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Komisja Europejska od 1973 r. co 6 miesię-
cy publikuje kompleksową analizę stosunku 
mieszkańców państw członkowskich do in-
tegracji. Najnowsze wydanie Eurobarometru 
pokazuje, że tylko 50% Polaków ufa Unii, 38% 
nie ufa jej, a 12% nie ma zdania. To tylko tro-
chę lepiej niż unijna średnia (49% pozytywnych 
odpowiedzi i 43% negatywnych), ale już bardzo 
daleko za entuzjastyczną Portugalią (78% za-
ufania do UE), Irlandią (74%) czy Litwą (70%).
Autorzy badania zwracają uwagę, że tylko 
od zeszłego roku wskaźnik zaufania do Unii 
spadł w Polsce o 6 pkt proc., najwięcej z całej 
Wspólnoty. Oprócz Polski załamanie nastąpiło 
jedynie w Austrii (o 3 pkt proc., do 41%) i Da-
nii (o 1 pkt proc., do 62%).

•••

„Polska idzie w kierunku Rosji, Białorusi i Arme-
nii – krajów o najbardziej homo- i transfobicz-
nym prawodawstwie w Europie” – sygnalizuje 
Kampania Przeciw Homofobii. W samej UE 
Polska zajęła ostatnie miejsce rankingu ILGA-
-Europe, najważniejszego międzynarodowego 
rankingu mierzącego poziom równoupraw-
nienia osób LGBTI w Europie. W zestawieniu 
49 krajów Europy Polska zajęła z kolei miejsce 
43. – gorzej wypadły tylko Białoruś, Monako, 
Rosja, Armenia, Turcja i Azerbejdżan.
Przez ostatnie pięć lat Polska systematycznie 
obniża swoją pozycję w rankingu ILGA-Euro-
pe. W latach 2017–2019 byłą przedostatnia, 
by w 2020 r. spaść na ostatnie miejsce wśród 
krajów Unii Europejskiej. 
W ubiegłym roku zaobserwowano w Europie 
nasilenie represji politycznych wobec osób 
LGBTI, gwałtowny wzrost trudności społecz-
no-ekonomicznych oraz szerzenie się niena-
wiści w stosunku do społeczności LGBTI – na 

ulicach oraz w internecie. Świadome tego 
faktu władze krajowe muszą podjąć natych-
miastowe działania – ocenia Evelyne Paradis, 
dyrektorka ILGA-Europe.

•••

Od wybuchu pandemii Covid-19 minął rok. 
Mimo to blisko połowa uczniów na świecie 
(ponad 800 mln) nadal cierpi z powodu czę-
ściowego lub całkowitego zamknięcia szkół. 
Według raportu UNESCO opublikowanego 
w marcu br. ponad 100 mln dzieci spadnie po-
niżej minimalnego poziomu biegłości w czy-
taniu. 1,6 mld uczniów w ponad 190 krajach 
nie uczęszczało do szkoły z powodu pandemii. 
Do tej pory w 29 krajach szkoły pozostają cał-
kowicie zamknięte, w pełni otwarte placówki 
ma jedynie 100 krajów. Pozostałe korzystają 
z nauki hybrydowej.
Według danych UNESCO Polska znalazła się 
wśród pierwszych pięciu krajów Unii Euro-
pejskiej, których uczniowie najdłużej uczyli 
się w domach (ponad 35 tygodni). Uczniowie 
z Macedonii nie chodzili do szkoły 43 tygo-
dnie, Bośni i Hercegowiny – 38 tygodni, Sło-
wacji – 37 tygodni, a Łotwy – 36 tygodni.
Są to niepokojące dane, ponieważ na ca-
łym świecie szkoły były całkowicie zamknię-
te średnio od 3,5 miesiąca (14 tygodni) do 
5,5 miesiąca (22 tygodnie). 

•••

Prawie połowa Belgów chętnie wróci do pra-
cy, ale najlepiej w niepełnym wymiarze godzin 
– wynika z najnowszego sondażu przeprowa-
dzonego przez Acertę i StepStone. 
Osoby, które w czasie pandemii wykonywały 
swoją pracę w trybie zdalnym, już niedługo 
będą mogły powrócić do pracy. 47% respon-

dentów ucieszyło się z tej wiadomości. Z dru-
giej strony mniej więcej tyle samo Belgów 
woli pracę w domu.
Osoby zmęczone pracą z domu chciałyby po-
wrócić do miejsca pracy, ale tylko częściowo, 
a więc nie na 5, ale na ok. 2–3 dni w tygodniu. 
Kolejne 39% osób uzależnia powrót do miej-
sca pracy od krajowego programu szczepień. 

•••

W krajach Europy Środkowej trzecia fala za-
chorowań była wyjątkowo śmiercionośna, 
zwłaszcza po styczniu br. W konsekwencji 
w Czechach i na Węgrzech wskaźnik śmiertel-
ności jest prawie dwukrotnie wyższy niż śred-
nia UE, biorąc pod uwagę wszystkie zgony od 
początku pandemii. Na Słowacji wskaźnik ten 
jest wyższy o około 40% od średniej unijnej, 
a w Polsce o prawie 20%.
Oznacza to, że w wyniku pandemii te cztery 
kraje straciły około 140 tys. istnień ludzkich. 
Jednym z czynników może być fakt, że syste-
my opieki zdrowotnej w Europie Środkowej 
i Wschodniej są bardziej niedofinansowane. 
Te cztery kraje wydają mniejszą część swo-
jego PKB na opiekę zdrowotną niż wynosi 
średnia UE – chociaż Republika Czeska wy-
pada dobrze w szerszych wskaźnikach zdro-
wotnych.

•••

Belgowie są na czele 11 krajów europejskich, 
w których nie przestrzega się kodeksu dro-
gowego. 8 na 10 belgijskich kierowców po-
zwala sobie na odstępstwa od zasad ruchu 
drogowego, co czyni Belgię najgorszym kra-
jem wśród 11 europejskich państw badanych 
w nowym europejskim barometrze Fundacji 
Vinci Autoroutes.

B R E V E S
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POROZUMIENIE RADY I PE 
W SPRAWIE PASZPORTÓW 
SZCZEPIONKOWYCH
Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego 
i Rady UE osiągnęli 20 maja porozumienie 
w sprawie unijnego cyfrowego certyfikatu 
Covid, czyli tzw. paszportu szczepionko-
wego, który ma umożliwić swobodny prze-
pływ osób w Europie podczas pandemii.

Certyfikat będzie dostępny w formacie cyfro-
wym  lub  papierowym.  Będzie  potwierdzać, 
że dana osoba została zaszczepiona przeciw-
ko koronawirusowi, ma negatywny wynik 
testu  lub  przeszła  chorobę.  Wspólne  ramy 
unijne  umożliwią  państwom  członkowskim 
wydawanie certyfikatów, które będą następ-
nie akceptowane w innych krajach UE. 

Zgodnie  ze  wstępnym  porozumieniem, 
po  wprowadzeniu  certyfikatów  państwa 
członkowskie  UE  nie  powinny  nakładać 
dodatkowych  ograniczeń  w  podróżo-
waniu  w  związku  z  pandemią  Covid-19, 
„chyba  że  są  one  konieczne  do  ochrony 
zdrowia  publicznego”.  O  ewentualnych 
takich  środkach należy powiadomić  inne 
państwa  członkowskie  i  KE  najpóźniej 
z 48-godzinnym wyprzedzeniem.

Państwa  członkowskie  powinny  hono-
rować  świadectwa  szczepień  wydawane 
w innych państwach UE dla osób zaszcze-
pionych  preparatami  zatwierdzonymi  do 
użytku  w  Unii  przez  Europejską  Agencję 
Leków  (EMA).  Do  państw  członkowskich 
będzie należało podjęcie decyzji,  czy  ak-
ceptują również świadectwa szczepień in-
nymi szczepionkami wymienionymi przez 
Światową Organizację Zdrowia (WHO).

SANKCJE DLA BIAŁORUSI  
ZA ZATRZYMANIE SAMOLOTU 
RYANAIRA 
23 maja  br.  Białoruś  zmusiła  do  lądowania 
samolot Ryanair lecący z Aten do Wilna oraz 
zatrzymała dziennikarza Ramana Pratasiewi-
cza oraz jego partnerkę Sofię Sapiegi. Roman 
Pratasiewicz to białoruski aktywista i były re-
daktor opozycyjnego kanału NEXTA.

Bezprecedensowy akt przemocy  ze  stro-
ny  Białorusi  ma  się  spotkać  z  bezprece-
densową odpowiedzią. Przywódcy UE na 
szczycie  w  Brukseli  zdecydowali  o  nało-
żeniu  sankcji  na  przedstawicieli  reżimu 
białoruskiego.  Podjęto  decyzję  o  zakazie 
przelotów  przez  przestrzeń  powietrzną 

W I A D OMO Ś C I
UE dla białoruskich linii lotniczych i unie-
możliwieniu im dostępu do portów lotni-
czych UE. Zaapelowano również do prze-
woźników  lotniczych  mających  siedzibę 
w UE o unikanie przelotów nad Białorusią. 

Przywódcy  UE  zdecydowali  o  nałożeniu 
kolejnych  sankcji  na przedstawicieli  reżi-
mu  białoruskiego,  jak  również  sankcji 
gospodarczych  na  Białoruś.  Rada  Euro-
pejska w wydanym komunikacie zażądała 
natychmiastowego  uwolnienia  Pratasie-
wicza i Sofii Sapegi.

WHO – NOWE DANE O LICZBIE 
OFIAR PANDEMII 
Światowa Organizacja Zdrowia oszacowa-
ła, że w 2020 r. z powodu pandemii koro-
nawirusa zmarło co najmniej 3 mln osób. 
Oficjalne statystyki mówią o 1,2 mln ofiar. 
Według  danych  zgłaszanych  przez  wła-
dze  medyczne  poszczególnych  krajów, 
do  maja  2021  r.  pandemia  pochłonęła 
3,4 mln ofiar. Zdaniem WHO ta liczba na-
prawdę może być dwa, trzy razy wyższa.

–  Według  moich  ostrożnych  szacunków 
liczba  ofiar  pandemii  może  wynosić  od 
6 do 8 mln – powiedziała zastępczyni dy-
rektora generalnego WHO Samira Asma.

Przedstawiciele  WHO  podkreślili,  że  przy-
czyną  niedoszacowania  liczby  ofiar  jest 
m.in. brak w wielu krajach sprawnego sys-
temu  raportowania  o  zgonach  czy  niewy-
starczająca  liczba  przeprowadzanych  te-
stów na obecność kornawirusa. Przez to na 
Covid-19 umierało wielu pacjentów, u któ-
rych oficjalnie nie potwierdzono infekcji.

Z danych WHO wynika, że w 2020 r. poważ-
na różnica w  liczbach tzw. nadmiarowych 
zgonów  i  osób  uznanych  za  ofiary  epide-
mii występowała we wszystkich regionach 
świata. W samej Europie było 1,1–1,2 mln 
nadmiarowych zgonów i 600 tys. oficjalnie 
zgłoszonych ofiar pandemii.

BRUKSELA – STREFA 30 KM/H
1 stycznia 2021 r. w Brukseli wprowadzono 
ograniczenie  prędkości  do  30  km/h.  Z  naj-
nowszych  danych  zaprezentowanych  przez 
brukselską minister ds. mobilności Elke Van 
den Brandt wynika,  że wprowadzenie  stref 
z ograniczeniem prędkości do 30 km/h do-
prowadziło do znacznego zmniejszenia liczby 
wypadków. Co więcej, odnotowano spadek 
średniej prędkości na niemal wszystkich dro-
gach, a także mniejszą liczbę rannych. 

Z danych zgromadzonych przez organiza-
cję  Brussels  Mobility  (na  podstawie  da-
nych z kamer LIDAR) wynika, że doszło do 
zredukowania prędkości o 7–19 proc. na 
wszystkich drogach, niezależnie od  tego, 
czy ograniczenie prędkości wynosi 30 czy 
50 km/h. Potwierdzają to również pomia-
ry  prędkości  dokonywane  przez  fotora-
dary. Zmniejszenie średniej prędkości nie 
miało większego wpływu na czas podró-
ży. Brussels Mobility odnotowuje niemal 
identyczny  lub  nawet  nieco  krótszy  czas 
podróży, w zależności od pory roku. 

W  pierwszym  kwartale  2021  r.  doszło 
do  635  wypadków.  Dla  porównania, 
w  pierwszym  kwartale  2020  r.  było  ich 
814. Różnica ta wcale nie wynika z ogra-
niczeń  wprowadzonych  w  ramach  walki 
z pandemią – aby to udowodnić, wystar-
czy wspomniane dane porównać również 
z  ostatnim  kwartałem 2020  r.,  kiedy  pa-
nował lockdown. Wówczas liczba wypad-
ków także była wyższa i wynosiła 708. 

Zaobserwowano  też  spadek  liczby  poważ-
nych wypadków. W ciągu trzech pierwszych 
miesięcy roku liczba ofiar wypadków, które 
albo  zginęły na miejscu  zdarzenia,  albo  zo-
stały  ciężko  ranne,  była  najniższa  od  5  lat: 
odnotowano  łącznie  30  ofiar,  w  tym  dwie 
śmiertelne. Dla porównania, średnia z ostat-
nich  5  lat  wyniosła  44,2  ofiary,  zaś  liczba 
ofiar w pierwszym kwartale 2020 r. – 38.

SZCZEPIENIA W BELGII 
Osoby narodowości belgijskiej oraz rezy-
denci (każdy zarejestrowany w belgijskiej 
gminie)  mieszkający  w  Belgii  otrzymują 
listownie, mailowo lub SMS-em zaprosze-
nie  na  szczepienie  do  najbliższego  cen-
trum szczepień. 

W regionie Flandrii i Walonii każdy chętny 
na  szczepienie może  zapisać  się  na  listę 
rezerwową: www.qvax.be/region.

W Brukseli umówić się na szczepienie lub 
zapisać na listę oczekujących można na:

• https://bruvax.brussels.doctena.be 
lub  dzwoniąc  do  call  center  pod nu-
mer 02 214 19 19.

Pierwszą dawkę szczepionki otrzymało do 
tej pory 4 514 835 mieszkańców Belgii, co 
stanowi 39,28% dorosłej populacji. Około 
1 929 984 osób otrzymało drugą dawkę, 
co stanowi 16,79% dorosłej populacji.

Więcej informacje o szczepieniach w Belgii: 
www.info-coronavirus.be, www.jemevaccine.be.
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BELGIA  
ŁAGODZENIE OBOSTRZEŃ

9 CZERWCA

Złagodzenia wejdą w życie, jeżeli liczba 
osób przebywających na oddziałach inten-
sywnej terapii w szpitalach będzie zbliżona 
do 500 i kiedy ponad 80 proc. osób z cho-
robami przewlekłymi zostanie zaszczepio-
nych pierwszą dawką szczepionki przynaj-
mniej dwa tygodnie wcześniej. Planowane 
złagodzenia:
• będzie można przyjąć 4 osoby w domu 

(nie licząc dzieci),
• będzie można powrócić do pracy stacjo-

narnej na jeden dzień w tygodniu,
• dozwolone będą wesołe miasteczka, 

pchle targi, jarmarki,
• otwarte zostaną sauny, spa, centrum  

fitness,
• dozwolone uprawianie sportu amator-

sko: 50 osób wewnątrz, 100 osób na ze-
wnątrz,

• restauracje i kawiarnie będą mogły 
przyjmować wewnątrz lokalu 4 osoby 
przy stoliku (lub jedną rodzinę składa-
jąca się z większej liczby osób); między 
stołami trzeba będzie zachować 1,5 m 
odstępu. Lokale będą zamykane o 22.00, 
a tarasy będą czynne do 23.30,

• będzie można zorganizować przyjęcia 
i imprezy okolicznościowe do 50 osób 
w pomieszczeniach zamkniętych, pod 
warunkiem przestrzegania zasad obo-
wiązujących w branży gastronomicznej,

• w nabożeństwach, ślubach i pogrzebach 
odbywających się wewnątrz będzie mo-
gło uczestniczyć 100 osób, na zewnątrz 
200 osób,

• imprezy wewnątrz (teatr, koncert, kino) 
będzie można zorganizować dla 200 
osób, natomiast imprezy plenerowe dla 
400 osób,

• obozy szkolne będą możliwe dla maks. 
50 dzieci, jednak bez noclegów. Od 1 lip-
ca będzie można organizować obozy 
dla 100 osób z noclegiem, zalecane jest 
przeprowadzenie testów przed rozpo-
częciem obozu,

• będzie można wejść do wewnętrznych 
pomieszczeń w parkach zwierząt, par-
kach przyrody i parkach rozrywki.

Kolejny komitet konsultacyjny zaplanowa-
no na 5 czerwca br.

BELGIA    KORONAWIRUS
UNIJNE CERTYFIKATY 

KORONAWIRUS
Negocjatorzy z Rady Europejskiej i Parlamen-
tu osiągnęli porozumienie w sprawie tzw. 
„EU Covid-19 Certificate”, czyli Unijnego Cer-
tyfikatu Covid-19, który będzie poświadczać, 
czy podróżny został zaszczepiony lub przete-
stowany albo czy ma przeciwciała po prze-
bytej infekcji. Certyfikat ma być dostępny od 
1 lipca br.

Rodzaje certyfikatów
Od 1 lipca unijny certyfikat Covid będzie do-
stępny w wersji papierowej, do druku lub 
formacie cyfrowym na urządzeniu cyfro-
wym. Wszystkie wersje będą zawierać kod 
QR z istotnymi informacjami, a także pieczęć 
cyfrową potwierdzającą, że zaświadczenie 
jest autentyczne. Dostępne będą trzy rodzaje 
certyfikatów: zaświadczenie o szczepieniu; 
o negatywnym wyniku testu; świadectwo 
wyzdrowienia. Wszystkie będą bezpłatne dla 
obywateli UE. 
W Belgii certyfikaty będą wystawiane w ję-
zyku angielskim oraz w trzech językach naro-
dowych. Certyfikat będzie można otrzymać 
w formie cyfrowej na stronie internetowej 
ma santé.be oraz na stronach internetowych 
Regionów, kasy chorych (mutuelle) i za po-
średnictwem aplikacji mobilnej Covidsafe.be. 
Będzie można go również otrzymać, na ży-
czenie, drogą pocztową.

Czy posiadanie zaświadczenia oznacza 
koniec z kwarantanną i dodatkowymi 
badaniami?
Niekoniecznie. Zgodnie z umową, kraje po-
winny powstrzymać się od nakładania dal-
szych ograniczeń, takich jak kwarantanny czy 
testy na podróżujących z zaświadczeniem – 
„chyba że są one konieczne i proporcjonalne 
do wymogów ochrony zdrowia publicznego 
w odpowiedzi na pandemię Covid-19”.
Oznacza to, że kraje UE mogą nadal wymagać 
dodatkowych testów lub kwarantanny, jeśli 
uznają to za konieczne. Jest jednak nadzieja, 
że zrezygnują z takich restrykcji, w miarę jak 
wprowadzanie szczepionek będzie nabierało 
tempa.

Czy nadal będziemy płacić za testy?
To zależy od kraju, w którym mieszkamy. Eu-
rodeputowani postulowali, aby podróżni mie-
li dostęp do bezpłatnych testów, ostrzegając, 
że drogie testy sprawią, że dla niektórych po-
dróż pozostanie poza zasięgiem.
W odpowiedzi Komisja Europejska zobowią-
zała się przeznaczyć 100 mln euro, a być może 
nawet więcej, na testy, które będą bardziej 

przystępne cenowo, szczególnie dla grup 
osób, które regularnie przekraczają granice.
Komisja chce również w większym stopniu wy-
korzystywać tańsze, szybkie testy antygenowe.

Co zrobić, jeśli nadal czekamy na drugie 
szczepienie?
Pojedyncze podanie szczepionki daje zaświad-
czenie o otrzymaniu pierwszej dawki, nawet 
jeśli potrzebne jest powtórne szczepienie. Nie 
gwarantuje to jednak, że kraje pozwolą ominąć 
dodatkowe testy lub wymogi kwarantanny.

Czy wystarczy szybki test antygenowy?
Można będzie otrzymać dokument poświad-
czający wykonanie szybkiego testu, ale do 
krajów należy decyzja, czy to wystarczy do 
swobodnego podróżowania.

Jak długo ważny jest certyfikat?
Dowód przebytej infekcji (a zatem pewien 
poziom domniemanej odporności) ważny 
jest zgodnie z umową maks. przez 180 dni. 
Uważani za odpornych będą ci, którzy mają 
pozytywny wynik testu PCR, który potwier-
dza infekcję w przeszłości.
Ale, według urzędnika Komisji, testy na obec-
ność przeciwciał nie będą akceptowane, choć 
może się to zmienić, gdy pojawi się wystar-
czająco dużo dowodów naukowych, które 
potwierdzą, że takie testy są wiarygodne.
Umowa nie precyzuje, jak długo negatywny 
wynik testu PCR będzie ważny dla podróżu-
jących. Rozporządzenie w sprawie certyfika-
tów będzie obowiązywało 12 miesięcy.

Które szczepionki są objęte porozu-
mieniem?
Kraje UE muszą akceptować wszystkie 
szczepionki zatwierdzone przez Europejską 
Agencję Leków. Obecnie są nimi: Oxford/
AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Moderna oraz 
Johnson & Johnson. Ale kraje mogą również 
zdecydować się na przyjęcie innych szczepio-
nek, takich jak rosyjska szczepionka Sputnik, 
która jest stosowana przez Węgry.

Czy kraje będą gotowe na czas?
Komisja jest przekonana, że większość krajów 
będzie gotowa na czas, jeśli chodzi o przygo-
towania techniczne. 
Francja, Austria, Szwecja, Luksemburg, Chor-
wacja, Hiszpania, Bułgaria, Holandia, Włochy, 
Litwa, Niemcy, Grecja, Islandia, Republika 
Czeska, Dania, Belgia, Estonia i Cypr przete-
stowały już infrastrukturę cyfrową, która bę-
dzie im potrzebna do uwierzytelniania danych 
zawartych w certyfikatach.
Polska, Portugalia, Łotwa, Rumunia, Irlandia 
i Malta przeprowadzą jeszcze dodatkowe testy.
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 Dlaczego wybrałyście Belgię?
Sylwia: Mój mąż prowadził rozmowy z firmami 
w Singapurze, Genewie i w Brukseli. Traf chciał, 
że oferta amerykańskiej firmy z biurem w Bruk-
seli okazała się najbardziej interesująca. 
Anka: Przyjechałam tu ze względu na narzeczo-
nego, który jest Belgiem. Wcześniej zupełnie nie 
planowałam wyjazdu za granicę.

 Jak radzicie sobie z tęsknotą za Pol-
ską i czego wam najbardziej brakuje?

Sylwia: Ja nie tęsknię za krajem. Warszawa, 
Gdańsk, Tatry, Mazury – w każdej chwili mogę 
zaaranżować wycieczkę. Tęsknię za ludźmi. Za 
mama, tatą, Gosią, Agnieszką, Asią, Anią i Ar-
kiem. Za Hubertem i Ignasiem. Za ciocią Zosią 
i wujem Markiem. Za ciocią Stenią. Za byciem 
z nimi „tam”, a nie bez nich „tu”.
Beata: Na początku  było mi ogromnie trudno. 
Cała moja najbliższa i dalsza rodzina mieszka 
w Polsce, więc brakuje mi kontaktu i spotkań, 
imprez rodzinnych. Bycia częściej z nimi.
Ula: Tak, zdecydowanie brakuje mi kontaktów 
z rodziną. Rówieśników, którzy „nadają na tej 
samej fali”. Swobodnej rozmowy w języku pol-
skim, żartów, gry słownej. Sąsiadki, która przy-
niesie upieczone przez siebie ciasto.
Anka: Cieszę się, że o tym wspomniałaś, Ula, 
bo mnie też bardzo brakuje naturalnej rozmowy 
po polsku, np. z przyjaciółkami. Mój mąż mówi 
„po naszemu”, ale niestety na niektóre moje 
żarty reaguje konsternacją. (śmiech) Bardzo 
brakuje mi też codziennej obecności bliskich, 
zwłaszcza przy okazji świąt albo urodzin. 
Ale chyba większość z nas tak to odczuwa. 
Z czasem jest nieco łatwiej, zwłaszcza kiedy 
czas zapełnia praca i obowiązki, ale tęsknota, 
przynajmniej moja, nie mija. Jesteśmy ze sobą 
w rodzinie bardzo zżyci, więc było mi ciężko 
podjąć decyzję o przeprowadzce, ale bliscy 
bardzo mnie wspierali i nadal to robią. 

 Zanim tu przyjechałyście, jakie miały-
ście wyobrażenie o Belgii?

Beata: Nie wiedziałam praktycznie nic. Wszyst-
ko odkryłam na miejscu – wielojęzyczność, wie-
lokulturowość. To było bardzo dawno, pierwsze 
lata po otwarciu granic dla Polaków. 

Anka: Pamiętam, że kiedy pierwszy raz miałam 
tu przyjechać w ramach Erasmusa, oglądałyśmy 
z mamą program Roberta Makłowicza o Belgii i to 
były jedyne informacje, jakie o tym kraju zdołałam 
wtedy zapamiętać! W przewodniku przeczytałam 
dodatkowo, że na dworcach notorycznie okrada 
się turystów i że jeśli zgubisz się w Brukseli, mu-
sisz iść w dół i wtedy dotrzesz na rynek. Żałosna 
to była wiedza! Ale jakoś sobie poradziłam. 
Sylwia: Nie miałam żadnych wyobrażeń! I to 
jest chyba clue, jak mawiają moi anglosascy 
znajomi. Pierwsze tygodnie spędziłam zakwa-
terowana w hotelu przy Placu Stephanie, więc 
w samym sercu miasta. Każdego dnia odkry-
wałam nowe ulice i nazywałam je – w ramach 
oswajania nowego miejsca – nazwami ulic 
z mojej rodzinnej Łodzi. I tak Boulevard Général 
Jacques przemianowałam na ul. Narutowicza 
(z czasem zyskał rangę ul. Kościuszki), a Ave-
nue Louise na Kilińskiego. Łódź słynie ze swojej 
poprzemysłowej zabudowy, a o jej charakterze 
decydują wyjątkowe fabrykanckie pałace i wille 
oraz niezliczone secesyjne kamienice, tworzące 
XIX-wieczne centrum. Etterbeek, Schaarbeek, 
Ixelles – szukałam podobieństw, a nie różnic.

 Co najbardziej podoba wam się w Belgii?
Ula: Dobra komunikacja miejska! Szeroka oferta 
zajęć pozalekcyjnych dla dzieci oraz kursów dla 
dorosłych w przyzwoitej cenie.
Sylwia M.: A mnie to, że ze względu na niewiel-
ką powierzchnię można robić jednodniowe wy-
cieczki to w góry, to nad morze.
Beata: Wielokulturowość, otwartość na innych 
(przynajmniej w Brukseli). I ta wspaniała atmos-
fera w centrum stolicy: bary piwne, pchle targi… 
Sylwia: Uwielbiam tutejszą anonimowość! 
Nie ma wścibstwa, podglądactwa i sąsiedz-
kiego monitoringu. Tyle że każdy kij ma dwa 
końce. Ta anonimowość wpływa niestety na 
brak poczucia bezpieczeństwa. Mam wraże-
nie, że większość ludzi odwraca wzrok, kiedy 
wypadałoby zwrócić uwagę. Wydaje mi się, że 
przyczyną nie jest powszechna znieczulica, 
ale brak znajomości języka. Wiem po sobie, że 
w emocjach po polsku wyrzucam z siebie potok 
słów, a w języku obcym – ledwo pojedyncze, 
nieskładne zdanie.

Ewelina: Belgia kojarzy mi się z beztroskim cza-
sem studenckim, kiedy na krótką chwilę z polskiej 
rzeczywistości przeskoczyłam w system bruksel-
skiej edukacji. Był to czas pełen jesiennych liści, 
z tętniącym życiem Campusem, z fantastyczną 
ofertą kulturalną i rozrywkową, jarmarkiem bo-
żonarodzeniowym, światłami na rynku. Z drugiej 
strony Brukselę pamiętam jako pełną możliwości 
bazę wypadową – świetna sieć komunikacyjna po-
zwalała zwiedzać nie tylko okoliczne miasta i mia-
steczka, ale też większe metropolie zagraniczne. 
We wspomnieniach Bruksela pachnie nadal – ba-
nalnie! – czekoladą, frytkami na Jourdan, jasnym 
piwem, które wieczorami rozlewałam w małej 
knajpce w Etterbeeku. Najważniejsze w mojej 
pamięci są jednak relacje i życzliwość, której do-
świadczałam – od profesorów na uczelni, od in-
nych studentów, od kasjerów, przemiłego szefa, 
pracowników administracyjnych, od zwykłych ludzi 
na ulicy. Multikulturowa społeczność miasta i pełne 
tolerancji podejście wówczas mnie urzekły.

 Cudownie, że macie tak wiele pozy-
tywnych skojarzeń i doświadczeń, ale 
nie byłabym sobą, gdybym nie zaczę-
ła szukać dziury w całym! A zatem: 
czego nie możecie w Belgii znieść?

Sylwia M.: Najtrudniej przyzwyczaić się do 
morskiego klimatu, czyli przejmującego zimna, 
deszczowej pogody i długich porannych ciem-
ności zimą.
Anka: Mnie też trudno przywyknąć do tej słoty! 
Czasem, kiedy jest tak mokro i zimno, mam wra-
żenie, jakby mnie żaby obsiadły. (śmiech) Ale na 
poważnie, nie wydaje wam się, że czasem jest 
tu straszliwie brudno? Zwłaszcza w większych 
miastach, w dni odbioru śmieci...
Ula: I te worki na ulicach… Najgorszy dla mnie 
jest brak łatwo dostępnych śmietników. Oczywi-
ście nie możemy również zapomnieć o wiecznie 
zacinających się bramkach do kasowania bile-
tów w metrze, które blokują przejście. Ale mogę 
to wszystko znieść. (śmiech)
Beata: A mnie denerwuje podział na północ, 
Brukselę i południe. To wpływa na brak jedności 
i jednomyślności. Każdy region „ciągnie” mak-
symalnie w swoją stronę, bez oglądania się na 
potrzeby innych. 
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Bardzo gorąco dziękujemy wszystkim współpracownikom 
za ich kreatywność, wytrwałość i comiesięczną mobilizację!



Sylwia: Jako mama dwojga dzieci, które uro-
dziły się w Belgii, mam dużo zastrzeżeń co do 
zaprojektowania przestrzeni miejskiej w Bruk-
seli. Bo o ile kamienice w stylu art nouveau 
robią na mnie ogromne wrażenie, to spacer 
z wózkiem po brukselskim bruku z kamieni 
przyprawiał mnie (nie wspominając o moich po-
ciechach) o torsje. Dzieci dojrzały do pieszych 
wycieczek, ale osoby starsze i niepełnospraw-
ne ruchowo co dzień przeżywają gehennę. 
Ula: Masz zupełną rację! Mama z wózkiem 
w wielu miejscach blokuje cały chodnik, a wej-
ście do autobusu często graniczy z cudem!

 Jak długo zajęła wam aklimatyzacja 
w nowym kraju? I czy w ogóle czuje-
cie się tu „u siebie”?

Sylwia: W Belgii mieszkam od 15 lat. Przez długi 
czas szukałam odpowiedzi, czy jestem u siebie 
tutaj, czy jednak w Polsce. Stale zmieniałam zda-
nie. W Belgii tęskniłam za Polską, w Polsce – za 
Belgią. Całkiem niedawno doszłam do wniosku, 
że żyjemy w czasach, gdzie taka deklaracja jest 
zbędna. Mogę czuć się u siebie zarówno na łódz-
kich Bałutach czy Chojnach, jak i w Ixelles, Uccle 
czy Forest. Świat to globalna wioska, a wybór 
miejsca pobytu to luksus naszych czasów. 
Beata: Aklimatyzacja zajęła mi wiele lat, ale 
na pewno pomógł mi w niej związek z Belgiem 
i pełny kontakt z językiem oraz zanurzenie w ży-
cie belgijskiej rodziny i znajomych męża. Jego 
pomoc w odkryciu kultury, historii i gastronomii.
Anka: Chociaż dobrze mi tu w tym momencie, 
to nie mogę powiedzieć, że czuję się tu całko-
wicie zaaklimatyzowana. Nie zrozumcie mnie 
źle: jest bezpiecznie, mam pracę i rodzinę, ale 
nadal mówię, że jadę do domu, kiedy wracam 
do rodziców do Polski. 

 Jakie różnice kulturowe lub obyczajo-
we rzucają wam się w oczy? Do któ-
rych było wam się najtrudniej przy-
zwyczaić?

Beata: Chodzenie w domu w butach, podawa-
nie musu jabłkowego z mięsem. Całowanie się 
na powitanie! Znasz kogoś, nie znasz – 20 razy 
dziennie.
Anka: Ja nadal robię to bardzo niechętnie. Jeśli 
Covid ma jakieś pozytywne strony, to dla mnie 
jest to właśnie zerwanie ze zwyczajem obcałowy-
wania się z każdym i przy każdej okazji! (śmiech) 
Sylwia: Jak na stolicę Unii Europejskiej przy-
stało, Bruksela jest wielokulturowym tyglem. 
Mówi się, że jest tu tyle narodowości, co ga-
tunków piwa. Jednak jeśli coś jest wspólne, 
to jest niczyje. Razi mnie brak szacunku do 
miasta i do pracy miejskich służb porządko-
wych, wskutek czego mam wrażenie, że ulice 
(zwłaszcza w centrum) są wielkim wysypiskiem 
odpadów komunalnych.

 Pamiętacie jakieś zabawne sytuacje, 
które wynikły właśnie z różnic oby-
czajowych? 

Sylwia: Różnorodność wzbogaca, ale też 
wprowadza niejednoznaczności w obszarze 
obyczajów, tradycji czy organizacji społecznej. 
Pamiętam, kiedy podczas pierwszych Świąt 
Wielkanocnych z dumą paradowałam po dzielni-
cy z koszyczkiem ze święconką w ręku. W tram-
waju odkryłam, że coś jest na rzeczy, kiedy na-
trętni pasażerowie badawczo podglądali ukryte 
pod haftowaną chusteczką kraszanki, pęta 
kiełbasy, kromki chleba i lukrowane baranki. 
Dopiero pod kościołem, gdzie zebrała się Po-
lonia, pokrzepiłam się, że nie straciłam zmysłów 
ani nie pomyliłam kartek z kalendarza. Od tej 
pory Wielkanoc wolę spędzać w Polsce, gdzie 
świętom towarzyszą rozliczne obrzędy.
Anka: Pamiętam, jak kiedyś teść przywiózł nam 
pęk rabarbaru, a ja z radością oznajmiłam moje-
mu belgijskiemu mężowi, że zrobię kompot. On 
przystał na ten pomysł, co mnie ucieszyło, bo 
nawet nie wiedziałam, że tu na kompot mówi się 
tak samo jak w Polsce. Wlałam wodę do garnka, 
wkroiłam rabarbar i dorzuciłam inne owoce. Tho-
mas wyszedł, a kiedy wrócił, zaserwowałam mu 
kubek z napojem. Popatrzył i zareagował nie-
małym zdziwieniem: zapytał co to. Odparłam, że 
kompot, na co on wyjaśnił mi, że kompot w Bel-
gii to zasmażane owoce, a nie napój. 

 Czy spotkałyście się kiedyś z nietole-
rancją ze strony Belgów?

Sylwia: Nie wiem. Bywa, że mam takie wra-
żenie, ale nie mam pewności, czy wynika to 
z nietolerancji, czy z braku zrozumienia. Komu-
nikacja w języku obcym nadal nie jest dla mnie 
spontaniczna – brakuje w niej uczuć, plastycz-
ności, subtelności.

 Jak sobie radziłyście z nieznajomo-
ścią języka? Co było dla was najtrud-
niejsze w jego opanowaniu?

Anka: Miałam to szczęście, że zaczęłam już 
w Polsce studia na niderlandystyce na KUL, 
wiedziałam zatem to i owo, ale języka nauczy-
łam się tak naprawdę tu na miejscu. Oglądam 
tutejszą telewizj, czytam książki, zaczęłam od 
tych dla dzieci, a potem już poszło z górki. 
Mój mąż często mnie poprawia, co pozwala 
mi uniknąć niezręcznych sytuacji. Chodziłam 
tu oczywiście na kurs językowy, nadal pracu-
ję nad wymową i akcentem. Niektórych słów 
zwyczajnie unikam, bo wciąż nie umiem ich po-
prawnie wypowiedzieć. Pomaga mi również to, 
że w pracy komunikujemy się po niderlandzku, 
więc siłą rzeczy muszę przełamać strach i nie-
pewność i zwyczajnie zacząć gadać. Z francu-
skim jest u mnie dużo gorzej, ale na szczęście 
nie muszę go aż tak często używać. 

Sylwia: Przez pierwsza lata emigracji uczest-
niczyłam w kursach języka francuskiego i ni-
derlandzkiego dla Polaków. Niewiele pamiętam 
z tych gramatycznych wprawek, ale na zawsze 
pozostanie mi wspomnienie pierwszej kolacji 
wigilijnej wśród kursantów. Wracając do zna-
jomości języków, nie opanowałam ich do dziś 
w takim stopniu, w jakim chciałabym (choć mąż 
dopowiada, że jestem zbyt skromna). Nie mam 
tej pewności siebie. Kiedy ktoś nagabuje mnie 
dłuższą konwersacją, nadrabiam uśmiechem 
i wycofuję się raczkiem.

 Jak na przestrzeni lat waszego poby-
tu zmieniły się Belgia i Polska?

Sylwia: Jeszcze 15 lat temu widziałam między 
nimi dysproporcje, a dziś generalne nierówności 
zmniejszają się.
Beata: Belgię przez ostatnie lata bardzo do-
brze poznałam i zrozumiałam, z czego wyni-
kają różnice. Są sprawy, które z biegiem czasu 
się zmieniły. Widzę oczywiście różnice, jeżeli 
chodzi o integrację innych narodowości, nie 
wszyscy jej teraz chcą, nie chcą dostosować 
się do zasad kraju, w którym zdecydowali się 
żyć. Pozytywne zmiany w Polsce to rzecz jasna 
modernizacja. Coraz większą wagę przywiązu-
jemy też do znajomości języków, co pomaga 
w zacieraniu różnic i we wzajemnym pozna-
waniu siebie. Negatywnie odbieram za to dużą 
komercjalizację (centra handlowe na każdym 
rogu), brak tolerancji i kultury.
Ewelina: Dzięki współpracy z „Gazetką” (to już 
chyba 13 lat!) wracam często w brukselskie 
czasy studenckie i podglądam, jak zmieniło się 
życie tego tętniącego niegdyś magnetyzującą 
energią i różnorodnością miasta. Czy żałuję, 
że nie jest to moje miasto? Czasami tak... Choć 
częściej po prostu wróciłabym do tamtych cza-
sów beztroski i zabawy.

 Gdybyście mogły przenieść się w cza-
sie, co powiedziałybyście dawnej so-
bie, która dopiero co trafiła do Belgii?

Anka: Zdecydowanie postaraj się poznać Bel-
gię nieco bardziej – poczytaj o życiu codzien-
nym i zwyczajach, bo pozwoli ci to uniknąć wielu 
żenujących sytuacji. Ale najważniejsze: miej od-
wagę wyjść do ludzi i poznać swoich sąsiadów, 
mów po niderlandzku, nawet jeśli początkowo 
nie bardzo ci to wychodzi!
Beata: Że całkowicie zwariowałam, ale czego 
nie robi się z miłości. (śmiech) 
Sylwia: Powiedziałabym dokładnie to samo, co 
usłyszałam od swojej przyjaciółki Patrycji, która 
kilka lat przede mną wyemigrowała do Austrii: 
„Uśmiechaj się do ludzi, bo uśmiech jest prze-
pustką do wszystkiego”.

oprac. Anna Albingier
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Każdy z nas jest wyjątkowy. Niemniej 
jednak niektórzy już od wczesnego 
dzieciństwa wykraczają ponad przecięt-
ną. Cudownym dzieckiem nazywamy 
osobę, która we wczesnym wieku opa-
nowała co najmniej jedną trudną umie-
jętność na poziomie dorosłego profe-
sjonalisty. W odróżnieniu od dziecka 
wykazującego duże ogólne zdolności 
cudowne dziecko bardziej koncentru-
je się na jednym rodzaju aktywności. 
Stopień „cudowności” wyznaczany jest 
przez poziom talentu malucha w sto-
sunku do wieku.

Ponoć każde małe dziecko skrywa 
w sobie niebywały potencjał. Od 
wczesnych lat ma naturalne zdolności 
językowe oraz słuch absolutny, który 
wystarczy w nim aktywować. Wolf-
gang Amadeusz Mozart, austriacki 
kompozytor i wirtuoz gry na instru-
mentach klawiszowych, przyszedł 
na świat w 1756 roku w Salzburgu. 
Z siedmiorga dzieci Leopolda Mozarta, 

nadwornego skrzypka i kompozytora, 
oraz jego żony Anny Marii przeżyło tyl-
ko dwoje: Wolfgang i starsza od niego 
o pięć lat siostra Maria Anna. 

Mały Mozart od piątego roku życia uczył 
się pod kierunkiem ojca gry na klawesy-
nie. Ambitny Leopold zrezygnował z wła-
snej kariery i poświęcił się edukacji uzdol-
nionych dzieci, z dumą prezentując ich 
talenty na europejskich dworach książę-
cych. Wolfgang, mając sześć lat, wyjechał 
z ojcem w podróż po Europie. W Mona-
chium, Wiedniu, Hadze, Amsterdamie, 
Genewie i Zurychu budził niezmierny za-
chwyt, dlatego nie bez przesady okrzyk-
nięty został cudownym dzieckiem. Prze-
łomowy okazał się rok 1764, kiedy to dał 
koncert dla Ludwika XV w Wersalu oraz 
dla Jerzego III w pałacu Buckingham. 
Dzięki temu w 1769 roku awansował na 
koncertmistrza kapeli arcybiskupiej. 

Wolfganga spotykały liczne zaszczyty. 
Przyjęto go do grona członków Acca-
demia Filarmonica, a papież nadał mu 
tytuł kawalera orderu „Złotej Ostrogi”. 

Podobno podczas pobytu w Rzymie 
Mozart miał okazję wysłuchać „Mi-
serere” Gregoria Allegriego w Kapli-
cy Sykstyńskiej. Utwór ów był pilnie 
strzeżony. Można go było wykonywać 
tylko w tym jednym miejscu i nikt nie 
miał prawa posiadać zapisu nutowe-
go. Młodemu Mozartowi wystarczyło 
wysłuchać go raz, by chwilę później 
odtworzyć melodię w całości z pamięci.

Dzieciństwo upłynęło cudownemu 
dziecku na mozolnej pracy, uciążliwych 
podróżach i koncertach dla wybitnych 
tego świata. Taki tryb życia osłabił zdro-
wie Mozarta, który borykał się z różny-
mi chorobami. Niemniej jednak gdyby 
nie upór jego ojca, rodzicielska wiara 
w ponadprzeciętny potencjał i przedsię-
biorczość, być może nikt poza granicami 
Salzburga nie usłyszałby o chłopcu, który 
swój pierwszy utwór – „Menuet i Trio, KV 
1” – skomponował, mając pięć lat. Dziś 
wokół jego osoby narosło wiele legend 
i kontrowersji. Bo też trudno wyobrazić 
sobie, jak człowiek, który przeżył zaled-
wie trzydzieści pięć lat, zdołał napisać sie-
demset utworów, w tym rozbudowane 
i niebywale oryginalne opery i oratoria.

Dużo szczęścia jako dziecko miał także Pa-
blo Ruiz Picasso, urodzony 25 październi-
ka 1881 roku w Maladze. Ten hiszpański 
malarz, rzeźbiarz, grafik, ceramik oraz 
poeta uznawany jest za jednego z naj-
wybitniejszych artystów XX wieku. Jego 
rodzicami byli José Ruiz y Blasco i Maria 
Picasso y Lopez. Ojciec Pablo był arty-
stą zarabiającym na malowaniu, m.in. 
ptaków i innych zwierząt łownych. Pro-
wadził także zajęcia plastyczne i spełniał 
obowiązki kuratora miejscowego mu-
zeum. Gdy syn zaczął ujawniać uzdol-
nienia malarskie i plastyczne, to on 
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York Times” napisał: „Odszedł najwięk-
szy udany eksperyment w historii. Uda-
ny, choć zakończony całkowitą klęską”.

Talenty mogą być wielorakie. Talent 
może dotyczyć sfer intelektualno-po-
znawczych (lingwistyczne, naukowe, 
artystyczne) bądź ruchowych (sport, 
taniec). Odkryty i właściwie pokierowa-
ny wpływa nie tylko na osiąganie suk-
cesów, ale też daje poczucie satysfakcji.

Mówi się, że odkrycie talentu to dopiero 
połowa drogi. Sam dar to za mało. Bo za 
całym sukcesem stoi żmudna praca. Je-
śli zlekceważysz wyróżniającą się umie-
jętność dziecka, być może już nigdy nie 
będzie mieć ono okazji wspiąć się na 
wyższy szczebel. Jeśli maluch kopie pił-
kę – graj razem z nim. Jeśli córka śpie-
wa do grzebienia, nagrywaj jej występy 
i motywuj do pracy nad głosem. Jeśli syn 
nie rozstaje się z kredkami, zabierz go do 
sklepu dla plastyków, by mógł rozgościć 
się w królestwie barw. Poszukaj zajęć 
rozwijających zainteresowania dziecka 
(nie zawsze kosztują fortunę; wystar-
czy popytać w dzielnicowych domach 
kultury). Porozmawiaj z wychowawcą 
klasy, by i kadra pedagogiczna miała 
na względzie jego uzdolnienia. Jak po-
wtarzał Ken Robinson, brytyjski pisarz, 
lider w dziedzinie rozwoju kreatywności, 
wszyscy rodzimy się z ogromnymi pokła-
dami naturalnych talentów, ale do cza-
su, kiedy kończymy szkołę, zdecydowa-
nie zbyt wielu z nas traci z nimi kontakt. 
Wielu niezwykle utalentowanych ludzi 
nie uważa siebie za takich, ponieważ to, 
w czym byli dobrzy, nie było w szkole 
doceniane albo było wręcz piętnowane.

Napędzaj dopóty, dopóki sprawiasz 
dziecku radość. Poluzuj w momencie, 
kiedy trafisz na opór, zmęczenie i brak 
motywacji. Nie popychaj dziecka na siłę 
w żadnym kierunku, nie narzucaj wie-
dzy, nie przeciążaj nieumiarkowaną licz-
bą zajęć pozalekcyjnych. Nie miej zbyt 
wyśrubowanych oczekiwań. Podążaj 
za dzieckiem, w jego własnym tempie. 
Dziecięce pasje można przekuć w wielki 
projekt, ale tylko wtedy, gdy spełniasz 
marzenia dziecka, a nie swoje. Bo po-
zbawisz geniusza geniuszu. Pamiętaj, że 
ekstremalna inteligencja nie zawsze jest 
synonimem szczęścia.

Sylwia Znyk

zaczął uczyć go malowania i malarstwa 
olejnego. Młody Pablo okazał się lotnym 
uczniem. Legenda głosi, że osiągnął bie-
głość w sztuce rysunku, zanim jeszcze 
nauczył się rozróżniać litery.

W wieku trzynastu lat Picasso trafił 
do School of Fine Arts w Barcelonie. 
W 1897 roku rozpoczął studia w Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernan-
do w Madrycie, wówczas w najlepszej 
akademii sztuki w Hiszpanii, jednak nie 
zagościł tam na dłużej. Nijak nie paso-
wał do szkolnego rygoru. Wolał, jak bez 
owijania w bawełnę twierdził, włóczyć 
się po wystawach sztuki w Prado, gdzie 
mógł studiować dzieła takich artystów 
jak El Greco, Francisco de Goya, Diego 
Velázquez i Francisco de Zurbáran. 

Picasso dorastał w artystycznej atmos-
ferze. Na przestrzeni lat ukończył kilka 
tysięcy obrazów. Jego talent, odkryty 
przez ojca, został w porę dostrzeżony 
i doceniony, choć ponoć o gustach się 
nie dyskutuje. Krąży anegdota, że do 
pracowni Picassa przyszedł kiedyś listo-
nosz, nowy w swoim rewirze. Oddając 
malarzowi list, rozejrzał się po pracowni, 
po czym powiedział: „Zdolnego ma pan 

synka”. Zbity z tropu artysta zapytał dorę-
czyciela, dlaczego tak uważa. Niezrażony 
listonosz odpowiedział: „Przecież widać, 
tyle tu dziecinnych obrazków!”. Kto wie, 
może gdyby nie wprawne rodzicielskie 
oko, dzisiaj nikt nie byłby gotów wydać 
ponad stu milionów dolarów za najbar-
dziej znane i pożądane prace Picassa!

William James Sidis urodził się 1 kwiet-
nia 1898 w Nowym Jorku. Jest uznawa-
ny za jednego z najinteligentniejszych 
ludzi w historii – matematyk, kosmolog, 
socjolog, antropolog, językoznawca i ju-
rysta. Był synem Borisa Sidisa oraz Sary 
Mandelstaum, żydowskich imigran-
tów z Ukrainy. Edukację rozpoczął już 
pierwszego dnia życia. Mając zaledwie 
miesiąc, rozpoznawał i wymawiał poka-
zywane mu litery. Jako czterolatek czytał 
„New York Timesa” i pisał na maszynie. 
Zdał egzamin na prestiżowy Uniwersy-
tet Harwarda, mając zaledwie dziewięć 

lat, jednak nie pozwolono mu rozpocząć 
studiów do lat jedenastu. Był najmłodszą 
osobą przyjętą na tę uczelnię, a później 
stał się jej najmłodszym profesorem. 
Jego IQ miało wynosić 260 punktów. To 
o 90 więcej niż przypisuje się ojcu współ-
czesnej fizyki – Albertowi Einsteinowi.

Wiliam nie był jednak geniuszem-sa-
morodkiem. Za jego absurdalnymi 
zdolnościami stał ojciec, Borys Si-
dis. Uciekinier z należącego niegdyś 
do Rzeczpospolitej Obojga Narodów 
ukraińskiego Berdyczowa, który dzięki 
pracy nad sobą został cenionym au-
torytetem, współzałożycielem nowo-
jorskiego Instytutu Psychiatrycznego. 
Borys był przekonany, że odpowiednia 
tresura wyzwala potencjał człowieka. 
Żona, porzuciwszy praktykę lekarską, 
dołączyła do eksperymentów męża. 
Postanowili wychować małego Wiliama 
na geniusza, już od pierwszych dni jego 
życia wdrażając misternie utkany plan 
edukacyjny. Uważali, że umysł buduje 
się tak jak mięśnie, a te nie powstają 
od leżenia w łóżku. Podobno Borys Si-
dis stosował wyrafinowane techniki, 
w tym hipnozę, aby rozwinąć potencjał 
i zdolności syna w młodym wieku. Mat-
ka też dokładała do pieca, opracowując 
co rusz nowe strategie uczenia się.

Amerykańska publiczność szalała na 
punkcie cudownego dziecka. Media do-
nosiły, że ośmioletni syn pary imigrantów 
biegle mówi po francusku, niemiecku, ro-
syjsku, turecku, ormiańsku, łacińsku i an-
gielsku. Ba, nawet stworzył własny język, 
na domiar z własną ortografią i grama-
tyką. Prawda, Wiliam intelektualnie nie 
miał sobie równych, ale pod względem 
emocjonalnym był nadal małym dziec-
kiem. Młody chłopiec przeżył załamanie 
psychiczne. Studia ukończył w wieku 
szesnastu lat, ale nie szukał rozgłosu. 
Geniusz miał dość publicznej kontroli, 
która towarzyszyła mu przez całe dzie-
ciństwo. Wszechstronne talenty i roz-
głos medialny stały się przekleństwem. 
Czuł się jak szczur laboratoryjny, przed 
którym cały świat stawia niebosiężne 
wymagania. Po próbach zaczepienia się 
w różnych pracach dorywczych, a także 
po epizodzie z pobytem w więzieniu, 
całkowicie odciął się od rodziców, któ-
rych nadgorliwość okazała się toksycz-
na. Owszem, nadal publikował książki, 
zaprzęgając do pracy swój niezwykły 
umysł, ale zawsze pod pseudonimem. 
Po śmierci cudownego dziecka „The New 
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SMACZNIE I Z POLOTEM
Pochodząc z rodziny o splątanych korzeniach 
polskich, ukraińskich, ormiańskich, węgierskich 
i austriackich Robert Makłowicz z pewnością 
miał okazję wyćwiczyć swoje kubki smako-
we wystarczająco, żeby nie tylko poko-
chać gotowanie, ale też rozsmakować 
się w historii kuchni świata. Nie od 
razu jednak zdecydował się na związanie 
swojej kariery z szeroko pojętymi kulinaria-
mi. Najpierw postanowił studiować prawo, 
a później historię na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim. Potem, jak wielu absolwentów, 
wyjechał do Anglii, gdzie jego miłość do je-
dzenia rozszalała się na dobre. Po powrocie 
do kraju rozpoczął współpracę z „Gazetą 
Wyborczą”, gdzie ze smakiem rozpisywał 
się o jedzeniu. Nazwisko wygadanego kryty-
ka kulinarnego bardzo szybko zyskiwało na 
popularności, aż przyciągnęło uwa-
gę telewizji. I tak to w 1998 r. (tak, to 
było naprawdę tak dawno!) rozpoczęła 
się przygoda, w której mogliśmy wszyscy 
z radością uczestniczyć przez kolejne 22 lata. 

Niedzielne podróże z Makłowiczem to nie tylko 
poznawanie nowych przepisów i smaków, ale 
też prawdziwa uczta dla miłośników historii, 
kultury i anegdoty. „Podróże kulinarne” nigdy 
nie były jedynie prostym i przyjemnym progra-
mem o gotowaniu, gdzie przepis gonił przepis 
i na nic innego nie było już miejsca – każdy od-
cinek to spotkanie z tradycjami i przeszłością 
miejsc, które akurat Makłowicz odwiedzał. 
Wszystko to przeplatane najróżniejszymi aneg-
dotami, żarcikami i ciekawostkami, które z go-
towaniem bardzo często nie mają nic wspólne-
go. Z odcinka poświęconego Belgii dowiedzieć 
się można na przykład, że linia tramwajowa 
biegnąca wzdłuż tutejszego wybrzeża liczy 80 
km i jest dłuższa od tej, która „wiedzie z Łodzi 
przez Zgierz do Ozorkowa (30 km)”. 

Anegdoty, którymi Makłowicz sypie jak z rę-
kawa, wstawki historyczne na temat restau-
racji i lokalnych dań nadają jego programom 
unikalnego charakteru. Wielu fanów przy-
znaje, że właśnie dla tych opowieści i dygresji 
pozostaje z nim przez wszystkie sezony jego 
kulinarnych wojaży. Potrawy, które kucharz 
przygotowuje (często na tle niezwykłych wi-
doków), są jak wisienka na smakowitym i bo-
gatym torcie. Trzeba przyznać, że ma w sobie 
„to coś”, co sprawia, że nie można przestać 
go słuchać. Wyjątkowa charyzma i talent do 

przyciągania uwagi w połączeniu z ogromną 
wiedzą oraz miłym usposobieniem odegrały 
z pewnością wielką rolę w wykreowaniu Ma-
kłowicza na ulubieńca „internetów”. Co jesz-
cze widzą w nim „młodzi” i dlaczego ta mania 
powinna zostać z nami na dłużej?

KRÓL ROBERT I
Od kilku miesięcy w sieci jest go pełno. Rene-
sans przeżywają stare odcinki „Podróży kuli-
narnych”, a sam pan Robert zyskuje sympatię 
młodzieży bez rzucania mięsem, obśmiewa-
nia przeciwników i okłamywania fanów. Jeśli 
nawet tylko mała część zafascynowanych nim 
młodych obejrzy kulinarne serie, przeczyta 
kilka felietonów i zainteresuje się kulturą i hi-
storią jakiegoś miejsca, będzie to więcej niż 
większość polskich influencerów może wpi-
sać sobie w CV. Internet pokochał Makłowi-
cza za zachwycanie się prostymi rzeczami, jak 
wyśmienity sznycel albo piesek jedzący kope-
rek (ten film polecam jako najlepszą terapię 
na belgijskie niepogody). Jeśli Makłowicz opo-

wiada żart albo anegdotę, to nie mają one nic 
wspólnego z chamstwem i plotkarstwem. To 
humor pierwszego sortu, który należy sma-
kować, ale nie jest on przy tym snobistyczny 

i sztucznie napompowany. 

To, że właśnie wśród młodzieży Makło-
wicz zyskuje popularność, pokazuje 
dobitnie, że nie należy wszystkich z tej 

grupy odbiorców traktować jak dresów 
z ławeczki pod blokiem. Nie wszystkich śmie-
szą kabarety, w których „chłop się przebrał za 
babę”, nie każdego pociągają książki, w któ-
rych co drugie słowo jest na „k”, a historia 
toczy się wokół porwania i gwałtu. Są też 
młodzi, i to całkiem silna grupa, którzy za 
swojego guru obrali miłośnika historii, wę-
gierskiej kuchni i kąpieli w dzieży wypełnio-

nej winem. Dzięki jego wiedzy i nienachalne-
mu sposobowi jej przekazywania fani mogą 

poszerzyć horyzonty, nie wychodząc 
z domu. Do Makłowicza przekonuje 

młodzież także jego otwartość i szcze-
rość. Doskonale zdaje sobie sprawę ze 

swojej popularności wśród tej grupy, ale nie 
usiłuje się na siłę do niej upodobnić. Nie musi 
kulawo udawać, że jest cool, nie musi paro-
diować języka internetu i slangu młodych, nie 
zaczyna wciskać fanom kolejnych produktów 
od sponsorów. Pozostaje sobą – miłym panem 
z telewizji, którego słucha się z przyjemnością 
i na którego nie można patrzeć bez szerokiego 
uśmiechu. Opowiada o kuchni miejsc, które 
odwiedza, z taką pasją, że aż na sercu robi się 
cieplej. Wszystkie odwiedzane miejsca i napo-
tykanych ludzi traktuje z szacunkiem i nie rzuca 
za każdym razem, że „u nas wszystko lepsze”, 
że „tu się nie znają”, „a kiedyś było lepiej”. Ma-
kłowicz cieszy się każdym nowym smakiem, 
zachwyca widokami jak turysta, i tym właśnie 
pociąga nas za sobą. 

Jego zaraźliwy śmiech i wyrafinowane żarty 
potrafią, jak przyznają wierni fani, rozjaśnić 
smutne dni kwarantanny. W czasie kiedy po-
dróże, nawet te najbliższe, są bardzo ograni-
czone, Robert Makłowicz przynosi powiew 
wakacji i przygody do naszych domów. Nie-
dzielne popołudnia bez programów kulinar-
nego gaduły w telewizji nigdy już nie będą 
takie same, ale nie wszystko na szczęście 
stracone, bo w internecie można wciąż jesz-
cze smakować menu, które z przyjemnością 
dla nas przygotował. Smacznego zatem!

Anna Albingier

Od kilku miesięcy polski internet ma nowego władcę – znawcę kuchni, gawędziarza, podróżnika i jedną z naj-
sympatyczniejszych polskich osobowości medialnych: Roberta Makłowicza. Bez „Podróży kulinarnych” i „Ma-
kłowicza w podróży” wielu z nas trudno sobie wyobrazić niedzielne popołudnie. Ciepły głos, otwartość, roz-
legła wiedza, anegdoty i unikatowe podejście do gotowania zyskały mu rzesze fanów. Co ciekawe, od czasu 
zakończenia współpracy z TVP popularność pana Roberta nie runęła, jak wielu wróżyło, na łeb na szyję, ale 
rośnie jak najlepsze bułeczki. Co ciekawe, ci, którzy w tej chwili zachwycają się jego talentem, to nie nasze 
babcie i dziadkowie, ale młodzież, która postanowiła koronować go na króla internetu.
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Każda zmiana zaczyna się 
w naszych domach.

zespół MAGABEL

W czerwcu obchodzimy dwa ważne święta:

Dzień Dziecka i Dzień Taty!

Życzymy, zarówno dzieciom jak i tatusiom, wielu 

wspólnych magicznych chwil, wypełnionych 

radością i zabawą. Niech Wasza wspólna podróż 

przez życie obfituje w wartościowe doświadczenia 

i bezgraniczną miłość.

Dynamiczność

Opieka

Zaangażowanie

Niezawodność

Dołącz do Magabel i poznaj nasze wartości:

 Realizujemy nasze marzenia i rozkwitamy jeszcze bardziej EKO!

Ekologia to przede wszystkim styl życia. W Magabel działamy świadomie i odpowiedzialnie. 

Dbając o zdrowie naszych współpracowników i naszych klientów, zapewniamy lepszą 

przyszłość kolejnym pokoleniom. Zrób z nami drobny gest wielkiej wagi w stronę ochrony 

naszej planety. 

Wejdź na naszą stronę www.magabel.be i odkryj nasz darmowy Ecobook z przepisami na 

ekologiczne środki czystości!

Magabel zadba o Ciebie. 
Naturalnie! 

Szukasz pracy lub chcesz 
zmienić obecną? 

Dołącz do naszej ekologicznej rodziny na 

preferencyjnych warunkach  i odbierz 

eko-prezent  powitalny o wartości  150€.*

* Informacje pod numerem:

0474 39 68 06

Należysz już do naszej 
eko-rodziny? 

Jeśli pracujesz w Magabel i przyprowadzisz do 

nas nowego pracownika otrzymasz prezent 

rekomendacyjny o wartości 150€.* 
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To zaskakujące hasło, które najpierw każ-
demu z nas kojarzy się pozytywnie, jest 
niczym innym jak nabijaniem konsumen-
tów w butelkę. Chodzi o przekonanie, że 
kupując konkretny produkt, polepszamy 
stan otaczającej nas natury. Coraz większa 
liczba świadomych konsumentów zwraca 
dzisiaj uwagę na to, co jest, a co nie jest 
ekologiczne, to zaś stwarza ogromne moż-
liwości dla branży reklamy i marketingu. 
Jak pokazują ostatnie lata, taktyka staje 
się bardzo popularna i potrafi  przyjąć tak 
zaskakujące formy, że zwykły człowiek, któ-
ry chciałby wesprzeć planetę swoim działa-
niem, wpada jak śliwka w kompot.

Większość z nas chce być bardziej „eko” 
na co dzień. „Eko” jest modne, „eko” jest 
etyczne, „eko” jest dobre dla świata. Bar-
dzo często nasza postawa bierze się z po-
czucia winy, że ludzkość zniszczyła planetę 
i koniecznie my, nasze pokolenie, musi coś 
z tym zrobić. Z tym że dzisiejsza ekologia 
ma tak wiele aspektów, że zwykły konsu-

ment nie jest w stanie szybko połapać się 
w niuansach, które jego działania (a szcze-
gólnie wybory konsumenckie) są ekolo-
giczne, a które nie. Często zawierza więc 
producentom, etykietom, certyfi katom, re-
klamom. Tutaj otwiera się pole do popisu 
dla największych speców marke� ngowych 
szczególnie w trzech branżach: kosmetycz-
nej, odzieżowej i energetycznej.

Właśnie tak konsumentom wmawia się, 
że działają ekologicznie – przez wybór 
mniejszego zła. Nie mówi się w prze-
kazach medialnych i komunikatach re-
klamowych o rezygnacji z konsumpcji. 
Mówi się, że nadal trzeba mieć, ale trze-
ba mieć – najlepiej wszystko – ekologicz-
niej. W greenwashingu oznacza to kilka 
sprzecznych z prawdziwą ekoświadomo-
ścią działań, np. przemilczanie faktów, 
wyolbrzymianie prawdy, eksponowanie 
fałszywych certyfi katów czy podkreślanie 
oczywistości. Tym sposobem wszystko, co 
w etykiecie pięknie brzmi („eco-friendly”, 
„bio”, „natural”, „vegan”), może być zwy-
kłym pustosłowiem – jeśli za hasłem nie 
idzie wyjaśnienie, na czym w danym pro-
dukcie koncentruje się ta zaleta. 

Kolejne nadużycia zdarzają się podczas 
kreowania lepszego wizerunku firmy niż 
jest on w rzeczywistości – postępujący 
nieekologicznie producenci, którzy często 
mają bardzo negatywny wpływ na środo-
wisko, wypuszczają na rynek produkt uda-
jący „eko”, który ma wzbudzić szacunek 
i zaufanie wśród potencjalnych klientów. 
Często etykieta produktu wspierana jest 
ekologicznym bełkotem, pseudonaukowym 
językiem, demagogią, której zwykły konsu-
ment kompletnie nie rozumie, ale zrzuca to 
na karb swojego niedouczenia w tematach 
związanych z ochroną środowiska. 

W końcu – prezentacja fałszywych danych, 
czasem  zmyślonych (!), a często naciągnię-
tych do ideologii, by ostatecznie przekonać 
konsumenta, że jego wybór jest w pełni 
ekologiczny. Nic bardziej mylnego: celem 
przedsiębiorstw parających się greenwa-
shingiem jest wzrost sprzedaży i poprawa 
wizerunku. Takie firmy mają budżety na 
duże kampanie reklamowe, na szeroki za-
sięg komunikatu, a nawet na wyproduko-
wanie „ekologicznego” produktu – i robią 
to wszystko tylko po to, by wprowadzić 
w błąd konsumenta. 

Badania, które przeprowadzano w ostat-
nim czasie w Unii Europejskiej, wskazują, 
że greenwashing staje się codzienną prak-
tyką w większości dużych fi rm z branży ko-
smetycznej, odzieżowej, nawet AGD. Opisy 
produktów i usług w przypadku prawie po-
łowy z nich, prezentujących się jako „eko-
logiczne”, zakrawały na kłamstwo: były wy-
olbrzymione, przekłamywały dane, celowo 
wprowadzały w błąd. 

Jednocześnie wnioski wynikające z ba-
dań są bardzo pesymistyczne. Duża część 
przedsiębiorstw stara się w swojej co-
dziennej działalności stosować różne for-
my wsparcia działań ekologicznych. Do-
tyczy to nie tylko samego produktu, ale 
także warunków, w jakich został wytwo-
rzony, np. pod względem zrównoważone-
go rozwoju. Takie firmy, mimo że mogą 
się pochwalić realnymi poświadczeniami 
swoich praktyk, nikną często wśród prze-
kłamywanych faktów konkurencji. 

Nieuczciwe praktyki marke� ngowe związane 
z greenwashingiem mają stać na celowniku 
unijnych działań w najbliższych latach. Prze-
pisy UE jasno określają, co jest ekologiczne. 
W przypadku fi rm naginających przepisy lub 
je obchodzących zostaną podjęte różnorod-
ne środki zaradcze. Na pewno więcej ener-
gii poświęcone zostanie na badanie etykiet, 
klarowność przekazu, weryfi kację certyfi ka-
tów i odznaczeń. Przedsiębiorstwa mają być 
prześwietlane również pod kątem warunków 
produkcji – zarówno tych związanych z emi-
syjnością, jak i standardów pracy. 

W Polsce przepisy nt. ekologii w reklamie 
reguluje Kodeks Etyki Reklamy, który za-
brania wykorzystywać niewiedzę odbior-
ców w zakresie ekologii, zakazuje wprowa-
dzania w błąd przez błędne informowanie 
o cechach produktu, zobowiązuje pro-
ducenta do wskazania jasnego przekazu 
informacyjnego ze względu na konkretne 
właściwości produktu jako ekologicznego, 
nakazuje rezygnację z ogólników.

W branży odzieżowej króluje H&M. Kilka 
lat temu firma stworzyła pseudoetyczną 
markę, której produkty wcale nie były eko-
logiczne (a czasem bardziej szkodliwe dla 
środowiska niż dotychczasowe). Jednocze-
śnie cały czas rozwijała produkcję – i pro-
mocję – swoich nieekologicznych kolekcji. 
Zwiększanie sprzedaży liczby ubrań jest bez 
wątpienia mało korzystnym czynnikiem dla 
planety, a specjalna uprawa roślin na ma-
teriał jest bardzo energochłonna i przynosi 
nieoczywiste szkody emisyjne.

W branży kosmetycznej można znaleźć 
także bardzo wiele przykładów. Jednym 
z reprezentantów greenwashingu jest 
Organix, producent szamponów. Firma 
często wskazywała na naturalne pocho-
dzenie składników, przy czym ani pro-
dukcja nie była etyczna (np. testowanie 
produktów na zwierzętach lub jedno-
razowe opakowania), ani składniki nie 
były organiczne. Inną wpadką w branży 
kosmetycznej były zielone bilbordy Pal-
molive (reklamy na przystankach komu-
nikacyjnych), wskazujące na ekologiczny 
charakter produktu. Instalacje prezento-
wały intensywnie zielone, „naturalnie” 
wyrastające z powierzchni reklamy po-
rosty, które jednak… były sztuczne. 

Firmy energetyczne i paliwowe z założe-
nia niewiele mają wspólnego z ekologią. 
Często jednak na swej dbałości o naturę 
próbują budować swój wizerunek. Można 
wśród nich wymienić choćby Shella (wy-
ścigi pojazdów generujących najmniejszy 
ślad węglowy). Inny przykład to ekogroszek 
– z nazwy przyjazny naturze. W praktyce to 
nic innego jak węgiel, więc w dzisiejszych 
czasach – bardzo nie „eko”.

Także w kontekście opakowań jest mnó-
stwo manipulacji informacją – najczę-
ściej ich materiał jest pomijany, często 
charakteryzuje się pozorną biodegrado-
walnością (kompostowanie jest możliwe 
tylko w odpowiednich warunkach), jako 
zaletę wskazuje się „roślinność” kleju, 
promuje się opakowania z recyklingu, 
wychwala się bambusowe opakowania 
i produkty, które generują duży ślad wę-
glowy i pochłaniają zasoby Ziemi, pod-
kreśla się zalety bioplastiku itp. Wśród 
najbardziej rażących przykładów ostat-
nich lat można wymienić Coca-Colę. Fir-
ma w celach marketingowych rozesłała 
setki pustych butelek do dziennikarzy, 
przekonując ich, jak bardzo jest świa-
doma, że nie powinny one trafiać do 
środowiska i że jest to palący problem 
współczesności. Z kolei co do wyższo-
ści opakowań plastikowych nad innymi 
przekonywał nie tak dawno Żywiec Zdrój 
dzięki zaangażowaniu w kampanię rekla-
mową Martyny Wojciechowskiej.

Ewelina Wolna-Olczak

Bądź podejrzliwy. Czytaj uważnie etykiety. Analizuj 
skład. Weryfi kuj certyfi katy. Korzystaj z internetu – 
sprawdzaj nieznane słowa i wyrażenia. Pytaj produ-
centa – napisz, zadzwoń, skontaktuj się przez nowe 
media. Pamiętaj o swoich prawach konsumenckich. 
Przede wszystkim jednak… kupuj mniej i tylko to, 
czego potrzebujesz. Niech twoim jedynym kryte-
rium nie będzie cena – analizuj produkt pod wie-
loma kątami. Kupując mniej, masz więcej czasu na 
przemyślane decyzje – skorzystaj z tego prawa.
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mocję – swoich nieekologicznych kolekcji. 
Zwiększanie sprzedaży liczby ubrań jest bez 
wątpienia mało korzystnym czynnikiem dla 
planety, a specjalna uprawa roślin na ma-
teriał jest bardzo energochłonna i przynosi 
nieoczywiste szkody emisyjne.

W branży kosmetycznej można znaleźć 
także bardzo wiele przykładów. Jednym 
z reprezentantów greenwashingu jest 
Organix, producent szamponów. Firma 
często wskazywała na naturalne pocho-
dzenie składników, przy czym ani pro-
dukcja nie była etyczna (np. testowanie 
produktów na zwierzętach lub jedno-
razowe opakowania), ani składniki nie 
były organiczne. Inną wpadką w branży 
kosmetycznej były zielone bilbordy Pal-
molive (reklamy na przystankach komu-
nikacyjnych), wskazujące na ekologiczny 
charakter produktu. Instalacje prezento-
wały intensywnie zielone, „naturalnie” 
wyrastające z powierzchni reklamy po-
rosty, które jednak… były sztuczne. 

Firmy energetyczne i paliwowe z założe-
nia niewiele mają wspólnego z ekologią. 
Często jednak na swej dbałości o naturę 
próbują budować swój wizerunek. Można 
wśród nich wymienić choćby Shella (wy-
ścigi pojazdów generujących najmniejszy 
ślad węglowy). Inny przykład to ekogroszek 
– z nazwy przyjazny naturze. W praktyce to 
nic innego jak węgiel, więc w dzisiejszych 
czasach – bardzo nie „eko”.

Także w kontekście opakowań jest mnó-
stwo manipulacji informacją – najczę-
ściej ich materiał jest pomijany, często 
charakteryzuje się pozorną biodegrado-
walnością (kompostowanie jest możliwe 
tylko w odpowiednich warunkach), jako 
zaletę wskazuje się „roślinność” kleju, 
promuje się opakowania z recyklingu, 
wychwala się bambusowe opakowania 
i produkty, które generują duży ślad wę-
glowy i pochłaniają zasoby Ziemi, pod-
kreśla się zalety bioplastiku itp. Wśród 
najbardziej rażących przykładów ostat-
nich lat można wymienić Coca-Colę. Fir-
ma w celach marketingowych rozesłała 
setki pustych butelek do dziennikarzy, 
przekonując ich, jak bardzo jest świa-
doma, że nie powinny one trafiać do 
środowiska i że jest to palący problem 
współczesności. Z kolei co do wyższo-
ści opakowań plastikowych nad innymi 
przekonywał nie tak dawno Żywiec Zdrój 
dzięki zaangażowaniu w kampanię rekla-
mową Martyny Wojciechowskiej.

Ewelina Wolna-Olczak

Bądź podejrzliwy. Czytaj uważnie etykiety. Analizuj 
skład. Weryfi kuj certyfi katy. Korzystaj z internetu – 
sprawdzaj nieznane słowa i wyrażenia. Pytaj produ-
centa – napisz, zadzwoń, skontaktuj się przez nowe 
media. Pamiętaj o swoich prawach konsumenckich. 
Przede wszystkim jednak… kupuj mniej i tylko to, 
czego potrzebujesz. Niech twoim jedynym kryte-
rium nie będzie cena – analizuj produkt pod wie-
loma kątami. Kupując mniej, masz więcej czasu na 
przemyślane decyzje – skorzystaj z tego prawa.
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kie ssaki (i wcale nie jest to właściwe tylko 
dla gatunków stadnych). Co ciekawe i warte 
podkreślenia, równie zbawienne jest przy-
tulanie do partnera, mamy czy przyjaciela, 
jak do kota czy psa. Stanowi to świetną al-
ternatywę dla osób mających problem z bli-
skością z innymi, nielubiących fizycznego 
kontaktu, stroniących od sytuacji, w których 
przytulanie się jest naturalne. Warto o tym 
pamiętać szczególnie w dobie pandemii, 
kiedy okazje do przytulania się są bardzo 
ograniczone lub wręcz zanikły.

Przytulać możemy się różnorako. Obejmu-
jemy się na powitanie, w trudnych chwi-
lach, w momentach szczęścia. Dzieci tulą 
się do rodziców całym ciałem, długo i in-
tensywnie. Zakochani obejmują się czule 
i troskliwie. Znajomi naprędce, aczkolwiek 
konkretnie i mocno. Efektywny „przytulas” 
nie powinien być zbyt krótki – najlepsze są 
te trwające powyżej dwudziestu sekund 
i zawierające najwięcej ładunku emocjonal-
nego. Nieważne jednak ile, z kim, z jakiego 
powodu, ważne – by tulić się jak najwięcej 
każdego dnia!

Ewelina Wolna-Olczak

Kiedy się przytulamy, w naszym ciele zacho-
dzi wiele procesów uwalniających między 
innymi tak zwane hormony szczęścia – se-
rotoninę, dopaminę i oksytocynę. Mają one 
bezpośrednie przełożenie na nastrój – wy-
zwalają uczucie szczęścia. Dzięki nim nie 
czujemy się samotni, rzadziej się złościmy, 
czujemy się bezpieczniej. Przytulanie poma-
ga zaakceptować samego siebie i zwiększa 
pewność siebie. Redukuje stres, niweluje 
lęk, rozładowuje napięcie. Wzmacnia więzi 
– jest podstawową formą okazywania czu-
łości wśród partnerów, przyjaciół i w rodzi-
nie, ale często także wśród przypadkowych 
osób, które dzięki dotykowi poczują się le-
piej. Przytulanie doskonale sygnalizuje emo-
cje, których doświadczamy, bez wątpienia 
wspiera komunikację oraz sprawia, że jeste-
śmy bardziej otwarci na innych, a oni na nas.

Prócz niezaprzeczalnych duchowych korzyści 
przytulanie ma mnóstwo zalet, jeśli chodzi 
o ludzkie zdrowie fizyczne. Często nawet 
nie łączymy tych zalet z przytulaniem. Tym-
czasem jest naukowo udowodnione, że 
wzmacnia ono naszą odporność na infekcje. 
Pomaga ukoić ból fizyczny, czego doświad-
czają zazwyczaj dzieci, jednak w przypadku 
dorosłych metoda ta sprawdza się równie 
dobrze. Pomaga zasnąć oraz spać spokojniej 
i głębiej. Umożliwia łagodniejsze przejście 
przez chorobę. Relaksuje i odpręża. Ograni-
cza wydzielanie hormonu stresu, dzięki cze-
mu obniża też tętno, a to wzmacnia ochronę 
przed chorobami serca. Amatorzy częstego 
przytulania się rzadziej mają ataki serca, 
zazwyczaj ich ciśnienie jest regularne, a ich 
system nerwowy działa lepiej i wydajniej. 
Krótko mówiąc – przytulanie wydłuża życie!

Uniwersalny charakter przytulania to 
największe jego dobrodziejstwo. Nie ma 
ograniczeń wiekowych. Jest dla każdego. 
Oczywiście warunkuje przede wszystkim 
prawidłowy rozwój niemowląt i dzieci, ale 
ma także ogromny wpływ na prawidło-
we reakcje młodzieży, na możliwości per-
cepcyjne dorosłych, na funkcjonowanie 
w społecznościach seniorów. Jest wska-
zane w każdej grupie wiekowej, bo życie 
pozbawione przyjaznego dotyku drugiego 
człowieka może powodować stany depre-
syjne, izolację społeczną, a także wielofunk-
cyjne podupadanie na zdrowiu. Przytulanie 
wydaje się więc niezbędne do życia w tym 
samym stopniu co słońce. Listopadową 
pluchę i czarne chmury też każdy z nas jest 
w stanie przeżyć, ale… co to za życie?

Przytulanie jest potrzebne każdemu – na-
stolatkom i staruszkom, kobietom i męż-
czyznom, singlom i partnerom, adwokatom 
i kasjerkom, cholerykom, flegmatykom… 
Przy czym nie jest przynależne tylko lu-
dziom. Potrzebę przytulania mają wszyst-

24 czerwca w kalendarzu pojawia się dość nietypowe święto – Dzień Przytulania. Ta na pozór 
banalna i mało popularna w dzisiejszych czasach czynność jest niezwykle ważna zarówno dla naszego 
zdrowia psychicznego, jak i fizycznego. Przytulanie się ma mnóstwo zalet i jest rekomendowane 

w nieograniczonych ilościach, bez ograniczeń wiekowych, płciowych czy społecznych.
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Cykoria to bardzo interesujące warzywo. 
Nigdy nie rosło w stanie dzikim. Choć było 
znane już w starożytności, to jego uprawę 
rozpowszechnili w XIX w. Belgowie. A za-
wdzięczamy je głównemu ogrodnikowi Bel-
gijskiego Towarzystwa Ogrodniczego oraz… 
przypadkowi. François Breziers, szef Jardin 
botanique de Bruxelles, wpadł na pomysł, 
by dziką cykorię (chicorée) osypać kop-
cami ziemi w ciemnej piwnicy. Kilka tygo-
dni później z korzeni wyrosły pączki–liście 
w kształcie wrzeciona. O białawym kolorze 
– bo roślina pozbawiona światła nie mogła 
przeprowadzić fotosyntezy. Stąd też wzięła 
się nazwa tego warzywa w języku flamandz-
kim – witloof dosłownie znaczy „biały liść”. 

Jest i legenda, która z kolei przypisuje powsta-
nie cykorii belgijskiemu rolnikowi Jeanowi 
Lammersowi zamieszkałemu w Schaerbeek, 
który ukrył cykorię w piwnicy, przysypując ją 
ziemią. Po kilku tygodniach na korzeniach przy-
sypanej rośliny odkrył ze zdziwieniem pączki. 

Dziesiątki lat zajęły prace nad udoskona-
leniem uprawy, wyglądu i smaku nowego 
warzywa, aż otrzymano je w takiej formie, 
jaką znamy dzisiaj. 

pojedynczych rolników lub hodowców 
amatorów uprawiających to warzywo na 
otwartym terenie. Niektórzy zajmują się 
uprawą w piwnicach, ale takich osób jest 
już niewiele. 

Najsmaczniejsze są niezbyt duże głów-
ki. Warto wybierać te o jasnych kolorze, 
których liście dobrze przylegają do siebie. 
Częścią jadalną jest wyrastająca z korzenia 
kremowobiała liściasta zwarta główka o żół-
tawych brzegach. Świetnie komponuje się 
z orzechami, serami pleśniowymi, octem 
balsamicznym, rodzynkami, szynką i owo-
cami morza. Liście cykorii, ze względu na 
„łódkowaty” kształt, można wykorzystać do 
zapełniania farszem. Świetna jest surówka 
z cykorii, jabłka i sera pleśniowego w mio-
dowym winegrecie. 

Cykoria to dla Belgów prawdziwy przysmak, 
nie dziwi więc, że jest składnikiem kilku belgij-
skich klasyków kulinarnych: chicons au gratin 
– zapiekana z szynką w sosie beszamelowym 
czy chicons braisée lub à la brabançon-
ne, czyli duszona i karmelizowana. Wystę-
puje nawet w postaci alkoholi i dżemów. 

1 główka cykorii to tylko 30 kalorii. Choć 
ma w sobie smak goryczki, który bierze się 
z obecności substancji takich jak laktucyna 
i laktukopikryna, to właśnie one pobudza-
ją apetyt i stymulują pracę wątroby. To 
zimowe warzywo pełne witamin, którego 
smakiem można się cieszyć przez cały rok. 

Sylwia Maj

Oto przepis na zapiekankę z cykorii według Pascala Brodnickiego, znanego francuskie-
go kucharza mieszkającego w Polsce. Jest to jedno z ulubionych dań jego dzieciństwa, 
a przepis pochodzi od jego babci. We Francji cykoria jest tak samo popularna, jak w Belgii. 
• www.pascalbrodnicki.pl/przepis/zapiekanka-z-cykorii

 
Cykoria nazywana jest białym złotem lub 
skarbem płaskiej krainy, jak potocznie okre-
śla się Belgię. Nic dziwnego, że Belgowie 
są największymi zjadaczami cykorii – sta-
tystyki podają 8 kg na mieszkańca na rok. 
Co ciekawe, określenia chicon używa się 
tylko w tym kraju. Na brukselskich targach 
cykoria pojawiła się w drugiej poł. XIX w. 
W 1878 r. to białawe podłużne warzywo 
pokazano w Paryżu, nazywając je endive de 
Bruxelles – i do tej pory we Francji funkcjo-
nuje taka właśnie nazwa. 

Cykoria bardzo szybko zdobyła popular-
ność wśród konsumentów, dlatego wkrót-
ce powstało wiele jej upraw na terenach 
położonych na północny zachód od Bruk-
seli. Szczególnie dwie miejscowości (wtedy 
jeszcze nie były dzielnicami stolicy) – Evere 
i Haren – słynęły z upraw nowego warzywa. 
Aż trzy dworce w Haren służyły do wysy-
łania cykorii do krajów całej Europy. Stąd 
też wzięło się określenie cykorii jako l’or de 
Haren, czyli złota Haren. 

Jednak wraz z postępującą urbanizacją 
uprawy przeniosły się w region Mechelen 
i Leuven, stąd określenie „trójkąt cykorii”. 
Obecnie gruntowa uprawa cykorii w re-
gionie Brukseli praktycznie zanikła. Wciąż 
jednak w dzielnicy Evere można spotkać 
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Jak mówią znawcy tematu, sztuka cyrkowa 
zaczyna się tam, gdzie zaczyna się sztuka rąk 
ludzkich. Ponoć przedstawienia o charakte-
rze cyrkowym były prezentowane publicznie 
już około 2400 r. p.n.e., o czym świadczą ma-
lowidła znalezione w Knossos, które przed-
stawiają rytualne skoki przez byka wykony-
wane podczas ceremonii religijnych.

Wielkie widowiska cyrkowe na dużą skalę 
wprowadzili starożytni Rzymianie. To wła-
śnie z języka łacińskiego pochodzi nazwa 
„circus”, oznaczająca obwód lub okrąg, 
wzdłuż którego rozgrywane były wyścigi ry-
dwanów, a potem walki gladiatorów i inne 
pokazy zręcznościowe. Trybuny amfi teatru 
gromadziły dziesiątki tysięcy wielbicieli nie-
bezpiecznych rozrywek.

Za czasów Karola Wielkiego cyrk zredefi -
niował swoją działalność. Przestrzenią dla 
występów stała się ulica. Podczas dwor-
skich i kościelnych świąt, na odpustach, 
jarmarkach i targach roiło się od wędru-
jących atletów, mimów, zapaśników, klau-
nów, linoskoczków, wróżbitów i szarlata-
nów oraz poskramiaczy niedźwiedzi, węży, 
jak i treserów małp czy psów. Cyrkowców 
nie brano na poważnie, nazywając „za-
krys� anami diabła” i traktując na równo 
z żebrakami, włóczęgami i prostytutkami. 
,,Bieliznę zdjąć ze sznura, bo idą kome-

dianci!” – słyszało się za każdym razem, 
gdy kuglarze pojawiali się w tłumie. Uwa-
żano ich za szabrowników i bumelantów. 
Średniowieczni fanatycy religijni oskarżali 
ich o uprawianie czarnej magii.

O ile w średniowieczu wszelkie procesy 
biologiczne były tematem tabu, to już we 
Francji w XVI w. zaczęto w inny sposób 
postrzegać cielesność. Zainteresowano 
się potencjałem ciała ludzkiego. W XVII w. 
w sztuce widowiskowej dominowali głów-
nie linoskoczkowie, którzy popisywali się 
na grubej linie konopnej lub drucie. Po-
równywano ich do koziorożców zuchwa-
le skaczących przez górskie grzbiety, bo 
rozwieszali swe liny pomiędzy wieżami 
kościołów lub wieżą ratusza i kościelną. 
Doceniano także atletów.

Cyrk nowożytny narodził się w drugiej poło-
wie XVII w. Woltyżerka i akrobatyka na ko-
niu były zawsze ,,kręgosłupem cyrku”. We 
Francji w czasach napoleońskich rozpoczęła 
się złota era konia, którą rozsławiła potężna 
kawaleria Bonapartego. Jeźdźcy stanowili 
magnes przyciągający ludzi do cyrku, a ich 
pokazy odpowiadały gustom i oczekiwa-
niom publiczności tego okresu. 

Co ciekawe, zgoła inaczej rozwijał się cyrk 
na zachodzie Europy – w Anglii, Niemczech, 
Włoszech, a jeszcze inaczej w carskiej Rosji 
czy w Stanach Zjednoczonych. Repertu-

ar cyrków zmieniał się wraz z potrzebami 
i oczekiwaniami widzów, a także dosto-
sowywał do kultury kraju i uwarunkowań 
społecznych. W Polsce pierwszy stały cyrk 
wybudowano w Warszawie w 1883 r.

Dzisiaj cyrk to przede wszystkim rozrywka. 
Przesadnie wymalowani Arlekin i Pierrot, 
w za dużych butach i z czerwonymi nosa-
mi, bawią publiczność i wciągają co od-
ważniejsze dzieci w fi gle na scenie. Wbrew 
pozorom to nie lada wyzwanie. Aby posiąść 
umiejętność rozśmieszania, trzeba znać się 
na sztuce, muzyce, gimnastyce, panto-
mimie, ale i na psychologii tłumu. Obecnie 
sztuka cyrkowa składa się m.in. z pokazów 
akrobatycznych, ekwilibrystycznych, ta-
necznych i coraz rzadziej tresury zwierząt. 
Jednak wykorzystywanie zwierząt, tak ho-
dowlanych, jak i dzikich, niewątpliwie budzi 
najwięcej emocji i kontrowersji.

W programie wielu cyrków na całym świe-
cie znajdują się klasyczne pokazy – psów 
jeżdżących na rowerach i skaczących przez 
przeszkody, fok żonglujących piłkami, 
a także jazda konna. Gwoździem progra-
mu są zazwyczaj numery z udziałem nie-
bezpiecznych zwierząt, takich jak niedź-
wiedzie, lwy, tygrysy i słonie. Prawdziwy 
„cyrk” rozgrywa się jednak nie na scenie, 
ale w westybulach.
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Mogłoby się wydawać, że cyrk bez zwierząt 
traci na magii. Nic takiego! Od końca XX w. 
rozwija się gatunek sztuki cyrkowej zwany 
„nouveau cirque”, czyli nowy cyrk. Stawia 
on na estetyczny i holistyczny wydźwięk 
spektaklu. Mamy tu opowiadanie historii, 
przedstawienie postaci, ale też spektakular-
ne efekty świetlne i muzyczne oraz przebo-
gatą scenografi ę i wyborne kos� umy. Dzię-
ki połączeniu tradycji sztuki cyrkowej oraz 
nowoczesnej technologii widz otrzymuje 
całkiem nowe doświadczenie. Akrobatyka, 
żonglerka, ekwilibrystka, pokazy ogniowe, 
taniec z hula hop, iluzja optyczna – liczy się 
kreatywność. Wystarczy wspomnieć Circus 
Smirkus, Cirque du Soleil, Flying Fruit Fly 
Circus, Circus Vargas czy Teatr Avatar.

Sztuka cyrkowa moż e być  pię kna, ale tylko 
wtedy, gdy jest tworzona przez ludzi, któ rzy 
z własnego wyboru trenują  i prezentują  
swoje umieję tnoś ci. 8 czerwca obchodzi-
my Dzień Cyrku bez Zwierząt, ustanowiony 
przez koalicję organizacji pozarządowych 
prowadzącą kampanię „Cyrk bez zwierząt”.

Wisława Szymborska
„Zwierzęta cyrkowe”

Przytupują do taktu niedźwiedzie,
skacze lew przez płonące obręcze,
małpa w żółtej tunice na rowerze jedzie,
trzaska bat i muzyczka brzęczy,
trzaska bat i kołysze oczy zwierząt, 
słoń obnosi kara� ę na głowie,
tańczą psy i ostrożnie kroki mierzą.

Wstydzę się bardzo, ja – człowiek.

Źle się bawiono tego dnia:
nie szczędzono hucznych oklasków,
chociaż ręka dłuższa o bat
cień rzucała ostry na piasku.

Sylwia Znyk

Brytyjskiego krótkometrażowego filmu 
dokumentalnego z 2002 r. pt. „Cierpienie 
w cyrku”, wyprodukowanego przez orga-
nizację walczącą o prawa zwierząt, nie da 
się zapomnieć. Słonie w namiocie przykute 
łańcuchami za przednią i tylną nogę. Nie 
mogąc się poruszać, wykonują powtarzal-
ne kiwanie się (stereotypia). Osowiałe lwy 
i tygrysy w klatkach wyściełanych słomą. 
W boksach apatyczne pawiany, wyciągane 
jedynie na czas pokazów, gdy przywiązuje 
się je do siodeł na kucach i koniach. Żyrafy, 
wielbłądy, zebry, hipopotamy, nosorożce, 
a nawet psy, ptaki i dziki. Wszystkie w klat-
kach bądź na zbyt małych wybiegach. Nie 
tylko w trakcie trwania sezonu cyrkowego, 
ale także poza nim. Wyrwane ze swojego 
pierwotnego środowiska i popędzane do 
ćwiczeń, które nie leżą w ich zwierzęcej na-
turze. Na zdrowiu zwierząt polarnych (np. 
foki) czy chłodnolubnych (niedźwiedzie) od-
bija się letni skwar. Jesienne słoty bywają 
zabójcze dla zwierząt tropikalnych. Wielbłą-
dy czy lwy nie są stworzone do tego, żeby 
paradować przy huczącej muzyce i świa-
tłach stroboskopowych. Sztuczki wykony-
wane przez zwierzęta cyrkowe są efektem 
strachu przed byciem ukaranym. Zwierzęta 
są „łamane” przemocą – łańcuchami, bata-
mi, hakami, prądem – by słuchały poleceń. 
Anomalie w zakwaterowaniu i wyżywieniu 
prowadzą do powstania tzw. zoopsychoz, 
czyli rozmaitych lęków i fobii znamiennych 
dla zwierząt w niewoli. 

Ilość protestów przeciwko występom grup 
cyrkowych świadczy o rosnącej świadomo-
ści widowni, jeśli chodzi o kulisy rzeczy-
wistości zwierząt cyrkowych. Kilkadziesiąt 
krajów na świecie zakazało częściowo albo 
całkowicie występów zwierząt w cyrkach. 
Austria, Belgia, Chorwacja, Ekwador, Ho-
landia, Izrael, Kostaryka, Panama, Paragwaj, 
Peru, Singapur, Słowenia i Wielka Brytania 
zakazały wykorzystywania w cyrkach zwie-
rząt dzikich. W Boliwii, Bośni i Hercegowi-
nie, Brazylii, Chinach, na Cyprze, w Gre-
cji i na Malcie zakaz obejmuje wszystkie 
zwierzęta. Do krajów, które wprowadziły 
częściowe ograniczenia wykorzystywania 
zwierząt, należą: Australia, Dania, Finlan-
dia, Indie, Kanada, Meksyk, Nowa Zelandia, 
Stany Zjednoczone, Szwajcaria i Tajwan. 
W 2020 r. Sejm w Polsce uchwalił noweliza-
cję ustawy o ochronie zwierząt (tzw. Piątka 
dla zwierząt – pięć propozycji dotyczących 
ochrony zwierząt), która m.in. wprowadza 
zakaz wykorzystywania zwierząt w celach 
rozrywkowych i widowiskowych i usuwa 

cyrki z listy podmiotów, które mogą sprowa-
dzać zwierzęta z zagranicy. Choć dzięki tej 
ustawie władza zyskała aprobatę organizacji 
broniących praw zwierząt, to jednocześnie 
pomysł wyprowadził na ulice setki protestu-
jących hodowców, którzy przez ustawę utra-
ciliby biznes. Ustawa, po wniesieniu do niej 
przez Senat wielu poprawek, nie została jesz-
cze skierowana do ponownego głosowania 
w Sejmie. Wobec pandemii kwes� a została 
odsunięta na dalszy plan.

W sierpniu 1998 r. jeden z cyrków, wyjeż-
dżając z Krakowa, pozostawił konającego 
konia. Sprawą zainteresowali się miesz-
kańcy miasta. Pracownicy cyrku, popro-
szeni o interwencję, nie mogli już pomóc 
zwierzęciu w agonii. Dyrektor cyrku, zapy-
tany o konia, stwierdził, że „pozostawienie 
go było najlepszym wyjściem”. Dla konia 
czy dla cyrku?

Fundacja Viva! w 2016 r. przeprowadziła 
w cyrkach na terenie Polski śledztwo, które-
go efektem był raport dotyczący warunków 
przetrzymywania i prezentowania zwierząt. 
W jego wyniku po raz pierwszy w Polsce 
interwencyjnie odebrano z cyrku niedźwie-
dzia, trzy żółwie i krokodyla. Udowodniono 
tym samym, że zwierzęta cierpią nie tylko 
na choroby wynikające z braku warunków 
bytowych, lecz także na brak stałego i efek-
tywnego nadzoru służb weterynaryjnych. Jak 
ujawniono, niedźwiedź Baloo cierpiał na za-
nik mięśni, zmiany w układzie ruchu, próch-
nicę w kanałach zębowych, choroby skóry 
i głęboką stereotypię; nie miał też pazurów. 
Krokodyl i żółwie miały krzywicę, miękkie 
pancerze, depresję i liczne inne schorzenia.

W 2017 r. znany na całym świecie ame-
rykański cyrk braci Ringling, który słynął 
z numerów z tresowanymi słoniami, ogłosił 
zamknięcie. Po 146 latach nieprzerwanej 
działalności właściciel poddał się. Przegrał 
z obrońcami praw zwierząt.

Cyrk z cierpieniem zwierząt w tle nie ma 
wartości edukacyjnej. Nie zapominajmy 
jednak, że cyrk to w założeniu forma sztu-
ki. Tu artyści nie rywalizują o miejsce na 
podium, ale pozwalają dostrzec możliwo-
ści człowieka i doświadczyć estetycznej 
przyjemności. Sztuczka cyrkowa to narzę-
dzie, które ma za zadanie wywołać emocje 
wśród publiczności: śmiech, zaskoczenie, 
strach, zachwyt, niedowierzanie, zazdrość. 
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Stanisław Lem  
futurolog pesymista

NIEŁATWE ŻYCIE
Biografia Stanisława Lema jest naznaczona 
czasami, w których przyszło mu żyć. Uro-
dził się we Lwowie i dorastał w zamożnym 
domu. Dzieciństwo i wczesną młodość miał 
dość szczęśliwe, choć też samotne – oto-
czony był zabawkami i różnymi maszynami, 
które uwielbiał budować. I już naznaczone 
geniuszem – otrzymał miano najzdolniej-
szego ucznia Polski południowej. O tych 
czasach i miejscach na zawsze utraconych 
opowiada w autobiograficznej książce „Wy-
soki Zamek”. Późniejsze doświadczenia 
wojenne, zbyt traumatyczne, by je opisać 
wprost, przewijają się, ale w dość zakamu-
flowany sposób, w całej jego twórczości. 
Wyraźniej opisane zostały w „Szpitalu prze-
mienienia”. Sam autor ukrywał się często 
pod postacią swoich bohaterów – najbar-
dziej widoczny przykład to matematyk Piotr 
Hogarth z „Głosu Pana”. 

Stanisław Lem posiadał wręcz niespotyka-
ną wiedzę z zakresu nauki – cybernetyki, 
kosmologii, medycyny i filozofii. Z tego 
względu, między innymi, amerykański pi-
sarz science fiction Philip K. Dick uważał, że 
pod nazwiskiem Lem kryje się kilku pisarzy. 
A sam zainteresowany całe życie zgłębiał 
literaturę fachową – w ten sposób nauczył 
się i języka angielskiego, by móc czerpać 
wiedzę z najnowszych ustaleń badaczy. 
Dlatego też opisy działań bohaterów, jak 
i różnych urządzeń z jego powieści wierne 
są prawom fizyki, astrofizyki czy biologii, 
a opis doświadczeń powieściowych astro-
nautów pokrywa się z przeżyciami praw-

dziwych uczestników wypraw kosmicz-
nych. Jest bowiem Lem reprezentantem 
intelektualnej odmiany science fiction. 
Jego kunszt pisarski zadziwiał innych – pi-
sarzy, krytyków i czytelników.

POWIEŚCI 
„Nikt nic nie czyta, a jeśli czyta, to nic nie 
rozumie, a jeśli nawet rozumie, to nic nie 
pamięta”. To dość pesymistycznie brzmią-
ce zdanie Stanisława Lema nie sprawdziło 
się w przypadku jego książek. Jest on bo-
wiem najczęściej czytanym i tłumaczonym 
polskim autorem – jego powieści i opo-
wiadania przetłumaczono na 40 języków 
i wydano w łącznym nakładzie 30 mln eg-
zemplarzy. Lem umiejętnie snuł fabuły, któ-
re, choć skoncentrowane wokół nowinek 
naukowych, opisują dążenia i pragnienia 
bliskie wszystkim ludziom. Bohaterowie 
jego książek to niebanalne postaci stawia-
ne przed ważnymi wyborami moralnymi. 
Są to zazwyczaj indywidualiści i samotnicy, 
jak astronauta Pirx z „Opowieści o pilocie 
Pirxie” czy Hal Bregg z „Powrotu z gwiazd”, 
naukowcy konstruktorzy jak Trurl i Klapau- 
cjusz z „Cyberiady” czy profesor Tarantoga 
z „Dzienników gwiazdowych”. 

Motyw kontaktu z obcą cywilizacją widocz-
ny w noweli z 1946 r. pt. „Człowiek z Mar-
sa” przewija się w wielu jego powieściach, 
takich jak „Astronauci”, „Eden”, „Głos Pana”, 
„Niezwyciężony” czy „Fiasko”. Do innych 
znanych utworów Lema należą także: „Wizja 
lokalna”, „Księga robotów”, „Maska”. Wydał 
też dwie powieści kryminalne, ale oparte na 

kategorii przypadku – „Śledztwo” i „Katar”. 
Był także autorem esejów filozoficznych 
„Summa technologiae” – proroczej wizji roz-
woju naszej cywilizacji oraz „Filozofii przy-
padku”. Wszystkie jego dzieła znamionuje 
mistrzowskie opanowanie języka, a znakiem 
rozpoznawczym są liczne neologizmy, które 
ubarwiają opisywane postaci i światy.

INSPIRACJE DZIEŁAMI LEMA
„Mnie by wystarczyło, gdyby na podstawie 
mojej książki powstał jeden dobry film” – 
bo Lem nie był zachwycony ekranizacjami 
swoich dzieł. Najbardziej znana na świecie 
jego powieść to „Solaris” – tekst o bezsil-
ności człowieka związanej z ograniczenia-
mi i bezradnością nauki oraz o niemożno-
ści zrozumienia Kosmosu. O popularności 
książki świadczy i to, że aż dwukrotnie zo-
stała sfilmowana – po raz pierwszy przez 
Andrieja Tarkowskiego w 1972 r. oraz cał-
kiem niedawno – w 2002 r. przez Stevena 
Soderbergha, z George’em Clooneyem w roli 
głównej. 

Lem czytany jest w Polsce i na całym 
świecie. Nic dziwnego więc, że stanowi 
inspirację dla współczesnych twórców. 
Projektant gry komputerowej „Sims”, 
Will Wright, otwarcie przyznał, że na jej 
pomysł wpadł po lekturze „Cyberiady”, 
a właściwie fragmentu, w którym robot 
– konstruktor Trurl – na prośbę odsunię-
tego od władzy dyktatora tworzy dla nie-
go nowy świat, wyglądający zupełnie jak 
rzeczywisty. Ta nowa cywilizacja jest tak 
mała, że mieści się w pudełku, ale z po-

W 2021 roku przypada setna rocznica urodzin Stanisła-
wa Lema – pisarza literatury fantastycznonaukowej, fi-
lozofa, wizjonera, humanisty. Głównym tematem jego 
twórczości był rozwój cywilizacji i nowych technologii, 
miejsce człowieka we wszechświecie oraz niemożność 
porozumienia się. Lem na podstawie praw naukowych 
oraz niesamowitej wyobraźni był w stanie wykreować 
nierealne światy, których elementy urzeczywistniły się 
w naszych czasach. Wzniósł gatunek science fiction na 
najwyższy poziom i spopularyzował go w Polsce. 
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wodzeniem można nią rządzić. Teraz to 
gracz „Simsów” może tworzyć swój świat 
– obserwować go, zmieniać, czyli nim 
zarządzać. Z kolei jedna z przygód Ijona 
Tichego, gwiezdnego podróżnika, a tak-
że jednego ze sztandarowych bohaterów 
Lema, opisana w opowiadaniu „Kongres 
futurologiczny”, zainspirowała reżysera 
Ariego Folmana. Zrealizował on film, który 
choć nie jest wiernym odzwierciedleniem 
treści pierwowzoru, to próbuje zachować 
wydźwięk tego opowiadania, a kunsztow-
ny i pełny neologizmów język zamienia na 
surrealistyczne obrazy. 

WIZJONER 
Hasłem tegorocznych obchodów roku 
Lema jest zwrot – „Widziałem przyszłość”. 
To dość niesamowite (i takie było też chy-
ba dla samego pisarza), jak wiele rzeczy 
udało mu się przewidzieć. I to na dwóch 
polach – zarówno jeśli chodzi o rozwój 
technologii, jak i powstanie zjawisk towa-
rzyszących postępowi cywilizacyjnemu. 
W swoich dziełach opisał powstanie wy-
nalazków, którymi dziś się posługujemy 
i bez których trudno nam sobie wyobra-
zić świat. W „Powrocie z gwiazd” główny 
bohater nie kupi już w księgarni papiero-
wych książek – istnieją one tylko w for-
mie kryształków, których treść odczytuje 
się na specjalnym urządzeniu w kształcie 
stronicy książki, która za dotknięciem 
ukazuje dalsze strony. Można też było 
wybrać wersję czytaną książki. Czyż to 
nie opis współczesnych czytników książek 
i audiobooków?

W powieściach Lema, które ukazały się 
w połowie XX w., ludzie mają na przykład 
do dyspozycji odbiorniki, na ekranach któ-
rych pojawiają się w ciągu sekundy wybra-
ne informacje i z których może korzystać 
dowolna liczba osób w dowolnej chwili 
w dowolnym miejscu na Ziemi. Ktoś chce 
mieć w domu meble w stylu antycznym? 
Nic prostszego. Należy tylko złożyć zamó-
wienie, a meble (czy też jakikolwiek inny 
przedmiot) zostaną zrealizowane na pod-
stawie naszej dyspozycji i nam przesłane. 

W książkach Lema pojawiają się rozwiąza-
nia techniczne odpowiadające dzisiejszym 
urządzeniom, które na co dzień są już po-
wszechnie stosowane. Chodzi tu o cały 
szereg wynalazków, by wymienić tylko: in-
ternet, wyszukiwarkę internetową, smart-
fon, gry komputerowe, drukarki 3D, wirtu-
alną rzeczywistość czy nanoroboty. 

DYLEMATY ETYCZNE
„Pewne rzeczy przewiduję, ale ich sobie 
nie życzę” – pisał Lem. Dostrzegał rów-
nież fakt, że postęp techniczny i wynalaz-
ki pociągają za sobą zmiany, gdyż każde 
osiągnięcie ma zalety, jak i niesie ze sobą 
zagrożenia. Postprawda, transhumanizm, 
potop informacyjny, media społeczno-
ściowe – to zagadnienia pojawiające się 
w jego utworach już kilkadziesiąt lat temu. 
Zaawansowanie cywilizacyjne to nie tylko 
pożyteczne roboty, ale i skomplikowa-
ne sytuacje, które przynosi ze sobą nie-
uchronnie postęp. 

W brawurowy sposób przedstawia zaska-
kujące efekty transplantacji film „Przekła-
daniec”, wyreżyserowany przez Andrzeja 
Wajdę – ze scenariuszem Stanisława Lema 
opartym na jego wcześniejszym scenariu-
szu pt. „Czy pan istnieje, Mr. Johns?”. Po 
wielokrotnych przeszczepach spowodowa-
nych wypadkami samochodowymi główny 
bohater okazuje się częściowo bratem, 
częściowo mężem, częściowo szwagrem, 
i nawet obce mu osoby wysuwają przeciw-
ko niemu roszczenia, skoro żyje w nim jakiś 
procent innego człowieka. 

Wraz z postępem ludzkość musi się zmie-
rzyć z jego konsekwencjami, czyli stawiać 
sobie pytania natury moralnej – Kim je-
stem?, Co jest prawdą, a co fałszem? Lem 
jawi się więc jako humanista i filozof, który 
nie negując idei postępu, pyta o jego gra-
nice i skutki. Wpływ technologii na nasze 
życie i całą cywilizację ma bowiem także 
wymiar etyczny. 

PESYMISTA TECHNOLOGICZNY
Stanisław Lem miał to szczęście, czy raczej 
nieszczęście, że dożył czasów, kiedy opi-
sane przez niego wynalazki zostały urze-
czywistnione i kiedy sam mógł korzystać 
z urządzeń, w które wyposażył swoich bo-
haterów. Co ciekawe, w internecie widział 
w zasadzie tylko same zagrożenia. Przy-
pisuje mu się nawet zdanie – „Dopóki nie 
skorzystałem z internetu, nie wiedziałem, 
że na świecie jest tylu idiotów”. Jak byśmy 
dziś powiedzieli, to typowy fake news. 
Choć zdanie to wpisuje się dobrze w klimat 
obaw Lema na temat globalnej sieci, to ni-
gdy nie zostało przez niego wypowiedzia-
ne. A jednak na wielu stronach interneto-
wych jest podawane jako cytat z Lema. 

Autor „Solaris” uważał, że internet służy lu-
dziom prawie wyłącznie jako źródło rozryw-
ki, a nie poszukiwania wiedzy. Zresztą trafnie 
zauważał istnienie „potopu informacyjnego” 
i niemożności oddzielenia wiadomości war-
tościowych od małoważnych. Dużo mówił 
o dezinformacji oraz niepohamowanym 
korzystaniu z internetu. Zauważał przenie-
sienie się większości usług do sieci, w tym 
również przestępczości. Nie sądził, że ludzie 
masowo zechcą kupować tam ubrania, bo 
jednak będą woleli je przymierzyć. On sam 
wolał pisać na maszynie i nigdy nie nauczył 
się wykorzystywać komputera do działal-
ności pisarskiej. W rozmowach z dziennika-
rzami wyrażał obawy na temat używania 
zdobyczy współczesnej technologii, które 
niejednokrotnie oceniał bardzo krytycznie. 
„Tacy już są ludzie: dają chętniej wiarę naj-
bardziej nieprawdopodobnym bzdurom ani-
żeli autentycznym faktom”.

Sylwia Maj
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Myślisz już o wakacjach?

A Ty? Też chcesz spokojnie spędzić wakacje?

Sprawdź nas na naszym fanpage
https://www.facebook.com/MaxiClean.be

ZAPISZ SWOJE DZIECI NA NAJLEPSZE ZAJĘCIA W BRUKSELI: 0483 207 253

Miejsce: Rue Georges Simpson 34, 1083 Ganshoren

DOBRE 
PRZEDSZKOLE

PÓŁKOLONIE 
DLA DZIECI 

STREFA 
TWÓRCZEGO 

ROZWOJU 
 W każdą środę 

9:30 – 11:30 
i 13:00 – 15:00 

01 – 16 lipca 
i 16- 30 sierpnia

8:30 – 17:00 
 W każdą sobotę 

10:00 – 14:00 

Zadzwoń do nas już dziś: 0485 031 370

Zadzwoń już dziś i wróć z urlopu do MaxiClean
- zorganizujemy wszystko za Ciebie

Jesteś wyjątkowo 
zrelaksowana 
w te wakacje.

Co się stało?

ZMIENIŁAM BIURO NA MAXICLEAN!
- załatwili za mnie wszystkie formalności związane ze zmianą biura

- moi Klienci są zadowoleni, że jesteśmy w biurze, które szanuje moją 
pracę i mamy jasną i uczciwą umowę – bez żadnych ukrytych 

„kruczków” i kosztów
- na rozmowie zrobili mi symulację, ile dokładnie będę zarabiać ze 

wszystkimi bonusami, które oferują
- w sierpniu dzieciaki wysyłam na staż organizowany przez MaxiClean, 
a w każdy weekend będą chodzić na zajęcia do Strefy Dobrego Czasu

- pomogli mi również załatwić rodzinne
-  i na dobry początek współpracy dostałam 

piękny prezent z Apartu

MaxiClean 
FIRMA PRZYJAZNA DZIECIOM
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- na rozmowie zrobili mi symulację, ile dokładnie będę zarabiać ze 

wszystkimi bonusami, które oferują
- w sierpniu dzieciaki wysyłam na staż organizowany przez MaxiClean, 
a w każdy weekend będą chodzić na zajęcia do Strefy Dobrego Czasu

- pomogli mi również załatwić rodzinne
-  i na dobry początek współpracy dostałam 

piękny prezent z Apartu

MaxiClean 
FIRMA PRZYJAZNA DZIECIOM



D e s k o r o l k a 
i jej histor ia NA POCZĄTKU BYŁY KÓŁKA…

…Oczywiście doczepione do deski. Pierwsze 
deskorolki powstały właśnie w wyniku bez-
czynności surferów wymuszonej przez brak 
wiatru. Potwierdza się więc zdanie, że cza-
sem trzeba się ponudzić, aby obudzić swoją 
kreatywność i wymyślić coś naprawdę no-
watorskiego. Prawdopodobnie około 1958 r. 
surferzy doczepili do kawałka deski kół-
ka z wrotek. Taki był prototyp, mozolnie 
udoskonalany przez kolejne lata. Pierwsza 
deskorolka pozwalała tylko na jazdę do 
przodu i do tyłu, przez co ograniczała wyko-
nywanie różnych trików.
W latach 60. deskorolka zyskiwała na popu-
larności. Przestano postrzegać ją jako zabaw-
kę, a zaczęto jako sprzęt sportowy. Zmody-
fikowano jej wygląd – końce deski wygięto 
w górę (tzw. kicktail), co do dziś jest warun-
kiem wykonywania przeróżnych manewrów. 
Jednak ze względu na dużą wypadkowość na-
dal podchodzono do deskorolki nieufnie. Jako 
ciekawostkę warto dodać, że w tym samym 
czasie, a dokładnie w 1966 r., powstała jed-
na z najpopularniejszych firm produkujących 
buty dla skaterów – Vans. 
Pierwsi skaterzy trenowali w pustych base-
nach, na chodnikach, schodach, podjazdach. 
Często także na własnych podwórkach budo-
wali miejsca do ćwiczeń z ogólnodostępnych 
materiałów (raz jeszcze – niech żyje pomysło-
wość!), podczas gdy teraz korzystają ze spe-
cjalnych ramp. 
Prawdziwy boom na jazdę na deskorolce roz-
począł się w połowie lat 70., kiedy wynaleziono 
kółka wykonane z poliuretanu. Poprawiły one 
zdecydowanie przyczepność do podłoża. Wzro-
sła wtedy prędkość jazdy, ale także poprawił się 
komfort użytkowania i zdolność do manewrów.

POCZUĆ WIATR WE WŁOSACH
Za dużą popularnością deski stoi jej widowi-
skowość podczas wykonywania akrobacji. 
Pod koniec lat 70. Zephyr Competion Team 
(lub inaczej Z-Boys) – zespół deskorolkarzy 
z Santa Monica i Venice w Kalifornii – zachwy-
cił publiczność możliwościami, jakie daje jaz-
da na deskorolce. Dzięki Alanowi Gelfandowi 
narodził się wtedy także podstawowy trik, 
jaki można na niej wykonać, czyli tzw. ollie – 
podskok razem z deskorolką, który pozwala 
przeskakiwać przeszkody.
Jedną z najpopularniejszych osób znanych 
w środowisku skaterów jest Tony Hawk, któ-
ry już w wieku 14 lat wygrał swój pierwszy 
konkurs. Rozpoczęła się jego zawrotna ka-

Przenieśmy się na chwilę w lata 50. ubiegłego wieku do gorącej 
Kalifornii, gdzie grupy młodych surferów ze znudzeniem wycze-
kują na podrywy wiatru. Aby uprawiać tę dyscyplinę, potrzeb-
ne są konkretne warunki pogodowe, a na te, jak wiadomo, nie 
mamy wpływu. Czekanie na odpowiednie fale może się przecią-
gać, czas mija… I właśnie dlatego wynaleziono deskorolkę!

riera, a na podstawie jego trików  
powstała nawet gra komputerowa. 

Jest on także pierwszym w historii, któ-
ry obrócił się w powietrzu (i poprawnie 

wylądował!) o niesamowite 900 stopni, czyli 
wykonując 2,5 obrotu na deskorolce.

NIE TAKA ZWYKŁA „DESKA”
Deskorolka to specjalnie wyprofilowana de-
ska wykonana zwykle z 7-warstowej sklejki, 
pokryta papierem ściernym. Ma 4 kółka i 8 ło-
żysk. Głównym elementem deskorolki jest blat 
(deck) – czyli miejsce na nogi, które pokryte 
jest papierem ściernym, nazywanym tutaj grip, 
zapewniającym przyczepność. Deskorolka ma 
standardową szerokość od 19 do 23 cm. Na 
węższych deskach jeżdżą skaterzy na ulicy, 
a na szerszych zawodnicy na rampach. Truck to 
najważniejsza część deskorolki – rodzaj moco-
wania, dzięki któremu możliwe jest zainstalo-
wanie skrętnych kółek w taki sposób, aby sam 
balans ciała pozwalał na skręcanie. Dużą rolę 
w budowie deskorolki odgrywają także kółka, 
które mogą mieć różną twardość, przez co do-
pasowuje się je do stylu jazdy.
Obecnie jest wiele rodzajów deskorolek do-
stosowanych do sposobu jazdy, a nawet wagi 
i wzrostu użytkownika. Deskorolki różnią się 
od siebie ze względu na kształt oraz przezna-
czenie: mogą być klasyczne, terenowe, elek-
tryczne, ale występują też cruisery, longboar-
dy czy kosmiczne waveboardy.
Deskorolka klasyczna jest najbardziej popu-
larna, uniwersalna w użytkowaniu i często 
wykorzystywana jako środek transportu. 
Cruiser to deska przeznaczona do jazdy po 
mieście – dla początkujących, pomocna przy 
nauce pierwszych trików. To od niej wywodzą 
się popularne obecnie fiszki – czyli plastikowe 
lekkie deski o mniejszej długości, ulubione 
głównie wśród dzieci i młodzieży.
Longborad ma aż 1 m długości, a zdarzają się 
egzemplarze dwukrotnie dłuższe! To deski 
przeznaczone głównie do zjazdów, wizualnie 
podobne do snowboardowych. Produkuje się 
także deski terenowe, tzw. mountainboard. 

Ich cechą charakterystyczną są pompowane 
koła, które pozwalają na zjazdy nawet z gór-
skich stoków.
Waveboard to iście kosmiczna deskorolka skła-
dająca się dwóch elementów w kształcie łezki 
połączonych na sprężynie i kółek obracających 
się o 360 stopni. Deska umożliwia jazdę bez 
odpychania się od podłoża zarówno pod gór-
kę, jak i z górki. Jazda na waveboardzie została 
nazwana streetsurfingiem, czyli serfowaniem 
po ulicy. Uliczny surfer jest zmuszony do wyko-
nywania różnych ruchów mięśnie bioder i nóg, 
dzięki czemu jazda na waveboardzie wpływa 
na koordynację ruchów, zręczność oraz refleks.
Dla leniwych produkuje się także deski elek-
tryczne, sterowane pilotem, które pozwalają 
na rozwinięcie prędkości do 10 km/h. Desko-
rolka ładowana jest zwykłą ładowarką.

BEZPIECZEŃSTWO
Ze względu na dużą wypadkowość podczas 
użytkowania deskorolki trzeba pamiętać 
o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:
• korzystaj z dodatkowego sprzętu ochron-

nego – kasku, nakolanników i ochraniaczy 
na łokcie,

• sprawdzaj stan techniczny deskorolki, gdyż 
podskoki i zjazdy mogą ją łatwo uszkodzić,

• nie jeźdź po dziurawym i wyboistym podło-
żu, bo łatwo o upadek,

• naucz się technik upadania – gdy czujesz, że 
nastąpi upadek, powinieneś przykucnąć na 
desce, aby zmniejszyć siłę upadku,

• nie przeceniaj swoich umiejętności – aby 
dojść do perfekcji, musisz systematycznie 
trenować.

Jazda na deskorolce i wykonywanie trików to 
bardzo przyjemna forma spędzania czasu. Waż-
ne jest jednak, aby wybrać odpowiednią dla 
siebie deskorolkę oraz, oczywiście, przestrzegać 
zasad bezpieczeństwa. Właśnie nadarza się do-
bra okazja, by spróbować tej formy rekreacji – 
21 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy 
Dzień Deskorolki.

Agnieszka Strzałka
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Zatrudniamy również pracowników bez godzin!
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Na całym świecie coraz popularniejszy sta-
je się nurt nadawania drugiego życia, nie 
tylko przedmiotom codziennego użytku, 
ale także coraz częściej ubraniom. Znane 
są powszechnie wielkie portale zajmujące 
się sprzedażą używanych lub nietrafionych 
ubrań. To bardzo ekologiczny trend. Firmy 
idą jednak o krok dalej, tworząc interne-
towe wypożyczalnie luksusowych marek. 
Z jednej strony dostajemy na wyciągnięcie 
ręki ubrania znanych projektantów z całe-
go świata i mamy możliwość poczuć się jak 
gwiazda na czerwonym dywanie. Z drugiej 
strony zaś jesteśmy eco-friendly, bo nie ku-
pujemy nowych ubrań, tylko wypożyczamy, 
a następnie oddajemy, aby mógł się nimi 
cieszyć kolejny klient. 

Korzystając z e-garderoby mamy dostęp 
do najlepszych materiałów i wysokiej klasy 
produktów za stosunkowo niewielką opła-
tą. Oszczędzamy więc czas, pieniądze i miej-
sce w szafie, ale też nie przyczyniamy się 
do eksploatacji surowców naturalnych ani 
do wytwarzania zanieczyszczeń związanych 

2700 litrów wody! To ilość potrzebna dla 
człowieka do wypicia w ciągu 30 miesięcy. 
Aby wyprodukować buty, potrzeba jeszcze 
więcej wody, bo około 8500 litrów.

JAK TO DZIALA?

Internetowe wypożyczalnie na całym świe-
cie działają w podobny sposób. Ubrania 
można wypożyczyć za opłatą jednorazowo, 
np. na uroczystość rodzinną, wesele lub 
spotkanie biznesowe. Można także sko-
rzystać z abonamentu dającego dostęp na 
określony czas z możliwością wypożyczania 
kilku, kilkunastu ubrań miesięcznie – albo 
z dostępem nieograniczonym. Ubrania są 
dostarczane przez kuriera lub odbierane 
osobiście. W cenę wypożyczenia wliczone 
są już koszty dostawy, ale także prania i pra-
sowania. Po użyciu wystarczy tylko ubranie 
odesłać kurierem.

Wypożyczalnie oferują ubrania basico-
we znanych firm, które wykonane są ze 
szlachetnych i naturalnych materiałów, 
przez co nawet po wielokrotnym praniu 
nie zmieniają kształtu i jakości. Można 
także wypożyczyć kreacje pochodzące 
z największych domów mody. Internetowe 
garderoby to także skarbnica butów, okryć 
wierzchnich, biżuterii i dodatków. Często 
można także zamówić ubrania do przymie-
rzenia w domu albo przymierzyć je w buti-
ku (bo niektóre wypożyczalnie mają sklepy 
stacjonarne), by stworzyć niepowtarzalną 
stylizację na wielkie wyjście. 

Agnieszka Strzałka

•  https://e-garderobe.com/
•  https://www.lecloset.fr/
•  https://linktr.ee/coucoushop.be

z produkcją ubrań. Zwłaszcza że prawdziwej 
kreacji potrzebujemy zwykle na jedną wy-
jątkową okazję, po czym odwieszamy ją do 
szafy – i na tym często jej życie się kończy.

„Fast fashion”, czyli szybka moda oferowa-
na w popularnych sieciówkach, opiera się 
na chwilowych trendach, ale też naszych 
słabościach i zachciankach. Pobudza popyt 
na duże ilości tanich ubrań, które szybko się 
niszczą lub wychodzą z mody. Internetowa 
garderoba stoi w całkowitej opozycji do tego 
trendu, oferując ubrania, które mogą być 
wykorzystane przez znacznie więcej osób.

Wypożyczanie odzieży jest całkowicie bez-
pieczne. Ubrania prane są w ekologicznej 
pralni, z wykorzystaniem naturalnych środ-
ków czystości, dlatego pomimo wielokrot-
nego prania nadal wyglądają jak nowe. 
Paczki pakowane są w ekologiczne pudeł-
ka, a firmy w jak największym stopniu sta-
rają się, aby były to pudełka wielokrotnego 
użytku. Również do odesłania ubrań zaleca 
się użycie pudełka, w którym ubranie zosta-
ło do nas dostarczone.

Produkcja ubrań zużywa ogromne zasoby 
światowe. Z roku na rok wytwarza się gi-
gantyczne ilości ubrań, nieadekwatne do 
liczby i potrzeb ludności. Coraz więcej tych 
ubrań trafia na wysypiska śmieci i do spa-
larni – to olbrzymia ilość, sięgająca 39 mln 
ton rocznie! Mało kto zdaje sobie sprawę 
z tego, że przemysł tekstylny jest drugim po 
rolnictwie sektorem gospodarki najbardziej 
zanieczyszczającym wodę i środowisko.

Wypożyczanie ubrań chociaż w części po-
zwala zmniejszyć emisję dwutlenku węgla 
do atmosfery i zużycie wody. Pamiętajmy, 
że do produkcji jednej koszulki potrzeba aż 
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Rafał Olbiński zadebiutował 
w Polsce jako grafik magazynu 
„Jazz Forum”. Dzięki konse-
kwentnej wizji stworzył wyra-
zisty wizerunek tego cenione-
go pisma. Uznanie przyniosły 
mu także plakaty – m.in. do 
„Człowieka z żelaza” Andrzeja 
Wajdy. W 1981 r. wyjechał do 
Stanów Zjednoczonych, gdzie 

(z powodu sytuacji politycznej w Polsce) krótki pobyt zmienił się 
w wieloletnią emigrację. W tym czasie za swoje prace otrzymał po-
nad 150 nagród, w tym złote i srebrne medale przyznawane przez 
Klub Dyrektorów Artystycznych w Nowym Jorku oraz złote i srebr-
ne medale od Towarzystwa Ilustratorów w Nowym Jorku i Los An-
geles. W 1994 r. otrzymał Prix Savignac w Paryżu, a także nagrodę 
czasopisma „Creative Review” w Londynie za najlepszą brytyjską 
ilustrację. W 1995 r. jego plakat zwyciężył w konkursie „Nowy Jork 
stolicą świata”. Rok później otrzymał nagrodę Stevana Dohanosa, 
przyznawaną przez członków Stowarzyszenia Ilustratorów Nowo-
jorskich, za najlepszą pracę roku. W 2002 r. natomiast miasto Fondi 
we Włoszech przyznało mu nagrodę „Premio Divina Guilia” za wy-
bitny wkład w sztukę współczesną. 

Tworzy obrazy, grafiki i plakaty. Wielokrotnie podejmuje w nich 
ważne tematy społeczne – na przykład odnosząc się do problema-
tyki związanej z ekologią. W 2002 r. wybrane obrazy Rafała Olbiń-
skiego umieszczono w programie projekcji na Grand Central Station 
w Nowym Jorku, w panteonie Great Art na cześć obchodów Dnia 
Ziemi. Zasłynął także wspaniałymi pracami powstałymi na zlecenie 
najważniejszych oper świata, obejmującymi zarówno scenografię, 
jak i projekty graficzne plakatów. 

Twórczość Rafała Olbińskiego czerpie z wielorakich źródeł. Arty-
sta inspiruje się m.in. XVII- i XVIII-wiecznymi rycinami oraz litera-
turą. Wśród nawiązań o istotnym znaczeniu jest także twórczość 
belgijskiego artysty René Magritte’a, z którym Olbińskiego łączy 
skłonność do tworzenia gier znaczeniowych. Zaproponowane sur-
realistyczne myślenie przeciwstawia się nawykom umysłu, tworząc 
przestrzeń dla nowych skojarzeń. 

Prace Olbińskiego znajdują się w kolekcjach prestiżowych instytu-
cji – jak np. The National Arts Club w Nowym Jorku, Smithsonian 
Institute i Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych w Waszyng-
tonie – oraz w wielu prywatnych i korporacyjnych zbiorach w USA, 
Japonii i Europie. 

Grafiki i obrazy Rafała Olbińskiego spotykają się z dużą sympatią 
odbiorców na całym świecie. Artysta realizuje je z dużą swadą, 
maestrią warsztatową, czerpiąc z ogromnych zasobów wyobraźni. 
Czasem prace cechuje żartobliwość, aura z przymrużeniem oka, 
a niekiedy są bardziej metaforycznie i sięgają do weneckich tradycji 
wizualnych opowieści, favole. Punktem wyjścia w twórczości Olbiń-
skiego często jest także mitologia. Czerpiąc z niej obecnie, artysta 
przywraca ją do obiegu myślowego współczesnego odbiorcy. Dla 
wielu osób te prace są opowieścią o życiu, zachętą do refleksji – na 
przykład do zastanowienia się nad ponadczasową naturą miłości.

Justyna Napiórkowska

Rafał  Olbiński

W Galerii Katarzyny Napiórkowskiej w Brukseli przy 
Mont des Arts prezentujemy wystawę grafiki Rafała 
Olbińskiego. To artysta, który zdobył ogromne uznanie 
na całym świecie. Twórca wiele lat spędził w Nowym 
Jorku, gdzie jego talent został od razu dostrzeżony 
i doskonale wykorzystany. Rafał Olbiński przygotowy-
wał m.in. okładki dla najważniejszych pism i plakaty 
dla Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Zamiast 
planowanych kilku tygodni na emigracji spędził oko-

ło trzydziestu lat, zdo-
bywając w tym czasie 
uznanie kolekcjonerów 
na całym świecie. 

Rafał Olbiński – Baśnie o miłości | wystawa grafiki
Galeria Katarzyny Napiórkowskiej  
Mont des Arts 8, Bruksela

Baśnie o miłości –
wystawa grafiki

W czasie pandemii wystawa pokazywana jest przez 
całą dobę w podświetlonych witrynach ekspozycyj-
nych Galerii oraz w formie wystawy online na stronie 
www.napiorkowska.pl
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PRAWO

W kwietniu br. Dyrektor Krajowej Infor-
macji Skarbowej zajął się sprawą istotną 
z punktu widzenia przedsiębiorców wzna-
wiających działalność po okresie lockdow-
nu i czerpiących dochód z wynajmu pokoi. 
Dyrektor KIS, w uzasadnieniu do odpowie-
dzi na indywidualną interpretację dotyczą-
cą zryczałtowanego podatku dochodowe-
go od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fi zyczne w zakresie możliwości 
opodatkowania w formie karty podatko-
wej, potwierdził możliwość rozliczenia się 
przez właściciela nieruchomości oddanych 
na wynajem w formie karty podatkowej, 
nawet jeśli korzysta on z portali rezerwa-
cyjnych. Innymi słowy, korzystanie z usług 
portali rezerwacyjnych nie przeszkadza 
przedsiębiorcy w rozliczaniu kartą.

Karta podatkowa jest wygodnym i szybkim 
sposobem rozliczania podatku. Wybierając 
ją, podatnicy są zwolnieni z obowiązku:

• prowadzenia ksiąg,
• składania zeznań podatkowych,
• wpłacania zaliczek na podatek 

dochodowy.

Z reguły podatek opłacany w ramach karty 
nie jest wysoki. Jego wysokość nie zależy 
od wysokości dochodów. Miesięczny po-

datek jest ustalany przez naczelnika urzę-
du skarbowego, który kieruje się rodzajem 
i zakresem prowadzonej działalności gospo-
darczej, liczbą zatrudnionych pracowników, 
a także liczbą mieszkańców miejscowości, 
w której działalność jest prowadzona. W tej 
formie można rozliczać usługi hotelarskie 
polegające na wynajmie pokoi gościnnych 
i domków turystycznych (w tym wydawa-
nie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi nie 
przekracza 12.

Zapytanie do Dyrektora KIS złożyła podat-
niczka, która przed restrykcjami w prowa-
dzeniu działalności gospodarczej związa-
nymi z Covid-19 zajmowała się wynajmem 
pokoi. Po poluzowaniu obostrzeń trudno jej 
było znaleźć lokatorów. Zainteresowała się 
więc współpracą z portalami internetowymi 
w celu pozyskania klientów za ich pośrednic-
twem. Za taką usługę zobowiązana byłaby 
płacić prowizję z tytułu rezerwacji pokoi lub 
opłatę za zamieszczenie ogłoszenia. Chciała 
się upewnić, czy rozliczając podatek docho-
dowy kartą, może korzystać z usług portali.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 
przypomniał, że zgodnie z pkt 4 części XII ta-
beli, stanowiącej załącznik do ustawy o zry-
czałtowanym podatku dochodowym, kartą 

może być opodatko-
wany najem pokoi 
i domków. Warun-
kiem jest m.in. zakaz 
korzystania z usług 
osób niezatrudnio-
nych przez siebie na 
podstawie umowy 
o pracę oraz z usług 
innych przedsię-
biorstw i zakładów. 
Wyjątkiem są usłu-
gi specjalistyczne. 
Przepisy nie precy-
zują jednak, o jaki 
rodzaj usług chodzi.

Jednym z warunków skorzystania z opo-
datkowania w formie karty podatkowej, 
wymienionym w art. 25 ustawy o zry-
czałtowanym podatku dochodowym od 
niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fi zyczne, jest prowadzenie działal-
ności bez korzystania z usług osób nieza-
trudnionych przez podatnika na podstawie 
umowy o pracę oraz usług innych przed-
siębiorców i zakładów, chyba że chodzi 
o usługi specjalistyczne, za które uważa 
się czynności i prace wchodzące w inny 
niż zgłoszony zakres działalności, niezbęd-
ne do całkowitego wykonania wyrobu lub 
świadczonej usługi, w tym również czyn-
ności i prace towarzyszące.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 
podkreślił, że aby nabyć i zachować upraw-
nienia do opodatkowania zryczałtowanym 
podatkiem dochodowym w formie karty 
podatkowej, należy spełnić szereg warun-
ków podmiotowych i przedmiotowych 
zawartych w ustawie o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przy-
chodów osiąganych przez osoby fi zyczne. 
Z przepisów tych nie wynika, by zawierały 
ograniczenia ze względu na korzystanie z in-
ternetowych portali rezerwacyjnych. Wo-
bec tego należy zgodzić się ze stanowiskiem 
wnioskodawczyni, że korzystanie przez nią 
z internetowych portali rezerwacyjnych nie 
wyłącza prawa do opodatkowania usług 
wynajmu pokoi zryczałtowanym podatkiem 
dochodowym w formie karty podatkowej. 
Oznacza to, że rozliczając podatek docho-
dowy kartą podatkową, może ona korzystać 
z usług ww. portali.

Agnieszka Hajdukiewicz
radca prawny

Na podstawie:
Interpretacja indywidualna z 15 kwietnia 2021 r. 
0115-KDIT1.4011.54.2021.1.MST
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dlaczego dorośli w podróży wciąż zamęcza-
ją dzieci pytaniem „Czy daleko jeszcze?”, 
a dzieci organizują im posiłki i czas wolny, 
by ci ostatni się nie nudzili. Lektura mocno 
nieszablonowa dla czytelnika 6+.

 

Fascynująca seria dla najmłodszych miło-
śników rodzinnego czytania. Polecana też 
w ramach akcji promocyjnej „Cała Polska 
czyta Dzieciom”. Pojawiła się w naszym 
domu lata temu, wraz z pierwszym dziec-
kiem, i od tej pory wzbudza wielkie zainte-
resowanie kolejnych latorośli. 

Dzięki wielokrotnemu czytaniu w krótkim 
czasie staliśmy się wszyscy specjalistami 
w zakresie budownictwa, stomatologii, piłki 
nożnej czy też lotnictwa. 

Konwencja książeczek jest zawsze taka 
sama: dorosły przyjaciel opowiada dość 
przystępnym (choć fachowym) językiem 
o swych codziennych obowiązkach zawo-
dowych. Od lat niekwestionowanym hitem 
jest u nas przyjaciel śmieciarz. A dzięki ksią-
żeczce o budownictwie można zabłysnąć 
fachowym słownictwem na towarzyskich 
spotkaniach, gdy tylko pojawia się temat 
remontów. Miłej lektury!

Dzięki książce poznaliśmy fascynującą histo-
rię Dorothy Eady, znanej także jako Omm 
Seti. Kobiety, która przez wielu uważana 
była za reinkarnację egipskiej kapłanki. Po 
zakończeniu lektury długie godziny spędzi-
liśmy na poszukiwaniu dodatkowych infor-
macji o Omm Seti w internecie. Gorąco po-
lecamy! Książka niewątpliwie rozszerzająca 
horyzonty. Do rodzinnego lub samodzielne-
go czytania dla dzieci 10+.

 

Czy dorosłym wypada zachowywać się 
jak dzieci? Czy dzieci mogą przejmować 
rolę dorosłych? Co tak naprawdę uchodzi, 
a co nie? Poznajcie dość nietypową rodzi-
nę w składzie: tata Jansson, mama Jansson, 
Alvin Jansson, Kajsa Jansson i Generał, czyli 
dziadek taty Janssona. Wyruszcie z nimi na 
rowerową wyprawę pełną przygód, a przede 
wszystkim dość nietypowych zachowań – za-
równo dzieci, jak i dorosłych. Ciekawe, czy 
zgadniecie, kto w książce postanowił zorga-
nizować mecz piłki nożnej mrówek…?

Martin Widmark znany jest nam głównie 
z serii opowiadającej o przygodach mło-
dych detektywów Lassego i Mai. Zdecy-
dowaliśmy się sięgnąć po nową lekturę. 
Jednak nie wszystkim z nas przypadła ona 
do gustu. Dość trudno było nam zrozumieć, 

Od lat czytam swoim czterem synom. Od przebudzenia czekam na ten moment, gdy w moim 
domu przygasną światła, a po godzinnym czytaniu usłyszę głos swoich dzieci: „Mamo, nie 
zasypiaj. Czytaj dalej!”. Zapraszam i Państwa do magicznego świata wspólnej lektury!
 

Anna Pliszki-Fila – mama Marka (12), Gerarda (10), Wiktora (8) i Oskara (3)
autorka bloga o książkach dla dzieci: www.czyt-anka.pl

 

Egipt. Egzotyka. Faraonowie. Historia prze-
platająca się ze współczesnością. Do tego 
wątek kryminalny. I sukces czytelniczy 
gwarantowany! 

Zdecydowaliśmy się kontynuować rodzinne 
czytanie serii „Detektywi na kółkach”, i był 
to strzał w dziesiątkę. I tym razem okazało 
się, że przygody Julki, Toma i psa asystu-
jącego dziewczynce – labradora Spajka – 
trzymają całą naszą rodzinę w napięciu już 
od pierwszych stron.

Dzieci oraz ich rodzice zamierzają spędzić 
spokojne wakacje w Egipcie. Jednak przygo-
dy zaczynają się już w samolocie. Spajk, na 
prośbę jednej z pasażerek panicznie bojącej 
się psów, zostaje umieszczony w luku baga-
żowym. Tam spotyka kota Dżagera. Podczas 
turbulencji wspólnie odkrywają, że w kociej 
klatce ukryta została mapa.

Zwierzętom udaje się ją przekazać Julce 
i Tomowi. Choć nie jest to łatwe, bo histe-
ryczna właścicielka antykwariatu nie chce 
rozstać się ze swoją własnością. Od tej pory 
przygoda goni przygodę. A na ich spotkanie 
nasi bohaterowie wyruszą w asyście nieco 
starszej od nich egiptolożki.
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Wakacje w Belgii nad wodą

Chociaż mamy wrażenie, że nadejście wiosennych ciepłych dni bardzo się w tym roku opóźniało, to wierzymy, że lato będzie 
długie i gorące, tak że wszyscy z lubością skorzystamy z ochłody w wodzie. A wiadomo, że najlepiej połączyć to z prze-

bywaniem na łonie natury – i już mamy przepis na idealny letni weekend. Zanim zaplanujecie wakacje za granicą, chcemy 
przypomnieć, że w Belgii jest mnóstwo malowniczych miejsc, idealnych na wakacje nad wodą. Można pojechać tam chociażby 
na jeden dzień, by odetchnąć od zgiełku miasta.

Warto tu wspomnieć o miłej niespodziance, 
którą niedawno ogłosiła minister środowiska: 
przedłużenie od tego roku sezonu kąpielowe-
go na terenie Walonii. Pływanie będzie dozwo-
lone od 1 maja do 30 września br. To bardzo 
dobra wiadomość, szczególnie że ze względu 
na skutki długotrwałych obostrzeń wszystkim 
nam brakuje swobodnego i szerszego dostępu 
do przyrody. Miejmy nadzieję, że region Flandrii 
pójdzie w te same ślady.

Poniżej przedstawiamy krótko kilka kąpielisk, 
wśród których znajdziecie duże parki rozrywki 
wodnej z wszelakimi atrakcjami dla lubiących 
aktywnie spędzać czas, jak również mniejsze 
akweny wodne, gdzie największą atrakcją bę
dzie śpiew ptaków. Niech każdy wybierze coś 
dla siebie, a jest z czego!

Polecamy zawsze zajrzeć na stronę interne-
tową danego ośrodka lub miejsca, które chce-
cie odwiedzić, aby uzyskać więcej praktycz
nych informacji.

WALONIA

DE LILSE BERGEN w Lille
Strandweg 6, 2275 Lille
De Lilse Bergen ma wszystko, czego potrzeba 
do udanych rodzinnych wakacji: trampoliny, 
gokarty, kajaki, rowery wodne, pole do minigol-
fa, a dla tych, którzy chcą spędzić tam więcej 
czasu, jest 4gwiazdkowy kemping otoczony 
400hektarowym lasem. Atrakcją jest również 
wynajęcie tipi lub domku na drzewie!
www.delilsebergen.be

LACS DE L’EAU D’HEURE
Route de la Plate Taille 99, 6440 Boussu-lez-
Walcourt
Jeziora Eau d’Heure swoją powierzchnią 
przekraczają 6 km2 i mają dwa kąpieliska. 
Miłośnicy przyrody znajdą tu aż 100 km szlaków 
turystycznych. Park ma również bogatą ofertę 
wszelakich sportów wodnych, a także atrak
cje takie jak place zabaw dla dzieci, wspinanie 
się po drzewach, pole golfowe, amfibia, którą 
można wypłynąć na jezioro, mały pociąg tu-
rystyczny czy centrum spa – czyli mnóstwo re-
laksujących zajęć na udane wakacje. Możliwe 
jest również zakwaterowanie nad jeziorem 
w jed nej z wiosek wakacyjnych lub w hotelu.
www.lacsdeleaudheure.be

PLAŻA MABOGE w La Roche-en-Ardennes
Maboge, 6982 Maboge 
Plaża Maboge znajduje się nad brzegiem rzeki 
l’Ourthe. Kąpielisko to idealnie nadaje się dla 
rodzin z dziećmi, które lubią się pluskać, pływać 
na dmuchanym materacu i piknikować na brze-
gu. A jeśli to za mało atrakcji, z Maboge można 
również wyruszyć na spływ kajakiem po Ourthe.
www.coeurdelardenne.be

JEZIORO ROBERTVILLE w Waimes
Route des Bains 63, 4950 Robertville
Otoczone górzystym lasem jezioro Robertville 
o powierzchni 62 ha daje wrażenie przebywa-
nia w innym świecie, z dala od zgiełku dnia co
dziennego, a do tego oferuje wiele zapierają-
cych dech w piersiach krajobrazów. To idealne 
miejsce dla miłośników spokoju i relaksu. Do-
datkową atrakcją jest możliwość nurkowania 
w jeziorze aż do 45 m w doskonałej jakości wo-
dzie. Dzięki trampolinie do nurkowania, trampo-
linie wodnej i możliwości wypożyczenia kajaka 
lub rowerka wodnego nie można się nudzić.
www.robertville.be

PLAŻA RENIPORT w Lasne
Rue du Pont 9, 1380 Lasne
Całkiem niedaleko Brukseli, w miejscowości 
LasneChapelleSaintLambert, znajduje się 

popularny wśród młodych rodzin Reniport – 
z nową piaszczystą plażą, przyjemnym stawem 
kąpielowym ze zjeżdżalnią, placem zabaw 
i wspaniałym boiskiem do siatkówki plażowej. 
Wszystko, czego potrzeba, aby spędzić dzień 
na plaży bez wyjeżdżania z Belgii! 
www.facebook.com/Renipont

Listę kąpielisk na terenie Walonii znajdziecie 
tutaj: 
http://environnement.wallonie.be/baignade/#/
station/list

A tu interaktywna mapa kąpielisk:
http://environnement.wallonie.be/baignade/#/
station/map

FLANDRIA

DE PLAS w Rotselaar
Vakenstraat 18, 3110 Rotselaar
Kąpielisko to jest częścią obszaru rekreacyj-
nego „Ter Heide”. W stawie Rotselaar możesz 
pływać, uprawiać windsurfing i łowić płocie, 
okonie i karpie. Dostępne jest też boisko do 
siatkówki plażowej, z którego można bezpłatnie 
korzystać.
www.rotselaar.be/domein-ter-heide-de-plas

ZILVERMEER w Mol
Zilvermeerlaan 2, 2400 Mol
Biała plaża, krystalicznie czysta woda, place 
zabaw, obiekty sportowe… W ośrodku rekre

acyjnym Zilvermeer nie można się nudzić! 
W 2019 r. ośrodek po raz kolejny otrzymał 
Błękitną Flagę, która jest gwarancją jakości 
zrównoważonej turystyki morskiej.
www.zilvermeer.be

GAVERS w Harelbeke
De Gavers Parking Zuid, 8530 Harelbeke
To duży staw z wydzielonym kąpieliskiem 
ze zjeżdżalniami. Kąpielisko znajduje się 
w samym sercu zielonego obszaru De Gavers, 
poświęconego wypoczynkowi i naturze. Spo-
doba wam się na pewno szlak wysokościowy, 
szlaki piesze i rowerowe. Można również wy-
pożyczyć kajaki. Jest duża szansa, że podczas 
wycieczki zauważycie wiele ptactwa wodnego, 
gdyż zachodnia część Gavermeer jest rezerwa-
tem ptaków.
www.west-vlaanderen.be/domeinen/gavers

VOSSELARE PUT w Deinze
Kleine Pontstraat 5, 9800 Deinze
Ci, którzy szukają niewielkiego, ale wyjąt-
kowego i spokojnego miejsca do kąpieli na 
świeżym powietrzu, zdecydowanie powinni 
odwiedzić Vosselare Put w Deinze, które jest 
znane w okolicy jako jedno z najpiękniejszych 
kąpielisk dzięki swojemu zielonemu otoczeniu. 
Nad wodą znajduje się również bar, w którym 
można odpocząć i delektować się wyśmienitą 
„babciną” kuchnią.
www.vosselareput.be

JEZIORO KELCHTERHOEF w Houthalen
Binnenvaartstraat, 3530 Houthalen-Helchteren
Miejsce to jest dobrym kompromisem między 
parkiem rekreacyjnym a wycieczką przyrod-
niczą. Ma wszystko, czego potrzeba na cało
dniową wycieczkę pełną przyjemności pływania 

z całą rodziną: 20hektarowy staw kąpielowy 
i piaszczystą plażę z wydzielonym terenem do 
pływania.
www.visi t l imburg.be/nl/wat-te-doen/kelchte-
rhoef-de-plas

Wszystkie miejsca na terenie Flandrii, w któ
rych można pływać (na świeżym powietrzu lub 
w krytym basenie) i uprawiać sporty wodne, 
znajdziecie tutaj:
https://kwaliteitzwemwater.be/nl

Dajcie nam znać w naszej grupie na Face-
booku: „Wakacje w Belgii – grupa”, jak się 
udały wasze wypady nad wodę? Koniecznie 
okraszcie je zdjęciami. Jest nam zawsze 
bardzo miło oglądać wasze relacje! Cieszymy 
się, że razem z nami odkrywacie piękne miej
sca w Belgii, spędzacie czas na łonie natury 
i czerpiecie z tego przyjemność. I pamiętajcie: 
wakacje to stan umysłu!

Monika & Iwona

www.facebook.com/groups/wakacjewbelgii/

grupa

Wakacje w Belgii
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ZILVERMEER w Mol
Zilvermeerlaan 2, 2400 Mol
Biała plaża, krystalicznie czysta woda, place 
zabaw, obiekty sportowe… W ośrodku rekre

acyjnym Zilvermeer nie można się nudzić! 
W 2019 r. ośrodek po raz kolejny otrzymał 
Błękitną Flagę, która jest gwarancją jakości 
zrównoważonej turystyki morskiej.
www.zilvermeer.be

GAVERS w Harelbeke
De Gavers Parking Zuid, 8530 Harelbeke
To duży staw z wydzielonym kąpieliskiem 
ze zjeżdżalniami. Kąpielisko znajduje się 
w samym sercu zielonego obszaru De Gavers, 
poświęconego wypoczynkowi i naturze. Spo-
doba wam się na pewno szlak wysokościowy, 
szlaki piesze i rowerowe. Można również wy-
pożyczyć kajaki. Jest duża szansa, że podczas 
wycieczki zauważycie wiele ptactwa wodnego, 
gdyż zachodnia część Gavermeer jest rezerwa-
tem ptaków.
www.west-vlaanderen.be/domeinen/gavers

VOSSELARE PUT w Deinze
Kleine Pontstraat 5, 9800 Deinze
Ci, którzy szukają niewielkiego, ale wyjąt-
kowego i spokojnego miejsca do kąpieli na 
świeżym powietrzu, zdecydowanie powinni 
odwiedzić Vosselare Put w Deinze, które jest 
znane w okolicy jako jedno z najpiękniejszych 
kąpielisk dzięki swojemu zielonemu otoczeniu. 
Nad wodą znajduje się również bar, w którym 
można odpocząć i delektować się wyśmienitą 
„babciną” kuchnią.
www.vosselareput.be

JEZIORO KELCHTERHOEF w Houthalen
Binnenvaartstraat, 3530 Houthalen-Helchteren
Miejsce to jest dobrym kompromisem między 
parkiem rekreacyjnym a wycieczką przyrod-
niczą. Ma wszystko, czego potrzeba na cało
dniową wycieczkę pełną przyjemności pływania 

z całą rodziną: 20hektarowy staw kąpielowy 
i piaszczystą plażę z wydzielonym terenem do 
pływania.
www.visi t l imburg.be/nl/wat-te-doen/kelchte-
rhoef-de-plas

Wszystkie miejsca na terenie Flandrii, w któ
rych można pływać (na świeżym powietrzu lub 
w krytym basenie) i uprawiać sporty wodne, 
znajdziecie tutaj:
https://kwaliteitzwemwater.be/nl

Dajcie nam znać w naszej grupie na Face-
booku: „Wakacje w Belgii – grupa”, jak się 
udały wasze wypady nad wodę? Koniecznie 
okraszcie je zdjęciami. Jest nam zawsze 
bardzo miło oglądać wasze relacje! Cieszymy 
się, że razem z nami odkrywacie piękne miej
sca w Belgii, spędzacie czas na łonie natury 
i czerpiecie z tego przyjemność. I pamiętajcie: 
wakacje to stan umysłu!

Monika & Iwona

www.facebook.com/groups/wakacjewbelgii/

grupa

Wakacje w Belgii
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Polskie Centrum Kształcenia
im. Jana Pawła II w Brukseli
Centre d‘Enseignement Polonais Jean-Paul II ASBL

   POLSKIE CEN
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ENIA - CENTRE D'ENSEIGNEM
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T POLONAIS ASBL

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

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

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

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

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

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

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

„Nie ma większego bogactwa 
w narodzie nad światłych obywateli“

św. Jan Paweł II

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

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

+32 466 901 702

 

PO POLSKU

NIEBIESKA LINIA
DLA CIEBIE

PRZEŁAM Z NAMI
SWOJĄ CISZĘ:
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SYTUACJA RODZINNA 

Jako rodzina traktowane są osoby, które 1 stycznia 2021 r. 
oficjalnie mieszkały z podatnikiem pod tym samym adresem. 
Oznacza to, że wszystkie te osoby 1 stycznia 2021 r. musiały 
nie tylko przebywać, ale również być zameldowane pod tym 
samym adresem.

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

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

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

Dzieci na utrzymaniu – zgodnie z belgijską ordynacją podatko-
wą rodzice lub opiekunowie mogą otrzymać ulgi podatkowe na 
dzieci, jeśli spełnione są następujące warunki (dotyczy rozliczeń 
za 2020 r.):

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

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

Ponadto za dzieci mieszkające z rodzicami pod tym samym adre-
sem uważa się dzieci, które: zmarły w 2020 r., pod warunkiem że 
w 2019 r. były na utrzymaniu rodziców/opiekunów; te, które uro-

dziły się i zmarły w 2020 r., te, które w 2020 r. urodziły się martwe 
lub jeżeli poronienie nastąpiło po minimum 180 dniach ciąży; dzie-
ci zaginione lub porwane (jeśli spełnione są dodatkowe warunki 
zawarte w belgijskiej ordynacji podatkowej).

2. Dochody dziecka w 2020 r. nie mogą przekroczyć: 3 380 euro 
netto, 4 880 euro netto w przypadku osób samotnie wychowują-
cych dziecko/dzieci i 6 200 euro w przypadku osób samotnie wy-
chowujących niepełnosprawne dziecko/dzieci.

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

Inne osoby na utrzymaniu – oprócz ulg na dzieci podatnik 
może ubiegać się o ulgi na inne osoby mieszkające z nim pod 
jednym adresem, np. na rodziców, którzy mają bardzo niskie 
dochody (lub w ogóle ich nie mają), ewentualnie na inne oso-
by (jeśli spełnione są warunki zawarte w belgijskiej ordynacji 
podatkowej). 

DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU

Dochody z nieruchomości, czyli z wynajmu budynków, mieszkań, 
gruntów. Osoby posiadające nieruchomości w innym kraju (poza Bel-
gią) również mają obowiązek wykazania ich w zeznaniu podatkowym.

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

Dochody ze stosunku pracy – są to płace, ale również wszelkie-
go rodzaju dodatki, jak np. premie (13. pensja, premia uznaniowa 
itp., niezależnie od tego, czy wypłaca je pracodawca czy fundusz 
branżowy), samochód służbowy, odszkodowania z powodu zerwa-
nia umowy o pracę, dofinansowywane posiłki, zwroty kosztów za 
dojazdy do pracy (kwota min. 410 euro za 2020 r. jest zwolniona od 
podatku), bezpłatne zakwaterowanie, ekwiwalent urlopowy. 

Dochody zastępcze i świadczenia z ubezpieczenia spo-
łecznego, czyli zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki dla bezrobot-
nych z dodatkiem od pracodawcy (nowa nazwa emerytury 

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

PODATEK DOCHODOWY W BELGII – rozliczenia za rok 2020
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pomostowej), zasiłki chorobowe, macierzyńskie, inwalidzkie, 
zasiłki i odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy, zasiłki 
wychowawcze (ouderschapsverlof/congé parental) i z tytułu 
zawieszenia umowy o pracę (tijdskediet/crédit-temps).

Emerytury, czyli świadczenia emerytalne.

Środki na utrzymanie lub alimenty otrzymane od bliskiej 
osoby lub od (byłego) współmałżonka. Są one traktowane jako 
dochód i podlegają opodatkowaniu, przeważnie do 80% otrzy-
manej kwoty. Jeśli przesyłane są bezpośrednio dziecku, wów-
czas nie mogą być traktowane jako dochód rodzica lub opieku-
na, który je wychowuje. Dziecko, niezależnie od wieku, samo 
musi złożyć zeznanie podatkowe. Pierwsze 3 380 euro środków 
na utrzymanie/alimentów na dzieci jest zwolnione z opodat-
kowania. Środki na utrzymanie/alimenty wypłacane (przez re-
zydentów) osobom przebywającym w innym kraju podlegają 
opodatkowaniu w tym kraju, w którym przebywa ich odbiorca.

Inne dochody, np. niektóre nagrody, dotacje.

Dochody zwolnione z podatku dochodowego – należą do 
nich świadczenia rodzinne i porodowe, otrzymane środki na utrzy-
manie dzieci lub alimenty do wysokości 3 380 euro, dochody dzieci 
z pracy studenckiej (max. 2 820 euro) zasiłki z ubezpieczenia spo-
łecznego, stypendia, zasiłki strajkowe. 

PROGI PODATKOWE I STOPA PODATKOWA

Podstawowa kwota wolna od podatku za rok 2020 wynosi 
8 990 euro. Może ona zostać podwyższona w zależności od sy-
tuacji rodzinnej i dochodowej podatnika. Oto przykłady:

	➜   Jeśli podatnik ma jedno dziecko na utrzymaniu, kwota wolna od 
podatku za 2020 r. zostanie podwyższona o 1 630 euro, w przy-
padku dwojga dzieci na utrzymaniu wzrośnie o 4 210 euro, przy 
trojgu dzieci o 9 430 euro, przy czworgu o 15 250 euro, a za 
każde kolejne dziecko o 5 820 euro.

	➜   Za każde dziecko, które 1 stycznia 2021 r. miało mniej niż 
3 lata, kwota wolna od podatku zostanie dodatkowo (poza 
wymienionymi wyżej) podwyższona o 610 euro, jeśli podatnik 
nie będzie odliczał kosztów żłobka lub opiekunki. 

	➜   Jeśli podatnik ma na utrzymaniu inne osoby niż własne dzie-
ci, czyli rodziców, dziadków, braci, siostry w wieku powy-
żej 65 lat, to kwota wolna od podatku będzie podwyższona 
o 3 270 euro, a w przypadku innych niż wymienione osób na 
utrzymaniu – o 1 630 euro. 

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

SYSTEM NALICZANIA PODATKU DOCHODOWEGO

Jeśli dochód przekroczy kwotę wolną od podatku, podlega opo-
datkowaniu. Im wyższy dochód, tym wyższy próg podatkowy – to 
tzw. podatek progresywny. Dochody za rok 2020 będą opodatko-
wane według jednego z progów podatkowych. Tabelka przedsta-
wia progi i stopy podatkowe w zależności od dochodów za 2020 r.

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

Kwota dochodu (podstawy opodatkowania) w 2020 r. Stopa 
podatkowa

Od 0 euro do 13 440 euro 25%

Od 13 440 euro do 23 720  euro 40%

Od 23 720 euro do 41 060 euro 45%

Powyżej 41 060 euro 50%

PODATEK ZA 2020 W PRZYPADKU ZASIŁKU DLA  
BEZROBOTNYCH (TYMCZASOWE BEZROBOCIE)

Do 31 grudnia 2020 r., z powodu pandemii COVID-19, kwota za-
siłku dla bezrobotnych wynosiła 70% miesięcznej płacy brutto. Za 
każdy dzień bezrobocia wypłacano dodatkowo 5,63 euro. W nie-
których sektorach pracodawcy lub fundusze branżowe dopłacały 
pewne kwoty do zasiłku dla bezrobotnych. Chodzi tu o dopłaty 
do zasiłku, które zostały ustalone w branżowych lub zakładowych 
układach zbiorowych pracy jeszcze w poprzednich latach, przed 
wybuchem pandemii.

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

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

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

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

ACV

Wypłacone w 2020 r. zasiłki ostatecznie muszą być opodatkowa-
ne tak samo jak płace.

W związku z tym część osób, które od maja 2020 r. pobierały za-
siłek dla bezrobotnych może w 2021-2022 roku zapłacić wyższe 
podatki niż dotychczas. 

ILORAZ MAŁŻEŃSKI (DOCHODY ZA 2020 R.)

Współmałżonek lub partner nie może być osobą na utrzyma-
niu. Jest to możliwe jedynie w roku, w którym zawarto zwią-
zek małżeński. Współmałżonkowie, którzy wzięli ślub przed 
2020 r., lub partnerzy mieszkający razem na podstawie umowy 
o wspólnym zamieszkaniu (podpisanej przed 2020 r.) rozliczają 
się razem. Jeśli jeden ze współmałżonków/partnerów w 2020 r. 
nie osiągnął dochodów lub jego dochód jest bardzo niski, to 
przy obliczaniu podatku administracja podatkowa stosuje tzw. 
iloraz małżeński, co prowadzi do obniżenia progu podatkowe-
go, a w rezultacie do obniżenia podatku. 

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU 

To koszty poniesione w celu wykonania lub utrzymania pracy, 
np. koszty dojazdów, eksploatacja własnego samochodu w celu 
dojazdu lub wykonywania pracy. Niektóre koszty uzyskania 
przychodu (zarówno te poniesione przez pracowników, jak 
i przez osoby prowadzące działalność gospodarczą) mogą ob-
niżyć dochód do opodatkowania. Przy obliczaniu podatku au-
tomatycznie odliczana jest zryczałtowana kwota kosztów uzy-
skania przychodu. Jeśli podatnik poniósł wyższe koszty, może 

je odliczyć zamiast zryczałtowanej kwoty, ale musi udokumen-
tować wszystkie poniesione wydatki, które chciałby odliczyć 
(faktury, rachunki itp.). 

ZEZNANIE PODATKOWE 

Osoba, która w 2020 r. osiągnęła dochody i jest rezydentem po-
datkowym Belgii, ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego.

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

Osoby, które nie otrzymały stosownego formularza i nie mogą 
rozliczyć się elektronicznie, powinny same zwrócić się do urzę-
du skarbowego o jego przesłanie.

Podatnik, który nie złoży zeznania w terminie, może zapłacić 
karę w postaci podwyższenia podatku lub karę administracyjną. 
Jeśli podatnik z uzasadnionych przyczyn nie może złożyć zezna-
nia w ustalonym przez Ministerstwo Finansów terminie, powi-
nien jeszcze przed ostatecznym terminem składania zeznań po-
prosić w swoim urzędzie skarbowym o przedłużenie terminu. 
W ten sposób może uniknąć kary. 

Aldona Kuczyńska-Naskręt

Tekst ma charakter informacyjny i nie jest wykładnią prawa.
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pomostowej), zasiłki chorobowe, macierzyńskie, inwalidzkie, 
zasiłki i odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy, zasiłki 
wychowawcze (ouderschapsverlof/congé parental) i z tytułu 
zawieszenia umowy o pracę (tijdskediet/crédit-temps).

Emerytury, czyli świadczenia emerytalne.

Środki na utrzymanie lub alimenty otrzymane od bliskiej 
osoby lub od (byłego) współmałżonka. Są one traktowane jako 
dochód i podlegają opodatkowaniu, przeważnie do 80% otrzy-
manej kwoty. Jeśli przesyłane są bezpośrednio dziecku, wów-
czas nie mogą być traktowane jako dochód rodzica lub opieku-
na, który je wychowuje. Dziecko, niezależnie od wieku, samo 
musi złożyć zeznanie podatkowe. Pierwsze 3 380 euro środków 
na utrzymanie/alimentów na dzieci jest zwolnione z opodat-
kowania. Środki na utrzymanie/alimenty wypłacane (przez re-
zydentów) osobom przebywającym w innym kraju podlegają 
opodatkowaniu w tym kraju, w którym przebywa ich odbiorca.

Inne dochody, np. niektóre nagrody, dotacje.

Dochody zwolnione z podatku dochodowego – należą do 
nich świadczenia rodzinne i porodowe, otrzymane środki na utrzy-
manie dzieci lub alimenty do wysokości 3 380 euro, dochody dzieci 
z pracy studenckiej (max. 2 820 euro) zasiłki z ubezpieczenia spo-
łecznego, stypendia, zasiłki strajkowe. 

PROGI PODATKOWE I STOPA PODATKOWA

Podstawowa kwota wolna od podatku za rok 2020 wynosi 
8 990 euro. Może ona zostać podwyższona w zależności od sy-
tuacji rodzinnej i dochodowej podatnika. Oto przykłady:

	➜   Jeśli podatnik ma jedno dziecko na utrzymaniu, kwota wolna od 
podatku za 2020 r. zostanie podwyższona o 1 630 euro, w przy-
padku dwojga dzieci na utrzymaniu wzrośnie o 4 210 euro, przy 
trojgu dzieci o 9 430 euro, przy czworgu o 15 250 euro, a za 
każde kolejne dziecko o 5 820 euro.

	➜   Za każde dziecko, które 1 stycznia 2021 r. miało mniej niż 
3 lata, kwota wolna od podatku zostanie dodatkowo (poza 
wymienionymi wyżej) podwyższona o 610 euro, jeśli podatnik 
nie będzie odliczał kosztów żłobka lub opiekunki. 

	➜   Jeśli podatnik ma na utrzymaniu inne osoby niż własne dzie-
ci, czyli rodziców, dziadków, braci, siostry w wieku powy-
żej 65 lat, to kwota wolna od podatku będzie podwyższona 
o 3 270 euro, a w przypadku innych niż wymienione osób na 
utrzymaniu – o 1 630 euro. 

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

SYSTEM NALICZANIA PODATKU DOCHODOWEGO

Jeśli dochód przekroczy kwotę wolną od podatku, podlega opo-
datkowaniu. Im wyższy dochód, tym wyższy próg podatkowy – to 
tzw. podatek progresywny. Dochody za rok 2020 będą opodatko-
wane według jednego z progów podatkowych. Tabelka przedsta-
wia progi i stopy podatkowe w zależności od dochodów za 2020 r.

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

Kwota dochodu (podstawy opodatkowania) w 2020 r. Stopa 
podatkowa

Od 0 euro do 13 440 euro 25%

Od 13 440 euro do 23 720  euro 40%

Od 23 720 euro do 41 060 euro 45%

Powyżej 41 060 euro 50%

PODATEK ZA 2020 W PRZYPADKU ZASIŁKU DLA  
BEZROBOTNYCH (TYMCZASOWE BEZROBOCIE)

Do 31 grudnia 2020 r., z powodu pandemii COVID-19, kwota za-
siłku dla bezrobotnych wynosiła 70% miesięcznej płacy brutto. Za 
każdy dzień bezrobocia wypłacano dodatkowo 5,63 euro. W nie-
których sektorach pracodawcy lub fundusze branżowe dopłacały 
pewne kwoty do zasiłku dla bezrobotnych. Chodzi tu o dopłaty 
do zasiłku, które zostały ustalone w branżowych lub zakładowych 
układach zbiorowych pracy jeszcze w poprzednich latach, przed 
wybuchem pandemii.

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

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

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

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

ACV

Wypłacone w 2020 r. zasiłki ostatecznie muszą być opodatkowa-
ne tak samo jak płace.

W związku z tym część osób, które od maja 2020 r. pobierały za-
siłek dla bezrobotnych może w 2021-2022 roku zapłacić wyższe 
podatki niż dotychczas. 

ILORAZ MAŁŻEŃSKI (DOCHODY ZA 2020 R.)

Współmałżonek lub partner nie może być osobą na utrzyma-
niu. Jest to możliwe jedynie w roku, w którym zawarto zwią-
zek małżeński. Współmałżonkowie, którzy wzięli ślub przed 
2020 r., lub partnerzy mieszkający razem na podstawie umowy 
o wspólnym zamieszkaniu (podpisanej przed 2020 r.) rozliczają 
się razem. Jeśli jeden ze współmałżonków/partnerów w 2020 r. 
nie osiągnął dochodów lub jego dochód jest bardzo niski, to 
przy obliczaniu podatku administracja podatkowa stosuje tzw. 
iloraz małżeński, co prowadzi do obniżenia progu podatkowe-
go, a w rezultacie do obniżenia podatku. 

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU 

To koszty poniesione w celu wykonania lub utrzymania pracy, 
np. koszty dojazdów, eksploatacja własnego samochodu w celu 
dojazdu lub wykonywania pracy. Niektóre koszty uzyskania 
przychodu (zarówno te poniesione przez pracowników, jak 
i przez osoby prowadzące działalność gospodarczą) mogą ob-
niżyć dochód do opodatkowania. Przy obliczaniu podatku au-
tomatycznie odliczana jest zryczałtowana kwota kosztów uzy-
skania przychodu. Jeśli podatnik poniósł wyższe koszty, może 

je odliczyć zamiast zryczałtowanej kwoty, ale musi udokumen-
tować wszystkie poniesione wydatki, które chciałby odliczyć 
(faktury, rachunki itp.). 

ZEZNANIE PODATKOWE 

Osoba, która w 2020 r. osiągnęła dochody i jest rezydentem po-
datkowym Belgii, ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego.

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

Osoby, które nie otrzymały stosownego formularza i nie mogą 
rozliczyć się elektronicznie, powinny same zwrócić się do urzę-
du skarbowego o jego przesłanie.

Podatnik, który nie złoży zeznania w terminie, może zapłacić 
karę w postaci podwyższenia podatku lub karę administracyjną. 
Jeśli podatnik z uzasadnionych przyczyn nie może złożyć zezna-
nia w ustalonym przez Ministerstwo Finansów terminie, powi-
nien jeszcze przed ostatecznym terminem składania zeznań po-
prosić w swoim urzędzie skarbowym o przedłużenie terminu. 
W ten sposób może uniknąć kary. 

Aldona Kuczyńska-Naskręt

Tekst ma charakter informacyjny i nie jest wykładnią prawa.
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Odejście osoby bliskiej jest bardzo trudne emocjonalnie. Spra-
wy prawne wydają się wówczas mało znaczące. Niemniej jednak 
warto przyjrzeć się także kwestiom finansowym po zmarłym, 
gdyż może się zdarzyć, że nie wiemy dokładnie, co tak naprawdę 
odziedziczymy.

Jeśli obawiamy się, że zmarły mógł pozostawić po sobie długi, 
warto rozważyć możliwość przyjęcia spadku z tzw. dobrodziej-
stwem inwentarza. Oznacza to, że za długi po zmarłym będzie-
my odpowiadać tylko do wysokości aktywów spadku. Jeżeli np. 
zmarły pozostawił po sobie majątek w wysokości 15 000 euro, 
a długi w wysokości 20 000 euro, to wyjdziemy na zero, ponieważ 
przyjmując majątek z dobrodziejstwem inwentarza, będziemy 
odpowiadać za długi tylko do wysokości 15 000 euro. Natomiast 
gdybyśmy przyjęli spadek w sposób zwykły, odpowiadalibyśmy za 
brakujące 5000 euro swoim majątkiem osobistym, a więc byliby-
śmy na minusie.

Jeśli zmarły pozostawił 15 000 euro aktywów oraz np. 13 000 euro 
długu, jesteśmy wtedy teoretycznie na plusie. Dlaczego teore-
tycznie? Z tego powodu, że przyjęcie spadku z dobrodziejstwem 

inwentarza jest kosztowniejsze niż przyjęcie zwykłe lub odrzuce-
nie spadku. W niektórych przypadkach koszt sporządzenia przez 
notariusza inwentarza może dojść do kilku tysięcy euro (gdy było 
wielu wierzycieli i do każdego należy się zwrócić z zapytaniem o 
kwotę wierzytelności).

Koszty notarialne są niższe, kiedy znamy dobrze sytuację finan-
sową zmarłego – tzn. wiemy, jaki miał zgromadzony majątek 
(znamy np. numer konta oszczędnościowego lub chociaż nazwę 
banku) oraz gdy mamy wiedzę na temat długów – np. wiemy, że 
zmarły miał dom na kredyt i znamy dane banku oraz wartość nie-
spłaconego kredytu hipotecznego. Możemy wówczas dokonać 
tzw. deklaracji inwentarzowej. Oznacza to, że deklarujemy na ho-
nor, iż podaliśmy wszystkie znane nam dane dotyczące aktywów 
oraz pasywów majątku osoby zmarłej. Jeśli okaże się, że podali-
śmy nieprawdziwe informacje, będzie to traktowane jak przejęcie 
zwykłe spadku, czyli sami będziemy odpowiadać swoim mająt-
kiem za ewentualne długi po zmarłym.

Jeśli nie są państwo pewni, które rozwiązanie wybrać, zaprasza-
my do kontaktu: prawnik@trampolina.be.

Co oznacza przyjęcie spadku  
z dobrodziejstwem inwentarza?

Jeżeli zmarły nie pozostawił 
potomków ani współmałżonka

Agnieszka Sità

prawnik TRAMPOLINA ASBL

Jeśli zmarły nie pozostawił dzieci lub innych zstępnych ani współ-
małżonka, spadek przypada członkom jego rodziny, wstępnym 
(ojcu i matce) lub linii bocznej (braciom i siostrom, wujkowi i ciot-
ce lub kuzynom). Również w tym przypadku należy przeanalizo-
wać różne możliwe sytuacje.

1. Spadek obejmowany jest przez rodziców i uprzywi-
lejowanych krewnych (braci i siostry)
Gdy zmarły pozostawia ojca i matkę oraz rodzeństwo, ojciec 
i matka otrzymują po jednej czwartej spadku na własność, a resz-
ta przypada rodzeństwu, każdemu w równych częściach na wła-
sność. Jeśli jedno z rodziców zmarło wcześniej, jego udział, czyli 
jedna czwarta w pełnej własności, zwiększa udział braci i sióstr. 
Jeśli zarówno ojciec, jak i matka nie żyją, majątek dziedziczą w ca-
łości bracia i siostry.

2. Majątek odziedziczony przez dalszą rodzinę (wujka 
i ciotkę lub kuzynów)
Jeśli nie ma już żadnych wstępnych (rodziców, dziadków) ani braci 
czy sióstr, majątek jest dzielony na pół w pełnej własności przez 
każdą z dwóch linii rodzinnych: jeden dla rodziców w linii ojcow-
skiej, drugi dla rodziców w linii matczynej. W każdej linii najbliższy 
spadkobierca przejmuje spadek.

3. Sukcesja przejęta przez państwo
Jeśli nie ma więcej kuzynów, spadek zostaje uznany za wakujący 
i przechodzi na własność państwa.
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Tymczasowa dodatkowa premia energetyczna 
w Regionie Stołecznym Brukseli
Inwestowanie w ekologiczne, energo-
oszczędne rozwiązania w budownictwie 
staje się w Belgii coraz bardziej opłacalne. 
W poprzednich artykułach omawialiśmy 
już kwestię programu premii energetycz-
nych realizowanego w Regionie Stołecz-
nym Brukseli, dotyczącego dotacji do 
inwestycji związanych z poprawą właści-
wości energetycznych budynków. Program 
taki był realizowany w ubiegłym roku i jest 
nadal prowadzony w 2021 r. 

Ciekawostką jest natomiast to, że inwe-
storzy, którzy planują w najbliższym czasie 
przeprowadzić renowację budynku znaj-
dującego się na tym obszarze, mogą teraz 
skorzystać z dodatkowej premii energe-
tycznej (oprócz standardowego programu 
premii energetycznych!). Region Stołeczny 
Brukseli planuje przeznaczyć dodatkowe 
16 mln euro na premię energetyczną, któ-
ra jest częścią środków stymulacyjnych 
rządu Brukseli w celu promowania reno-
wacji energetycznej i wspierania sektora 
gospodarczego.

Dla kogo przeznaczony 
jest program?
Z tej tymczasowej premii mogą skorzystać 
wszyscy, którzy chcą przeprowadzić prace 
remontowe. Dotyczy to zarówno inwesto-
rów prywatnych, jak i przedsiębiorców. 
Premia jest przeznaczona w szczególno-
ści dla podmiotów o skromnych docho-

Jaki jest premiowany okres 
wykonania prac w powyższym 
programie?
O tę premię można ubiegać się w przypadku 
faktur datowanych od 1 września 2020 r. do 
1 września 2021 r. 

Powyższy program może przynieść wiele 
korzyści dla dużej grupy inwestorów. Bio-
rąc pod uwagę możliwość otrzymania do-
datkowych premii oprócz podstawowego 
programu dotacji energetycznych, może 
okazać się, że uda się odzyskać poważną 
sumę. Chętnych do uzyskania dodatkowych 
informacji zapraszamy do zapoznania się ze 
stroną internetową: www.livios.be. W wy-
szukiwarce na tej stronie prosimy wpisać: 
Bonus primes énergie temporaire dans la 
Région de Bruxelles-Capitale, by przejść do 
odpowiedniego artykułu.

Osoby zainteresowane tematyką renowacji 
budynku zapraszamy również do kontaktu 
z architektami biura projektowego D44. Pro-
jektanci tej pracowni już od lat zajmują się 
przygotowywaniem projektów architekto-
nicznych związanych z renowacją, przebudo-
wą lub rozbudową budynków znajdujących 
się w Belgii. Zapraszamy do odwiedzenia 
strony internetowej: ww.d44.be lub do kon-
taktu mailowego: info@d44.be.

Agnieszka Gansiniec

dach, dla współwłasności i usług zbioro-
wych, takich jak domy wypoczynkowe, 
ośrodki sportowe itp., które zaliczają się do 
tzw. kategorii C. Inwestorzy, którzy wyka-
zują wyższe dochody, nie są jednak z góry 
skazani na porażkę podczas wnioskowania 
o dodatkową premię. Wystarczy, że w in-
westycji planowane jest użycie materiałów 
izolacyjnych lub podmiot ubiega się o pre-
mię dla trzech różnych prac. 

Jakie prace mogą zostać objęte 
premią?
Tymczasowa dodatkowa premia energetycz-
na dotyczy trzech grup inwestycji:

• wykonanie audytu i analizy energetycznej: 
premia 25% (dla podmiotów wykazują-
cych niskie dochody – tzw. kategoria C),

• prace izolacyjne: premia 25% (katego-
ria C) i dodatkowa premia za naturalne 
materiały izolacyjne (wszyscy wniosko-
dawcy),

• za wykonywanie co najmniej trzech 
różnych rodzajów prac: 20% premii od 
całkowitej kwoty składek (kategoria C) 
i 10% premii dla wnioskodawców o wyż-
szych dochodach.

Ważne jest również to, że pułap premiowa-
nia został zwiększony z 50% do 70%. To zna-
cząco podnosi wysokość kwoty możliwej do 
odzyskania w ramach dotacji.
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HUMOR

Rozmawiają dwie koleżanki: 
– Mój mąż uważa, że ma ciało greckiego boga. 
– A ma? 
– Muszę mu wyjaśnić, że Budda nie jest 
bogiem greckim.

• • •
Nowy dozorca roznosi lokatorom 
zawiadomienia. Pod piętnastką pytają go: 
– Pan tu nowy? 
– Tak. 
– I teraz idzie pan pod szesnastkę? 
– Tak. 
– To niech pan uważa, na kogo tam trafi.  
Bo sąsiad to złoty człowiek; uczynny, 
pogodny, grzeczny, ale jego żona... Wredna 
jędza, jakich mało, koszmarny babsztyl! 
Dozorca dzwoni do mieszkania 16, otwiera 
mu kobieta: 
– Pan tu nowy? Co, pewnie już panu 
o mnie nagadali, jaka ze mnie hetera! 
– No, cóż – odpowiada zmieszany.  
– Coś mówili, że mąż to miły człowiek… 
– Właśnie! A wie pan, dlaczego? Bo ja  
całe życie modliłam się o dobrego męża, 
a on o dobrą żonę – nigdy!

• • •
W zimowy wieczór gajowy złapał w lesie 
złodzieja, który kradł ścięte drzewo. 
– Co, kradniemy drzewo? 
– Panie gajowy, ja tylko zbieram paszę dla 
królików! 
– Chcesz mi wmówić draniu, że króliki 
jedzą drewno? 
– Jeśli nie będą chciały jeść, to napalę  
nim w piecu...

• • •
Rozmawia dwóch kolegów: 
– Rząd bez przerwy wprowadza nowe 
podatki i opłaty. Ostatnio od oddychania. 
– W jakiej wysokości? 
– Oddychanie w maseczce: opłata  
w cenie maseczki. Oddychanie bez 
maseczki: 500zł

• • •
Siedzą dwie mufinki w piekarniku, jedna 
mówi: 
– O rany, ale tu gorąco! 
A druga na to: 
– O rany, gadająca mufinka!

• • •
Rozmawia dwóch kolegów: 
– Co tam niesiesz? Cała skrzynka butelek 
z winem? 
– Byłem u spowiedzi, ksiądz powiedział,  
że najważniejsze jest odkupienie win.

• • •
Kolega do Jasia: 
– Ile razy mam cię prosić, żebyś mi oddał 
pożyczone pieniądze? 
– A przypomnij sobie, ile razy cię prosiłem, 
żebyś mi je pożyczył?

• • •
Rozmawia dwóch kolegów: 
– Wiesz co łączy polityka i muchę? 
– Nikt ich nie lubi? 
– Też można go zniszczyć gazetą...

• • •
– Test systemów! 
– Nogi są, tyłek jest, ręce są, głowa jest. 
Wszystkie systemy gotowe. 
– Otwórz oczy. 
– Otwarte. 
– Rozpoczynam odliczanie: 5, 4, 3, 2, 1. 
Wstajemy z łóżka. 
– Awaria systemu, powtarzam, awaria 
systemu, robi się ciemno w oczach. 
Rozpoczynam procedurę awaryjną. 
– Cóż, dobra, przekładamy start o pół 
godziny.

• • •
W restauracji gość mówi do kelnera: 
– Proszę pana, ta zupa mi nie odpowiada! 
– Rozumiem – opowiada kelner po chwili 
zastanowienia. – A często zdarza się panu 
rozmawiać z zupą?

• • •
Facet po studiach dostał pierwszą pracę 
w supermarkecie. Pierwszego dnia jego 
szef mówi:
– Weź miotłę i pozamiataj tu trochę.
– Ależ proszę pana, ja skończyłem SGH!
– Aaa to przepraszam, nie wiedziałem. 
Więc tak: to jest miotła, a tak się  
zamiata.

• • •
Gość wybrał się do kina na film  
kryminalny. Kupuje bilet a kasjerka do 
niego:
– Może kupi pan słone paluszki?
– Nie dziękuję – odpowiada.
– To może kruche ciasteczka?
– Nie, nie chcę! – odpowiada  
poirytowany.
– To może popcorn? – nie daje za wygraną 
bileterka.
– Ile razy mam mówić, że nic nie chcę!? 
Proszę tylko o bilet.
Klient dostaje w końcu bilet a jak już miał 
wchodzić na salę kinową kobieta wychyla 
się z okienka i głośno mówi:
– A mordercą to jest szofer, ty sknerusie.

• • •
Blondynce dzwoni telefon w torebce. 
Szuka, szuka i po chwili niepowodzeń 
mówi: 
– No tak..., pewnie znowu zgubiłam.

• • •
– Tatusiu, czy Ocean Spokojny zawsze jest 
spokojny? 
– Co za głupie pytanie! Czy nie możesz 
pytać o coś mądrzejszego? 
– Mogę. Kiedy umarło Martwe Morze?...

• • •
– Żołnierzu, nie widziałem was dziś na 
zajęciach z kamuflażu!!!
– Dziękuję za uznanie sierżancie!

• • •
Rozmowa w szpitalu:
– Naprawdę będzie mnie operował 
student? A jak mu się nie uda?
– To, niestety, nie zda...

• • •
Do sklepu muzycznego przyszło dwóch 
policjantów i mówią:
– Poproszę tę czerwoną trąbkę.
– A ja ten biały akordeon.
Na to sprzedawca:
– Gaśnicę mogę sprzedać, ale kaloryfera nie.
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OGŁOSZENIA DROBNE

   Sprzedam
 Sprzedam Opel Antara 2008 r. brek, prze-

bieg 166 tys. km., skrzynia manualna, full 
options, kolor gris, fotele skóra. Motor 2.0 
CDTi 4x4 Moc 150 KM. Opel znajduje się w 
Brukseli. Cena 5800€, do lekkiej negocjacji. 
T. 0494 416 964

 Sprzedam Kamper Fiat Dukato, 1999 r., 
2,8jTD. Ogrzewanie, ciepła woda, kli-
ma, panel sl agregat, antena sat, pralka, 
przysznic, kuchnia, lodówka, markiza, hak, 
polskie tablice. 17000€ do negocjacji.  
T. 0486 842 906 

 Sprzedam Nitendo 3DS XL niebieskie + ła-
dowarka + 2 gry, stan jak nowy, cena 110€. 
T. 0476 920 819 też via whatsapp

  Praca: szukam
 Szukam pracy przy montażu konstrukcji 

stalowych, spawaniu lub w budownictwie. 
T. 0467 804 914

 Jestem emerytką, posiadam 
wykształcenie wyższe pedagogiczne, 
chętnie zaopiekuję się dziećmi, a w 
między czasie mogę również pomóc przy 

prasowaniu. Posiadam samochód, lub u 
mnie w domu. T. 0486 330 138

 Szukam pracy przy montażu konstrukcji 
stalowych, spawanie lub w budownictwie. 
T. 0486 412 981

 Szukam pracy w budownictwie lub innej 
branży. T. 0467 649 212

 Młoda, pracowita dziewczyna szuka 
pracy, mam doświadczenie w sprzątaniu 
jak i w handlu. Szybko się uczę , rozważę 
każdą propozycję pracy. Proszę o kontakt. 
T. +48 505 350 997 / jak bym nie obierała 
proszę o sms

 Zaopiekuję się  osobą starsza, posiadam 
kilkuletnie doświadczenie oraz bardzo 
dobrą znajomość języka francuskiego.  
T. 0474 042 173

  Mieszkanie: wynajmę
  Do wynajęcia pokój zamykany dla osoby 

bez nałogów, bez meldunku. Cena do nego-
cjacji. T. +32 465 914 229

  Wynajmę pokój dla kobiety umeblowany 
bez melduku, dzielnica Uccle. T. 0484 643 
166

  Mieszkanie do wynajęcia, sypialnia, 

salon, kuchnia, łazienka. Na pierwszym pię-
trze, blisko metra Bizet, wolne od września. 
Więcej informacji. T 0485 565 415

  Wynajmę pokój starszej osobie, mężczy-
zna lub kobieta, przy metrze Hankar, od 
czerwca lub sierpnia, wolne od września.  
T. 0488 172 993

  Do wynajęcia studio na Etterbeeku dla 
osoby spokojnej, bez nałogów. Jest częścio-
wo umeblowane, czysto i spokojnie. Wolne 
od 1 lipca, cena 475€ plus opłaty.  
T. 0492 711 665

  Do wynajęcia od 1 sierpnia umeblowa-
ne mieszkanie jednokopojowe, z otwartą 
kuchnią, salonem, pomieszczeniem na 
pralkę i magazynek, łazienka, odzielna toa-
leta, hall, piwnica, plus miejsce parkingowe 
w garażu. Idealne mieszkanie w spokojnej 
i zielonej dzielnicy dla pary lub samotnej 
osoby; sklepy, piekarnia, kwiaciarnia w 
pobliżu. Małe zwierzęta są akceptowane. 
cena z opłatami, parking, piwnica 1025€. 
W cenie nie jest wliczony prąd i inter-
net/TV. Osoby zainteresowane proszę o 
kontakt. T. 0470 105 360 (w jęz. polskim, 
francuskim, angielskim)

  Nowy duplex w centrum miasta Brukseli 
do wynajęcia, 3 duże otwarte pomieszcze-
nia, 3 piętro, łazienka i kuchnia wyposażo-

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!
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na, blisko metra, 750€ i gwarancja. 
T. 0472 787 462

  Mamy do zaoferowania mieszkania dla 
osób które przyjeżdzają do pracy z zagra-
nicy. Krótko, średnio i długo terminowe. 
Bezpośrednio z właścicielem bez pośredni-
ków lub agentów nieruchomosci. Mieszka-
nia są umeblowane i w pełni wyposażone 
w m.in. : podstawowe meble , internet, TV, 
lodówka i resztę podstawowych rzeczy któ-
re powinny się znajdować w mieszkaniu. 
Bezpłatne miejsca parkingowe w pobliżu 
noclegu! wszystkie nasze mieszkanie są wy-
posażone w : kuchnie z naczyniami kuchen-
nymi, urzadzenia gospodarstwa domowe-
go, posciel, ręczniki, internet. Mieszkania 
nie potrzebują żadnego własnego wkładu 
finansowego. Ceny w zależności od ilości 
osób. Po więcej informacji zapraszamy na 
T./whatsapp: +32 485 510 960 e-mail : 
Workproperty@outlook.com

  Mieszkanie: szukam
  Szukam małego mieszkania/studia do 

wynajęcia w Gent lub niedalekich okoli-
cach. Osoba niepaląca. Proszę o kontakt. 
T. +48 537 144 977 (może być wiadomość 
sms - oddzwonię) 

  Praca: zatrudnię
Aktualne ogłoszenia biur pracy znaj-

dziesz na naszej stronie  
www.gazetka.be

  Poszukuję parę: 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

  Szukam niepalącego pana, do skończenia 
remontu: pokoju i korytarza. Szpachlowa-
nie , malowanie, tapetowanie, panele, ma-
lowanie drzwi, drobne przeróbki elektrycz-
ne i może przesunięcie grzejnika. Płatność 
najlepiej za całość lub 15€/h. Potem inne 
prace remontowe. Tylko poważne, kom-
petentne osoby, alkoholicy i naciągacze na 
zaliczki - nie dziękuję. T. do końca maja: 
0476 335 939, potem: 697 143 439 lub 
mail: ewaami@gmail.com

  Biuro księgowe B&B Consult poszukuje 
na stanowisko księgowy/księgowa od za-
raz. Wymagany dyplom ukończenia szkoły 
wyższej o kierunku ksiegowość, znajomość 
języka francuskiego. Język niderlandzki 
mile widziany. CV prosimy przesyłać na 
adres: contact24@mybbc.eu

  Dla rozwijającej się firmy w regionie 
Dendermonde pilnie poszukujemy do-
świadczonego stolarza / montera ścianek 
działowych (gyproc). Jeśli jesteś zaintere-
sowany dzwoń. T. 0473 887 144. Więcej 
szczegółów na naszej stronie internetowej: 
praca.accentjobs.be/jobs/stolarz-17

  Dla naszego klienta, dynamicznie roz-
wijającej się firmy poszukujemy dekarzy 
do pracy w rejonie Antwerpii, Brukseli i 
wschodniej Flandrii. Jeśli jesteś zaintere-
sowany dzwoń. T. 0473 887 144. Więcej 
szczegółów na naszej stronie internetowej: 
praca.accentjobs.be/jobs/dekarz-34

  ABC Work (licencja nr 12912) – aktualnie 
dla naszych belgijskich partnerów poszuku-
jemy osób do pracy na stanowisku spawacz 
MIG/MAG. Miejsce pracy: Comines, Belgia.
Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie 

uzależnione od doświadczenia od 14,57 € 
/h., zatrudnienie na warunkach belgijskich, 
zwrot pieniędzy za dojazd do Belgii do 
150€, premię roczną – w skali przepraco-
wanego roku 8,33% rocznych zarobków 
brutto – pod warunkiem przepracowania 
65 dni, możliwość skorzystania z firmowe-
go zakwaterowania, zorganizowane do-
jazdy do pracy, ubezpieczenie zdrowotne, 
opiekę polskiego koordynatora, pomoc w 
załatwianiu formalności związanych z wy-
jazdem, indywidualnie ustalony termin wy-
jazdu, premię za polecenia kandydata do 
pracy. Zakres obowiązków: spawacz MIG 
MAG do spawania konstrukcji metalowych. 
Praca na jednej zmianie – 7.30-16.15, 
czasem gdy więcej pracy godzina dłużej – 
150% stawki. Wymagania: doświadczenie 
na ww. stanowisku, dobra znajomość jęz. 
angielskiego lub francuskiego, prawo jazdy 
kat. B, odpowiedzialność, dokładność, mo-
tywacja do pracy. Prosimy o wysłanie CV 
na adres: rekrutacja@abcwork.eu. Prosimy 
o załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę 
naprzetwarzanie moichdanych osobowych 
zamieszczonych w niniejszym formularzu 
orazdołączonych dokumentach przez ABC 
Work Sp. z o.o. Sp. K., ul.Terebelska 67a, 
21-500 Biała Podlaska, KRS:0000573024 w 
celu związanymz udziałem mojej osoby w 
niniejszym w procesie rekrutacyjnym.

  Agencja zatrudnienia KBTI Poland (cert. 
9154) dla holenderskiego klienta poszukuje 
mechaników samochodów osobowych / 
ciężarowych. Miejscowość:różne lokali-
zacje w Holandii. Opis stanowiska: różne 
prace związane z mechaniką pojazdów 
osobowych / ciężarowych. Wymagamy: 
znajomości j. niderlandzkiego lub j. angiel-
skiego na poziomie min. B2, doświadczenia 
w pracy mechanika samochodów osobo-
wych / ciężarowych, CV w j. angielskim. 

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)

@
g

s
m

s
e
rv

ic
e
b

x
l

02/7207207

 SERVICE



GAZETKA   73



74 GAZETKA

Oferujemy: od 450€ netto/tydzień (możliwa negocjacja stawki 
w zależności od doświadczenia i stanowiska), zakwaterowanie w 
pokojach jednoosobowych, transport do pracy i ubezpieczenie. 
Więcej informacji: +48 570 935 868
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o wysyłanie CV na ad-
res rekrutacja@kbti.pl w temacie wpisując: mechanik / Holandia. 
Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 
ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z później-
szymi zmianami)”.

  Agencja Zatrudnienia (KRAZ 1670), PanPol sp. z o.o., poszuku-
je: 50 murarzy. Stała praca na umowie o pracę bezpośrednio w 
belgijskiej firmie budowlanej.
Warunki finansowe: stawka brutto od 14,74 do 17,74€ (stawka 
netto odpowiednio od 10,38 do 12,49€), 13-sta pensja, płatny 
urlop za 32 dni, darmowe ubezpieczenie szpitalne, darmowy do-
wóz do pracy, eko-czek 125€ rocznie, zwrot 150€ na pierwszy do-
jazd z Polski do Belgii po przejściu 2 próbnych tygodni, mieszkanie 
firmowe (koszt po stronie pracownika tylko 50€ / tydzień), zasiłek 
rodzinny na dziecko do 17 roku życia. Wymagania: udokumen-
towane doświadczenie jako murarz, znajomość j. angielskiego, 
francuskiego lub niemieckiego, firma wyrabia vca (gratis). praca 
od zaraz. Osoby zainteresowany prosimy o kontakt telefoniczny 
692 487 007 lub mailowy: cv@euroworker.pl

  Nieruchomości
  Sprzedam dom w Siemiatyczach, ok. 220m2 z działką 7 arową, 

piwnica na powierzchni, piętro i 2-e piętro, dom był zamieszkały, 
ogrzewanie gazowe, podwórko zagospodarowane, altanka, do-
mek, pilnie sprzedam. T. 0475 61 66 54 lub Pl: 00 48 690 585 939

  Sprzedam bardzo dobrze ocieplony bliźniak, na działce 525m2, 
z garażem (16m2) i strychem (35m2), kuchnia (dębowa krem 
patyna), 2 łazienki (jedna z ceramiki włoskiej, druga od designera 
czeskiego), pokój dzienny (31m2), 4 sypialnie (12m2, 12m2, 14m2 
i 14m2). Dom starannie wykończony z materiałami wysokiej jako-
ści ,w stylu tradycyjnym. Ogrzewanie na gaz (podłogowe i grzejni-
ki) oraz rekuperacja. Wybudowany według projektu Archon, dom 
w Klematisach 12 B. Cena: 165 000€. T.0048 737 279 014 

OGŁOSZENIA DROBNE

  Sprzedam dom w stanie surowym zamkniętym, 120 m2 na dział-
ce 30 arowej w woj. kujawsko-pomorskim. Cena 85 000€.  
T. +32 475 222 346

  Sprzedam ziemię w Gedinne w Belgii, kod pocztowy 91020, 
właściciel z Polski. Teren leśny i pastwisko w sumie 2 HA, są to 
dwa tereny tworzące literę U. Na terenie leśnym znajduje się staw. 
Sprzedaję te dwa tereny jednocześnie, cena za całość 70 000ę. 
Wszelkie formalności będą prowadzone przez agencję i notariusza 
w Gedinne. T. +32 479 730 767 lub +48 577 551 234

 Wiadomości osobiste
  Mam 50 lat, 176 wzrostu, bez nadwagi, poznam panią w wieku 

m/w 45/50 lat najchętniej z regionu Kortrijk ale to nie jest waru-
nek. Szukam pani do stałej znajomości, kto wie może w przyszłości 
będzie możliwe wspólne zamieszkanie, nie wykluczam takiej moż-
liwości chociaż jak to w życiu nie da się wszystkiego przewidzieć 
i zaplanować…Poszukuję pani miłej i o atrakcyjnej aparycji, która 
jest gotowa na nowy etap w życiu. Wiecej o sobie napiszę w kore-
spondencji. Krzysztof. Kontakt: plusczyminus70@gmail.com

  To ja, 53 lata szukam mężczyzny miłego, wesołego, bez nałogów 
na letnie spacery, do stałego związku (proszę tylko o poważne 
tel.). T. 0485 977 629

  Pani 56 lat pozna pana w podobnym wieku. Proszę o poważne 
oferty. T. 0486 099 601

Usługi sprzątania z fakturą
Sprzątanie biur, poczekalni, sklepów, klatek schodowych w 
budynkach mieszkalnych itp.
Elastyczne godziny pracy
Bezpłatna wycena na zapytanie
Rzetelny i doświadczony personel
Z przestrzeganiem wszystkich środków przeciwko Covid-19

Tel.: 0476 920 819
e-mail: Dapcombvba@gmail.com
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GRUPA ANONIMOWYCH  

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

hazardem oraz tych, którzy chcą zweryfikować 
czy problem hazardu ich dotyczy. 

PRZYJDŹ NA MITINGAH : 
Polska Misja Katolicka, rue Jourdan 

80, 1060 Saint-Gilles w każdy piątek o 
godz.20. Telefon info +32485 869 003

Spotkania AA -Anonimowych 
Alkoholików w Antwerpii zapraszamy na 

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

Adres: 2600 Antwerpia, Langebeeldek-
ensstraat 18. Tel.: +32 484 93 11 02   
e-mail: antwerpen.aa@gmail.com

Intergrupa AA „ARDENY” w Belgii 
informuje, że wszystkie stacjonarne spotkania Anonimowych Alkoholików w związku 

koronowirusem i zaleceniami władz na terenie Belgii są zawieszone do odwołania.
Wszystkich chętnych zapraszamy serdecznie na dwa otwarte mitingi AA 

on-line na SKYPE:
1. miting on-line na Skype pod nazwą „Miting AA Bruksela”, który odbywa się w każdy 
poniedziałek, środę i sobotę o godz.20.00. Łączenie jest możliwe od godz.19.45.
2. miting AA dla kobiet z Brukseli on-line na Skype „Carpe Diem”,’ który odbywa się we 
wtorki i czwartki o godz.19.00 oraz w niedzielę o 10.00 godzinie. Łączenie jest możliwe 
ok.15-20 minut przed rozpoczęciem mityngu.
Jeśli chcesz się przyłączyć, zadzwoń pod numer kontaktowy wspólnoty AA w Belgii: +32 
488 080 063 a my przyślemy Ci sms z linkiem do uczestnictwa we  
wskazanym spotkaniu.                            
Można też przysłać e-mail: AAINTERGRUPAARDENY@GMAIL.COM na stronę www.
intergrupaardeny.eu intergrupy AA „Ardeny” Belgia – a my przyślemy odpowiedni link 
do uczestnictwa we wskazanym spotkaniu.

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

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

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

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

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

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

Tel. 0032 485 866 445

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

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

KREW DAREM ŻYCIA-BELGIA  
możesz dowiedzieć się gdzie znajdują się  

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

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

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

Tel. 0483 67 48 26 Bardzo serdecznie zapraszamy!

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

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

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

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

Wtorek godz. 20.00, Rue Jourdan 80, 1060 Saint Gilles, E-mail: dda.exodus.bruksela@gmail.com
(w czasie pandemi spotykamy się online, jeżeli chcesz dołączyć prosimy wyślij wiadomość na maila)
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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
całodobowa infolinia w Belgii:
0800 30 0 30

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
www.sztabpomocy.be

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)

SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY
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

SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY
IM. JANA PAWŁA II 
PRZY AMBASADZIE RP W BRUKSELI
Z SIEDZIBĄ PRZY PMK
rue d’Angleterre 43, 1060 Bruxelles
tel:  0473 74 38 54
e-mail: sekretariat@szkolapmk.pl
www.szkolapmk.pl

SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY
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.szkolapolska.be

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 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

POLSKA SZKOŁA W SOIGNIES
tel: (+32) 491 33 49 80
e-mail: dyrektor@szkolasoignies.be
www.szkolasoignies.be

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

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

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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