przesłanie swojego CV oraz listu 
motywacyjnego w języku polskim na adres e-mail: piotr.bilecki@msz.gov.pl  

lub kontakt telefoniczny (od pn. do pt. w godz. 9-17) pod numerem +32 492 727 278.
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ANONIMOWI HAZARDZISCI
Informacje na temat uzależnienia od 

hazardu oraz zdrowienia  
pod numerem; +32 485 869 003

Spotkania AA -Anonimowych 
Alkoholików w Antwerpii zapraszamy na 

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

Adres: 2600 Antwerpia,  
Langebeeldekensstraat 18.  

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

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

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

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

Możesz to zrobić korzystając z infolinii na terenie Belgii: +32 488 080 063
Możesz również przyjść na mityng który odbywa się w Brukseli:
GRUPA ODNOWA 2006: poniedziałek  godz 20.00, Schaerbeek 1030, rue d’Anethan 19
GRUPA QUO VADIS: wtorek godz. 20.00, Bruxelles 1000, rue Le Corrège 19
GRUPA JAK TO DZIAŁA: piątek godz. 20.00 Saint Gilles 1060, rue Emile Feron 153

Informacje na stronie internetowej: www.aaintergrupaardeny.eu  

Dorosłe Dzieci Alkoholików / Dorosłe Dzieci Dysfunkcji są wspólnotą mężczyzn i kobiet, 
którzy wyrośli w otoczeniu gdzie miały miejsce uzależnienia lub dysfunkcja. Nie pozwól 

żeby Twój rodzinny nałóg lub dysfunkcja kierowały Twoim życiem.
Grupa Genesis, tel. 0491 32 14 73, e-mail: genesisbrukseladdaddd@hotmail.com

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

Tu dzielimy się doświadczeniem, siłą i nadzieją. 
Nasze spotkania odbywają się w każdy poniedziałek o 20h. 

Petit rue des Loups 68a, 1070 Anderlecht. Tel. 0032 485 866 445

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

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

KREW DAREM ŻYCIA-BELGIA  
możesz dowiedzieć się gdzie znajdują się najbliższe punkty krwiodawstwa.  

Odwiedź, dowiedz się i do ataku!

On lub ona pije? Nie radzisz sobie? 
Przyjdź do nas, dzielimy się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Mitingi są we 

wtorki od 19.30 do 21.00: Sterlingerstraat 4. 2140 Borgerhout. 
 Tel. 0483 67 48 26  

Bardzo serdecznie zapraszamy!

Grupa Al-Anon „Misja” 
zaprasza na spotkania wszystkich,  

którym bliski jest problem alkoholowy. 
Czwartek godz. 20.00,  

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

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

MITINGI ANONIMOWYCH 
NARKOMANÓW 

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

Lange Beeldekensstraat 18
2060 Antwerpia

tel.:+32 489 897 856
email: wolniwyzowoleni@gmail.com
Pomożemy Ci w znalezieniu drogi w 

życiu bez narkotyków.

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

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

Zapisy: terapiadda.geel@gmail.com

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

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

MASZ PROBLEM Z PICIEM

Polskojęzyczna Wspólnota 
Anonimowych Alkoholików 

Antwerpia zaprasza na spotkania

Niedziela godz. 18-20, czwartek godz. 
19:30-21, sobota godz. 18-20
Lange Beldeekensstraat 18, 

tel. (+32) 0484 931 102



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

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

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

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

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

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

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

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

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

NIEZBĘDNE ADRESY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+48 601 061 241
+48 667 953 241

PRZESYŁKI · PRZEPROWADZKI · PRZEWÓZ  AUT · TOWARÓW

KRZYSZTOF I URSZULA WOROSZYŁO

AUTO O POJEMNOŚCI  18M3
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