






Od stycznia br. 4091 belgijskich firm ogłosiło 
upadek. Jest to o 55% więcej niż w tym samym 
okresie w zeszłym roku. Najbardziej dotknięty 
jest sektor budowlany (809 bankructw), na-
stępnie branża gastronomiczna (682). W 2022 r. 
utraconych zostało 6711 miejsc pracy.

•••

W ubiegłym roku około 45 tys. mieszkańców 
Brukseli zdecydowało się na opuszczenie sto-
licy: 28 tys. wybrało Flandrię, a prawie 17 tys. 
Walonię. Jest to rekordowo dużo od 1992 r.

•••

Z tegorocznego raportu „The Economist” wy-
nika, że najbardziej przyjaznym miastem do 
życia jest Wiedeń. Zeszłoroczny lider, nowoze-
landzkie Auckland, spadło na 34. miejsce ran-
kingu. Stabilność i dobra infrastruktura miejska 
to główne uroki Wiednia, wsparte dobrą opie-
ką zdrowotną oraz mnogością miejsc kultury 
i rozrywki.
Raport zaznacza, że „Warszawa i Budapeszt 
odnotowały spadek wyników w notowaniu 
w związku z rosnącymi napięciami dyploma-
tycznymi”.
Pierwszą trójkę uzupełniają: Kopenhaga jako 
druga i Zurych jako trzeci. Szósta jest Genewa, 
Frankfurt siódmy, a Amsterdam dziewiąty.
Czwarte miejsce zajęło miasto spoza Europy 
– kanadyjskie Calgary, za którym znalazło się 
Vancouver (piąte) i Toronto (ósme). Na dziesią-
tym miejscu są Melbourne i Osaka.
Światowe metropolie są bardzo nisko: Londyn 
jest 33., Manchester trochę wyżej, na 28. miej-
scu. Barcelona i Madryt zajęły odpowiednio 
35. i 43. miejsce. Symbol wielkomiejskości, 
Nowy Jork, jest 51., a Pekin 71. Paryż zajął 19. 
miejsce (o 23 miejsca wyżej niż poprzednio), 

a Bruksela 24. Raport uwzględnił 173 miasta 
z całego świata.

•••

W pierwszym kwartale 2022 r. nieruchomości 
mieszkalne w Belgii kosztowały średnio o 6,4% 
więcej niż rok wcześniej – podał belgijski Urząd 
Statystyczny Statbel.
Nowe mieszkania podrożały w ciągu roku 
o 5,1%, a mieszkania z rynku wtórnego o 6,7%. 
Około 3/4 domów i mieszkań sprzedanych 
w pierwszych trzech miesiącach tego roku 
to nieruchomości z rynku wtórnego. Nowe 
mieszkania (czyli z rynku pierwotnego) stano-
wiły 24% sprzedanych nieruchomości. 
W wielu europejskich krajach nieruchomości 
drożeją szybciej niż w Belgii. W Holandii za 
domy i mieszkania płacono w czwartym kwar-
tale 2021 r. aż o 18,7% więcej niż rok wcześniej. 
W Niemczech wzrost cen wyniósł w tym czasie 
12,2%, a we Francji 7%.
W skali całej strefy euro nieruchomości podro-
żały w okresie od czwartego kwartału 2020 r. 
do czwartego kwartału 2021 r. o 10% – wynika 
z danych Eurostatu.

•••

W 2021 r. za samochody, motocykle i rowery trze-
ba było zapłacić najwięcej w Danii – wynika z ana-
lizy sporządzonej przez Eurostat. Ceny samocho-
dów, motocykli i rowerów były tam w 2021 r. na 
poziomie 138% średniej unijnej. Dosyć drogo pod 
tym względem było też w Holandii (121%), Irlandii 
(113%), Portugalii (107%) i Austrii (106%).
Państwem UE z najniższymi cenami samocho-
dów, motocykli i rowerów była w 2021 r. Polska – 
za tego rodzaju pojazdy płacono tam jedynie 81% 
średniej cen w całej UE. Na Słowacji było to 82%, 
w Rumunii 84%, na Cyprze 85%, a w Bułgarii 86%.

W Belgii ceny samochodów, motocykli i rowerów 
były w ubiegłym roku na poziomie 101% średniej 
unijnej, podobnie jak w Niemczech. We Francji 
pojazdy te były nieco tańsze (99%).

•••

W sumie od początku rosyjskiej inwazji Pol-
ska przyjęła najwięcej uchodźców z Ukrainy. 
Do końca czerwca oficjalnie zarejestrowano 
w Polsce około 1,2 mln osób. Do Bułgarii przy-
jechało w sumie 119 tys. uchodźców z Ukrainy, 
do Francji 65 tys., na Litwę 49 tys., do Belgii 
48 tys., a do Rumunii 44 tys. (dane Eurostatu).

•••

W Belgii lipiec 2022 r. był najbardziej suchym 
miesiącem od 137 lat. W centrum pogodo-
wym Królewskiego Instytutu Meteorologicz-
nego w Uccle (Bruksela) przez cały lipiec spa-
dło tylko 5 mm deszczu.
Jedynie w 1885 r. odnotowano miesiąc, w którym 
zanotowano mniej opadów (3 mm). Pomimo 
wyjątkowo suchego lipca rekord suszy nie został 
pobity, ponieważ czynnik ten mierzy się w okresie 
90 dni (+/-). Królewski Instytut Meteorologiczny 
poinformował, że nie pobito także rekordu dla 
najwyższej temperatury w Belgii – czyli 41,8°C – 
którą odnotowano w Begijnendijk (Brabancja Fla-
mandzka) 25 lipca 2019 r.

•••

W skali globalnej – całego świata – lipiec 2022 r. 
był jednym z trzech najcieplejszych w historii ob-
serwacji: był tylko nieco chłodniejszy niż lipiec 
2019 r. i odrobinę cieplejszy niż lipiec 2016 r.
Według ostatnich pomiarów z satelitów, stat-
ków, samolotów i stacji pogodowych na całym 
świecie temperatura w lipcu br. była o 0,4°C 
wyższa od średniej z lat 1991–2020.

B R E V E S
W  Polsce  coraz  więcej  rodziców  nie  szczepi 
dzieci.  W  ciągu  ostatnich  10  lat  liczba  nie-
zaszczepionych  dzieci  wzrosła  14-krotnie: 
w 2010 r. było ich niespełna 3,5 tys., w 2019 r. 
aż 49 tys., a w 2020 r. w okresie od stycznia do 
października prawie 51 tys.
Winę za  ten stan  rzeczy – eksperci nie mają 
co  do  tego wątpliwości  –  ponoszą m.in.  ru-
chy  antyszczepionkowe,  które  dezinformują 
i rozpowszechniają szkodliwe mity o szczepie-
niach. Lekarze przestrzegają, że w ten sposób 
rodzice (opiekunowie) narażają dzieci na po-
wrót groźnych dla ich życia chorób zakaźnych, 
które kiedyś udało się pokonać właśnie dzięki 
szczepionkom. 
Wszyscy  jakby  zapomnieli  o  świecie  z  odrą, 
krztuścem, polio  czy gruźlicą.  Tymczasem np. 
odra  to  bardzo  groźna  choroba. Niestety,  nie 
mamy na nią skutecznego leku. Podanie dwóch 
dawek  szczepionki  MMR  (skojarzona  szcze-
pionka przeciwko odrze, śwince i różyczce) jest 
jedynym skutecznym sposobem ochrony przed 
tym  wirusem.  Co  więcej,  nieprzekonani  do 
szczepień rodzice nie obawiają się ani mandatu 
w wysokości 500 zł  (nakładają go wojewodo-
wie), ani groźby nieprzyjęcia dziecka do żłobka.

•••

W 2021 r. w Belgii najwięcej zarabiali pracow-
nicy sektorów chemicznego, farmaceutyczne-
go i energetycznego. Średnia płaca w 2021 r. 
wynosiła w Belgii 3748 euro brutto miesięcz-
nie,  ale  w  niektórych  sektorach  średnie  za-
robki były dużo wyższe. W branży chemicznej 
i  farmaceutycznej  średnia  płaca wynosiła  aż 
4620 euro brutto miesięcznie. 
Także ludzie zatrudnieni w sektorze energe-
tycznym  i  ochrony  środowiska  mogą  liczyć 
na wyższe płace. W 2021 r. pracownicy tych 

branży  zarabiali w Belgii  średnio 4380 euro 
brutto miesięcznie,  czyli  o  360  euro więcej 
niż cztery lata wcześniej.
Średnia płaca w sektorze bankowym i ubez-
pieczeniowym  wynosiła  w  ubiegłym  roku 
4171  euro  brutto  miesięcznie.  To  o  około 
500  euro  więcej  niż  cztery  lata  wcześniej. 
W  edukacji,  szkolnictwie  wyższym  i  nauce 
średnie płace wynosiły w 2021 r. 4064 euro 
brutto miesięcznie – o prawie 520 euro wię-
cej niż w 2017 r. (wg ankiety Salariskompas 
portalu jobat.be).

•••

Według danych WWF 40% produkowanej na 
świecie żywności nigdy nie jest spożywane. Na 
poziomie UE oznacza to, że każdy Europejczyk 
marnuje 173 kg żywności rocznie. Straty często 
występują na początku obiegu, tj. bezpośred-
nio na etapie produkcji, w szczególności z po-
wodu „problemów strukturalnych w systemie 
żywnościowym” i „zobowiązań umownych”.

•••

Statbel, belgijski urząd statystyczny, opubli-
kował  dane  dotyczące  rynku  nieruchomo-
ści w Belgii  na  rok 2021. Region  Stołeczny 
Brukseli  jest  najdroższy  w  kraju.  Mediana 
ceny za dom dwu- lub trzyfasadowy wyno-
siła 455 000 euro, a 1 150 000 euro za dom 
czterofasadowy.  Mediana  ceny  za  takie 
same  nieruchomości  w  Walonii  wynosiła 
odpowiednio 165 000 i 273 000 euro, a we 
Flandrii 265 000 i 370 000 euro.
• Pięć  najdroższych  gmin  w  Brukseli 
(i  mediana  ceny  domu  w  euro):  Ixelles 
(835  000), Woluwe-Saint-Pierre  (686 250), 
Uccle  (680  000),  Woluwe-Saint-Lambert 
(652 500) i Etterbeek (645 500). 

• Pięć najtańszych gmin w Brukseli (i media-
na ceny domu w euro): Molenbeek-Saint- 
-Jean  (300  000),  Anderlecht  (325  000),  
Koekelberg  (339  000),  Jette  (351  000) 
i Evere (360 000).

• Pięć najdroższych gmin w Walonii: Lasne 
(600 000), La Hulpe (500 000), Waterloo 
(488  000),  Chaumont-Gistoux  (465  000) 
i Rixensart (460 000).

• Pięć najtańszych gmin w Walonii: Hastière 
(86 500), Viroinval (105 000), Froidchapelle 
(105 500), Colfontaine (110 000) i Quiévrain 
(112 500).

• Pięć najdroższych gmin we Flandrii (i mediana 
ceny domu w euro): Knokke-Heist (777 500), 
Sint-Martens-Latem  (648  500),  Kraainem 
(581  601),  Wezembeek-Oppem  (545  000) 
i Schilde (530 500).

• Pięć  najtańszych  gmin  we  Flandrii:  Messines 
(152 500), Vleteren (163 000), Menin (166 000), 
Renaix (181 750) i Gingelom (185 000).

•••

W  Europie  prawie  jedna  czwarta  dorosłych 
osób jest otyła. W nowym raporcie Światowa 
Organizacja  Zdrowia  wyraża  zaniepokojenie 
postępem i zasięgiem tego zjawiska na naszym 
kontynencie. Szacuje się, że nadwaga i otyłość 
są przyczyną ponad 1,2 mln zgonów rocznie, 
co  stanowi  ponad  13%  wszystkich  zgonów 
w Europie.
Zwiększający  się  wskaźnik  masy  ciała  sprzyja 
niepełnosprawności,  zwiększa  ryzyko  zapad-
nięcia  na  choroby  układu  krążenia,  cukrzycę 
typu 2, przewlekłe choroby płuc. Według WHO 
otyłość  jest przyczyną co najmniej 13  różnych 
rodzajów nowotworów i może być bezpośred-
nio odpowiedzialna za co najmniej 200 tys. no-
wych przypadków zachorowań na raka rocznie.

B R E V E S
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BRUXELLES (HAREN)

SKLEP BUDOWLANY
ELEKTRYKA, HYDRAULIKA, PARKIETY, PŁYTKI, FARBY, MASZYNY
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W I A D OMO Ś C I
6 MIESIĘCY WOJNY 
W UKRAINIE
24 sierpnia przypadł Dzień Niepodległości 
Ukrainy, równo pół roku po rosyjskiej napaści, 
która zaczęła się 24 lutego. Po sześciu miesią-
cach wojny Ukraina straciła 13 proc. terytorium 
(w Donbasie oraz na południu), a rosyjska agre-
sja przeistoczyła się w wojnę na wyniszczenie. 
Ukraina odparła Rosjan spod Kijowa i, chociaż 
wojna nadal się toczy, obroniła niepodległość. 

Znaczna część walk w ostatnich miesiącach 
skoncentrowała się we wschodnich i połu-
dniowych rejonach Ukrainy wokół Charkowa, 
Siewierodoniecka i Iziumu, a także Mikoła-
jowa, Chersonia i Zaporoża, gdzie z powodu 
walk w pobliżu Zaporoskiej Elektrowni Ato-
mowej wróciły obawy o możliwą katastrofę 
nuklearną. Siły ukraińskie próbują odzyskać 
terytorium w obwodzie chersońskim, podczas 
gdy siły rosyjskie usiłują posuwać się naprzód 
w Donbasie.

• Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw 
Człowieka (OHCHR) podaje, że w trakcie rosyj-
skiej inwazji na Ukrainę zginęło 5587 cywilów, 
a 7890 zostało rannych, jednak podkreśla, że 
faktyczna liczba ofiar jest znacznie wyższa, 
ponieważ intensywne walki opóźniają two-
rzenie raportów i zestawień. Ok. 55–60 proc. 
ofiar i rannych przypada na obwody doniecki 
i ługański, a większość ofiar zginęła w wyniku 
ostrzału rakietowego i ciężkiej artylerii. We-
dług władz Ukrainy ofiar cywilnych może być 
ponad 28 tys.

• W świetle prawa międzynarodowego i w opi-
nii obrońców praw człowieka rosyjskie zbrodnie 
wojenne w Ukrainie obejmują m.in. masowe 
zabójstwa, tortury, gwałty, grabieże, przymuso-
we wywożenie ludności (w tym dzieci) do Rosji, 
ataki na cele cywilne, takie jak osiedla mieszka-
niowe, szkoły, szpitale i korytarze humanitarne, 
oraz stosowanie amunicji zabronionej przez 
konwencję genewską (bomb kasetowych, broni 
hipersonicznej).

• W ocenie agencji ONZ ds. uchodźców (UN-
HCR), w Europie jest ponad 6,6 mln ukraińskich 
uchodźców wojennych, a około 7 mln osób jest 
przesiedlonych na Ukrainie. UE przyznała Ukra-
ińcom prawo pobytu i pracy do trzech lat na 
obszarze 27 państw członkowskich. Od końca 
lutego ONZ odnotowała 11,1 mln przekroczeń 
granicznych z Ukrainy i 4,7 mln przekroczeń 
z powrotem do kraju.

• Inwazja Rosji na Ukrainie spowodowała gwał-
towny wzrost światowych cen zbóż, olejów 
spożywczych, paliw i nawozów, a także po-
gorszyła sytuację żywnościową, energetyczną 
i ekonomiczną w ubogich krajach.

KATASTROFA EKOLOGICZNA 
W ODRZE
Pierwsze informacje o śniętych rybach w Od-
rze pojawiły się jeszcze w lipcu. Wciąż nie 
ustalono dokładnej przyczyny katastrofy eko-
logicznej w Odrze. Możliwe, że spowodował 
ją więcej niż jeden czynnik, jest jednak mało 
prawdopodobne, by katastrofa nie była wy-
wołana działalnością ludzi. Jedną z badanych 
obecnie hipotez jest wzrost zasolenia Odry 
i związane z tym pojawienie się w niej tok-
sycznych glonów, tzw. złotych alg. Wzrost 
zasolenia rzeki to – jak twierdzą naukowcy 
– skutek działalności ludzi. Nadal obowiązuje 
zakaz wstępu do Odry oraz łowienia lub spo-
żywania ryb z tej rzeki.

Sytuację w Odrze opisuje się w kategoriach 
katastrofy ekologicznej. Obejmuje ona nie-
mal 500 km rzeki. Katastrofa zaczęła się 
pomiędzy 26 a 27 lipca w okolicach Oławy. 
Wybrano już wtedy z rzeki 10 ton martwych 
ryb. Informacje o śniętych rybach dociera-
ły stopniowo z kolejnych miejscowości, np. 
w Lipkach (woj. opolskie) pojawiły się 26 lip-
ca, w Oławie (woj. dolnośląskie) – 30 lipca, 
następnie był Głogów (woj. dolnośląskie) – 
5 sierpnia, Brody i Krosno Odrzańskie (woj. 
lubuskie) – 9 sierpnia, Słubice (woj. lubuskie) 
– 10 sierpnia, Krajnik Dolny (woj. zachodnio-
pomorskie) – 11 sierpnia, Szczecin – 12 sierp-
nia. Straż pożarna poinformowała 18 sierp-
nia, że do tego momentu odłowiła ponad 
100 ton śniętych ryb z Odry oraz z Neru.

Dowodem nieadekwatnej reakcji przedstawi-
cieli rządu na rozwój sytuacji było to, że do 
mieszkańców najbardziej narażonych woje-
wództw nie wysłano wiadomości o możli-
wym zagrożeniu.

Dopiero 12 sierpnia do abonentów telefo-
nii komórkowej z części powiatów Rządowe 
Centrum Bezpieczeństwa (RCB) wysłało alert 
dotyczący skażenia wody w Odrze.

SUSZA W EUROPIE
Prawie dwie trzecie terytorium Europy jest 
objęte stanem ostrzegawczym lub alarmo-
wym w związku z suszą spowodowaną falą 
upałów i niskimi opadami – poinformowało 
Europejskie Obserwatorium ds. Susz (EDO). 
W sierpniowym raporcie EDO stwierdzono, że 
47 proc. terytorium Europy znajduje się w sta-
nie ostrzegawczym, z wyraźnym deficytem 
wilgoci w glebie, a 17 proc. – w stanie alarmo-
wym, gdzie susza ma wpływ na roślinność.

„Poważna susza, która dotyka wiele regio-
nów Europy od początku roku, nabrała roz-

pędu i nasiliła się na początku sierpnia” – czy-
tamy w raporcie.

Ucierpiały uprawy letnie, a plony kukurydzy 
w 2022 r. były niższe o 16 proc. niż średnia 
z poprzednich pięciu lat; plony soi i słonecz-
nika spadły odpowiednio o 15 proc. i 12 proc.

Upały uderzają też w hydroelektrownie i in-
nych producentów energii ze względu na 
brak wody do zasilania systemów chłodzenia, 
a także w żeglugę śródlądową.

Poza tym w Europie tego lata bijemy rekordy 
w liczbie pożarów. Od stycznia ogień szalał na 
powierzchni ponad 660 tys. hektarów, co już 
stanowi rekord na tym etapie roku – wynika 
z badań Europejskiego Systemu Informacji 
o Pożarach Lasów EFFIS. 

Niemalże 40 proc. strawionych przez ogień 
terenów znajdowało się w Hiszpanii. 246 278 
hektarów zniszczonych lasów i łąk na Półwy-
spie Iberyjskim to prawdziwa tragedia dla 
tego kraju i Europy. W Rumunii ogień pochło-
nął 150 528 hektarów, w Portugalii 75 277, 
a we Francji do tej pory 61 289 hektarów. 
W Wielkiej Brytanii przez cały 2021 r. odno-
towano prawie 250 pożarów. W tym roku już 
było ich 750. 

Strażacy alarmują, że wiele z tych pożarów 
było wynikiem ludzkiego zaniedbania w po-
łączeniu z dotkliwą suszą i globalnym ocie-
pleniem. Powierzchnia dotknięta pożarami 
w bieżącym roku w UE jest trzykrotnie wyższa 
od średniej z ostatnich 15 lat. 

DYMISJA BORISA JOHNSONA
Na początku lipca br. Brytyjski premier Boris 
Johnson ogłosił swoją rezygnację z funkcji 
szefa rządu oraz lidera Partii Konserwatyw-
nej. Powiedział, że pozostanie na tych stano-
wiskach do czasu wyłonienia następcy.

Do złożenia dymisji zmusiła Johnsona fala re-
zygnacji posłów ze stanowisk rządowych, roz-
poczęta przez ministra zdrowia Sajida Javida 
i ministra finansów Rishiego Sunaka.

Była to reakcja ministrów na przyznanie przez 
Downing Street, że Johnson wiedział o zarzu-
tach wobec posła Chrisa Pinchera dotyczą-
cych jego niewłaściwych zachowań seksual-
nych, a mimo to w lutym tego roku mianował 
go zastępcą whipa, czyli osoby odpowiedzial-
nej za dyscyplinę w klubie poselskim. Sprawa 
wyszła na jaw po tym, jak ponownie Pincher, 
będąc pijany, molestował w jednym z lon-
dyńskich klubów dwóch mężczyzn. Brytyjski 
premier Boris Johnson, informując o swojej 
rezygnacji, oświadczył, że pozostanie na sta-
nowisku do czasu wyłonienia następcy. 
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Gdy 5 sierpnia 1962 r. Eunice Murray, gosposia 
Marilyn Monroe, zauważyła, że w pokoju sław-
nej aktorki wciąż pali się światło, zapewne po-
myślała, że to dość dziwne, nawet jak na nią, 

żeby o trzeciej jeszcze nie spać. A może i nie? Pani Marilyn 
ostatnio nie była sobą; cała ta sprawa z braćmi Kennedy, 
kłopoty z rolami, leki i alkohol wcale jej nie pomagały…

Zastanawiam się, czy kiedy pani Murray nie mogła docze-
kać się odpowiedzi gwiazdy i otworzyć drzwi do jej sypial-
ni, wiedziała już, co się stało. Wezwany przez gosposię 
terapeuta artystki Ralph Greenson rozbił szybę, wszedł 
do środka i widząc delikatne ciało swojej pacjentki przy-
kryte niedbale kołdrą, wiedział już, że piękna i podziwia-
na Marilyn Monroe nie żyje. 

Niewiele jest gwiazd, które wywarły tak wielki wpływ na 
kino i popkulturę jak ona. Wielu z nas myśli o niej jako 
o niezbyt rozgarniętej, ale bardzo ładnej aktoreczce, któ-
ra, tak jak i inne, skończyła w kostnicy na własne życze-
nie. Ile jest w tym obrazie prawdy i kim w rzeczywistości 
była Norma Jeane Mortenson?
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Norma przyszła na świat 1 czerwca 1926 r. 
i była córką Gladys Pearl Baker z d. Mon-
roe i Charlesa Stanleya Gifforda, jednak 
w jej akcie urodzenia (oraz w akcie ślubu 
z Arthurem Millerem) jako jej ojciec wid-
nieje Martin Edward Mortenson, drugi mąż 
Gladys, który opuścił rodzinę tuż przed na-
rodzinami dziecka. Rodzice dziewczynki byli 
montażystami w Hollywoodzkiej Wytwórni 
Filmowej Consolidated Film Industries 
i w związku z obowiązkami jej matka nie 
mogła sama opiekować się dzieckiem. Już 
13 czerwca przyszła gwiazda trafiła do swo-
ich pierwszych opiekunów. Matka spora-
dycznie odwiedzała córkę w tym czasie, ale 
wspomagała rodzinę zastępczą finansowo. 

Po kilku latach mała zamieszkała z matką 
i jej znajomymi, ale nie na długo – u Gladys 
stwierdzono schizofrenię i umieszczono ją 
w ośrodku dla umysłowo chorych. Od tego 
momentu Norma trafiała od domu do domu 
– w sumie wychowywała się w jedenastu 
rodzinach. Przez jakiś czas mieszkała nawet 
w sierocińcu, gdzie, jak sama wspominała, 
okłamano ją, że jej matka umarła. Z jedne-
go z okien budynku dziewczynka widziała 
budynki wytwórni, w której pracowali jej 
rodzice, i jak sama mówiła, płakała godzi-
nami, kiedy inne dzieci spały. Później, kiedy 
dziennikarze pytali gwiazdę o jej wspomnie-
nia z tamtego okresu, mówiła, jak bardzo 
pragnęła móc nazywać ludzi, którzy się nią 
opiekowali, „mamą” i „tatą”, ale jej na to 
nie pozwalano. Aktorka niejednokrotnie 
wracała do tego, jak bardzo brakowało jej 
prawdziwej rodziny, jak często bawiła się ze 
swoimi rówieśnikami w dom i wymyślała dla 
wszystkich rozmaite „życiowe scenariusze”. 

Jedna z par, które opiekowały się przyszłą 
gwiazdą, w każdy weekend wysyłała ją do 
kina, żeby mieć w domu spokój. Dziewczynka 
spędzała tam całe dnie, oglądając seans za se-

Dzięki ciężkiej pracy oraz wpływowym 
kontaktom w końcu udało jej się dostać 
pierwszy poważny kontrakt. Był rok 1949, 
a filmem, który uważa się za punkt zwrot-
ny w karierze aktorki, okazała się „Asfalto-
wa dżungla”. Po tej produkcji propozycje 
zaczęły sypać się jak z rękawa. Marilyn po-
jawiała się wszędzie – w kinie, na plaka-
tach, na zdjęciach w magazynach. Została 
uznana za najpiękniejszą kobietę i ulubio-
ną pin-up girl żołnierzy. Dzięki tej sławie 
mogła grać jeszcze więcej w produkcjach 
z rozmachem. „Mężczyźni wolą blondyn-
ki”, „Jak poślubić milionera”, „Słomiany 
wdowiec”, „Przystanek autobusowy”, 
„Książę i aktoreczka” – te tytuły przy-
niosły Marilyn Monroe największą sławę 
i pieniądze. Krytycy doceniali jej warsztat 
i wróżyli jej same sukcesy, wielu mówiło 
nawet, że marnuje się w kinie i powinna 
przejść do teatru. Niestety, tak jak wiele 
wrażliwych, pracowitych i uzdolnionych 
gwiazd padła ofiarą nałogów, depresji 
i poczucia głębokiej samotności.

 

Aktorka miała trzech mężów. Pierwszego 
poślubiła w wieku szesnastu lat, aby uniknąć 
umieszczenia w domu dziecka. Rozwiodła 
się po czterech latach. Następnie w 1954 r. 
poślubiła sportowca Joe DiMaggio, którego 
opuściła w tym samym roku. W dwa lata 
po rozwodzie z baseballistą trzecim mężem 
gwiazdy został dramaturg polsko-żydow-
skiego pochodzenia Arthur Miller, który za 
swoją sztukę „Śmierć komiwojażera” otrzy-
mał prestiżową Nagrodę Pulitzera. 

Piękna aktorka przykuwała uwagę wielu 
mężczyzn, kochali się w niej wszyscy – skle-
pikarze, żołnierze, aktorzy i prezydenci. 
Ona sama nieustannie poszukiwała praw-
dziwego uczucia. Nie namiastek miłości, ale 
czegoś głębokiego, szczerego i trwałego, za 
czym tak bardzo tęskniła, będąc dzieckiem. 
Doskonale wiedziała, jak jej wygląd i wyćwi-
czona naiwność działają na mężczyzn, i po-
trafiła bardzo odważnie rozgrywać tą kartą. 
Przypisywano jej wiele romansów; niektóre 
z nich z pewnością były zmyślone, inne, jak 

ten z braćmi Kennedy, rozpalał wyobraźnię 
plotkarzy tamtego czasu. Przyjaciel Franka 
Sinatry wspominał, że wszyscy wiedzieli, że 
bracia politycy „wymieniają się” kochanką, 
ale kiedy patrzyło się na te zaplątane pary 
razem, widać było, że Marilyn nie kocha 
ani JFK, ani żadnego z jego braci. Ona ich 
podziwiała, była, jak sama mówiła, „kobie-
tą w świecie mężczyzn”, i wcale jej to nie 
przeszkadzało. Z Robertem Kennedym pro-
wadziła według świadków długie rozmowy 
o polityce, historii i ekonomii, z Millerem 
zapewne o literaturze, którą kochała. 

Mężczyzn lubiła mieć blisko, bo brakowało 
jej ciepła, przyjaźni i miłości: „Kariera jest 
wspaniała, ale nie można się do niej przy-
tulić w chłodną noc”. Jej życie prywatne da-
lekie było od idealnego kinowego obrazka, 
ale czy można za to obwiniać jedynie nieco 
zagubioną i rozpaczliwie szukającą aprobaty 
i miłości dziewczynę, którą Marilyn zawsze 
w głębi duszy była? Im lepiej ją poznaję, tym 
lepiej rozumiem jej chęć bycia perfekcyjną we 
wszystkim – nieustannie doskonaliła swoją 
grę, zawsze starała się też idealnie wyglądać, 
a wszystko po to, by skupić na sobie uwagę, 
wzbudzić podziw i miłość. Monroe, jak wspo-
minają jej przyjaciele, bywała w życiu szczęśli-
wa, ale bywała też niezwykle samotna i smut-
na. Ciągła potrzeba aprobaty, poszukiwanie 
miłości, choroba, w którą niewielu wierzyło, 
doprowadzały aktorkę na skraj przepaści. 
I tam bardzo często stała samotnie, niejed-
nokrotnie na własne życzenie, ponieważ nie 
chciała nikogo obarczać swoim smutkiem. 

Monroe najprawdopodobniej nie miała też 
dzieci. Najprawdopodobniej, ponieważ jed-
na z teorii spiskowych dotyczących jej życia 
mówi o tym, że aktorce odebrano dziecko, 
kiedy była jeszcze bardzo młoda – ale nie ma 
na to wiarygodnych dowodów. Wiadomo 
jednak, że poroniła aż trzy razy. Być może ból 
związany z tymi doświadczeniami również 
przyczynił się do jej problemów z używkami? 

Na eventach, promocjach i oficjalnych wyj-
ściach zawsze prezentowała się doskona-
le – idealne ubrania, nienaganny makijaż, 
piękny i czarujący uśmiech – ale kiedy gasły 
światła, a kochankowie odchodzili, stawa-
ła się samotną dziewczyną, czekającą na 
prawdziwą miłość.

 

Amerykańską opinię publiczną tamtych 
lat często szokował wygląd i zachowa-
nie gwiazdy, która nosiła krzykliwy (jak 
na tamte czasy) makijaż, „zapominała” 

ansem i marząc o tym, by samej kiedyś móc 
zagrać. Z powodu sytuacji osobistej Norma 
często zmieniała szkoły, ale bez względu na 
to, gdzie trafiała, zawsze starała się dostać do 
grupy teatralnej, bo tylko sztuki dawały jej to, 
czego w życiu nie mogła mieć. 

 

Tak o ambicji młodej dziewczyny mówił Sid-
ney Skolsky, dziennikarz „New York Post”. 
Norma rzeczywiście robiła wszystko, by 
spełnić swoje marzenia. Kiedy pracowała 
w fabryce produkującej części do samolo-
tów, miała okazję pozować do fotorepor-
tażu dla jednego z magazynów i pomimo 
tego, że jej zdjęcia nigdy do publikacji nie 
trafiły, dziewczyna postanowiła rzucić do-
tychczasowe zajęcie i zdobyć sławę. Po-
zowała do zdjęć, chodziła na castingi, aż 
w końcu w 1946 r. podpisała swój pierwszy 
kontrakt z wytwórnią 20th Century Fox. 
Niestety wbrew nadziejom i ambicjom 
Normy jej umowa po roku wygasła i dziew-
czyna musiała znowu wrócić do pozowania. 

W tym czasie zdecydowała się także przyjąć 
pseudonim artystyczny – Marilyn Monroe 
– oraz poddała się kilku zabiegom korygu-
jącym wygląd. Skorygowała wadę zgryzu, 
usunęła pieprzyki z twarzy, delikatnie po-
prawiła sobie usta i nos. Wróciła do blondu 
i zaczęła układać włosy w ikoniczny sposób, 
który znamy do dziś. Nie sądźcie jednak, że 
skupiała się jedynie na poprawianiu swojego 
wyglądu. Nawet bez stałych kontraktów ar-
tystka starała się rozwijać swój warsztat ak-
torski i rozpoczęła naukę w Actors’ Laborato-
ry Theatre, a później także na Uniwersytecie 
Kalifornijskim na kierunku sztuka i literatura 
renesansu. Pozbawiona dużych umów z wy-
twórniami, inwestująca nieustannie w swój 
rozwój Monroe była zmuszona dorabiać 
jako pomoc iluzjonisty. Pozowała też nago, 
co później, kiedy jej kariera nabrała tempa, 
starano się przeciwko niej wykorzystać. 
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Gdy 5 sierpnia 1962 r. Eunice Murray, gosposia 
Marilyn Monroe, zauważyła, że w pokoju sław-
nej aktorki wciąż pali się światło, zapewne po-
myślała, że to dość dziwne, nawet jak na nią, 

żeby o trzeciej jeszcze nie spać. A może i nie? Pani Marilyn 
ostatnio nie była sobą; cała ta sprawa z braćmi Kennedy, 
kłopoty z rolami, leki i alkohol wcale jej nie pomagały…

Zastanawiam się, czy kiedy pani Murray nie mogła docze-
kać się odpowiedzi gwiazdy i otworzyć drzwi do jej sypial-
ni, wiedziała już, co się stało. Wezwany przez gosposię 
terapeuta artystki Ralph Greenson rozbił szybę, wszedł 
do środka i widząc delikatne ciało swojej pacjentki przy-
kryte niedbale kołdrą, wiedział już, że piękna i podziwia-
na Marilyn Monroe nie żyje. 

Niewiele jest gwiazd, które wywarły tak wielki wpływ na 
kino i popkulturę jak ona. Wielu z nas myśli o niej jako 
o niezbyt rozgarniętej, ale bardzo ładnej aktoreczce, któ-
ra, tak jak i inne, skończyła w kostnicy na własne życze-
nie. Ile jest w tym obrazie prawdy i kim w rzeczywistości 
była Norma Jeane Mortenson?
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Norma przyszła na świat 1 czerwca 1926 r. 
i była córką Gladys Pearl Baker z d. Mon-
roe i Charlesa Stanleya Gifforda, jednak 
w jej akcie urodzenia (oraz w akcie ślubu 
z Arthurem Millerem) jako jej ojciec wid-
nieje Martin Edward Mortenson, drugi mąż 
Gladys, który opuścił rodzinę tuż przed na-
rodzinami dziecka. Rodzice dziewczynki byli 
montażystami w Hollywoodzkiej Wytwórni 
Filmowej Consolidated Film Industries 
i w związku z obowiązkami jej matka nie 
mogła sama opiekować się dzieckiem. Już 
13 czerwca przyszła gwiazda trafiła do swo-
ich pierwszych opiekunów. Matka spora-
dycznie odwiedzała córkę w tym czasie, ale 
wspomagała rodzinę zastępczą finansowo. 

Po kilku latach mała zamieszkała z matką 
i jej znajomymi, ale nie na długo – u Gladys 
stwierdzono schizofrenię i umieszczono ją 
w ośrodku dla umysłowo chorych. Od tego 
momentu Norma trafiała od domu do domu 
– w sumie wychowywała się w jedenastu 
rodzinach. Przez jakiś czas mieszkała nawet 
w sierocińcu, gdzie, jak sama wspominała, 
okłamano ją, że jej matka umarła. Z jedne-
go z okien budynku dziewczynka widziała 
budynki wytwórni, w której pracowali jej 
rodzice, i jak sama mówiła, płakała godzi-
nami, kiedy inne dzieci spały. Później, kiedy 
dziennikarze pytali gwiazdę o jej wspomnie-
nia z tamtego okresu, mówiła, jak bardzo 
pragnęła móc nazywać ludzi, którzy się nią 
opiekowali, „mamą” i „tatą”, ale jej na to 
nie pozwalano. Aktorka niejednokrotnie 
wracała do tego, jak bardzo brakowało jej 
prawdziwej rodziny, jak często bawiła się ze 
swoimi rówieśnikami w dom i wymyślała dla 
wszystkich rozmaite „życiowe scenariusze”. 

Jedna z par, które opiekowały się przyszłą 
gwiazdą, w każdy weekend wysyłała ją do 
kina, żeby mieć w domu spokój. Dziewczynka 
spędzała tam całe dnie, oglądając seans za se-

Dzięki ciężkiej pracy oraz wpływowym 
kontaktom w końcu udało jej się dostać 
pierwszy poważny kontrakt. Był rok 1949, 
a filmem, który uważa się za punkt zwrot-
ny w karierze aktorki, okazała się „Asfalto-
wa dżungla”. Po tej produkcji propozycje 
zaczęły sypać się jak z rękawa. Marilyn po-
jawiała się wszędzie – w kinie, na plaka-
tach, na zdjęciach w magazynach. Została 
uznana za najpiękniejszą kobietę i ulubio-
ną pin-up girl żołnierzy. Dzięki tej sławie 
mogła grać jeszcze więcej w produkcjach 
z rozmachem. „Mężczyźni wolą blondyn-
ki”, „Jak poślubić milionera”, „Słomiany 
wdowiec”, „Przystanek autobusowy”, 
„Książę i aktoreczka” – te tytuły przy-
niosły Marilyn Monroe największą sławę 
i pieniądze. Krytycy doceniali jej warsztat 
i wróżyli jej same sukcesy, wielu mówiło 
nawet, że marnuje się w kinie i powinna 
przejść do teatru. Niestety, tak jak wiele 
wrażliwych, pracowitych i uzdolnionych 
gwiazd padła ofiarą nałogów, depresji 
i poczucia głębokiej samotności.

 

Aktorka miała trzech mężów. Pierwszego 
poślubiła w wieku szesnastu lat, aby uniknąć 
umieszczenia w domu dziecka. Rozwiodła 
się po czterech latach. Następnie w 1954 r. 
poślubiła sportowca Joe DiMaggio, którego 
opuściła w tym samym roku. W dwa lata 
po rozwodzie z baseballistą trzecim mężem 
gwiazdy został dramaturg polsko-żydow-
skiego pochodzenia Arthur Miller, który za 
swoją sztukę „Śmierć komiwojażera” otrzy-
mał prestiżową Nagrodę Pulitzera. 

Piękna aktorka przykuwała uwagę wielu 
mężczyzn, kochali się w niej wszyscy – skle-
pikarze, żołnierze, aktorzy i prezydenci. 
Ona sama nieustannie poszukiwała praw-
dziwego uczucia. Nie namiastek miłości, ale 
czegoś głębokiego, szczerego i trwałego, za 
czym tak bardzo tęskniła, będąc dzieckiem. 
Doskonale wiedziała, jak jej wygląd i wyćwi-
czona naiwność działają na mężczyzn, i po-
trafiła bardzo odważnie rozgrywać tą kartą. 
Przypisywano jej wiele romansów; niektóre 
z nich z pewnością były zmyślone, inne, jak 

ten z braćmi Kennedy, rozpalał wyobraźnię 
plotkarzy tamtego czasu. Przyjaciel Franka 
Sinatry wspominał, że wszyscy wiedzieli, że 
bracia politycy „wymieniają się” kochanką, 
ale kiedy patrzyło się na te zaplątane pary 
razem, widać było, że Marilyn nie kocha 
ani JFK, ani żadnego z jego braci. Ona ich 
podziwiała, była, jak sama mówiła, „kobie-
tą w świecie mężczyzn”, i wcale jej to nie 
przeszkadzało. Z Robertem Kennedym pro-
wadziła według świadków długie rozmowy 
o polityce, historii i ekonomii, z Millerem 
zapewne o literaturze, którą kochała. 

Mężczyzn lubiła mieć blisko, bo brakowało 
jej ciepła, przyjaźni i miłości: „Kariera jest 
wspaniała, ale nie można się do niej przy-
tulić w chłodną noc”. Jej życie prywatne da-
lekie było od idealnego kinowego obrazka, 
ale czy można za to obwiniać jedynie nieco 
zagubioną i rozpaczliwie szukającą aprobaty 
i miłości dziewczynę, którą Marilyn zawsze 
w głębi duszy była? Im lepiej ją poznaję, tym 
lepiej rozumiem jej chęć bycia perfekcyjną we 
wszystkim – nieustannie doskonaliła swoją 
grę, zawsze starała się też idealnie wyglądać, 
a wszystko po to, by skupić na sobie uwagę, 
wzbudzić podziw i miłość. Monroe, jak wspo-
minają jej przyjaciele, bywała w życiu szczęśli-
wa, ale bywała też niezwykle samotna i smut-
na. Ciągła potrzeba aprobaty, poszukiwanie 
miłości, choroba, w którą niewielu wierzyło, 
doprowadzały aktorkę na skraj przepaści. 
I tam bardzo często stała samotnie, niejed-
nokrotnie na własne życzenie, ponieważ nie 
chciała nikogo obarczać swoim smutkiem. 

Monroe najprawdopodobniej nie miała też 
dzieci. Najprawdopodobniej, ponieważ jed-
na z teorii spiskowych dotyczących jej życia 
mówi o tym, że aktorce odebrano dziecko, 
kiedy była jeszcze bardzo młoda – ale nie ma 
na to wiarygodnych dowodów. Wiadomo 
jednak, że poroniła aż trzy razy. Być może ból 
związany z tymi doświadczeniami również 
przyczynił się do jej problemów z używkami? 

Na eventach, promocjach i oficjalnych wyj-
ściach zawsze prezentowała się doskona-
le – idealne ubrania, nienaganny makijaż, 
piękny i czarujący uśmiech – ale kiedy gasły 
światła, a kochankowie odchodzili, stawa-
ła się samotną dziewczyną, czekającą na 
prawdziwą miłość.

 

Amerykańską opinię publiczną tamtych 
lat często szokował wygląd i zachowa-
nie gwiazdy, która nosiła krzykliwy (jak 
na tamte czasy) makijaż, „zapominała” 

ansem i marząc o tym, by samej kiedyś móc 
zagrać. Z powodu sytuacji osobistej Norma 
często zmieniała szkoły, ale bez względu na 
to, gdzie trafiała, zawsze starała się dostać do 
grupy teatralnej, bo tylko sztuki dawały jej to, 
czego w życiu nie mogła mieć. 

 

Tak o ambicji młodej dziewczyny mówił Sid-
ney Skolsky, dziennikarz „New York Post”. 
Norma rzeczywiście robiła wszystko, by 
spełnić swoje marzenia. Kiedy pracowała 
w fabryce produkującej części do samolo-
tów, miała okazję pozować do fotorepor-
tażu dla jednego z magazynów i pomimo 
tego, że jej zdjęcia nigdy do publikacji nie 
trafiły, dziewczyna postanowiła rzucić do-
tychczasowe zajęcie i zdobyć sławę. Po-
zowała do zdjęć, chodziła na castingi, aż 
w końcu w 1946 r. podpisała swój pierwszy 
kontrakt z wytwórnią 20th Century Fox. 
Niestety wbrew nadziejom i ambicjom 
Normy jej umowa po roku wygasła i dziew-
czyna musiała znowu wrócić do pozowania. 

W tym czasie zdecydowała się także przyjąć 
pseudonim artystyczny – Marilyn Monroe 
– oraz poddała się kilku zabiegom korygu-
jącym wygląd. Skorygowała wadę zgryzu, 
usunęła pieprzyki z twarzy, delikatnie po-
prawiła sobie usta i nos. Wróciła do blondu 
i zaczęła układać włosy w ikoniczny sposób, 
który znamy do dziś. Nie sądźcie jednak, że 
skupiała się jedynie na poprawianiu swojego 
wyglądu. Nawet bez stałych kontraktów ar-
tystka starała się rozwijać swój warsztat ak-
torski i rozpoczęła naukę w Actors’ Laborato-
ry Theatre, a później także na Uniwersytecie 
Kalifornijskim na kierunku sztuka i literatura 
renesansu. Pozbawiona dużych umów z wy-
twórniami, inwestująca nieustannie w swój 
rozwój Monroe była zmuszona dorabiać 
jako pomoc iluzjonisty. Pozowała też nago, 
co później, kiedy jej kariera nabrała tempa, 
starano się przeciwko niej wykorzystać. 
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Marilyn i jej koleżanki po fachu ostrzegały 
się wzajemnie przed mężczyznami pracują-
cymi w branży, którzy mogli być potencjal-
nie niebezpieczni, oraz przed wytwórniami, 
które wykorzystywały młode talenty i zara-
biały na ich niedoświadczeniu i naiwności. 
Gwiazda filmu „Mężczyźni wolą blondynki” 
jako jedna z pierwszych znanych i uznanych 
aktorek mówiła otwarcie o „wilkach”, które 
napastowały ją w Hollywood. Monroe była 
ofiarą swojego nieszczęśliwego dzieciństwa, 
splotów okoliczności, sytuacji na rynku fil-
mowym, ale też mężczyzn potrafiących po-
ciągać za odpowiednie sznurki, którzy mogli 
przyspieszyć bądź zniszczyć całe jej starania. 

Kiedy miała trudności z dostaniem ról i mu-
siała pozować do zdjęć, spotkała się z pre-
sją – albo się rozbierze, albo na jej miejsce 
przyjdzie kolejna dziewczyna, która nie bę-
dzie aż taka pruderyjna. W swojej nieukoń-
czonej autobiografii napisała, że nie brała od 
„adoratorów” ofiarowywanych jej pieniędzy 
czy prezentów, ale siadywała w ich limuzy-
nach, bo zawsze była szansa na to, że trafi 
się przy tej okazji szansa na rolę. To smutne, 
że kobieta obdarzona faktycznym talentem 
aktorskim, pracowita i znająca swoją war-
tość musiała zmuszać się do czegoś takiego, 
czego absolutnie nie chciała. Wydaje mi się, 
że jeśli gwiazda żyłaby dziś, to jako pierwsza 
stanęłaby w obronie każdej molestowanej, 
oszukiwanej i wykorzystywanej kobiety. Bro-
niłaby koleżanek po fachu, którym propono-
wano role przez łóżko, i walczyłaby o równe 
prawa kobiet i mężczyzn. 

Swoją walką z wytwórnią filmową pokazała 
światu, że trzeba się z nią liczyć, że jest war-
tościowa, silna i pracowita, a jej talent powi-
nien być odpowiednio doceniany. Choć wielu 
wydawało się, że gwieździe chodziło jedynie 
o pieniądze, to ona sama otwarcie mówiła, 
że toczy bój o swoje prawa – jako pracow-
nika, ale też jako człowieka i kobiety. Uwiel-
biała błyszczeć, być w centrum uwagi, lubiła 
swoją kobiecość i nie wstydziła się jej, nie 
chciała jednak, by stała się ona wszystkim, 
co może zaoferować. Dlatego walczyła też 
o role dramatyczne – jej ostatni film „Skłóce-
ni z życiem” jest uważany za jeden z najlep-
szych w jej karierze, ponieważ zrywa w nim 
z wizerunkiem filuternej kokietki, a pokazuje 
pazur. Szkoda, że wytwórnie filmowe wolały 
obsadzać ją w produkcjach, które utrwalały 
wizerunek obiektu pożądania. Mimo jednak 
wszystkich przeciwności, tremy, napadów 
lęku i zmęczenia jednowymiarowymi rolami 
Marilyn starała się każdej granej przez siebie 
postaci dodać głębi. Robiła wszystko, by za-
grać idealnie, i udawało jej się to osiągnąć.

Okładka New York Sunday News - 1952 r.
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założyć bieliznę, kiedy wychodziła z domu, 
kołysała biodrami i posyłała tłumom filu-
terne uśmiechy. Stworzyła na potrzeby ka-
riery pewien ryzykowny wizerunek, które-
go się trzymała, ale nie chciała absolutnie, 
by była to jej jedyna „twarz”. Sądziła też, 
jak mi się wydaje, że ludzie zrozumieją, że 
grana przez nią naiwna blondyneczka, ma-
rząca jedynie o bogatym mężczyźnie, to nie 
ta sama osoba, która przesiaduje na trawie 
z ulubioną książką w ręce. 

Marilyn Monroe była inteligentną kobietą, 
twardo stąpała po ziemi i chciała wiele osią-
gnąć, ale na drodze często stawała jej niska 
samoocena w połączeniu z chęcią bycia ide-
alną, lubianą przez wszystkich i poważaną. 
W chwili, kiedy przełamywała tremę, strach 
przed porażką i kompleksy, pokazywała pa-
zur i zdobywała szczyty. Tak jak wtedy, kie-
dy pozwała 20th Century Fox i prowadziła 
z wytwórnią batalię o uzyskanie większej 
swobody artystycznej. Postanowiła założyć 
swoją wytwórnię MMP i starała się działać 
na własną rękę. Pod koniec 1955 r. wytwór-
nia 20th Century Fox zaproponowała jej jed-
ną z najważniejszych i przełomowych umów 
zawartych z kobietą. Redakcja „Los Angeles 
Mirror News” w styczniu 1956 r. napisała: 
„Weterani sceny filmowej stwierdzili, że był 
to jeden z największych indywidualnych 
sukcesów, jakie kiedykolwiek osiągnęła ak-
torka”. O co chodziło? Za każdy film miała 
otrzymać 100 tys. dolarów, mogła również 
wybierać m.in. reżysera i operatora oraz 
miała możliwość produkcji filmu w MMP. 
W tym momencie prasa zaczęła na nią pa-
trzeć jak na poważną osobę, a nie głupią 
aktoreczkę fikającą nogami. 

 
 

Tak o Marilyn Monroe napisał kiedyś jej 
mąż Arthur Miller. To piękne i bardzo 
prawdziwe słowa – artystka przez cały czas 
trwania swojej kariery niestrudzenie pró-
bowała udowodnić wszystkim, że nie jest 
przedmiotem. Nie znosiła określenia sex 
bomba, ponieważ czyniło to z niej przed-
miot albo kawałek mięsa. Choć uwielbia-
ła grać swoim pięknym ciałem, szokować, 
uwodzić i pokazywać, to chciała być po-
strzegana jako kobieta, wartościowa ar-
tystka i przede wszystkim człowiek. W Hol-
lywood niestety niewiele zmieniło się od 
czasu, kiedy brylowała w nim Monroe 
– wtedy, tak jak i dziś, pełno w nim było 
wampirów emocjonalnych, napastników 
seksualnych i oportunistów wyczekujących 
momentu, kiedy będą mogli wykorzystać 
młodych i naiwnych aspirujących aktorów. 

W wywiadach narzekała na to, że nieustan-
nie mówi się o niej tylko jako o symbolu 
piękna i głupiutkiej aktoreczce. Wielokrot-
nie otwarcie przyznawała, że nienawidzi 
być traktowana jak przedmiot. Chciała być 
gwiazdą i zrobiła wszystko, co mogła, by 
swoje marzenie urzeczywistnić. Skończyła 
tragicznie, ponieważ nie miała wokół sie-
bie nikogo, kto mógł jej powiedzieć: „Jesteś 
wystarczająco dobra taka, jaka jesteś. Nie 
jesteś sama, kocham cię”. 

Ciągły strach przed zapomnieniem i odrzuce-
niem wpędził zdolną, piękną i mądrą dziew-
czynę w nałogi i chorobę, a w ostateczności 
zabił. Zastanawiam się, czy byłaby szczęśli-
wa, gdyby mogła wrócić i zobaczyć, jak bar-
dzo jest teraz podziwiana i kochana. Mam 
nadzieję, że tak, że cieszyłaby się każdą oso-
bą, którą zainspirowała, każdą kobietą, któ-
rą popchnęła do działania, każdym artystą, 
który poświęcił jej szczyptę swojego talentu. 

Anna Albingier
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Bierzesz prysznic, jesz 
kajzerkę, a śmieci wy-

rzucasz do poubelle’a. 
Istnieją pewne grupy wy-
razów, którymi posługu-
jemy się bardzo często, 
chociaż rzadko zastana-
wiamy się, co (lub kto) 
stoi za ich nazwą. 

Prysznica nikomu nie trzeba przed-
stawiać. Ot, urządzenie natryskowe. 

Jednak mało kto wie, że jego nazwa 
wywodzi się od nazwiska wynalazcy tego 

urządzenia. Vincenz Priessnitz (ur. 
1799 r., zm. 1851 r.), pochodzący 

z ówczesnego Śląska Austriac-
kiego, był samoukiem w dzie-

dzinie medycyny niekonwencjo-
nalnej i naturalnej. Uznawano go 

za wskrzesiciela metod hydro-
terapii. Wyjątkowość Vincenza 
polegała na tym, że potrafił ob-

serwować przyrodę i wyko-
rzystać jej walory w leczeniu 
ciała ludzkiego. Opierał się wy-
łącznie na stosowaniu wody, 
bez współdziałania z me-
dykamentami czy ziołami. 

Zimne okłady stosował jako terapię 
przy różnych diagnozach. A leczył wszyst-
ko – złamane kończyny, wylewy podskór-
ne, artretyzm, zaparcia i choroby układu 
pokarmowego. Zalecał wyjątkowe diety 
oparte na wodzie, mleku i zimnych, nie-
doprawionych potrawach. Był zwolenni-
kiem hartowania organizmu poprzez lo-

dowate prysznice. Pierwszy natrysk jego 
konstrukcji to… rynna na wolnym powie-

trzu. Woda ze źródeł spadała z wysokości kil-
ku metrów wprost na głowy kuracjuszy. Tym 
sposobem wyraz „prysznic” wszedł na stałe 
do zasobów języka polskiego. Uzdrowiskowy 
zakład wodoleczniczy, którego Vincenz był 
inicjatorem, istnieje do dzisiaj w miejsco-
wości Lázně Jeseník w Czechach.

Sławojka to potoczna nazwa wolnostojącej 
drewnianej toalety. Niewielka, zamykana od 
wewnątrz budka, wewnątrz której umiesz-
czona jest deska z otworem (pełniąca funk-
cję sedesu) – nad suchym dołem, do którego 
wpadają fekalia. Ten rodzaj wychodka spoty-
ka się nadal na polskich uboższych wsiach, 
jak również wszędzie tam, gdzie instalowa-
nie rozwiązań bardziej nowatorskich nie ma 
ekonomicznego uzasadnienia.

Kto ma na wsi rodzinę, ten wie. Może nie jest 
jednak świadomy tego, że określenie przyję-
ło się w Polsce w okresie międzywojennym 
i nawiązuje do drugiego imienia premiera Fe-
licjana Sławoja Składkowskiego. Polityk zaini-
cjował specjalną akcję poprawy zdrowotno-
ści i świadomości higienicznej mieszkańców 
polskiej wsi. Akcja miała polegać m.in. na 
powszechnym stawianiu tego rodzaju latryn. 
Choć jej cel był niewątpliwie szczytny, to uczy-
niła ze Składkowskiego częsty obiekt kpin. 
Ironicznie zmieniano literę „ł” jego drugiego 
imienia na „r”. Społeczeństwu bardzo trud-
no było zaakceptować nową rzeczywistość. 
Na wsi przyjęło się przecież, że za potrzebą 
chodzi się za stodołę. Premierowi nie szczę-
dzono szyderstw. W dużym stopniu sam sobie 
zawinił. Z wyjątkową gorliwością dokonywał 
inspekcji „sławojek”. Nie da się ukryć, że czę-
sto zdarzało się, iż świeżo zbudowany wycho-
dek służył jedynie do celów reprezentacyj-
nych, kiedy zjawiały się oficjalne delegacje.

Pisarz Melchiora Wańkowicz w swoich wspo-
mnieniach „Tędy i owędy” nie omieszkał dać 
czytelnikom pewnych wskazówek. Z uwagi na 
oddalenie sławojki od zabudowań mieszkal-
nych reportażysta zalecał, aby wybierając się 

w ieczorem 
w to ustronne miej-
sce, być uzbrojonym 
w pogrzebacz (dla obrony 
przed psami), parasol (na wy-
padek deszczu), plan posiadłości 
i latarnię.

Pewnie nie wszyscy ojcowie, którzy 
dali swoje nazwiska wyrazom pospoli-
tym, byli z tego zadowoleni, jednak ge-
nerał był ukontentowany swoją akcją. Po 
dwóch latach chwalił się rezultatami – aż 
80 proc. domów w miastach i 60 proc. na 
wsi zaopatrzonych zostało w urządzenia 
sanitarne. Zdarzały mu się jednak chwile 
refleksji. Jak wspominał: „Naród wiejski nie 
okazał zrozumienia ani chęci, gdy usiłowa-
łem go przeciągnąć z przestronnego, jasnego 
i pełnego powietrza zastodola do ciasnych, 
dusznych i mrocznych ścian sławojki”.

Rok 1842 uznawany jest przez większą 
cześć środowiska muzycznego za narodzi-
ny saksofonu. Skonstruował go belgijski 
budowniczy instrumentów muzycznych 
Adolphe Sax i właśnie od nazwiska kon-
struktora pochodzi jego nazwa.

Adolphe urodził się w zamożnej ro-
dzinie. Jego ojciec Charles-Joseph 
Sax był właścicielem fabryki in-
strumentów dętych i królew-
skim dostawcą dla odradza-
jącej się armii po roku 1816. 
Chłopiec od najmłodszych 
lat pod czujnym okiem 
taty poznawał tajniki 
budowy instrumentów, 
dla których głównym 
tworzywem były żółta 
miedź i mosiądz. Jako 
sześciolatek potrafił 
samodzielnie wyto-
czyć korpus klarnetu 
i  roztrąb rogu. Od 
najmłodszych lat po-
bierał także lekcje gry 
na flecie i klarnecie. 
Jak nikt potrafił po-
wiązać konstrukcję 
instrumentu z wydo-
bywającym się zeń 
dźwiękiem. Ten talent 
sprawił, że stał się ge-
nialnym konstrukto-
rem. Dwa flety i klarnet 
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Bądź na 
bieżąco  - 
Śledź nas!

Naszym pracownikom 
gwarantujemy:
 | Atrakcyjne wynagrodzenie i 

wypłatę ZAWSZE na czas

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

 | Odzież ochronną i zwrot kosztów 
za pranie

 | Płatne szkolenia zawodowe
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nieobecności klienta (chômage 
économique) jeśli nie ma 
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 | Zwrot kosztów transportu
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Życzymy dobrego startu 
w nowym roku szkolnym 
uczniom i ich rodzicom:)



z kości słoniowej, które wykonał na wysta-
wę w Paryżu w 1829 r., uznano za bezkon-
kurencyjne. Nic dziwnego, że na młodego 
projektanta zaczęto spoglądać z zawiścią. 
Po ludzku zazdroszczono mu nieprzecięt-
nych zdolności wprowadzania innowacji do 
funkcjonujących od lat rozwiązań. Zarówno 
konstruktorzy instrumentów, jak i muzycy 
mieli problem z pogodzeniem się z tym, że 
precyzyjne narzędzia, które tworzyli według 
opracowanych schematów i na których grali 
od lat, mogą brzmieć jeszcze piękniej. Co na 
to młody Sax? Świadomość własnych warto-
ści i umiejętności czyniła go dość wyniosłym 
i aroganckim, co było przyczyną wielu zatar-
gów. Z drugiej strony taka atmosfera „napę-
dzała” młodego konstruktora do pracy nad 
poszukiwaniem pięknych, czystych dźwię-
ków w drewnianych bądź metalowych kon-
strukcjach. Nie inaczej było z saksofonem.

Mimo że dzieło życia Saxa okazało się nie-
śmiertelne, projektant zmarł w biedzie 
i zapomnieniu w 1894 r. w Paryżu. Pocho-
wano go w rodzinnym grobowcu na słyn-
nym cmentarzu Montmartre. W belgijskim 
Dinant, mieście, w którym żył przez wiele 
lat, a dokładniej w budynku, w którym się 
urodził, znajduje się niepozorne muzeum. 
W dwóch niewielkich pomieszczeniach za-
prezentowano świat tego wspaniałego wy-
nalazcy. Po zakończeniu zwiedzania można 
złapać oddech, przysiadając obok figury 
rewolucjonisty. Około 20 m dalej znajduje 
się pomnik saksofonu. 

Francuskie  słowa  zawierające  cząstkę 
„-elle” kojarzą się z elegancją i klasą, by 
wymienić  choćby „mademoiselle”  czy 
„belle”. Jednak słowo „poubelle”, kosz na 
śmieci, ma się nijak do przymiotnika „belle” 
– piękny. Otóż „poubelle” pochodzi od na-
zwiska prefekta departamentu Seine Eugè-
ne’a Poubelle’a, który około 1884 r. nakazał 
mieszkańcom miasta posiadać obowiązko-
wo pojemnik na odpady. Wcześniej Francu-
zi nie znali takiego słowa, a śmieci wyrzucali 
wprost przez okno. Jak można się domyślić, 
przyczyniało się to do rozwoju licznych epi-
demii i chorób. Poubelle wydał więc rewo-
lucyjne jak na tamte czasy rozporządzenie. 
Każdy właściciel nieruchomości (pod groź-
bą kary!) miał udostępnić trzy blaszane ku-
bły o pojemności 120 litrów. Jeden służył 
na odpady ogólne, drugi na szkło, a trzeci 
na muszle po ostrygach. Do tego celu nie-
zbędne okazały się worki, niewątpliwie 

z juty. We Francji i w Belgii do dziś używa 
się wdzięcznej nazwy „sacs poubelle”, co 
nawiązuje bezpośrednio do nazwiska wspo-
mnianego prefekta. 

Tak narodziła się w Paryżu segregacja śmie-
ci. Nowe prawo nie zyskało jednak zbyt 
wielu zwolenników. Ponieważ 16 stycznia 
1884 r. czasopismo „Le Figaro” skrytyko-
wało „pudełko Poubelle” (z dużej litery), 
bardzo szybko pojemniki nazwane zostały 
„puszkami na śmieci”. Warto nadmienić, że 
kiedy nazwisko staje się zwykłym słowem, 
traci wielką literę i może ulegać transforma-
cjom ortograficznym i gramatycznym.

Gwara łódzka to swoiste słownictwo spoty-
kane tylko wśród mieszkańców aglomeracji 
łódzkiej. Od dziesięcioleci funkcjonuje tu 
wyraz „siajowe” (lub „szajowe”), określający 
niegdyś miernej jakości lub niewiele warte 
tkaniny, a współcześnie także różnego rodza-
ju wyroby niskogatunkowe (z metką „made 
in China”). Lingwiści podejrzewają, że słowo 
ma genezę we francuskim „saie” (cienka 
tkanina z gorszej przędzy), ale w Łodzi rzecz 
ma się zgoła inaczej. Miejska legenda ety-
mologię słowa łączy z imieniem łódzkiego 
fabrykanta Szai Resenblatta, znanego produ-
centa tkanin bawełnianych. Swoją pierwszą 
wytwórnię młody Szaja uruchomił w 1858 r. 
przy ulicy Piotrkowskiej. W bogatym asorty-
mencie firmy znajdowały się m.in. płótna, 
flanele i barchany o przeznaczeniu bieliź-
nianym, drukowane perkale stosowane na 
sukienki i bluzki damskie, a także drelichy, 
korty i buckskiny, z których szyto odzież 
wierzchnią i roboczą. Do ich produkcji wy-
korzystywano głównie przędzę odpadkową 
o niskiej wytrzymałości i dużym stopniu za-
nieczyszczenia, co wpływało niekorzystnie na 
walory użytkowe i estetyczne wytwarzanych 
tekstyliów. Jednak wyroby te ze względu na 
niską cenę cieszyły się dużą popularnością 
wśród niezamożnej klienteli, stanowiącej 
wówczas najliczniejszą grupę konsumen-
tów. I wojna światowa, a następnie śmierć 
Rosenblatta, doprowadziły firmę do poważ-
nych trudności finansowych, które w 1930 r. 
zmusiły jego spadkobierców do ogłoszenia 
upadłości. Po II wojnie światowej okazałe 
budynki fabryczne przekazane zostały two-
rzącej się wówczas Politechnice Łódzkiej. Do 
dzisiaj wykorzystywane są przez tę znakomi-
tą uczelnię, a po znanym fabrykancie obok 
nich pozostał także termin „siajowe”, który 
na trwałe wszedł do języka łodzian.

EPONIM
Krótkie powtórzenie wiadomości z kla-
sy piątej. Rzeczowniki dzielimy na własne 
i pospolite. Rzeczowniki własne to nazwy 
ludzi, miast, rzek, gór itp. Marek Kowalski, 
Myszka Miki, Wisła, Mruczek, Wrocław 
i Tatry. Piszemy je wielką literą. Rzeczow-
niki pospolite tymczasem nazywają osoby, 
zwierzęta, rzeczy, miejsca w sposób ogólny 
(pan, bohater, rzeka, pies, miasto, góra). Za-
pisujemy je małą literą.

W językoznawstwie eponim to wyraz (lub 
wyrażenie), który powstaje w wyniku pro-
cesu przechodzenia nazwy własnej w rze-
czownik pospolity. Na początku był więc 
nazwiskiem konkretnej osoby, nazwą firmy, 
miejsca czy miasta, a potem przeszedł do 
użycia jako zwykłe określenie.

Słowo to pochodzi z języka greckiego, w któ-
rym „eponymos”, złożone z cząstek „epi” 
oraz „ónoma”, znaczyło „dający imię”. W sta-
rożytności eponimami byli urzędnicy, któ-
rych imionami oznaczano okres ich kaden-
cji, co służyło za rachubę czasu. Podobnie 
używano w średniowiecznej Europie imion 
królów w okresie ich panowania. Przez wieki 
mechanizm przenoszenia imienia stosowano 
coraz częściej, już nie tylko w datacji. 

Władysław Kopaliński, wybitny leksykograf, 
tłumacz, wydawca i felietonista, stworzył 
słownik w całości poświęcony zagadnieniu 
eponimów, w którym zawarł ponad tysiąc 
ich przykładów. Niektóre z tych wyrazów 
powstały od imion i nazwisk, inne od nazw 
miejscowości, poszczególnych regionów, 
a nawet krajów. Wśród wymienionych tam 
eponimów znalazły się tak popularne dziś 
wyrazy jak choćby hamburger czy kajzerka. 
Okazuje się, że wiele słów ma drugie dno. 
Historia jest w słowach zaklęta.

Nieważne, jak o tobie piszą; ważne, żeby 
nie przekręcali nazwiska. Gadżet, lunapark, 
melba, bojkot, maraton, magnolia, rower, 
hamburger. Czy wiesz, kto za nimi stoi? 
Przyjmij wyzwanie i znajdź odpowiedź!

Sylwia Znyk
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Wypalenie zawodowe (z angielskiego job 
burnout) to stan psychicznego i fizycznego 
wyczerpania. Osoba, dla której praca była 
dotychczas istotnym elementem życia, traci 
zainteresowanie powinnościami służbowymi. 
Wypaleniu towarzyszy spadek motywacji i ak-
tywności, obniżenie nastroju i brak satysfakcji. 

Syndrom wypalenia zawodowego jest ze-
społem objawów powstających w wyniku 
przeciążenia emocjonalnego oraz fizyczne-
go. Wszystkiemu winien stres występujący 
w miejscu pracy. Jeszcze dwadzieścia lat 
temu mówiło się, że narażone są na niego 
osoby pracujące w zawodach wymagają-
cych wytężonych kontaktów interperso-
nalnych z pacjentami czy klientami, a także 
w zawodach obligujących do ponoszenia 
odpowiedzialności za losy innych, wyma-

gających stałej gotowości do podjęcia obo-
wiązków, nieustannego doszkalania się oraz 
podejmowania niejednokrotnie trudnych 
etycznie decyzji. Wśród najbardziej zagro-
żonych wypaleniem grup zawodowych wy-
mieniano pielęgniarki, nauczycieli, psycho-
logów, terapeutów, kuratorów sądowych, 
pracowników socjalnych, prawników, poli-
cjantów i duchownych. Dziś do listy dodaje 
się również pracowników sektora usług, 
działów sprzedaży, reklamy, a także zatrud-
nionych w małych, prywatnych firmach. 

Praca stała się coraz bardziej wymagają-
ca. Bo w dobie automatyzacji oraz ogra-
niczonej podaży pracowników w cenie są 
po trosze cyborgi, osoby multifunkcyjne, 
które żonglują pomiędzy różnymi stano-
wiskami pracy, a każdą czynność wykonu-
ją zgodnie ze specyfikacją i w określonym 
czasie. Ot, taki wielozadaniowy scyzoryk 
szwajcarski, który z palcem w nosie zastąpi 
grupę speców. Tyle że każdy człowiek ma 
wbudowany w organizm akumulator, który 
daje znać, kiedy trzeba naładować baterię. 
Inaczej wypada się z obiegu. Bo jeśli nie ma 
możliwości efektywnego regenerowania sił 
i łagodzenia skutków napięcia, długotrwały 
stres powoduje wypalenie.

Hanka, z początku pełna inicjatywy i zaab-
sorbowana nowymi wyzwaniami, z czasem 
zobojętniała. Odczuwała chroniczny pesy-
mizm, napięcie, drażliwość. Narzekała na 
nawracające infekcje. W kontaktach z pa-
cjentami stała się powierzchowna i for-
malna. Po bliskich relacjach nie było śladu. 
Każdy pacjent stał się li i jedynie jednostką 
chorobową. Diagnozy stawiała szybko, me-
chanicznie. Straciła wiarę w swoje kompe-

Hanka od podstawówki szła 
jak burza. Najlepsze liceum 
w mieście, podium na olimpia-
dach przedmiotowych, matura 
z wyróżnieniem. Na studiach 
stypendium za wybitne osią-
gnięcia naukowe. Gdy gratu-
lowałam jej obrony doktoratu, 
byłam pewna, że przed dziew-
czyną świetlana przyszłość. 
Tak uczonych psychologów ze 
świecą szukać. Dlatego zdębia-
łam, gdy beznamiętnie oznaj-
miła, że praca już nie sprawia 
jej radości. Co się stało z tą 
łebską Hanką? Jak na psycho-
loga przystało, sama sobie po-
stawiła diagnozę – wypalenie.
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Medytacja, hobby, taniec, śpiew, sport albo 
regularne uczestniczenie w zajęciach kontra-
stowych do tych, które wykonuje się podczas 
pracy zawodowej. Wszystko po to, żeby na ja-
kiś czas w ciągu dnia zapomnieć o zgryzotach 
i cieszyć się życiem. Trzeba szukać stabilnych 
filarów poza miejscem pracy, które pod-
trzymają wysoką samoocenę. W zawodach 
wymagających nieprzerwanego kontaktu 
z ludźmi warto zadbać o to, by po godzinach 
móc złapać oddech w ciszy i samotności. Wy-
grywają ci, którzy potrafią zachować zdrowy 
balans między miejscem pracy a domem.

Zapobieganie wypaleniu leży także w inte-
resie pracodawców. Chory pracownik to re-
alne koszty dla firmy (niska wydajność, czę-
ste zwolnienia lekarskie, zaburzone relacje 
wśród personelu, skargi i zażalenia, demo-
tywacja). Wczesne wykrycie objawów wy-
palenia i wstrzymanie rozwoju powinno być 
ważnym elementem szkolenia kadry. Aby 
wspomagać pracownika, należy przydzielać 
mu zadania zgodne z możliwościami i kom-
petencjami, stwarzać perspektywy rozwoju 
zawodowego, propagować pozytywne rela-
cje interpersonalne czy organizować warsz-
taty dotyczące okiełznania stresu. 

 
UCE Research i Syno Poland przeprowadzi-
ły badania dla platformy ePsycholodzy.pl, 
z których wynika, że wśród pracujących 
zawodowo Polaków aż 65 proc. wykazuje 
symptomy wypalenia zawodowego. Świa-
towa Organizacja Zdrowia zaktualizowała 
Międzynarodową Statystyczną Klasyfikację 
Chorób (ICD-10), według której wypalenie 
zawodowe uznano za syndrom zawodowy 
związany z zatrudnieniem i bezrobociem, 
i wpisała je na listę oficjalnych jednostek 
chorobowych. To żadna oznaka słabości. Od 
początku 2022 r. na wypalenie zawodowe 
można otrzymać zwolnienie chorobowe. 
Obecnie to jeden z najważniejszych pro-
blemów współczesnej psychiatrii. 

14 września obchodzimy Dzień Walki 
z Wypaleniem Zawodowym. Umówię się 
z Hanką na kawę. Mówi, że przerwa w cią-
gu dnia dobrze jej robi.

Sylwia Znyk

·

tencje; bagatelizowała każde dokonania na 
gruncie zawodowym. Mdliło ją na sygnał 
budzika, a każdą czynność wykonywała z au-
tomatu, bez cienia ekscytacji. Nie dało się 
ukryć, że efektywność jej działań w miejscu 
zatrudnienia diametralnie spadła. 

Umiarkowany stres nie jest niczym złym. 
Motywuje, wyzwala pokłady pomysłowo-
ści. Daje kopa. Jednak nadmiar stresu wy-
czerpuje emocjonalnie, a nawet zwiększa 
podatność na choroby.

 

Wyrażenie „wypalenie zawodowe” dziś go-
ści na stałe w słowniku psychologii pracy, ale 
dawniej używano go do opisu efektów chro-
nicznego nadużywania narkotyków. Pojawia-
ło się także w amerykańskim slangu sporto-
wym w sytuacjach, gdy zawodnik osiągający 
dobre wyniki na treningach przegrywał w de-
cydujących zawodach. Mówiono wtedy, że 
się wypalił. W literaturze popularnej dopiero 
kształtujące się zjawisko po raz pierwszy po-
jawiło się w 1961 r. Graham Greene w powie-
ści „A Burnt-Out Case” („Przypadek wypale-
nia”) opowiada historię zmęczonego pracą 
światowej sławy architekta, który nie potrafi 
cieszyć się życiem. Próbując uciec od swojego 
życia, wyjeżdża jak najdalej od cywilizacji – 
do belgijskiego Konga. Zostaje anonimowym 
wolontariuszem w szpitalu dla chorych na 
trąd. Książka nie ma happy endu, ale boha-
ter stanowi perfekcyjny model diagnostycz-
ny. Znakomite opisy psychopatologiczne wy-
przedziły medycynę.

W literaturze psychologicznej „wypalenie” 
pojawiło się dopiero w połowie lat 70., 
kiedy amerykański psychiatra Herbert J. 
Freudenberger w artykule zamieszczonym 
w czasopiśmie „Journal of Social Issue” użył 
tego określenia do oznaczenia stanu wyczer-
pania jednostki spowodowanego nadmier-
nymi zadaniami stawianymi jej przez śro-
dowisko pracy. Freudenberger za przykład 
podał młodych idealistów, którzy pracowali 

w charakterze wolontariuszy w ośrodku dla 
narkomanów. Zajęcie do lekkich nie należa-
ło. Pomimo pasji i zaangażowania nie uda-
wało się im urzeczywistnić w pracy obra-
nych celów. Psychiatra zaobserwował u nich 
sukcesywną, ale dość szybką utratę energii 
i malejący entuzjazm. Co się stało? Młodzi 
otrzymywali za mało nagród w stosunku do 
wkładanego w działalność wysiłku. 

Badania nad wypaleniem prowadziła także 
psycholog socjalna Christina Maslach. Obser-
wowała sposób radzenia sobie z emocjami 
w miejscu pracy. Z wywiadów z setkami osób 
pracujących w służbie zdrowia wynikało, że 
emocje towarzyszące kontaktom z cierpiący-
mi mogą być źródłem bardzo silnych napięć. 
To ustawiczne wrzenie powodowało, że oso-
by początkowo zaabsorbowane pracą czuły 
się wyczerpane, a wręcz wyzute z wszelkich 
uczuć. I w tym miejscu Hanka poległa. Była 
zbyt uważna. Wierna przysiędze Hipokratesa. 
Jednak głęboka empatia doprowadziła ją do 
stopniowej utraty energii, a w konsekwencji 
do paraliżu motywacyjnego. Paradoks.

Istotę wypalenia zawodowego najpeł-
niej wyjaśnia trójetapowa teoria Christiny 
Maslach. Na początku pojawiają się obja-
wy wyczerpania emocjonalnego. Dalej za-
chowania prowadzące do depersonalizacji 
klientów. W końcu poczucie braku dokonań 
osobistych w pracy. Warto wiedzieć, że po-
szczególne fazy mogą pojawiać się w innej 
kolejności. Bywa, że obserwuje się rozwój 
kilku faz wypalenia jednocześnie.

Przed Hanką wiele dylematów. Dać z siebie 
wszystko czy zostawić coś dla siebie? Czy 
zadbać o interesy pacjentów, czy zatrosz-
czyć się o własne? 

Po pomoc należy udać się do psychologa, 
który pomoże odnaleźć przyczynę złego sa-
mopoczucia, a także skroi na miarę możliwe 
rozwiązania w tej konkretnej sytuacji. Po-
mocna bywa psychoterapia, a także nauka 
technik relaksacyjnych czy nawet czasowa 
zmiana zajęcia. Ameryki nie odkryję – nie 
ma jednego złotego środka. Psychologo-
wie radzą działać profilaktycznie, wprowa-
dzając efektywne metody walki ze stresem. 
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L A I C Y 
w służbie 
n a u k i

LAICY NA POMOC
Udział wolontariuszy oraz amatorów-za-
paleńców w rozwoju nauki jest często 
większy niż nam się wydaje. A potrze-
ba całkiem niewiele – często wystarcza 
chęć, odrobina czasu i zmysł obserwa-
cji. Najwcześniejsze tego rodzaju pro-
jekty dotyczyły obserwacji przyrody. Już 
w XIX w. w Wielkiej Brytanii ruszyła ak-
cja obserwacji ptaków i ich dróg migracji. 
Oddźwięk społeczeństwa był niezwykle 
duży i projekt spotkał się z masowym po-
parciem. Tak samo było w przypadku two-
rzenia map kwitnienia roślin ogrodowych 
w Niemczech czy tworzenia map wystę-
powania meduz we Włoszech: w przed-
sięwzięciu tym wzięły udział tysiące pla-
żowiczów. Potem akcje takie powtarzano. 
W 2011 r. w czasie dwóch letnich tygodni 
poproszono mieszkańców Polski o obser-
wację nieba w swojej okolicy i przesyłanie 
informacji o stopniu widoczności gwiazd, 
by stworzyć mapę najlepszych obszarów 
do obserwacji astronomicznych. 

Obecnie istnieje bardzo dużo projektów 
z wielu dziedzin nauki, w których wolonta-
riusze współpracują z naukowcami. Jednym 
z nich jest Galaxy Zoo – projekt ten groma-
dzi ochotników, którzy analizują zdjęcia ko-
smosu z teleskopu Hubble’a. Wolontariuszy 
jest tak dużo, że w ciągu godziny są w sta-
nie dokonać analizy materiału, z którym na-
ukowiec musiałby pracować tydzień. 

Rozwój technologii komunikacyjnych, czyli 
powszechna dostępność internetu, posia-
danie smartfonów oraz coraz łatwiejsze 
oprogramowanie sprawiły, że wolonta-
riusze mają narzędzia do zbierania danych 
i przesyłania ich – wystarczy kilka kliknięć. 

OBSERWATORZY 
PRZYRODY
Belgijskie instytucje zajmujące się ochro-
ną przyrody – Natagora i Natuurpunt – za-
mieszczają na swoich stronach interneto-
wych formularze dla osób, które chciała-
by trochę baczniej przyjrzeć się owadom, 
ptakom czy zwierzętom odwiedzającym 
ogrody, ale także łąki czy polany leśne. 
W lipcu zachęca się wolontariuszy do ob-
serwacji motyli. W styczniu można obser-
wować ptaki. Wystarczy wejść na stronę, 
gdzie znajdziemy krótkie wskazówki, w jaki 
sposób dokonywać obserwacji, oraz for-
mularz, w którym zamieszcza się wyniki. 

Uczestnictwo w tym projekcie naukowym 
jest niezwykle proste. Wystarczy uważ-
niej niż zwykle obserwować swój ogród, 
rozpoznawać gatunek motyla lub ptaka 
przy pomocy narzędzi zamieszczonych 

w odpowiednich przewodnikach – albu-
mach ze zdjęciami i nazwami zwierząt, 
zanotować liczbę osobników, a następnie 
wysłać dane, klikając pod podany adres. 
Informacja o braku pojawiania się w na-
szym ogródku motyli lub ptaków też jest 
bardzo ważna. Zaś wszystkie razem po-
zwalają zebrać ogromną i zróżnicowaną 
pod względem przestrzennym bazę da-
nych do analiz dotyczących miejsc wy-
stępowania danego gatunku motyla czy 
ptaka. To niezwykle cenne dane, które 
w istotny sposób mogą pomóc w bada-
niach nad bioróżnorodnością i zmianami 
występowania siedlisk owadów i pta-
ków. Pozwolą określić ich liczbę oraz po-
znać nazwy gatunków, które zamieszkują 
w różnych częściach kraju. 

W ten sposób amatorzy wspomagają ento-
mologów i ornitologów przy analizie stanu 
środowiska oraz znajdywaniu sposobów 
ochrony owadów i ptaków przed wyginię-
ciem. Pomoc jest całkowicie dobrowolna 
i może trwać dowolnie długo. Podobne akcje 
istnieją w wielu państwach na całym świe-
cie, w tym w Polsce, i organizowane są w po-
dobnych terminach. Polskie parki krajobra-
zowe zachęcają np. do akcji liczenia motyli.

Czy zwykły człowiek, patrząc przez okno i obserwując na-
turę, może pogłębić badania naukowe nad środowiskiem? 
Czy naukowcy z prestiżowych uczelni potrzebują wolonta-
riuszy obserwujących ptaki lub niebo? Okazuje się, że tak. 
Nawet osoby, które nie są naukowcami ani nie mają wy-
kształcenia w tym kierunku mogą pomóc badaczom i spe-
cjalistom z różnych dziedzin w odkrywaniu otaczającego 
nas świata. Jak to możliwe? 

24 GAZETKA



GAZETKA   25



CZY WIDZIAŁEŚ 
KOMARA 
TYGRYSIEGO? 
Z takim pytaniem zwracają się do miesz-
kańców Belgii czy Polski poważne in-
stytuty naukowe związane z badaniem 
fauny, jak i te zajmujące się zdrowiem 
publicznym. Dlaczego? Komar tygrysi 
to owad, który normalnie nie występu-
je w Europie, a zamieszkuje tereny Azji 
Południowo-Wschodniej. Podobnie jak 
pospolite komary żywi się ludzką krwią, 
lecz w przeciwieństwie do nich jego uką-
szenie może powodować bardzo groźne 
choroby. Komar tygrysi może przenosić 
patogeny malarii, żółtej febry, dengi, 
wirusa Zika, gorączki Zachodniego Nilu. 
Co prawda nie każde jego ukąszenie jest 
groźne, ale w wielu wypadkach skutki są 
naprawdę poważne dla zdrowia i życia 
człowieka. Pokazuje to historia młodej 
Brytyjki przebywającej w Belgii. W 2021 
r. została ona ukąszona przez komara 
i zmarła po pięciu dniach w wyniku za-
torów w mózgu spowodowanych przez 
infekcję bakteryjną. Zastosowany anty-
biotyk nie pomógł, a w wyniku badań 
okazało się, że została ukąszona przez 
komara. 

W 2020 r. także w Belgii dwoje starszych 
ludzi zachorowało i zmarło na malarię. 
W Europie malaria nie występuje, cho-
rują na nią osoby przybywające z kra-
jów afrykańskich i które właśnie tam 
się zakaziły. Na malarię nie ma skutecz-
nego lekarstwa; często prowadzi nawet 
do śmierci. Przypadek małżonków był 
niewiarygodny, ponieważ nie przeby-
wali oni w egzotycznych krajach ani nie 
mieli kontaktu z osobami przybywa-
jącymi z państw, w których można się 
zarazić tą chorobą. Po dość intensyw-
nym i szczegółowym wywiadzie okazało 
się, że zostali zarażeni malarią poprzez 
ukłucie komara, być może tygrysiego, 
a w każdym razie należącego do które-
goś z gatunków przenoszących choroby 
zakaźne. Małżeństwo mieszkało w pobli-
żu lotniska Zaventem, dlatego uważa się, 
że komar najprawdopodobniej dotarł do 
Belgii w samolocie powracającym z jed-
nego z egzotycznych krajów. I choć nie 
stwierdzono niebezpieczeństwa dla in-
nych osób, to dostrzeżono pilną potrze-
bę monitorowania obecności egzotycz-
nych owadów na terenie Belgii.

INWAZJA 
NOWYCH 
GATUNKÓW
Wraz ze zmianami klimatyczny-
mi na teren Europy przybywa-
ją gatunki zwierząt egzotycz-
nych – na razie są to pojedyn-
cze osobniki. I tutaj dużą rolę 
mogą odegrać zwykli ludzie, 
którzy dostrzegą w swoim oto-
czeniu niecodziennego owada, 
np. komara tygrysiego. Dość ła-
two można go rozpoznać, gdyż ma 
na ciele biało-czarne paski i kropki, 
co przypomina linie, które znajdują się 
na ciele tygrysa. Wystarczy zrobić zdję-
cie i przesłać na podany link – w Belgii  
www.SurveillanceMoustiques.be, a w Pol-
sce do Narodowego Instytutu Zdrowia 
Publicznego i Państwowego Zakładu Hi-
gieny, by pomóc naukowcom w obserwa-
cjach nad rozprzestrzenianiem się tego 
niebezpiecznego dla człowieka gatunku 
komara, który dociera na tereny dotąd 
przez siebie nie zamieszkiwane. 

Dane te pomogą badaczom w opracowa-
niu programu powstrzymania jak najdłużej 
inwazji tych niebezpiecznych owadów na 
teren Europy. Naukowcy weryfikują, czy 
na zdjęciu znajduje się komar tygrysi czy 
może jakiś inny okaz. Ponadto otrzymują 
dane pozwalające wyznaczyć drogi, któ-
rymi owady te przybywają na teren Belgii 
czy innego kraju, i oznaczyć miejsca ich 
siedlisk. Już wiadomo, że ocieplenie klima-
tu, globalny zakres handlu i duże właści-
wości dostosowawcze egzotycznych owa-
dów sprawiają, że znajdują one w Europie 
dogodne miejsca do rozwoju. Naukowcy 
potrzebują tych informacji, by skuteczniej 
chronić zdrowie i życie Europejczyków. 
W Belgii pojawiają się też inne egzotyczne 
owady – każdą obecność nieznanego nam 
przedstawiciela jakiegoś gatunku należy 
zgłosić odpowiednim służbom. 

ZOSTAŃ 
NAUKOWCEM 
OBYWATELSKIM
Opisany powyżej rodzaj zaangażowania 
w pozyskiwanie danych ma swoją nazwę. 
To „science citoyenne” lub „participative”, 
czyli nauka obywatelska, zwana też „nauką 
dla każdego”. Osoby, które nie są zawo-
dowymi naukowcami, zbierają określone 

w danym projekcie dane, poddają je pro-
stej analizie lub pomagają je przetwarzać. 
Potem specjaliści metodologicznie opra-
cowują takie dane za pomocą narzędzi na-
ukowych. Następnie udostępniają wyniki 
badań społeczeństwu. Materiały do badań 
spływają z różnych miejsc, zbierane przez 
naukowców amatorów codziennie i udo-
stępniane za darmo. Nie ma żadnego inte-
resu w tym, by swoje dane zafałszowywać, 
choć nieświadomie, przez brak wykształce-
nia kierunkowego, pewne błędy mogą się 
zdarzyć. Badacze otrzymują dane od bar-
dzo wielu osób i z wielkich obszarów. Zwy-
kły obywatel uczestniczący w tego typu 
projektach jest uważany za prawdziwego 
eksperta, czyli traktuje się poważnie jego 
udział i informacje, które przesyła. 

Wiele fundacji i instytucji badawczych zaj-
mujących się różnymi dziedzinami życia 
zachęca obywateli swoich państw do pod-
jęcia wyzwania i stania się naukowcem oby-
watelskim, czyli osobą, która wesprze jakiś 
projekt naukowy. Wiele z tych projektów 
dotyczy przyrody i środowiska naturalne-
go, ale są i takie dla amatorów innych nauk 
– medycyny, astronomii, nauk humanistycz-
nych czy społecznych. Często odpowiadają 
na takie apele ludzie, którzy pozazawodowo 
interesują się jakąś dziedziną wiedzy. Nie 
mają formalnego wykształcenia, ale ich wie-
dza i zaangażowanie są nie do przecenienia. 
Nie potrzeba wiele, liczy się bardziej chęć 
uczestnictwa i pewna doza skrupulatności. 
Amatorzy biorący udział w takich działa-
niach mają satysfakcję, że przyczyniają się 
do rozwoju badań naukowych. 

Sylwia Maj

Chcesz  
zostać naukowcem 

obywatelskim? 
Zajrzyj na:

• www.natagora.be

• www.natuurpunt.be

• https://otop.org.pl/ 
zimowe-ptakoliczenie/

• https://old.iopan.pl/projects/
NaukaObywatelska/

• https://experyment.gdynia.pl/ 
zielony-hub/ 

nauka-obywatelska/#
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Znajdź :
Podpowiedź : Nasze biura  
(słowa są po francusku)

1 : M _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2 : U _ _ _ _
3 : J _ _ _ _ _
4 : D _ _ _ _ _ 

5 : B _ _ _

Bonus : 

6 : T _ _ _ _ _ 
7 : S _ _ _ _ _ _ _
8 : M _ _ _ _ _ 

Belgijska firma

Aaxe Titres-Services
z 18-letnim doświadczeniem

zatrudni osoby do sprzątania
(z własnymi godzinami lub bez)

Zapewniamy :

• Konkurencyjne wynagrodzenie na czas !

• Miłą, zaufaną i profesjonalną obsługę.

• Bony żywnościowe od pierwszego dnia pracy.

• Bon o wartości 35 euro na koniec roku.

• Eko czeki oraz upominki świąteczne.

• Premię na koniec roku.

• Świadczenia socjalne:  

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

• Ubezpieczenie w razie wypadku w miejscu pracy  

i w drodze do pracy.

• Smartfon do użytku zawodowego.

• Praktyczną odzież roboczą.

• Pracę podczas nieobecności klienta.

• Szkolenia zawodowe oraz kurs francuskiego.

• Maksymalny ustawowy zwrot za transport.

• Zwrot za czas podróży między klientami.

• Pomagamy w sprawach administracyjnych 

(zeznanie podatkowe, ubezpieczenie, bank, itd ).

• Współpracujemy ze związkami zawodowymi.

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

Serdecznie zapraszamy do współpracy !

Wygraj BONGO Pobyt w SPA*! 
 Znajdź wszystkie ukryte słowa! 

* dla 2 osób o wartości 99,90€

Po udanych wakacjach, życzymy państwu 
wspaniałego powrotu do pracy.  

A waszym dzieciom, dobrego rozpoczęcia 
roku szkolnego !

Belgijska firma

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W LOSOWANIU (4 ZWYCIĘZCÓW): 
1.  Należy mieć ukończone 18 lat. Tylko jeden udzial na osobę. 
2. Obserwuj naszą stronę na Facebooku LUB Instagramie. 
3. Dostarcz swoja odpowiedź do jednego z naszych biur LUB  
    przez stronę www.aaxe.be LUB wyślij e-mailem na adres promo@aaxe.be
4. Zwycięzcy (maksymalnie 4) zostaną ogłoszeni 17/10/2022.
Regulamin jest dostępny na naszej stronie internetowej: www.aaxe.be 

Zakończenie konkursu 30/09/2022.
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mnożyły się scenariusze dotyczące przyczyn 
katastrofy: bomba ekologiczna, rtęć, trujące 
algi, postępująca susza, odpady przemysłowe 
odprowadzane z fabryk, toksyny sinicowe, ta-
jemnicze beczki, toksyczne skorupiaki, mezy-
tylen, a nawet… wirus Covid-19. 

Prawdopodobnie, do czego skłania się wielu na-
ukowców (choć oczywiście badania są cały czas 
w toku i raz po raz ukazują jakąś nową opcję), 
skażenie wynika z przypadkowego spiętrzenia 
się kilku negatywnych czynników, które przy po-
stępującej suszy, historycznie niskim poziomie 
wody w Odrze, a także w związku z upałami 
przyczyniły się do katastrofy o niespotykanej 
dotąd w Polsce skali. Byłby to oczywiście znak 
naszych czasów, który wielu wolałoby wyprzeć 
ze świadomości – zmiany związane z pospie-
szającym ociepleniem klimatu będą pojawiać 
się na całym świecie w coraz to nowej formie, 
zaskakując swoim niszczącym zasięgiem.

Jako że w sierpniu wykazano bardzo wysokie 
zasolenie rzeki, przyczyn zaczęto upatrywać 
w bezpośrednim zrzucaniu do niej wody będą-
cej odpadem kopalnianym. O ile przy normal-
nym stanie wód to zjawisko prawie nieszkodliwe 
(lub mało szkodliwe), o tyle w obecnej sytuacji, 
w połączeniu ze zgromadzonymi substancjami 
toksycznymi różnego rodzaju, mogło wywołać 
pomór rzecznej flory i fauny. Co dokładnie, w ja-
kiej ilości, gdzie, kiedy i przy czyim błogosła-
wieństwie – odpowiedzi na te pytania prawdopo-
dobnie społeczeństwo polskie się nie doczeka.

 
Skutki skażenia wody, nawet jeśli był to niefor-
tunny zbiór kilku potencjalnie nieszkodliwych 
czynników, są niewyobrażalnie wielkie. Setki ty-
sięcy martwych dorosłych, wyłowionych z rzeki 
osobników (liczonych już w setkach ton) ozna-
cza, że w korycie, w wodzie i na dnie, pozostały 
miliony zwłok narybku oraz drobnych osobników. 
Oczywiście nie zginęły tylko ryby – wszystkie 
stworzenia wodne, bezkręgowce, rośliny, pła-
zy narażone w tym samym czasie na skażenie 
prawdopodobnie ucierpiały równie mocno. Poja-
wiły się również martwe ptaki i ssaki, dla których 
Odra i jej brzegi były naturalnym środowiskiem.

Koszty dla ekosystemu Odry są ogromne. Mimo 
że w dość szybkim czasie woda wróciła do ak-
ceptowalnej jakości przynajmniej w początko-
wym biegu, to jednak strat nie da się odwrócić. 
Ekosystem będzie się odradzał przez dekady, 
choć można wspomóc odbudowywanie gatun-
ków w jego obrębie poprzez sztuczne zarybia-
nie. Nietaktem byłoby mówienie w tym miejscu 
o kosztach dla rolnictwa, turystyki czy odbudowy 
wizerunku politycznego Polski na arenie między-
narodowej – są one znikome w porównaniu z tym, 
z czym musi zmierzyć się nadodrzańska biosfera. 
Problemem są martwe organizmy rozkładające 
się na dnie rzeki, które wtórnie ją zanieczysz-
czają i powodują zgony kolejnych osobników.

Z tej lekcji Polska (ale i cały świat) może wycią-
gnąć bardzo ważny wniosek. O jakość otacza-
jącego nas środowiska trzeba nieustannie dbać 
i w dzisiejszych czasach dwuznacznej moralno-
ści oraz postępującego globalnego ocieplenia 
nie można odpuścić podstawowych działań, by 
to środowisko należycie chronić. Jako że czło-
wiek przez stulecia mocno ingerował w bieg Odry 
i jej zdolność do samooczyszczania (kierowany 
własnym interesem, np. żeglugowym), jest odpo-
wiedzialny za ochronę jej wód poprzez kontrolo-
wanie ich jakości oraz wprowadzanie restrykcyj-
nych przepisów. W polskiej rzeczywistości musi 
się to rozszerzyć na rozbudowę całego sektora 
kontroli oraz dostarczenia odpowiednich narzędzi 
inspekcyjnych i monitorujących, dzięki którym na 
bieżąco będzie oceniana jakość wód we wszyst-
kich rzekach i zbiornikach w Polsce. Powinno 
to ukrócić praktyki wyrzucania nieczystości czy 
substancji toksycznych do wód, co niestety dzie-
je się cały czas i często przymyka się na to oko. 
Jeszcze nie wiadomo, w jakiej skali takie działa-
nia miały wpływ na wakacyjne skażenie Odry, ale 
gdyby nie one, znacznie poprawiłaby się lokalna 
jakość wody, a tym samym – miejsce życia wie-
lu roślin i zwierząt. Warto więc patrzeć nie tylko 
na to, co i kto wokół nas wrzuca do wody, ale 
i na ręce rządzących, którzy są odpowiedzialni 
za dbanie o naszą wspólną przestrzeń, a przy 
wspomnianej katastrofie chyba o tym zapomnieli.

Ewelina Wolna-Olczak

Śnięte ryby stały się znakiem katastro-
fy, która dotknęła drugą pod względem 
długości rzekę Polski, Odrę. Od lipca 
w ekosystemie rzecznym, na przestrzeni 
kilkuset kilometrów, w pięciu wojewódz-
twach, zaczęto obserwować martwe 
ryby. W sierpniu przypuszczenie stało 
się faktem: doszło do skażenia wód i idą-
cych w miliony zgonów ich mieszkańców. 
Takiej katastrofy Odra jeszcze nigdy nie 
doświadczyła i będzie po niej długo re-
konstruować swą bioróżnorodność.

O katastrofie zaczęto w Polsce mówić bardzo póź-
no, bo dopiero po dwóch – trzech tygodniach od 
zanotowania pierwszych niepokojących zgłoszeń 
dotyczących martwych ryb i złej jakości wody. Nie-
stety, przez tę opieszałość w zasadzie nie istniały 
środki, które mogłyby przeciwdziałać zjawisku 
wymierania w Odrze milionów osobników. Jedyne, 
co człowiek mógł zrobić, by wspomóc zrujnowaną 
przyrodę (i oczywiście własny interes), to odławiać 
martwe zwierzęta, by nie mnożyć skali zatrucia 
i nie „wpuścić” go do Bałtyku.

Z wyjątkową pasją jednak, gdy już dostrzeżono 
problem, zabrano się za szukanie winnego. Na-
gle uwaga wszystkich polityków i mediów skupiła 
się na obarczeniu za krytyczny stan Odry kon-
kretnej osoby, jednostki. Jako że bezpośredniego 
sprawcy w pierwszych tygodniach nie znalezio-
no (a i w kolejnych prawdopodobnie się on nie 
znajdzie), pokazowo stanowiska straciło kilka 
ważnych osobistości – w związku z uchybienia-
mi towarzyszącymi reakcji na zaistniałą sytuację. 
Śledztwo natomiast wspiera nagroda Komendan-
ta Głównego Policji w wysokości miliona złotych 
za wskazanie ewentualnego winowajcy.

 

Jak się po kilku tygodniach analiz okazuje, 
nie będzie to zadanie łatwe, gdyż prawdopo-
dobnie za katastrofę nie jest odpowiedzialny 
jeden czynnik ani jeden podmiot. Na początku 
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W poprzednim artykule omawialiśmy temat umowy o pracę. Krótko wspo-
mniałam, jak ważne jest otrzymanie od pracodawcy regulaminu pracy razem 
z podpisaną umową o pracę. W kolejnej części wytłumaczę, jakie informacje 
i dlaczego powinien zawierać regulamin pracy (w sektorze prywatnym). Każda 
osoba zatrudniona na umowę o pracę powinna także otrzymać co miesiąc 
indywidualny odcinek wypłaty, który potocznie nazywamy paskiem pensji. Za-
warte na nim dane są czasami trudne do rozszyfrowana, dlatego spróbuję 
opisać i wytłumaczyć poszczególne elementy tego dokumentu. 

Dla wielu polskich pracowników, którzy po raz 
pierwszy podejmują pracę na terenie Belgii, re-
gulamin pracy oraz indywidualny pasek pensji 
są nowością. W Polsce większość pracodawców 
nie ma obowiązku wdrażania regulaminu pracy 
ani wydawania indywidualnych pasków pensji. 
Jednak obowiązkiem każdego pracodawcy 
w całej Europie jest prowadzenie ewidencji 
czasu pracy. Ten aspekt jest przede wszystkim 
ważny do prawidłowego naliczania płac. 

REGULAMIN PRACY
W zależności od sektora – prywatnego lub pu-
blicznego – regulamin pracy będzie określał 
ogólne warunki pracy i/lub dawał pracownikom 
informacje o funkcjonowaniu i organizacji pra-
cy w firmie lub w instytucji, która ich zatrudnia. 
Treść regulaminu, jego zakres oraz tryb spo-
rządzania i zmiany określa ustawa z 8 kwietnia 
1965 r. o regulaminie pracy.

Wszyscy pracodawcy objęci zakresem ustawy 
ustanawiającej regulamin pracy muszą opraco-
wać regulamin pracy, niezależnie od liczby za-
trudnianych pracowników. Dla poszczególnych 
kategorii pracowników oraz dla różnych działów 
w przedsiębiorstwie mogą być przygotowane 
odrębne regulaminy pracy. 

Kopia regulaminu pracy musi być przechowy-
wana w każdym miejscu, w którym zatrudnieni 
są pracownicy (również w miejscach pracy tym-
czasowej). Pracownicy muszą mieć możliwość 
zapoznania się z regulaminem w każdej chwili 
bez pośrednictwa innej osoby. W siedzibie firmy 
w łatwo dostępnym miejscu musi być wywieszo-
na informacja wskazująca, gdzie można zapo-
znać się z regulaminem.

Każdy pracownik musi otrzymać egzemplarz 
regulaminu pracy w chwili rozpoczęcia pracy. 

Musi również otrzymać kopię każdej zmiany. 
Jest to absolutny obowiązek. W przypadku jego 
niezastosowania pracownik nie jest związany 
postanowieniami regulaminu pracy. W interesie 
pracodawcy jest więc posiadanie pisemnego 
dowodu przekazania kopii. Przeważnie jest to 
przedostatnie zdanie na umowie o pracę, dla-
tego gdy podpisujemy umowę, musimy się upo-
mnieć o kopię regulaminu pracy.

Pracodawca musi również przesłać kopię do re-
gionalnego biura Inspektoratu Prawa Pracy w cią-
gu ośmiu dni od daty wejścia umowy w życie.

CO POWINIEN ZAWIERAĆ 
REGULAMIN PRACY?

Ustawa z 8 kwietnia 1965 r. wymienia szereg 
obowiązkowych oświadczeń, są to:

 harmonogram pracy: obejmuje to zwykłe
harmonogramy pracy; harmonogram pracy 
pracowników zatrudnionych w niepełnym 
wymiarze godzin; harmonogram pracy przy 
pracy na zmianę; elastyczne harmonogramy 
pracy; dni i godziny, w których przedsiębior-
stwo jest dostępne dla pracowników pracu-
jących poza przedsiębiorstwem;

 metody pomiaru i monitorowania czasu pra-
cy w celu ustalenia wynagrodzenia (ewiden-
cja czasu pracy);

 sposób, czas i miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 okresy wypowiedzenia oraz przyczyny nie-

cierpiące zwłoki, które mogą uzasadniać roz-
wiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia 
i odszkodowania, podlegające uznaniu sądu;

 prawa i obowiązki personelu nadzorującego;
 kary, wysokość i przeznaczenie kar pienięż-

nych oraz karane nimi uchybienia;
 miejsce, w którym można uzyskać dostęp

do osoby wyznaczonej do udzielania pierw-
szej pomocy oraz miejsce, w którym znaj-

duje się apteczka, a także nazwiska lekarzy 
wyznaczonych przez pracodawcę, do któ-
rych może zwrócić się osoba poszkodowana 
w wypadku przy pracy;

 wewnątrzzakładowe zasady BHP, np. gdzie
i kiedy dozwolone jest palenie, kiedy i jakie 
badania lekarskie są wymagane, gdzie spo-
żywać posiłki, jakie ubranie ochronne jest 
obowiązkowe;

 czas trwania urlopu rocznego, jak również
ustalenia dotyczące przyznawania tego urlo-
pu lub odniesienie do odpowiednich przepi-
sów prawnych. W stosownych przypadkach 
– daty rocznego urlopu zbiorowego (np. przy-
musowe okresy urlopu w branży budowlanej 
lub zamknięcie fabryki na okres urlopu);

 nazwiska członków rady zakładowej, komisji
ds. BHP oraz delegacji związków zawodowych;

 adresy służb kontrolnych odpowiedzialnych
za kontrolę stosowania przepisów ustawo-
wych i wykonawczych dotyczących ochrony 
pracowników;

 dane ubezpieczalni od wypadków przy pracy;
 wymienienie układów zbiorowych pracy i/lub

umów zbiorowych obowiązujących w przed-
siębiorstwie i mających zastosowanie do 
warunków pracy;

 wskazanie dni wolnych od pracy, świąt, dni 
zastępczych, zasad wybierania urlopu kom-
pensacyjnego, itp.

To są podstawowe informacje, ale często w regu-
laminie można znaleźć także informacje o tym, 
jak poinformować pracodawcę o chorobie, jak 
uzyskać pasek pensji drogą elektroniczną, do 
kogo zgłosić się w przypadku mobbingu w pra-
cy, jakie zasady pracodawca zapewnia podczas 
pracy zdalnej, co zrobić podczas wypadku przy 
pracy, jakie prawa mają kobiety w ciąży i jak zgła-
szać prośbę o urlopy i dni wolne. 

PASEK PENSJI
Pasek pensji (loonfiche / fiche de salaire) jest 
wyciągiem z prawnie obowiązującego „rachunku 
indywidualnego” (individuele rekening / compte 
individuel). Co to znaczy? Indywidualny rachu-
nek jest jakby rozszerzoną wersją paska pensji, 
który otrzymujemy co miesiąc od pracodawcy 
przy wypłacie pensji. Pracodawcy naliczają pła-
ce elektronicznie przez tzw. sekretariaty socjalne 
(sociaal secretariaat / secrétariat social) lub biu-
ra kadrowo-płacowe (payroll / dienstverrichter). 

Na samym pasku pensji znajdziemy zatem mniej 
informacji niż na indywidualnym rachunku. Pra-
codawca jest zobowiązany do przekazania paska 
pensji z każdą wypłatą wynagrodzenia zgodnie 
z art. 15 ustawy z 8 kwietnia 1965 r. o ochronie 
wynagrodzeń pracowników. Informacje, które 
muszą znaleźć się na każdym pasku pensji, są 
ustalane przez komisje zbiorowego układu pracy. 

W przypadku braku jakiegokolwiek przepisu in-
formacje muszą być podane w sposób określony 
w dekrecie królewskim z 27 września 1966 r., 
a mianowicie:

1)  nazwa i adres pracodawcy;
2)  nazwisko i pierwsza litera imienia pracownika;
3)  numer rejestracyjny pracownika u pracodawcy;
4)  okres, do którego odnosi się wyliczenie płacowe;
5)  zakres usług/wykonanej pracy (godziny, dni,

miesiące, ilość itp.);
6)  wynagrodzenie zasadnicze, niezależnie od

tego, jaka jednostka jest stosowana do jego 
ustalenia (godzinowa, miesięczna, akordo-
wa, za wyniki pracy itp.);

7a)  należne wynagrodzenie (każda pozycja 
ma specyficzny kod nadany przez system 
biura, które nalicza pensję; jeśli jakiś kod 
lub opis pozycji nie jest zrozumiały, trzeba 
się dopytać w dziale kadr):

    za wykonaną pracę (5 x 6),
    dodatek za nadgodziny,
    za święto i/lub odpoczynek kompensacyjny,
    z uwagi na ustawowe i umowne zobowiąza-

nia do utrzymania wynagrodzeń w okre-
sie zawieszenia realizacji umowy (np. za 
okres urlopu macierzyńskiego),

   premie itp.;
7b)  świadczenia rzeczowe (podlegające pod

składki na ubezpieczenie społeczne);
7c)   łączne wynagrodzenie brutto (7a + 7b);
8)    potrącenie na ubezpieczenie społeczne – 

koszt pracownika 13,07%;
9)   kwoty zwolnione z potrąceń na ubezpie-

czenie społeczne;
10)  podstawa do opodatkowania ((7 + 9) – 8);
11)  kwota zaliczki na podatek dochodowy;
12)  kwoty zwolnione z podatków lub z zaliczki

na podatek dochodowy (np. dojazdy do pracy);

13)  przyznana kwota netto ((10 + 12) – 11);
14)  kwoty do odliczenia (zaliczki, świadczenia

rzeczowe, kary pieniężne, przeniesienie 
i zajęcie wynagrodzenia, czeki obiadowe 
itp.), w razie potrzeby wyszczególnione 
w załączniku;

15)  kwota netto do zapłaty.

Czasami na dole paska można znaleźć też sal-
do przysługującego urlopu. 

Rachunek indywidualny różni się od paska pen-
sji przede wszystkim bardziej szczegółowym 
rozpisaniem płac na dni, miesiące, kwartały 
i na rok. Roczny rachunek indywidualny zosta-
je przekazany pracownikowi razem z rocznym 
paskiem pensji, tzn. Loonfiche / Fiche de Sa-
laire 281.10 do rozliczenia się z podatku lub po 
zakończeniu umowy o pracę. O zakończeniu 
umowy o pracę i o okresach wypowiedzenia na-
piszemy w następnym wydaniu „Gazetki”. 

Jowita Sokołowska
dyrektorka biura kadrowo-płacowego Payroll Planet
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W poprzednim artykule omawialiśmy temat umowy o pracę. Krótko wspo-
mniałam, jak ważne jest otrzymanie od pracodawcy regulaminu pracy razem 
z podpisaną umową o pracę. W kolejnej części wytłumaczę, jakie informacje 
i dlaczego powinien zawierać regulamin pracy (w sektorze prywatnym). Każda 
osoba zatrudniona na umowę o pracę powinna także otrzymać co miesiąc 
indywidualny odcinek wypłaty, który potocznie nazywamy paskiem pensji. Za-
warte na nim dane są czasami trudne do rozszyfrowana, dlatego spróbuję 
opisać i wytłumaczyć poszczególne elementy tego dokumentu. 

Dla wielu polskich pracowników, którzy po raz 
pierwszy podejmują pracę na terenie Belgii, re-
gulamin pracy oraz indywidualny pasek pensji 
są nowością. W Polsce większość pracodawców 
nie ma obowiązku wdrażania regulaminu pracy 
ani wydawania indywidualnych pasków pensji. 
Jednak obowiązkiem każdego pracodawcy 
w całej Europie jest prowadzenie ewidencji 
czasu pracy. Ten aspekt jest przede wszystkim 
ważny do prawidłowego naliczania płac. 

REGULAMIN PRACY
W zależności od sektora – prywatnego lub pu-
blicznego – regulamin pracy będzie określał 
ogólne warunki pracy i/lub dawał pracownikom 
informacje o funkcjonowaniu i organizacji pra-
cy w firmie lub w instytucji, która ich zatrudnia. 
Treść regulaminu, jego zakres oraz tryb spo-
rządzania i zmiany określa ustawa z 8 kwietnia 
1965 r. o regulaminie pracy.

Wszyscy pracodawcy objęci zakresem ustawy 
ustanawiającej regulamin pracy muszą opraco-
wać regulamin pracy, niezależnie od liczby za-
trudnianych pracowników. Dla poszczególnych 
kategorii pracowników oraz dla różnych działów 
w przedsiębiorstwie mogą być przygotowane 
odrębne regulaminy pracy. 

Kopia regulaminu pracy musi być przechowy-
wana w każdym miejscu, w którym zatrudnieni 
są pracownicy (również w miejscach pracy tym-
czasowej). Pracownicy muszą mieć możliwość 
zapoznania się z regulaminem w każdej chwili 
bez pośrednictwa innej osoby. W siedzibie firmy 
w łatwo dostępnym miejscu musi być wywieszo-
na informacja wskazująca, gdzie można zapo-
znać się z regulaminem.

Każdy pracownik musi otrzymać egzemplarz 
regulaminu pracy w chwili rozpoczęcia pracy. 

Musi również otrzymać kopię każdej zmiany. 
Jest to absolutny obowiązek. W przypadku jego 
niezastosowania pracownik nie jest związany 
postanowieniami regulaminu pracy. W interesie 
pracodawcy jest więc posiadanie pisemnego 
dowodu przekazania kopii. Przeważnie jest to 
przedostatnie zdanie na umowie o pracę, dla-
tego gdy podpisujemy umowę, musimy się upo-
mnieć o kopię regulaminu pracy.

Pracodawca musi również przesłać kopię do re-
gionalnego biura Inspektoratu Prawa Pracy w cią-
gu ośmiu dni od daty wejścia umowy w życie.

CO POWINIEN ZAWIERAĆ 
REGULAMIN PRACY?

Ustawa z 8 kwietnia 1965 r. wymienia szereg 
obowiązkowych oświadczeń, są to:

 harmonogram pracy: obejmuje to zwykłe
harmonogramy pracy; harmonogram pracy 
pracowników zatrudnionych w niepełnym 
wymiarze godzin; harmonogram pracy przy 
pracy na zmianę; elastyczne harmonogramy 
pracy; dni i godziny, w których przedsiębior-
stwo jest dostępne dla pracowników pracu-
jących poza przedsiębiorstwem;

 metody pomiaru i monitorowania czasu pra-
cy w celu ustalenia wynagrodzenia (ewiden-
cja czasu pracy);

 sposób, czas i miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 okresy wypowiedzenia oraz przyczyny nie-

cierpiące zwłoki, które mogą uzasadniać roz-
wiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia 
i odszkodowania, podlegające uznaniu sądu;

 prawa i obowiązki personelu nadzorującego;
 kary, wysokość i przeznaczenie kar pienięż-

nych oraz karane nimi uchybienia;
 miejsce, w którym można uzyskać dostęp

do osoby wyznaczonej do udzielania pierw-
szej pomocy oraz miejsce, w którym znaj-

duje się apteczka, a także nazwiska lekarzy 
wyznaczonych przez pracodawcę, do któ-
rych może zwrócić się osoba poszkodowana 
w wypadku przy pracy;

 wewnątrzzakładowe zasady BHP, np. gdzie
i kiedy dozwolone jest palenie, kiedy i jakie 
badania lekarskie są wymagane, gdzie spo-
żywać posiłki, jakie ubranie ochronne jest 
obowiązkowe;

 czas trwania urlopu rocznego, jak również
ustalenia dotyczące przyznawania tego urlo-
pu lub odniesienie do odpowiednich przepi-
sów prawnych. W stosownych przypadkach 
– daty rocznego urlopu zbiorowego (np. przy-
musowe okresy urlopu w branży budowlanej 
lub zamknięcie fabryki na okres urlopu);

 nazwiska członków rady zakładowej, komisji
ds. BHP oraz delegacji związków zawodowych;

 adresy służb kontrolnych odpowiedzialnych
za kontrolę stosowania przepisów ustawo-
wych i wykonawczych dotyczących ochrony 
pracowników;

 dane ubezpieczalni od wypadków przy pracy;
 wymienienie układów zbiorowych pracy i/lub

umów zbiorowych obowiązujących w przed-
siębiorstwie i mających zastosowanie do 
warunków pracy;

 wskazanie dni wolnych od pracy, świąt, dni 
zastępczych, zasad wybierania urlopu kom-
pensacyjnego, itp.

To są podstawowe informacje, ale często w regu-
laminie można znaleźć także informacje o tym, 
jak poinformować pracodawcę o chorobie, jak 
uzyskać pasek pensji drogą elektroniczną, do 
kogo zgłosić się w przypadku mobbingu w pra-
cy, jakie zasady pracodawca zapewnia podczas 
pracy zdalnej, co zrobić podczas wypadku przy 
pracy, jakie prawa mają kobiety w ciąży i jak zgła-
szać prośbę o urlopy i dni wolne. 

PASEK PENSJI
Pasek pensji (loonfiche / fiche de salaire) jest 
wyciągiem z prawnie obowiązującego „rachunku 
indywidualnego” (individuele rekening / compte 
individuel). Co to znaczy? Indywidualny rachu-
nek jest jakby rozszerzoną wersją paska pensji, 
który otrzymujemy co miesiąc od pracodawcy 
przy wypłacie pensji. Pracodawcy naliczają pła-
ce elektronicznie przez tzw. sekretariaty socjalne 
(sociaal secretariaat / secrétariat social) lub biu-
ra kadrowo-płacowe (payroll / dienstverrichter). 

Na samym pasku pensji znajdziemy zatem mniej 
informacji niż na indywidualnym rachunku. Pra-
codawca jest zobowiązany do przekazania paska 
pensji z każdą wypłatą wynagrodzenia zgodnie 
z art. 15 ustawy z 8 kwietnia 1965 r. o ochronie 
wynagrodzeń pracowników. Informacje, które 
muszą znaleźć się na każdym pasku pensji, są 
ustalane przez komisje zbiorowego układu pracy. 

W przypadku braku jakiegokolwiek przepisu in-
formacje muszą być podane w sposób określony 
w dekrecie królewskim z 27 września 1966 r., 
a mianowicie:

1)  nazwa i adres pracodawcy;
2)  nazwisko i pierwsza litera imienia pracownika;
3)  numer rejestracyjny pracownika u pracodawcy;
4)  okres, do którego odnosi się wyliczenie płacowe;
5)  zakres usług/wykonanej pracy (godziny, dni,

miesiące, ilość itp.);
6)  wynagrodzenie zasadnicze, niezależnie od

tego, jaka jednostka jest stosowana do jego 
ustalenia (godzinowa, miesięczna, akordo-
wa, za wyniki pracy itp.);

7a)  należne wynagrodzenie (każda pozycja 
ma specyficzny kod nadany przez system 
biura, które nalicza pensję; jeśli jakiś kod 
lub opis pozycji nie jest zrozumiały, trzeba 
się dopytać w dziale kadr):

    za wykonaną pracę (5 x 6),
    dodatek za nadgodziny,
    za święto i/lub odpoczynek kompensacyjny,
    z uwagi na ustawowe i umowne zobowiąza-

nia do utrzymania wynagrodzeń w okre-
sie zawieszenia realizacji umowy (np. za 
okres urlopu macierzyńskiego),

   premie itp.;
7b)  świadczenia rzeczowe (podlegające pod

składki na ubezpieczenie społeczne);
7c)   łączne wynagrodzenie brutto (7a + 7b);
8)    potrącenie na ubezpieczenie społeczne – 

koszt pracownika 13,07%;
9)   kwoty zwolnione z potrąceń na ubezpie-

czenie społeczne;
10)  podstawa do opodatkowania ((7 + 9) – 8);
11)  kwota zaliczki na podatek dochodowy;
12)  kwoty zwolnione z podatków lub z zaliczki

na podatek dochodowy (np. dojazdy do pracy);

13)  przyznana kwota netto ((10 + 12) – 11);
14)  kwoty do odliczenia (zaliczki, świadczenia

rzeczowe, kary pieniężne, przeniesienie 
i zajęcie wynagrodzenia, czeki obiadowe 
itp.), w razie potrzeby wyszczególnione 
w załączniku;

15)  kwota netto do zapłaty.

Czasami na dole paska można znaleźć też sal-
do przysługującego urlopu. 

Rachunek indywidualny różni się od paska pen-
sji przede wszystkim bardziej szczegółowym 
rozpisaniem płac na dni, miesiące, kwartały 
i na rok. Roczny rachunek indywidualny zosta-
je przekazany pracownikowi razem z rocznym 
paskiem pensji, tzn. Loonfiche / Fiche de Sa-
laire 281.10 do rozliczenia się z podatku lub po 
zakończeniu umowy o pracę. O zakończeniu 
umowy o pracę i o okresach wypowiedzenia na-
piszemy w następnym wydaniu „Gazetki”. 

Jowita Sokołowska
dyrektorka biura kadrowo-płacowego Payroll Planet
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Kalendarz na rok szkolny 2022/2023:
29 sierpnia 2022: początek roku szkolnego
24 października – 4 listopada 2022: ferie jesienne
26 grudnia 2022 – 6 stycznia 2023: ferie zimowe 
20 lutego 2023 – 3 marca 2023: ferie karnawałowe
1 maja 2023 – 12 maja 2023: ferie wiosenne
7 lipca 2023: koniec roku szkolnego 
28 sierpnia 2023: początek nowego roku szkolnego

Co to oznacza w praktyce? Rok szkolny bę-
dzie rozpoczynał się z początkiem tygodnia, 
czyli w tym roku w poniedziałek 29 sierpnia, 
a nie jak do tej pory tradycyjnie 1 września. 
Koniec roku wypadnie 7 lipca, czyli o tydzień 
później niż w latach poprzednich, gdy koniec 
czerwca oznaczał pożegnanie ze szkołą. Rok 
szkolny ma być podzielony wedle zasady – 
siedem tygodni nauki i dwa tygodnie prze-
rwy. Wyjątkiem są pierwszy i ostatni okres 
roku szkolnego, które będą liczyły po osiem 
tygodni nauki. Taki podział sprawi, że ferie 
na Wszystkich Świętych i ferie karnawałowe 
z jednego tygodnia wydłużą się do dwóch. 
Choć zmieni się system podziału na okresy 
nauki i wolne, sama liczba dni nauki – 182 – 
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Początkowo zostanie wprowadzony system 
przejściowy – okresy nauki będą mogły liczyć 
od sześciu do ośmiu tygodni, by ograniczyć 
trudności, jakie przyniesie zmiana kalen-
darza w szczególności dla wspólnot nider-
landzko- i niemieckojęzycznej. Do 2032 r. 
trwał będzie okres dostosowawczy. W szko-
łach będzie prowadzona kontrola obecności 
uczniów, by rodzice dostosowali się do no-
wych wytycznych i nie wyjeżdżali z dziećmi 
na ferie czy wakacje w terminach dotąd obo-
wiązujących. Nowy dekret zmniejsza też licz-
bę dni wolnych przewidzianych w szkołach 
na zebrania dla rodziców oraz rozdawanie 
dokumentów i świadectw szkolnych.

Nowa organizacja pracy szkół ma – według 
ustawodawców – przynieść wymierne korzy-
ści dla uczniów i zapewnić większą efektyw-
ność nauki. Po pierwsze, nowy kalendarz ma 
poprawić nabywanie przez uczniów wiedzy, 
gdyż będzie się opierał na rytmie zegara bio-
logicznego. Po drugie, ma być dostosowany 
do potrzeb uczniów, czyli dwutygodniowe 
przerwy w nauce mają służyć odpoczynkowi 
i relaksowi. By zapewnić uczniom całkowitą 
przerwę od nauki w czasie ferii, w pierwszym 
tygodniu po powrocie do szkoły nauczyciel 
nie może robić żadnych sprawdzianów ani 
testów. Na szkoły, które złamią ten zakaz, 
będą nakładane kary fi nansowe. Po trzecie, 
nowy kalendarz ma pomóc w lepszym do-
stosowaniu zajęć pozalekcyjnych do godzin 
zajęć szkolnych, a także przeciwdziałać nie-
równościom społecznym. 

 

Zmiany dotyczą również dni tradycyjnie 
wolnych od nauki, związanych ze święta-
mi religijnymi i państwowymi. 
27 września, 11 listopada, Wnie-
bowstąpienie Pańskie i Zielone 
Świątki pozostają dniami wol-
nymi. Przerwa świąteczna zwa-
na zimową, a dawniej na Boże 
Narodzenie, będzie przypadać 
zawsze w tygodniu, w którym 
wypada 25 grudnia. Jeśli będzie 
to w weekend – jak w obecnym 
roku – przerwa rozpocznie się 
w tygodniu następującym po tej dacie. Na 
Wielkanoc nie przewidziano żadnej prze-
rwy, tylko jeden dzień wolny – Poniedziałek 
Wielkanocny. Tłusty Czwartek albo będzie 

się zawierał w feriach karnawałowych, 
albo będzie pojedynczym dniem wolnym. 
Władze gmin będą mogły ustanowić Tłusty 
Czwartek dniem nauki, by zrobić dzień wol-
ny wtedy, gdy w mieście lub regionie odby-
wa się parada karnawałowa. 

Zmiana organizacji pracy szkół jest dość 
fundamentalna i już teraz wzbudza liczne 
kontrowersje. Problem może pojawić się 
wtedy, gdy w jednej rodzinie dzieci uczęsz-
czają do szkół na terenie Walonii i Flandrii, 
bo w obu tych regionach obowiązywać 
będą inne zasady co do ferii i pokrywać 
się może tylko przerwa na Boże Narodze-
nie. Trudnością może się okazać zapisanie 
dziecka na kolonie lub półkolonie w innym 
regionie niż ten, w którym chodzi ono do 
szkoły. Nauczyciele mieszkający we Flan-
drii, a pracujący na terenie Brukseli lub 
Walonii, mogą zrezygnować z pracy, by 
mieć wolne w szkole tak jak ich własne 
dzieci, bo region Flandrii i niemieckojęzycz-
ny nie wprowadzają zmian. 

Dobiegający końca rok szkolny bę-
dzie dla wielu uczniów, nauczycieli 
i rodziców ostatnim przed wielką 
zmianą organizacyjną. Po waka-
cjach uczniowie wrócą do szkoły nie 
1 września, ale 29 sierpnia (ponie-
działek). Po długich negocjacjach 
parlament federalny zatwierdził 
dekretem nowy kalendarz szkolny 
– będzie on obowiązywał na terenie 
Walonii i Brukseli od przyszłego roku 
szkolnego. Natomiast we Flandrii 
i w regionie niemieckojęzycznym 
kalendarz pozostanie bez zmian.

Więcej informacji: www.enseignement.be, 
Menu > Système éduca� f > Calendrier scolaire

Sylwia Maj

´ ´
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KALENDARZ IMPREZ
24 – 25.09
MADE IN ASIA 
Obowiązkowe wydarzenie dla wszystkich fanów 
mangas, japońskich gier wideo, YouTuberów i cosplay!
Brussels Expo, 1020 Bruxelles 
www.madeinasia.be 

29.09 – 2.10
EAT FESTIVAL
Tour & Taxis, 1000 Bruxelles
www.visit.brussels

do 30.09
DINOS ALIVE
Wielka przygoda z ponad 80 animowanymi  
okazami dinozaurów
Place Rogier, 1000 Bruxelles
www.dinosalive.be 

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

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

do 31.10 
TOUTANKHAMON:  
JEGO GROBOWIEC I SKARBY
Wystawa prezentuje unikalny obraz  
starożytnego Egiptu i życie młodego króla. 
Tour & Taxis, 1000 Bruxelles
www.tutankhamunexpo.com

do 6.11
WYSTAWA: MAŁY KSIĄŻĘ WŚRÓD LUDZI
Antoine de Saint Exupéry.  
Le Petit Prince parmi les Hommes
Brussels Expo, 1020 Bruxelles
www.expo-petitprince.com   

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

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

2 – 4.09
BELGIAN BEER WEEKEND 
Będzie można skosztować ponad 400 różnych piw, 
z ponad 40 różnych browarów.
Grand Place, Bruksela
www.belgianbeerweekend.be

2 – 4.09
FIESTA LATINA 
www.fiesta-latina.be 

9 – 11.09
BD COMIC STRIP / ŚWIĘTO KOMIKSU
Tour & Taxis, 1000 Bruxelles
www.visit.brussels/fr/visiteurs/agenda

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

13 – 30.09
BRUSSELS DESIGN SEPTEMBRER
www.designseptember.be 

17 – 18.09
LES MÉDIÉVALES
Odkryj i poznaj życie codzienne, zwyczaje, 
atmosferę i zajęcia w średniowieczu.
L’abbaye de Villers, Villers-la-Ville
www.villers.be 

17 – 19.08
HERITAGE DAYS 2021 / JOURNÉES  
DU PATRIMOINE 
Bruxelles
www.bruxelles.be/journees-du-patrimoine-
bruxelles 

18.09
DZIEŃ BEZ SAMOCHODU
Bruxelles
www.bruxelles.be/dimanche-sans-voiture
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W MaxiClean Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów – przekaż swojemu Klientowi kontakt do 
jednego z naszych biur, a my zajmiemy się resztą.
Nie musisz wierzyć nam na słowo - przekonaj się sama, dlaczego jesteśmy najczęściej wybieranym biurem 
wśród kobiet pracujących w sektorze titres-services/dienstencheques.

Obawiasz się, że Twoi klienci nie będą chcieli 
zmienić biura razem z Tobą?

Nr 1 w sektorze titres – services 
Nie musisz wierzyć nam na słowo. Sprawdź nas!

0485 031 370 

•  Proponujemy stawkę i pozostałe bonusy spełniające Twoje oczekiwania 
i gwarantujące najlepsze finansowe rozwiązanie dla Ciebie na rynku

•  Czeki żywnościowe o wartości 7 euro już od pierwszego dnia pracy – co 
przy pełnym etacie daje ok. 150€ na wydatki - to dodatkowy zastrzyk 
gotówki w Twoim portfelu, kiedy ceny szybują do góry

•  Zwrot kosztów transportu bez względu na to, jakim środkiem transportu 
się poruszasz oraz zwrot transportu pomiędzy klientami!

•  Płatny czas pracy pomiędzy klientami - nie robimy fikcyjnych przerw, 
które zaniżają Twoje wynagrodzenie ! 

•  Pełen pakiet świadczeń socjalnych oraz ubezpieczenie Ubezpieczenie 
obejmuje Cię zarówno w pracy, jak i w drodze do pracy i drodze powrotnej

•  Gwarancja pracy zastępczej lub zasiłku ekonomicznego podczas 
nieobecności klienta – sama decydujesz, czy w wypadku nieobecności 
Twojego klienta chcesz przyjąć prace zastępczą, czy nie

•  Urlop płatny i bezpłatny – wykorzystałaś już swój urlop płatny i potrze-
bujesz dodatkowych dni wolnych? W MaxiClean możesz bez problemu 
wziąć urlop bezpłatny

•  100% płatny urlop edukacyjny – chciałabyś odbyć dodatkowe kursy, 
np. językowe, nie tracąc jednocześnie wynagrodzenia za godziny, kiedy 
nie pracujesz?Urlop edukacyjny to rozwiązanie dla Ciebie, a my dajemy 
Ci możliwość skorzystania z tego rozwiązania!

•  Urlopy tematyczne, wychowawcze i rodzicielskie – potrzebujesz płat-
nego urlopu, aby zająć się osobą bliską, która wymaga opieki? Możesz 
ubiegać się o taki urlop, podobnie jak o urlop wychowawczy oraz 
macierzyński

•  Możliwość zwiększenia lub zmniejszania liczby godzin pracy – jesteśmy 
elastyczni i dlatego w porozumieniu z Tobą projektujmy dla Ciebie 
indywidulany grafik, tak abyś sama mogła zadecydować, jak będzie 
wyglądał Twój tydzień

•  Płatne szkolenia – stawiamy na Twój rozwój i Twój czas spędzony na 
szkoleniu jest w 100% płatny

•  Piękna biżuteria z katalogu MaxiClean

Madou
Boulevard Bischoffsheim 1-8
1000 Bruxelles
Tel. 02/223.58.48

Leuven 
Kapucijnenvoer 4
3000 Leuven
Tel. 016/29.00.83

Jette
Avenue de Laeken 7
1090 Jette
Tel. 02/880.05.33

Waregem
Stormestraat 44
8790 Waregem
Tel. 051/67.00.40

Anderlecht
Petite Rue des Loups 2
1070 Anderlecht
Tel. 02/524.47.71

Roeselare
Noordstraat 122
8800 Roeselare
Tel. 056/98.03.39

Antwerpia
Frankrijklei 49
2000 Antwerpen
Tel. 03/223.37.03

NR 1 W SEKTORZE 
TITRES-SERVICE 
/DIENSTENCHEQUES

Dołącz do MaxiClean!Po wakacjach postaw 
na MaxiClean!
Na samą myśl o powrocie do pracy ogarnia Cię stres? 
Jeśli tak, to widocznie nie poznałaś jeszcze naszej oferty. 
Popraw swoje warunki i zmień biuro na MaxiClean!
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Polski konsultant w CM Sint-Michelsbond

Dostępny w każdy wtorek i czwartek

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

Opieka zdrowotna 
w Funduszu 
Zdrowia CM

Opieka zdrowotna w Belgii należy do najlepszych w Europie. Każdy, kto mieszka i/lub pracuje w Belgii, ma obowiązek przystąpienia do funduszu 
zdrowia. Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne zapewnia Państwu ochronę ubezpieczeniową w razie choroby, wypadku, leczenia szpi-
talnego i innych zdarzeń. CM jest największym funduszem zdrowia w Belgii i spełnia podwójną rolę: • zwraca część poniesionych przez Państwa 
kosztów na opiekę zdrowotną; • zapewnia Państwu dochód zastępczy, jeśli z powodu choroby lub wypadku będą Państwo niezdolni do pracy. 
Ponadto CM oferuje pakiet dodatkowych usług i korzyści.

Jakie dokumenty otrzymają Państwo od CM?
Farmaceuci, szpitale i niektórzy świadczeniodawcy mogą sprawdzać Pań-
stwa dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego przez internet, przy po-
mocy belgijskiego numeru identyfikacyjnego z krajowego rejestru ewidencji 
ludności (rijksregisternummer). Numer ten znajduje się na Państwa elek-
tronicznym dowodzie osobistym (eID), dlatego podmioty te będą Państwa 
prosić o jego okazanie. Karta ISI+ Osoby, które nie spełniają warunków 
wymaganych do posiadania karty eID, otrzymują kartę ISI+, na której poda-
ny jest wspomniany numer identyfikacyjny. Karta ISI+ jest więc wydawana 
dzieciom poniżej 12. roku życia i osobom, które nie posiadają eID, ale są 
objęte ubezpieczeniem społecznym w Belgii (np. pracownicy przygranicz-
ni i członkowie ich rodzin). Żółte naklejki Naklejki te zawierają wszystkie 
informacje potrzebne funduszowi CM. Należy je umieszczać na każdym 
dostarczanym do niego dokumencie.

Gdy ubezpieczony potrzebuje lekarza
W razie choroby najlepiej udać się najpierw do lekarza pierwszego kontak-
tu. Udzieli on Państwu porady, zastosuje leczenie i w razie potrzeby skie-
ruje do lekarza specjalisty. Po zapłaceniu za wizytę u lekarza otrzymają 
Państwo od niego zaświadczenie o udzielonych świadczeniach. Dokument 
ten można (w ciągu 2 lat od dnia udzielenia świadczenia) przekazać do 
funduszu zdrowia, aby otrzymać częściowy zwrot poniesionych kosztów 
medycznych. Na dokument ten należy nakleić żółtą naklejkę i dostarczyć 
go w zaklejonej kopercie do CM, najlepiej wrzucając go do skrzynki na li-
sty CM. Wykaz wszystkich skrzynek na listy CM można znaleźć w języku 
niderlandzkim na stronie internetowej www.cm.be. Należny zwrot kosztów 
zostanie następnie przelany na Państwa rachunek bankowy.
Gdy ubezpieczony wskutek choroby lub wypadku nie może pracować W ta-
kiej sytuacji musi o tym jak najszybciej powiadomić pracodawcę, przedkła-
dając mu zaświadczenie lekarskie. W ciągu 48 godzin winien też zawiado-
mić fundusz CM, używając do tego celu oficjalnego formularza zgłoszenia 
niezdolności do pracy – „Aangifte van arbeidsongeschiktheid”.

Gdy ubezpieczony potrzebuje leków
Lekarz pierwszego kontaktu lub lekarz specjalista może przepisać Państwu 
leki. Należy wówczas wiedzieć, że niektóre z nich są w (częściowo) re-
fundowane z ubezpieczenia zdrowotnego, a inne nie. Mogą też Państwo 
tego nie zauważyć, ponieważ w aptece pobierany jest jedynie tzw. udział 
własny za leki. Pozostałą część należności farmaceuta rozlicza bezpośred-
nio z Państwa funduszem zdrowia. Dlatego podczas zakupu w aptece na-
leży przedłożyć swój dowód eID lub kartę ISI+. Więcej informacji na temat 
refundacji kosztów leków można uzyskać od swojego lekarza. Na zakup 
niektórych leków refundowanych potrzebne jest dodatkowe pozwolenie od 
lekarza orzecznika z funduszu zdrowia. Państwa lekarz udzieli Państwu 
wszelkich potrzebnych informacji w tym zakresie.

Jakie dodatkowe korzyści oferuje ubezpieczenie w 
CM?
Opłacając składki na ubezpieczenie zdrowotne w funduszu CM zyskują 
Państwo prawo do korzystania z szerokiego pakietu usług i korzyści. Na 
przykład z okazji narodzin dziecka otrzymują Państwo atrakcyjne prezenty 
urodzinowe. Dodatkowe korzyści są zapewnione także w zakresie świad-
czeń okulistycznych, leczenia u osteopaty i chiropraktyka (kręgarza). Fun-
dusz CM oferuje też wsparcie finansowe osobom uprawiającym sport.
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Zatrudniamy również pracowników bez godzin!
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W pierwszym odruchu chyba każda z nas 
z przekonaniem potwierdzi, że pomaganie 
innym to szlachetny obowiązek, posługa. 
Powinno nam dawać zadowolenie i czynić 
nas lepszymi. Nikt nie odważy się polemi-
zować z tymi prawdami.

Jednak, szczególnie w obecnej sytuacji wie-
lorakiej pomocy uchodźcom z Ukrainy, albo 
gdy mowa o wieloletniej opiece nad cho-
rym (nierzadko na Alzheimera) rodzicem, 
coraz częściej słyszymy zwierzenia o wypa-
leniu i zmęczeniu pomaganiem, o głębokiej 
frustracji, aż do granic depresji. 

Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego szlachet-
ność naszego uczynku nie czyni nas szczę-
śliwszymi, a przeciwnie, powoduje rozgo-
ryczenie i zniechęcenie? Sięgnijmy nieco 
w przeszłość i popatrzmy na nasz kontekst 
kulturowy, żeby poszukać źródeł tego przy-
musu pomagania nawet za cenę naszego 
zdrowia psychicznego i fizycznego, niekiedy 
kosztem szczęścia naszych rodzin.

My, kobiety, jesteśmy od małego wycho-
wywane w kulturze niesienia pomocy za 
wszelką cenę, bez względu na zasoby takie 
jak energia, czas, uwaga. Czyż nie wpaja się 
nam od dziecka, że ładnie jest pomagać, że 
trzeba być uczynną dziewczynką, taką, któ-
ra zwraca uwagę na potrzeby innych? A czy 
kiedykolwiek ta z nas, która ma brata, sły-
szała takie słowa skierowane do niego? I ile 
razy trzeba było przerwać świetną zabawę 
i iść z mamą do kuchni, żeby pomóc przy 
obiedzie? Oczywiście bez brata, który nadal 
bawił się w Indian; wiadomo, „chłopcy mu-
szą gdzieś wyładować tę energię”.

Przyuczone w ten sposób do roli pomocnic 
równolegle nie dostajemy przekazu o tym, 
jak dbać o siebie i o swoje potrzeby. Energię 
do pomocy czerpiemy z siebie, ale niewiele 
inwestujemy, żeby ją odnowić. Nie umiemy 
kontrolować i odnawiać swoich podstawo-
wych zasobów, kiedy zaczynają się wyczer-
pywać. Zaliczam do nich: wypoczęte ciało 
i umysł, poziom optymizmu, poczucie kon-
troli i sprawstwa, umiejętność wybaczania 
sobie i innym, czas poświęcony tylko sobie. 

To wszystko jest nam potrzebne jak powie-
trze, żeby żyć i móc pomagać tym, którym 
różnych zasobów brakuje. Tak jak w samolo-
cie, kiedy maskę tlenową musimy najpierw 
założyć sobie, a dopiero potem dziecku.

Odpowiednikiem założenia sobie maski tleno-
wej w kontekście pomagania jest przerwa od 
pomagania, poproszenie innych o przejęcie 
obowiązków, a nawet zaprzestanie pomocy, 
jeśli okaże się, że nikt nie chce nas zastąpić. 

Warto przy tym – na przyszłość oczywiście – 
na samym początku określać zakres pomocy, 
jakiej możemy udzielić: czas jej trwania, po-
ziom naszego zaangażowania, zakres naszych 
obowiązków. Wtedy koniec naszego świad-
czenia nie będzie zaskoczeniem dla drugiej 
strony, a my będziemy wiedziały, jak rozłożyć 
siły. Jeśli na przykład decydujemy się na udo-
stępnienie swojego mieszkania uchodźcom, 
dobrze jest ustalić z góry, ile czasu może to 
potrwać i jakie będą ich obowiązki w czasie 
pobytu. Oczywiście, nie mamy wpływu na 
to, jak długo będzie trwała wojna. Ale kiedy 
damy jasno do zrozumienia, przez ile czasu 
jesteśmy w stanie udzielić gościny, goście 
będą wiedzieli, kiedy muszą zacząć poszuki-
wania, by się wyprowadzić. W ten sposób, 
co jest też bardzo ważne, od razu jasno prze-
kazujemy komunikat, że nasze zasoby są li-
mitowane. Nikt nie może zmuszać nas do ich 
wyczerpania i nie jest słabością ani błędem 
przyznanie się do braku sił i środków na dal-
szą pomoc. Wokół nas jest dużo ludzi, którzy 
jeszcze nie zaczęli pomagać, i być może kiedy 
ogłosimy, że nasza trwająca tak długo pomoc 
się kończy i szukamy zastępstwa, poczują się 
oni zmobilizowani do działania. 

Przemęczenie pomaganiem ma jeszcze 
jedną nieprzyjemną odsłonę: szukanie ze-
wnętrznych powodów do zaprzestania po-
mocy. Czy to nie dziwne, że coraz częściej 
czytamy w mediach lub słyszymy od znajo-
mych, jacy roszczeniowi i niesympatyczni ci 
ukraińscy uchodźcy się zrobili? I że właści-
wie taka pomoc i opieka, jakiej u nas do-
świadczają, wcale im się nie należą…

A przecież to ci sami ludzie, którzy w obawie 
o własne życie uciekali kilka miesięcy temu, 
a my współczuliśmy im z całego serca. Zapew-
ne są między nimi ludzie roszczeniowi, leniwi, 
może nawet nieuczciwi (tak jak wśród nas). 
Ale to nie czyni ich mniej potrzebującymi na-
szej pomocy ani mniej na nią zasługującymi. 

Czy Ukrainka, którą gościmy, staje się mniej 
warta pomocy po tym, jak stwierdza, że nie 
umie robić pierogów i nie chce się tego na-
uczyć, pomimo że masowa ich produkcja 
byłaby świetnym sposobem na podrepe-
rowanie jej budżetu (a my już obiecałyśmy 
dostawy swoim koleżankom)? 

To tylko nasze dobre mniemanie o sobie sta-
ra się zmniejszyć dysonans poznawczy: uda-
jemy, że przestajemy pomagać nie dlatego, 
że już nie dajemy rady (bo my zawsze robimy 
wszystko perfekcyjnie i do końca), ale dlatego, 
że odbiorcy pomocy już na nią nie zasługują. 

I tak nasze dobre chęci, nasz poniesiony wy-
siłek, okazane serce i faktyczna pomoc mogą 
stopnieć w tych niemiłych emocjach, pod-
czas gdy zrobienie sobie przerwy w poma-
ganiu pozwoli zachować dobre wspomnienia 
i poczucie zadowolenia u obu stron.

Jak powiedziała Anna Dymna: „Nie można 
pomagać komuś po coś. Pomaga się z po-
trzeby serca i tak naprawdę zawsze robi 
się to dla siebie”. Warto więc na każdym 
etapie pomagania patrzeć w swoje serce 
i pozostać w zgodzie ze sobą. Stać przy so-
bie w entuzjazmie i energii do działania, nie 
opuszczać siebie w zmęczeniu i frustracji. 

Moje odpowiedzi na początkowe pytania 
będą więc następujące: Tak, pomaganie 
jest naszym obowiązkiem, ale nie zawsze. 
Nie należy pomagać innym za wszelką cenę; 
nie wtedy, kiedy tak naprawdę to my po-
trzebujemy swojej własnej pomocy i uwagi.

autorka: członkini Elles pour Elles

Czy rzeczywiście pomaganie jest 
naszym obowiązkiem? Czy za-
wsze należy pomagać?
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HISTORIA 
Już w zamierzchłych czasach ludzie wykorzy-
stywali swoje zdolności do unoszenia się na 
wodzie i przemieszczania w niej. Na hierogli-
fach egipskich sprzed 4 tys. lat rozszyfrowa-
no i odczytano napis „pływanie”. Hieroglif 
przedstawia osobę wykonującą ruchy na-
przemienne w wodzie. Można nawet powie-
dzieć, że umiejętność pływania jest tak stara 
jak chodzenie. Większość osad była zakłada-
na w bezpośrednim sąsiedztwie wody, a to 
zmuszało ludzi do poruszania się w wodnym 
środowisku. W tamtych czasach najczęściej 
poruszano się stylem określanym obecnie 
jako „piesek”. Być może pływać nauczyliśmy 
się właśnie od zwierząt, które także mają taką 
wrodzoną zdolność?

Różne były powody pływania. U ludów pier-
wotnych uskuteczniało ono łowiectwo i po-
lowania. W starożytnej Grecji odkryto pozy-
tywne efekty pływania i harmonijnego roz-
woju ciała poprzez wpływ wody. W Imperium 
Rzymskim legioniści pływali, aby podnosić 

Pływanie to nie tylko sport, ale przede  
wszystkim zdrowy sposób na spędzenie  

wolnego czasu. Naukę mogą rozpocząć nie tylko  
dzieci, ale także osoby dorosłe. Nieważne, w jakim się jest  
wieku – spędzanie czasu w wodzie przynosi same korzyści.

swoją sprawność bojową. Jeśli chodzi o czasy 
nam bliższe, pływanie rozumiane jako sport 
zyskiwało coraz więcej zwolenników. Pierw-
szy klub pływacki powstał w 1796 r. w Szwe-
cji, a 100 lat później w Londynie rozegrano 
pierwsze zawody pływackie. Obecnie pływa-
cy mogą sprawdzić swoje umiejętności na Mi-
strzostwach Świata, Europy, a przede wszyst-
kim na Igrzyskach Olimpijskich. 

ZALETY PŁYWANIA
Pływać można na wiele sposobów, ale naj-
bardziej znane style pływackie to motylkowy, 
grzbietowy i klasyczny, czyli żabka. Na po-
czątku nauki najważniejszy jest wybór odpo-
wiedniej metody nauczania oraz instruktora. 
Można zdecydować się na lekcje indywidual-
ne lub grupowe. A naprawdę warto. Przede 
wszystkim uczymy się tego, jak reaguje ciało 
w nowym środowisku. Trzeba podjąć pewien 
wysiłek, nabrać umiejętności koordynowania 
ruchów czy też logicznego myślenia. Podczas 
nauki wykorzystywany jest więc również 

umysł. Sprawia to, że nawet znerwicowane 
osoby mogą się wyciszyć i skoncentrować. 
Skupienie, niezbędne podczas pływania, 
może przenieść się na inne aspekty życia. 

Pływanie m.in. wspomaga układ oddechowy 
i zwiększa wydolność płuc, ale także pobudza 
pracę serca i całego układu krążeniowego. 
Pływając, odciążamy stawy, gdyż w wodzie 
nasze ciało staje się lżejsze. Wysiłek, jaki 
trzeba włożyć w pływanie, powoduje utratę 
tkanki tłuszczowej i dodatkowo pomaga zbu-
dować masę mięśniową. Ćwiczenia wykony-
wane w wodzie korygują wady postawy oraz 
poprawiają koordynację ruchową. 

Pływanie grupowe polecane jest szczególnie 
dla osób młodszych. To dobry sposób na to, 
aby zintegrować się z otoczeniem, nauczyć 
się kontaktu i współpracy, szczególnie z ró-
wieśnikami. To również świetna rozrywka, bo 
nie ma tutaj miejsca na nudę czy monotonię. 
Dla dzieci pływanie grupowe to też znakomita 
okazja, aby nauczyć się zdrowej rywalizacji. 
Dzieci obserwujące siebie nawzajem mogą 
mieć większą motywację do tego, aby na-
bywać nowe umiejętności. Istotne jest, aby 
dziecko rozumiało, że nie chodzi na zajęcia 
z przymusu, ale dla siebie – ważne, by poczu-
ło prawdziwą frajdę.

Lekcje indywidualne polecane są szczególnie 
dla osób starszych, pracujących, którym trud-
niej wpasować się w grafik grupowy. W ich 
trakcie można nauczyć się pływać od podstaw 
lub wyeliminować nabyte błędy i skorygo-
wać postawę podczas pływania. Instruktor 
dobiera tempo i rodzaj ćwiczeń do postępów 
uczącego się. Nauka pływania w późniejszym 
wieku pozwala odreagować stres związany 
z pracą zawodową, a także pomóc w rehabi-
litacji niepełnosprawności. 

Agnieszka Strzałka

Jak ryba w wodzie

WODNE WYCZYNY
	W 1875 r. 27-letni Brytyjczyk Matthew Webb przepłynął wpław Kanał La Manche. 

Odcinek o szerokości 34,6 km pokonał w czasie 21 godzin 44 minut i 55 sekund. Od 
tej pory coraz większa liczba śmiałków podejmowała się tego osiągnięcia. A w stu-
lecie pierwszego udokumentowanego przepłynięcia zebrała się grupa 3 tys. pływa-
ków, aby również dopłynąć do Anglii – udało się to 205 osobom. Obecnie notuje 
się już rekordy podwójnego, a nawet potrójnego przepłynięcia kanału.

	Niedawno Morze Bałtyckie wpław próbował przepłynąć Bartłomiej Kubkowski. 
W czasie poniżej 60 godz. chciał pokonać 170 km z Kołobrzegu do Szwecji. Gdyby 
mu się to udało, byłby pierwszym człowiekiem na świecie, który dokonał tego wy-
czynu. Po przepłynięciu 110 km Polak musiał się jednak wycofać z powodu warun-
ków pogodowych. 

46 GAZETKA



GAZETKA    47



Pod nazwą „barszcz ukraiński” kryje się 
wiele odmian; niektóre źródła mówią na-
wet o 40 rodzajach. Nie ma jednego trady-
cyjnego przepisu na to danie, każdy region 
– a nawet wioska czy rodzina – ma swoją 
sprawdzoną i przetestowaną wiele razy 
wersję, uważaną za najlepszą. Kucharze ści-
śle strzegą swojego przepisu i przekazują go 
z pokolenia na pokolenie.

W Ukrainie było to zawsze z założenia danie 
proste i szybkie do przygotowania, a przy 
tym pożywne i tanie, tradycyjnie jarskie, na 
które było stać każdego. W regionie kijow-
skim i okolicach barszcz zawiera dodatek 
ryb. Na południu Ukrainy ma już zupełnie 
inny smak, a to ze względu na zioła z tych 
terenów oraz wpływ kultury arabskiej. Nie-
którzy do dania dodają suszone śliwki albo 
gruszki. Najpopularniejszą odmianą jest 
barszcz przygotowywany z wołowiny, wie-
przowiny i jagnięciny, z dodatkiem kwasu 
chlebowego. W niektórych przepisach jed-
nym z dodatków jest poszatkowana kapusta 
włoska, a w innych biała. Wszyscy są za to 
zgodni, że barszcz jest najlepszy dopiero 
po trzech dniach stania w lodówce, kiedy 
wszystkie smaki połączą się w jedno.

Najstarsze zapiski o barszczu ukraińskim 
pochodzą z XVI wieku. Na samym początku 
gotowano go na aromatycznych kiszonych 
liściach barszczu zwyczajnego – Heracleum 
sphondylium, od niego też zachowała się 
nazwa potrawy. Ten pierwotny barszcz ze 
względu na zawartość liści był… zielony! Re-
ceptura uległa zmianie, gdy rozpowszechniła 
się uprawa buraków, a z pierwotnej wersji 
potrawy pozostała właściwie tylko nazwa. 

Aktualnie danie to robi się z buraków, któ-
re mogą być kiszone, duszone, pieczone 
lub gotowane; są one drobno pokrojone 
albo starte na tarce. W tradycyjnym barsz-
czu jest wiele składników, dlatego u na-
szych sąsiadów nie nazywa się go zupą. 
Aby przyrządzić pyszny barszcz ukraiński, 
powinniśmy przygotować kilka rodzajów 
mięsa. Równie ważne są warzywa. Oprócz 
buraków dodaje się ziemniaki, marchew 
i pietruszkę, ale także kapustę, cebulę, pa-
prykę oraz pomidory. Warzywa te kroi się 
w słupki. Charakterystyczny smak daniu 
nadaje duża ilość czosnku. Po doprawieniu 
cukrem, octem, przecierem pomidorowym 
i podstawowymi przyprawami, takimi jak 
sól, pieprz, liść laurowy czy ziele angielskie, 
powinniśmy otrzymać wysoce aromatyczne 
i pełne witamin danie.

Potrawę można przygotować w wersji mię-
snej lub jarskiej. Bulion użyty do barszczu 
może być drobiowy lub przygotowany na 
wywarze fasolowym albo fasolowo-grzy-
bowym. Żeby danie było bardziej sycące, 
można do niego dodać kawałki gotowane-
go mięsa, np. wieprzowego lub wołowe-
go, ale także skwarki ze słoniny. Na koniec 
barszcz jest zabielany śmietanką lub mie-
szanką mąki i bulionu.

Barszcz sam w sobie to bardzo pożywne 
danie serwowane na rozgrzanie jesienią 
i zimą, ale także w okresie letnim, w wersji 
na zimno, jest równie smaczny. Zamawiając 
barszcz w ukraińskiej restauracji, jako doda-
tek otrzymamy pampuszki, czyli małe droż-
dżowe bułeczki przygotowane na parze. 
Mogą być one pszenne lub gryczane i do-
datkowo polane zimnym i gęstym sosem 
czosnkowym. W Ukrainie pampuszki do 
barszczu przygotowywano od święta, na co 
dzień barszcz jedzono z ciemnym chlebem. 

2 litry bulionu mięsnego lub jarskiego
4 buraki pokrojone w słupki
pół główki małej białej kapusty
4 ziemniaki pokrojone na kawałki
2 marchewki pokrojone w talarki
1 pietruszka pokrojona w talarki
1 średnia cebula pokrojona w piórka
1 główka czosnku
90 g przecieru pomidorowego
2 łyżki mąki pszennej
3 łyżki słoniny
2 łyżki cukru
2 łyżki papryki słodkiej
30 ml octu 3%

Wszystkie warzywa (oprócz kapusty) pod-
smażamy na słoninie do lekkiego zrumie-
nienia i następnie zalewany bulionem i prze-
cierem pomidorowym. Całość gotujemy, aż 
będzie miękka, a na 10 minut przed końcem 
dodajemy poszatkowaną kapustę i gotuje-
my dalej. Zupę doprawiamy solą, pieprzem, 
majerankiem oraz słodką papryką, cukrem 
i octem. Barszcz możemy zabielić śmietaną 
lub mieszanką mąki i wody. Zupę możemy 
wzbogacić o kawałki gotowanego mięsa 
lub serwować z chlebem. Tak przygotowa-
ną zupę możemy przechowywać w lodów-
ce – im dłużej, tym nabiera lepszego sma-
ku. Gorący barszcz można także przelać do 
wyparzonych słoików i zawekować. Barszcz 
może być także zamrożony i przechowywany 
w zamrażalce nawet przez kilka tygodni.

 

• W miejscowości Borszczów na Podolu
co roku we wrześniu odbywa się festi-
wal kultury barszczu. Na centralnym 
placu gospodynie rywalizują o to, która 
przygotuje najsmaczniejszą wersję. Na-
zwa miasta wywodzi się od wielkich po-
łaci barszczu porastających okolicę. Ale 
jest także legenda wyjaśniająca pocho-
dzenie nazwy miejscowości, mówiąca 
o rezolutnej gospodyni i barszczu. Kie-
dy Turcy zajęli to niepozorne miastecz-
ko, zapragnęli spróbować miejscowej 
kuchni. Jedna z gospodyń ugotowała 
im duży gar barszczu, jednak Turkom 
cały czas coś nie smakowało. Wreszcie 
zdenerwowana kucharka uderzyła ich 
atamana czerpakiem po głowie i utopi-
ła w zupie. Stąd miała się wziąć nazywa 
miasteczka – Borszczów.

• Barszcz był w Ukrainie nieodłącznym ele-
mentem każdej stypy, wierzono bowiem, 
że wraz z oparami potrawy dusza osoby 
zmarłej unosi się do nieba.

• Za najsmaczniejszy i najbardziej urozma-
icony uchodzi barszcz kijowski, goto-
wany z dwudziestu składników (wśród 
głównych są wołowina, jagnięcina wie-
przowina oraz zakwas chlebowy). Na-
stępny w kolejności jest barszcz połtaw-
ski – gotowany z osiemnastu elementów 
– i czernihowski – z szesnastu produk-
tów. Wszystkie wymienione rodzaje po-
wstają głównie z jarzyn i owoców upra-
wianych w Ukrainie. 

• W regionie Karpat do barszczu dodaje
się marynowaną kapustę. Mieszkańcy re-
jonu połtawskiego gotują barszcz na bu-
lionie z kurczaka i dodają haluszki (piero-
gi leniwe), które są tradycyjnym daniem 
tego regionu. Mieszkańcy Żytomierza 
mają dwie odmiany barszczu: „poliskyi” 
(to zupa z suszonymi bochenkami chleba 
i grzybami) oraz „korostenskyi” (z suszo-
nymi owocami).

Stolica Ukrainy od lat starała się o wpisanie 
barszczu na Listę niematerialnego dziedzic-
twa kulturowego UNSECO. Udało się to 
dopiero 1 lipca tego roku, po długich spo-
rach prowadzonych z Rosją. Ukraina złożyła 
wniosek o uznanie barszczu jako elementu 
dziedzictwa kulturowego (dotyczy ono kuli-
nariów, literatury, poezji i muzyki). 

Ze strony rosyjskiej padły absurdalne oskar-
żenia, jakoby Ukraina chciała zakazać go-
towania barszczu rosyjskim gospodyniom 
oraz pragnęła zniszczyć książki kucharskie, 
które nie uznają barszczu za ukraiński.

Barszcz historycznie nie był daniem rosyjskim, 
został raczej na te tereny przywieziony przez 
hetmanów ukraińskich – między innymi przez 
Iwana Mazepę, który jadąc do Petersburga 
i pragnąc zrobić wrażenie na mieszkańcach 
Rosji, sprowadził ze sobą 17 kucharzy, aby 
ugotowali to danie. Barszcz szybko zyskał 
w Rosji popularność, bo był uniwersalny, po-
żywny i szybki do przygotowania.

Decyzja o zatwierdzeniu „Kultury gotowa-
nia barszczu” zapadła w trybie pilnym, poza 
ustalonym porządkiem obrad. Zupa z bura-
ków, kapusty i ziemniaków, z dodatkiem 
mięsa i przyprawiona czosnkiem, to jeden 
z najważniejszych elementów ukraińskiej 
kuchni i symbol tego kraju.

UNESCO podkreśliło jednak wyraźnie, że 
uznanie barszczu ukraińskiego za podle-
gające ochronie dziedzictwo kulturowe 
nie oznacza ani wyłączonego prawa, ani 
własności tego dziedzictwa. Krótko mó-
wiąc, także w innych miejscach ludzie 
mogą nadal uważać barszcz za swoje dzie-
dzictwo kulturowe.

Agnieszka Strzałka
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Pod nazwą „barszcz ukraiński” kryje się 
wiele odmian; niektóre źródła mówią na-
wet o 40 rodzajach. Nie ma jednego trady-
cyjnego przepisu na to danie, każdy region 
– a nawet wioska czy rodzina – ma swoją 
sprawdzoną i przetestowaną wiele razy 
wersję, uważaną za najlepszą. Kucharze ści-
śle strzegą swojego przepisu i przekazują go 
z pokolenia na pokolenie.

W Ukrainie było to zawsze z założenia danie 
proste i szybkie do przygotowania, a przy 
tym pożywne i tanie, tradycyjnie jarskie, na 
które było stać każdego. W regionie kijow-
skim i okolicach barszcz zawiera dodatek 
ryb. Na południu Ukrainy ma już zupełnie 
inny smak, a to ze względu na zioła z tych 
terenów oraz wpływ kultury arabskiej. Nie-
którzy do dania dodają suszone śliwki albo 
gruszki. Najpopularniejszą odmianą jest 
barszcz przygotowywany z wołowiny, wie-
przowiny i jagnięciny, z dodatkiem kwasu 
chlebowego. W niektórych przepisach jed-
nym z dodatków jest poszatkowana kapusta 
włoska, a w innych biała. Wszyscy są za to 
zgodni, że barszcz jest najlepszy dopiero 
po trzech dniach stania w lodówce, kiedy 
wszystkie smaki połączą się w jedno.

Najstarsze zapiski o barszczu ukraińskim 
pochodzą z XVI wieku. Na samym początku 
gotowano go na aromatycznych kiszonych 
liściach barszczu zwyczajnego – Heracleum 
sphondylium, od niego też zachowała się 
nazwa potrawy. Ten pierwotny barszcz ze 
względu na zawartość liści był… zielony! Re-
ceptura uległa zmianie, gdy rozpowszechniła 
się uprawa buraków, a z pierwotnej wersji 
potrawy pozostała właściwie tylko nazwa. 

Aktualnie danie to robi się z buraków, któ-
re mogą być kiszone, duszone, pieczone 
lub gotowane; są one drobno pokrojone 
albo starte na tarce. W tradycyjnym barsz-
czu jest wiele składników, dlatego u na-
szych sąsiadów nie nazywa się go zupą. 
Aby przyrządzić pyszny barszcz ukraiński, 
powinniśmy przygotować kilka rodzajów 
mięsa. Równie ważne są warzywa. Oprócz 
buraków dodaje się ziemniaki, marchew 
i pietruszkę, ale także kapustę, cebulę, pa-
prykę oraz pomidory. Warzywa te kroi się 
w słupki. Charakterystyczny smak daniu 
nadaje duża ilość czosnku. Po doprawieniu 
cukrem, octem, przecierem pomidorowym 
i podstawowymi przyprawami, takimi jak 
sól, pieprz, liść laurowy czy ziele angielskie, 
powinniśmy otrzymać wysoce aromatyczne 
i pełne witamin danie.

Potrawę można przygotować w wersji mię-
snej lub jarskiej. Bulion użyty do barszczu 
może być drobiowy lub przygotowany na 
wywarze fasolowym albo fasolowo-grzy-
bowym. Żeby danie było bardziej sycące, 
można do niego dodać kawałki gotowane-
go mięsa, np. wieprzowego lub wołowe-
go, ale także skwarki ze słoniny. Na koniec 
barszcz jest zabielany śmietanką lub mie-
szanką mąki i bulionu.

Barszcz sam w sobie to bardzo pożywne 
danie serwowane na rozgrzanie jesienią 
i zimą, ale także w okresie letnim, w wersji 
na zimno, jest równie smaczny. Zamawiając 
barszcz w ukraińskiej restauracji, jako doda-
tek otrzymamy pampuszki, czyli małe droż-
dżowe bułeczki przygotowane na parze. 
Mogą być one pszenne lub gryczane i do-
datkowo polane zimnym i gęstym sosem 
czosnkowym. W Ukrainie pampuszki do 
barszczu przygotowywano od święta, na co 
dzień barszcz jedzono z ciemnym chlebem. 

2 litry bulionu mięsnego lub jarskiego
4 buraki pokrojone w słupki
pół główki małej białej kapusty
4 ziemniaki pokrojone na kawałki
2 marchewki pokrojone w talarki
1 pietruszka pokrojona w talarki
1 średnia cebula pokrojona w piórka
1 główka czosnku
90 g przecieru pomidorowego
2 łyżki mąki pszennej
3 łyżki słoniny
2 łyżki cukru
2 łyżki papryki słodkiej
30 ml octu 3%

Wszystkie warzywa (oprócz kapusty) pod-
smażamy na słoninie do lekkiego zrumie-
nienia i następnie zalewany bulionem i prze-
cierem pomidorowym. Całość gotujemy, aż 
będzie miękka, a na 10 minut przed końcem 
dodajemy poszatkowaną kapustę i gotuje-
my dalej. Zupę doprawiamy solą, pieprzem, 
majerankiem oraz słodką papryką, cukrem 
i octem. Barszcz możemy zabielić śmietaną 
lub mieszanką mąki i wody. Zupę możemy 
wzbogacić o kawałki gotowanego mięsa 
lub serwować z chlebem. Tak przygotowa-
ną zupę możemy przechowywać w lodów-
ce – im dłużej, tym nabiera lepszego sma-
ku. Gorący barszcz można także przelać do 
wyparzonych słoików i zawekować. Barszcz 
może być także zamrożony i przechowywany 
w zamrażalce nawet przez kilka tygodni.

 

• W miejscowości Borszczów na Podolu
co roku we wrześniu odbywa się festi-
wal kultury barszczu. Na centralnym 
placu gospodynie rywalizują o to, która 
przygotuje najsmaczniejszą wersję. Na-
zwa miasta wywodzi się od wielkich po-
łaci barszczu porastających okolicę. Ale 
jest także legenda wyjaśniająca pocho-
dzenie nazwy miejscowości, mówiąca 
o rezolutnej gospodyni i barszczu. Kie-
dy Turcy zajęli to niepozorne miastecz-
ko, zapragnęli spróbować miejscowej 
kuchni. Jedna z gospodyń ugotowała 
im duży gar barszczu, jednak Turkom 
cały czas coś nie smakowało. Wreszcie 
zdenerwowana kucharka uderzyła ich 
atamana czerpakiem po głowie i utopi-
ła w zupie. Stąd miała się wziąć nazywa 
miasteczka – Borszczów.

• Barszcz był w Ukrainie nieodłącznym ele-
mentem każdej stypy, wierzono bowiem, 
że wraz z oparami potrawy dusza osoby 
zmarłej unosi się do nieba.

• Za najsmaczniejszy i najbardziej urozma-
icony uchodzi barszcz kijowski, goto-
wany z dwudziestu składników (wśród 
głównych są wołowina, jagnięcina wie-
przowina oraz zakwas chlebowy). Na-
stępny w kolejności jest barszcz połtaw-
ski – gotowany z osiemnastu elementów 
– i czernihowski – z szesnastu produk-
tów. Wszystkie wymienione rodzaje po-
wstają głównie z jarzyn i owoców upra-
wianych w Ukrainie. 

• W regionie Karpat do barszczu dodaje
się marynowaną kapustę. Mieszkańcy re-
jonu połtawskiego gotują barszcz na bu-
lionie z kurczaka i dodają haluszki (piero-
gi leniwe), które są tradycyjnym daniem 
tego regionu. Mieszkańcy Żytomierza 
mają dwie odmiany barszczu: „poliskyi” 
(to zupa z suszonymi bochenkami chleba 
i grzybami) oraz „korostenskyi” (z suszo-
nymi owocami).

Stolica Ukrainy od lat starała się o wpisanie 
barszczu na Listę niematerialnego dziedzic-
twa kulturowego UNSECO. Udało się to 
dopiero 1 lipca tego roku, po długich spo-
rach prowadzonych z Rosją. Ukraina złożyła 
wniosek o uznanie barszczu jako elementu 
dziedzictwa kulturowego (dotyczy ono kuli-
nariów, literatury, poezji i muzyki). 

Ze strony rosyjskiej padły absurdalne oskar-
żenia, jakoby Ukraina chciała zakazać go-
towania barszczu rosyjskim gospodyniom 
oraz pragnęła zniszczyć książki kucharskie, 
które nie uznają barszczu za ukraiński.

Barszcz historycznie nie był daniem rosyjskim, 
został raczej na te tereny przywieziony przez 
hetmanów ukraińskich – między innymi przez 
Iwana Mazepę, który jadąc do Petersburga 
i pragnąc zrobić wrażenie na mieszkańcach 
Rosji, sprowadził ze sobą 17 kucharzy, aby 
ugotowali to danie. Barszcz szybko zyskał 
w Rosji popularność, bo był uniwersalny, po-
żywny i szybki do przygotowania.

Decyzja o zatwierdzeniu „Kultury gotowa-
nia barszczu” zapadła w trybie pilnym, poza 
ustalonym porządkiem obrad. Zupa z bura-
ków, kapusty i ziemniaków, z dodatkiem 
mięsa i przyprawiona czosnkiem, to jeden 
z najważniejszych elementów ukraińskiej 
kuchni i symbol tego kraju.

UNESCO podkreśliło jednak wyraźnie, że 
uznanie barszczu ukraińskiego za podle-
gające ochronie dziedzictwo kulturowe 
nie oznacza ani wyłączonego prawa, ani 
własności tego dziedzictwa. Krótko mó-
wiąc, także w innych miejscach ludzie 
mogą nadal uważać barszcz za swoje dzie-
dzictwo kulturowe.

Agnieszka Strzałka
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Nie będzie chyba zaskoczeniem, 
że w Belgii działa również mu-
zeum piwa. Jeśli lubicie kame-

ralne zwiedzanie, warto wybrać 
się do Schaerbeek Beer Museum 

(museedelabiereschaerbeekois.be), 
które zostało otwarte dla publiczno-

ści w 1994 r. jako rezultat działalności 11 
pasjonatów piwa. Już trzy lata wcześniej 
zaczęli oni kolekcjonować butelki, kufle, 
a z czasem i wszystko inne, co z piwem i pi-
wowarstwem jest związane. W każdą środę 
i sobotę od godziny 14.00 do 18.00 można 
zatem podziwiać niezwykłą kolekcję, któ-
ra powiększyła się o maszyny browarnicze, 
plakaty i wiele innych fantastycznych rzeczy. 
Jeśli zaś wolicie spokojnie posłuchać o tra-
dycjach browarniczych i porozmawiać o ulu-
bionych odmianach, wybierzcie się do Beer 
Museum (beermuseum.be), które swoją 
siedzibę ma w Brukseli, przy Grand-Place 10. 

Nie sposób wymienić wszystkich piwnych 
belgijskich atrakcji. Żeby je poznać, warto 
skorzystać z rad umieszczanych w internecie. 
Polecamy stronę vinepair.com oraz portale 
Toerisme Vlanderen, VISIT Walonia i VISIT 
Brussels. Można tam oczywiście znaleźć 
też wiele innych ciekawych porad dla tury-
stów oraz informacje o wydarzeniach, na 
które warto się wybrać. Koneserzy smaku 
również się nie zawiodą, do dzieła zatem! 
Smacznego i miłych wycieczek!

Anna Albingier 

Czego nie wiesz o piwie…
• Jedno  piwo pod względem kaloryczności od-

powiada spożyciu 5 kostek cukru, co sprawia, 
że jest to napój bardziej kaloryczny niż wino, 
ale mniej niż drink.

• Belgijskie piwo zostało wpisane w 2016 r. na
Listę światowego dziedzictwa UNESCO. To 
uznanie wynika z długiej historii belgijskiej tra-
dycji wiedzy w tej dziedzinie. Belgia produkuje 
najwięcej rodzajów piw na świecie.

• Najdroższe piwo na świecie ma Katar – śred-
nio 10,89 euro za kufel. Za nim plasują się 
Zjednoczone Emiraty Arabskie (10,42 euro) 
i Islandia (9,23 euro). Na drugim końcu świa-
towego rankingu hellosafe.be znajdują się 
Sierra Leone i Nigeria, gdzie piwo kosztuje 
odpowiednio 0,42 i 0,72 euro. Belgia, ze śred-
nią ceną 3,90 euro, znajduje się mniej więcej 
w połowie światowego zestawienia.

• Szacuje się, że całkowite zniwelowanie skut-
ków alkoholowych piwa zajmuje średnio dwie 
godziny, ale jeśli zamówimy 0,5 litra, będą to 
już cztery godziny.

Jeśli lubicie oryginalne piwa typu 
geuze, nie może was zabraknąć 
w Beersel, gdzie trunku z pew-
nością będzie pod dostatkiem. 
Ta stara (pierwsze wzmianki 
o niej pochodzą już z 847 r.!) 
i przepiękna miejscowość może 
pochwalić się dobrze zachowa-
nym i dostępnym dla turystów 
średniowiecznym zamkiem oraz 
browarem Oud Beersel, który oferuje kufelek 
dla spragnionych wędrowców. Informacje i re-
zerwacja: www.vzwdegeuzen.be/ac� viteit/
castle_brewery/

Czekolada, piwo, wafle (zwane też 
goframi) i frytki – z tym kojarzy się 
nam Belgia. Mieszkańcy tego ma-
łego, ale przecudownego i smako-
witego kraju już dawno zdali sobie 
sprawę z tego, że na tych towarach 
eksportowych można rozkręcić nie-
zły turystyczny biznes. Popularne 
w ostatnim czasie są zwłaszcza tak 
zwane „beer trips”, czyli wypra-
wy piwne, które można zaplano-
wać jako jednodniową lub dłuższa 
przygodę (warto odwiedzić stronę 
www.belgianbeerme.com, która 
specjalizuje się w takich wyciecz-
kach). Niemal w każdym mieście 
i miasteczku można znaleźć jakiś 
browar, a więc możliwości zwiedza-
nia i smakowania jest wiele.

Fani geuze powinni też zapisać w swoich 
notesikach nazwę Can� llon. Ten znajdują-
cy się w Anderlechcie browar również ofe-
ruje wizyty miłośnikom piw lambic. Ceny 
biletów wahają się od 7 euro za opcję 
grupową z przewodnikiem (tu trzeba do-
datkowo doliczyć 70 euro kosztów opro-
wadzenia) do 10 euro za pojedynczy bilet 
(www.can� llon.be/visites). Oczywiście i tu 
mamy okazję spróbować oryginalnego geuze 
i poczuć atmosferę browaru z tradycjami. 

Jeśli nabierzecie ochoty na wyprawy śla-
dami piw lambicznych, do których należy 
geuze, pamiętajcie, żeby upewnić się co 
do oryginalności produkowanego trunku. 
Niektórzy producenci (zwłaszcza masowi) 
starają się nieco przytłumić naturalny kwa-
skowaty smak tego rodzaju piwa i dodają 
do niego przeróżne osładzacze. Warto za-
tem popytać i poszukać, żeby nie dać się 
wystrychnąć na dudka. 

Od 2 do 4 września na Grand-Place w Bruk-
seli będzie trwał BELGIAN BEER WEEKEND. 
Wydarzenie przyciąga tłumy chętnych, któ-
rzy mogą spróbować ciekawych gatunków 
piwa (aż 400!) proponowanych przez ponad 
40 mniejszych i większych browarów. Warto 
się wybrać! www.belgianbeerweekend.be

THE BRUSSELS BEER BUS to pomysł, za któ-
rym stoją dwaj bracia, miłośnicy piwa. Łą-
czy on zwiedzanie Brukseli z degustacją do-
brych belgijskich piw. W starym autobusie 
z lat 60. „kochający piwo” turyści przemie-
rzają stolicę Belgii, z czterema przystanka-
mi zaplanowanymi w parkach lub miejscach 
z pięknym widokiem. Podczas tych posto-
jów degustują cztery typowe dla Brukseli 
piwa. Przy okazji poznają historię bruk-
selskich piw oraz miejsc i zabytków, które 
tę historię naznaczyły. Więcej informacji: 
brusselsbeerbus.com
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O Centralnych Zaburzeniach Przetwarzania 
Słuchowego CAPD (Central Auditory Processing 
Disorders) mówimy wtedy, gdy dziecko słyszy 
dźwięki ale jego układ nerwowy nie obrabia ich 
tak jakbyśmy tego oczekiwali. Mózg ma problem 
z przetworzeniem bodźców dźwiękowych, które do 
niego docierają. Aby zdiagnozować CAPD musimy 
być zawsze w stu procentach pewni, że dziecko 
dobrze słyszy i nie boryka się z niedosłuchem. 
Wczesne rozpoznanie i wdrożenie odpowiednich 
działań terapeutycznych są kluczem do sukcesu 
terapii. U wielu dzieci zaburzenia przetwarzania 
słuchowego współwystępują z trudnościami 
w uczeniu się, dysleksją, ADHD, opóźnionym 
rozwojem mowy a także z autyzmem.


  ma trudności ze zrozumieniem

 mowy gdy w otoczeniu jest hałas, 
  ma trudności ze zrozumieniem

 dłuższych i złożonych wypowiedzi, 
 szybko się rozprasza, 
  dźwięki z otoczenia rozpraszają

 jego uwagę, 
  miało zapalenia ucha środkowego, 

warto zrobić diagnozę w kierunku 
Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego. 

Jeśli chcesz umówić się na zdalną 
diagnozę baterią testów Neurofl ow, 

umów się już przez stronę: 
www.poradniapolonijna.pl 

lub pisząc na adres email:
poradniapolonijna@gmail.com
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Polskie Centrum Kształcenia
im. Jana Pawła II w Brukseli
Centre d‘Enseignement Polonais Jean-Paul II ASBL
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•	Oddział	przedszkolny	dla	dzieci	
pięcioletnich	–	przygotowanie	do	
nauki	czytania	i	pisania.	

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

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

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

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

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

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

„Nie ma większego bogactwa 
w narodzie nad światłych obywateli“

św. Jan Paweł II



Czy faktura  
może się przedawnić?

Czy wiesz, przez jaki czas dany dług jest wymagalny? Odpowiedź 
na to pytanie nie jest prosta, ponieważ zależy od tego, czego do-
tyczy nieopłacona faktura.

Za towary z reguły płacimy na miejscu zaraz po zakupie. Z usługami 
jest inaczej. Choć za niektóre płacimy w dalszym ciągu bezpośred-
nio po ich wykonaniu (np. umycie samochodu w myjni), to jednak 
częściej fakturowane są one po wykonaniu danej usługi. Czasem 
faktura przychodzi bardzo szybko, ale zdarza się, że w skrzynce 
pocztowej znajdujemy np. wezwanie do zapłaty za usługę medycz-
ną sprzed trzech lat…

Co zrobić, kiedy dostaniemy fakturę lub wezwanie do 
zapłaty?

Pierwszą rzeczą jest zweryfikowanie, czy dana faktura została już 
opłacona. Jeśli przechowujemy dowody wpłat lub wydruki z kon-
ta, rzecz jest prosta: wysyłamy potwierdzenie dokonania wpłaty 
i sprawa zostaje zakończona. Ale nawet jeśli nie znaleźliśmy dowo-
du uregulowania zapłaty, nie trzeba się śpieszyć. Być może faktura 
uległa już przedawnieniu. To przepisy prawa określają, ile czasu 
musi upłynąć, żeby wierzyciel nie mógł już dłużej domagać się za-
płaty. Natomiast jeżeli opłacimy przedawnioną fakturę, nie może-
my domagać się zwrotu pieniędzy, ponieważ płacąc, dokonujemy 
tzw. uznania długu.

Chcąc dowiedzieć się czegoś w sprawie danego długu, możemy 
skierować do wierzyciela pismo lub e-mail, ale za każdym razem 
należy zawrzeć formułę mówiącą, że „niniejsze pismo kieruję z za-
strzeżeniem swoich praw oraz nie czyniąc uznania długu”.

Po ilu latach dług się przedawnia?

Określenie, kiedy dany dług ulega przedawnieniu, wcale nie jest 
takie proste. Czasami jest to rok, czasem 10 lat, a bywa, że i 30!

Co do zasady większość długów przedawnia się po 10 latach, ale 
jest wiele wyjątków, głównie dotyczących opłat za czynności życia 
codziennego. Oto przykłady skróconego okresu przedawnienia:

• rachunek z hotelu lub restauracji – 6 miesięcy,
• indeksacja wynajmu – 1 rok,
• koszty komornicze – 1 rok,
• usługi medyczne – 2 lata,
• mandat drogowy – 2 lata,
• polisa ubezpieczeniowa – 3 lata,
• najem – 5 lat,
• faktura za gaz, prąd, wodę – 5 lat,
• alimenty – 5 lat,
• podatek od osób fizycznych, podatek od nieruchomości – 5 lat,
• honorarium adwokata – 5 lat.

Ale uwaga:
• usługi weterynaryjne – 10 lat,
• faktura od np. elektryka, hydraulika itp. – 10 lat,
• naprawa samochodu – 10 lat,
• abonament z sali sportowej – także 10 lat.

Przerwanie biegu przedawniania

Może ono nastąpić, jeśli wyślemy źle skonstruowane pismo (patrz 
powyżej) lub gdy otrzymamy wezwanie do zapłaty albo pismo od 
komornika. Wówczas licznik się zeruje i okres przedawnienia za-
czyna biec od początku – rok, dwa, pięć, dziesięć lat…

Nowy bieg przedawnienia zaczyna się w sytuacji, gdy wierzyciel 
pozywa nas do sądu za nieopłaconą fakturę i otrzymujemy wyrok 
nakazujący dokonanie zapłaty. W tym przypadku nie stosuje się 
początkowego okresu przedawnienia (np. 5 lat), ale zawsze jest 
to 1 rok od tzw. notyfikacji (doręczenia) wyroku.

Przedawnienie nigdy nie jest automatyczne

To domniemany dłużnik musi udowodnić, że może powoływać się 
na przedawnienie. Jeżeli wierzyciel skieruje (nawet przedawnio-
ne) roszczenie do sądu, a my nie stawimy się na rozprawę, mo-
żemy być pewni, że rozstrzygnięcie będzie dla nas niekorzystne 
i będziemy musieli zapłacić przedawnioną fakturę. Dlatego po 
otrzymaniu wezwania do zapłaty faktury, która jest przedawnio-
na, najlepszym wyjściem jest wysłanie listu poleconego z powo-
łaniem się na ten właśnie argument.

Kiedy zaczyna się bieg okresu przedawniania?

Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Czasem jest to dzień 
zawarcia umowy, czasem ostatni dzień miesiąca, w którym dana 
usługa została wykonana, itp.

W przypadku wątpliwości, czy dany dług jest przedawniony, za-
chęcamy do kontaktu z naszym ekspertem.

Agnieszka Sità
prawnik w ASBL Trampolina,

współpracownik Kancelarii Notarialnej w Brukseli
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Dochód gwarantowany, inaczej nazywany bezwarunko-
wym dochodem podstawowym, stał się ostatnio przed-
miotem dyskusji w Polsce. Istota tego świadczenia so-
cjalnego polega na wypłacaniu comiesięcznie z budżetu 
państwa każdemu dorosłemu obywatelowi Polski świad-
czenia w określonej wysokości (aktualnie przyjmuje się 
1300 zł), przy czym świadczenia na rzecz dzieci, w tym 
500+, mają pozostać niezmienione. Jak nazwa wskazu-
je, jest to dochód bezwarunkowy, czyli wypłacany bez 
żadnych warunków, poza tym jednym – że jest się oby-
watelem danego kraju, ma zaś na celu zapewnienie pie-
niędzy na zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Autorem projektu na terenie Polski jest Stowarzyszenie 
Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza. Według planów 
stowarzyszenia przez dwa lata od 5000 do 31 000 Polaków 
będzie otrzymywać 1300 zł w ramach bezwarunkowego 
dochodu podstawowego. 

Co prawda, jak zapewniają propagatorzy tego świadczenia, 
dyskusja ma charakter wstępny i będzie rozwijana dopiero 
po przeprowadzeniu eksperymentu w 10 gminach woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego.

Celem eksperymentu jest sprawdzenie, jak badana grupa 
wykorzysta „świadczenie za darmo”, czy pieniądze te zain-
westuje – i w co, czy po prostu przeznaczy na konsumpcję, 
czy może spłaci swoje zobowiązania, wreszcie – jak świad-
czenie wpłynie na aktywność zawodową mieszkańców 
gmin. Poza tym badane będzie, jak ludzie zmieniają swoje 
zachowanie, gdy mają zapewnione bezpieczeństwo socjal-
ne poprzez zagwarantowany comiesięczny dochód. 

PRAWO W POLSCE

Dyskusje o dochodzie  
gwarantowanym w Polsce

O planach przetestowania tego rozwiązania w Polsce pi-
sze portal uniwersyteckie.pl, podlegający Uniwersytetowi 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. „W maju 2021 r. Niemiec-
ki Instytut Badań Ekonomicznych rozpoczął eksperyment, 
w którym przez trzy lata 122 osoby otrzymują 1200 euro. 
W Katalonii wkrótce rozpocznie się pięcioletni program – 
5000 osób będzie otrzymywać 700–900 euro i 300 euro na 
dzieci przez 24 miesiące. W Polsce natomiast Stowarzysze-
nie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza planuje ekspe-
ryment w północnych gminach, leżących przy granicy z Ro-
sją. (…) Ten obszar źle wypada pod względem dochodów, 
ubóstwa, aktywności gospodarczej i bezrobocia. Interwen-
cja, jaką byłby program pilotażowy bezwarunkowego docho-
du podstawowego, mogłaby przynieść istotny efekt. Jest to 
region wyludniający się, popegeerowski, mocno dotknięty 
przez skutki transformacji ustrojowej, ale także zamknięcia 
małego ruchu granicznego w 2018 r.” – tłumaczy dr Maciej 
Szlinder z UAM.

Pomimo tego, że w kilku państwach Unii Europejskiej na 
ograniczonym terenie taki eksperyment już przeprowadzo-
no, warto podkreślić, że w Szwajcarii w drodze referen-
dum obywatele tego kraju zajęli negatywne stanowisko 
względem dochodu gwarantowanego. Proponowano tam 
świadczenie w wysokości 2500 franków szwajcarskich mie-
sięcznie. Absolutna większość Szwajcarów biorących udział 
w referendum, bo aż 78%, powiedziała stanowcze „nie” dla 
tego typu rozwiązania. 

Wśród opinii krytycznych proponowanej dystrybucji środków 
publicznych są głosy wskazujące na gigantyczne opodatkowa-
nie obywateli w celu zdobycia środków na darmowe rozdaw-
nictwo, rozleniwienie beneficjentów świadczenia, wzrost cen 
dóbr i usług konsumpcyjnych, spowolnienie rozwoju gospo-
darczego kraju na skutek m.in. zahamowania przedsiębior-
czości czy też możliwy wzrost przestępczości spowodowany 
skokowym wzrostem sprzedaży alkoholu. Jak twierdzą auto-
rzy projektu, środki mają pochodzić ze źródeł rządowych i eu-
ropejskich, w związku z tym obawę budzi uzależnienie się od 
instytucji zapewniających darmowy pieniądz.

W serwisie internetowym YouTube na kanale radia RMF24 
dostępny jest wywiad przeprowadzony przed red. Roberta 
Mazurka z dr. Maciejem Szlinderem, prezesem Polskiej Sie-
ci Dochodu Podstawowego, o bezwarunkowym dochodzie 
podstawowym.

Agnieszka Hajdukiewicz
radca prawny
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HUMOR

Rozmawia 2 kolegów:
– Wczoraj przyszedł mi rachunek za prąd i 
gaz. Zrobiłem kalkulację: jeśli zimę spędzę na 
Majorce, wyjdzie mi taniej o 200 zł.

• • •

Nauczycielka pyta Artura:
– Gdybym dała ci 2 koty, kolejne 2 koty, i ko-
lejne 2 koty, ile miałbyś kotów?
– Siedem.
– Słuchaj dokładnie, Gdybym dała ci 2 koty, 
kolejne 2 koty, i kolejne 2 koty, ile miałbyś 
kotów?
– Siedem.
– Dobra to może tak, jakbym dała ci 2 jabł-
ka, kolejne 2 jabłka, oraz kolejne 2 jabłka, ile 
miałbyś jabłek?
– Sześć.
– To dlaczego gdy pytałam o koty, mówiłeś 
że siedem?
– Już mam jednego kota.

• • •

Rozmawia dwóch kolegów:
– Nie boisz się, że po telefonie będzie Ci bu-
szował Pegasus?
– Od dawna mi buszuje., tylko jego prawdzi-
we imię to Grażyna.

• • •

Doświadczony adwokat udziela rad począt-
kującemu koledze:
– Pamiętaj, aby w sądzie przemawiać jak naj-
dłużej. Im dłużej będziesz przemawiać, tym 
dłużej Twój klient będzie na wolności.

• • •

Leci pasażer polskimi liniami lotniczymi. Pod-
chodzi do niego piękna i miła stewardessa i 
pyta:
– Życzy pan sobie obiad?
– A jaki jest wybór?
– Tak lub nie.

• • •

Pułkownik pyta swoich żołnierzy:
– Kto jedzie na wykopki ziemniaków siostry 
generała?
Zgłasza się trójka ochotników.
– Dobrze więc, wy jedziecie, reszta idzie na 
nie piechotą.

• • •

Na izbie przyjęć:
– Dzień dobry ma Pan kapcie? 
– Dzień dobry mam. 
– Szlafrok? 
– Tak. 
– Pościel jest? 
– Jest. 
– Poduszka, kołdra, materac? 
– Tak, wziąłem. 
– Dobrze, a kim jest ten pan obok w białym 
fartuchu? 
– Na wszelki wypadek wziąłem też lekarza 
jakbyście nie mieli.

• • •

Spotykają się dwaj starsi Żydzi
– Mosze Nissenbaum umarł. Idziesz na po-
grzeb?
– Czemu mam iść? On na mój przyjdzie??

• • •

Lekarz do pacjenta:
– Gratuluję, nie ma Pan wysokiego ciśnienia.
– To zasługa żony.
– Tak dba o Pana?
– Wyjechała do sanatorium.

• • •

Dwie blondynki patrzą na księżyc.
– Myślisz, że tam jest życie? – zastanawia się 
jedna.
– Pewnie, przecież pali się światło!

• • •

Synek mówi do tatusia:
– Tatusiu, zrób żeby słoniki biegały.
– Syneczku, słoniki są zmęczone.
– Tatusiu błagam, zrób żeby słoniki biegały.
– Synku, słoniki są naprawdę bardzo zmęczo-
ne. Cały dzień biegały na Twoją prośbę.
– Tatusiu proszę! Ostatni raz...
– No dobrze, ale to już ostatni raz bo słoni-
ki padną! Kooompaniaaaaaa! Maski włóż!!! 
Trzy okrążenia dookoła poligonu!

• • •

Skręcałem szafkę z ojcem i wywiązał się taki 
dialog:
– Synek, podaj mi śrubokręt.
(obok leżało 10 śrubokrętów)
– Jaki?
– Krzyżakowy.
(wszystkie były krzyżakowe)
– Ale który?
– *sapnięcie, bo tata trzymał te szafkę*  
Ten większy!
– Ale większy od czego?
– OD TEGO MNIEJSZEGO!

• • •

Jedzie kobieta samochodem. Nagle usły-
szała głośny hałas na zewnątrz, zatrzymała 
się, wychodzi z samochodu i patrzy wkoło. 
Zobaczyła na ziemi jakąś część, dźwiga ją z 
trudem próbując dopasować ją gdzie się da. 
Nie mogąc znaleźć miejsca, z którego od-
padła, zataszczyła część na tylne siedzenie 
i jedzie do mechanika. Po przeglądzie me-
chanik mówi:
– Samochód w zupełnym porządku, ale ten 
właz kanalizacyjny trzeba odwieźć na miejsce...

• • •

– Mamo, jak będę duży, to ożenię się z Kasią.
– Synku, ale na ślub muszą zgodzić się dwie 
osoby!
– Fajnie... To ożenię się jeszcze z Anią.

• • •

Ojciec czyta na dobranoc bajkę swojemu sy-
nowi. Po pół godzinie przychodzi mama i się 
pyta:
– I co, śpi?
Na to syn odpowiada:
– Nareszcie śpi.
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   Sprzedam
  Sprzedam spacerówkę 2-miejscową, 

łóżeczko, konika bujanego plastikowego 
(Little Tikes) oraz łóżeczko turystyczne. 
Wszystko w idealnym stanie.  
T. 0498 362 036, po 18h

  Sprzedam konsolę Xbox x 1TB. Stan 
bardzo dobry, w zestawie: 2 pady, kabel 
zasilania, kabel hdmi, konsola. Cena 130€ 
nie podlega negocjacji. T. 0497 684 052

  Sprzedam nowy kojec dla dziecka. W 
sklepie kosztuje 140€. T. 0488 586 632

  Komplet opon: Continental EcoContact 
6 o wymiarach 235/55 R18 V. Opony są 
w bardzo dobrym stanie, ich przebieg to 
jedynie 13 000 km, opony z roku 2020.  
Cena 150€. T. +32491 710 509

  Praca: szukam
  Szukam pracy, wykonuję prace 

wykończeniowe wnętrz, wszelkie naprawy, 
łazienki, malowanie, szpachlowanie, 
tynki, parkiety, konstrukcje i wiele innych, 
jestem dokładny, posiadam wieloletnie 
doświadczenie, T. 0489 893 235

  Kobieta szuka legalnej pracy z 
zakwaterowaniem, na produkcji, 
magazynie mam prawo jazdy BE z 
dodatkowymi uprawnieniami, obsługuję 

też wózki widłowe ale nie mam uprawnień. 
T. +48505 338 596

  Szukam pracy w budownictwie lub przy 
montażu konstrukcji stalowych, spawaniu. 
T. 0467 649 212

  Poszukuję pracy w budownictwie lub w 
innej branży. T. 0467 804 914

  Szukam godzin od listopada, na terenie 
Brukseli. T. 0488 172 993

  Szukam stałki dojazdowej lub godziny od 
listopada, okolice Overijse / Waterloo.  
T. 0488 172 993

  Mieszkanie: wynajmę
  Wynajmę mieszkanie duże i słoneczne 

na pierwszym pietrze o powierzchni +-100 
m 2 znajdujące się na Uccle, rue de l’Étoile 
blisko sklepów, komunikacji miejskiej. 
Mieszkanie posiada 2 sypialnie, salon z 
jadalnią oraz kuchnię otwartą super wypo-
sażoną (lodówka z zamrażalnikiem, płyta 

indukcyjna, piekarnik, zmywarka, okap), 
przedpokój, toaleta osobna, łazienka z 
prysznicem plus małe biuro na werandzie 
zamkniętej, piwnica przystosowana do 
pralni. Cena 990€ bez dodatkowych opłat 
komunalnych. T. 0478 409 949

  A louer appartement 2 ième étage, 1070 
Anderlecht, Rue Démosthène 170 (bâti-
ment entièrement rénové), 2 chambres, 
living +cuisine ouverte, salle de bains, 
terrasse- chauffage individuel, superficie 
60 m2 / peb D 184 kWh/m2/an. Prix 800€ 
par mois+ garantie 2 mois, informations /
visites: 02.411.79.11 (heures de bureau Nl/ 
Fr), email: bbci@telenet.be

  A louer appartement 1 étage; 1080 
Molenbeek, Rue des Bégines 33 (batiment 
entièrement rénové), 1 chambre, living 
+cuisine ouverte, salle de bains, balcon, 
nouvelle installation chauffage, superficie 
46 m2 / peb C 133 kWh/m2/an. Prix 750€ 
par mois, garantie 2 mois, information/visi-
tes: 02.411.79.11 (heures de bureau Néer-
landais/ Français) email: bbci@telenet.be

  Wynajmę mieszkanie na Bockstael blisko 
metra, cena 600€. T. 0486 844 569

  Szukam współlokatorki niepalącej do 
3-pokojowego mieszkania, TV polska, inter-
net,umeblowane, Laeken (tram 7,3,  
bus 53), cena 460€. T. 0485 629 355

  Mieszkanie Gent, cena 450€ miesięcznie, 
bez meldunku. T. 0484 318 906

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

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

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

Codziennie na www.gazetka.be nowe ogłoszenia!

SPRZEDAŻ I NAPRAWA
SMARTPHONY, TABLETY, KOMPUTERY

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

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

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

RUE DES MENAPIENS 44    
1040 ETTERBEEK         

(         MERODE)
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02/7207207

 SERVICE

POLSKI SKLEP SPOŻYWCZY DO PRZEJĘCIA
Sklep SUPERSMAAK w centrum Wemmel 
dobra lokalizacja, dobrze prosperujący, 

w pełni wyposażony.
Adres: Chaussée de Merchtem 61 

1780 Wemmel
Więcej informacji: 0494 725 910, 
mail: supersmaak@hotmail.com
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JOBS@CONTAINERSMAES.BE
+32 (0)472 722 522

O P E R A T O R  K O P A R K I
O P E R A T O R  Ł A D O W A R K I  K O Ł O W E J
L O K A L I Z A C J A :  V I L V O O R D E

Poszukujemy: 
K I E R O W C Y  C / C E

L O K A L I Z A C J A :  V I L V O O R D E  

-Atrakcyjne 
wynagrodzenie

 
-Korzyści pozaprawne

 
-Samochód służbowy 

 

-Atrakcyjne 
wynagrodzenie

 
-Korzyści pozaprawne

 
-Samochód służbowy 
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  Mieszkanie: szukam
  Szukam pokoju do wynajęcia w Brukseli 

z dobrym dostępem do metra, pracuję od 
poniedziałku do soboty, spokojny, nie piją-
cy mężczyzna. Bez meldunku, cena 400€.  
T. +32466 466 471

  Praca: zatrudnię
Aktualne ogłoszenia biur pracy  

znajdziesz na naszej stronie  
www.gazetka.be

  Zlecenia dla podwykonawców z Drukiem 
A1. Aktualne zlecenia: murarze - rejon 
Waregem. Malarz - rejon Oostrozebeke. 
Pomocnicy przy pracach rozbiórkowych - 
rejon Gent. T. 0032492 369 163

  Poszukujemy serwisanta/mechanika 
do pracy w Belgii. Wykonywanie przeglą-
dów, naprawa karoserii, drobne naprawy 
wewnątrz i zewnątrz naczep chłodni przy 
użyciu smaru, żywicy, gorącej plexi i polie-
stru, czasem piaskowanie części nadwozia. 
Miejsce pracy: Lommel
Wymagania: doświadczenie na podobnym 
stanowisku, umiejętność wykonywania na-
praw karoserii, innych napraw przy użyciu 
żywicy, plexi, smarów, czynna działalność 
gospodarcza, komunikatywna znajomość 
języka angielskiego sumienność, precyzja i 
dokładność w pracy. Oferujemy: wynagro-
dzenie:  24€/h, pomoc w zakwaterowaniu 
w pobliżu projektu, wsparcie polskiego 
koordynatora, rozliczenia co dwa tygodnie. 
T.+48 797 907 910, e-mail: rekrutacja@
mava.com.pl Prosimy o dodanie w CV zgo-
dy na przetwarzanie danych osobowych.

  Do pracy na budowie apartamentowców 
poszukujemy doświadczonych murarzy. 
Murowanie fasad klinkierowych. Praca 
w Belgii okolice Hasselt, Herselt, Alken 
(Limburgia).
Wymagania: doświadczenie w murowa-
niu klinkierem, dokładność, precyzyjność, 
samodzielność w pracy, mile widziana 
podstawowa znajomość języka angielskie-
go oraz własny samochód. Oferujemy: 
stabilne zatrudnienie na podstawie umowy 
o pracę lub na kontrakcie B2B (praca na 
A1), atrakcyjną stawkę, gwarancję godzin, 
wsparcie polskiego koordynatora. Kontakt: 
+48 797 907 910, e-mail: rekrutacja@
mava.com.pl Prosimy o dodanie w CV zgo-
dy  na przetwarzanie danych osobowych.

  Poszukujemy dwóch podwykonawców 
do pracy przy dociepleniach tradycyjnych 
na styropianie. Praca przy ocieplaniu bu-
dynków mieszkalnych w Houthalen. Start: 
22 lub 29 sierpnia 2022. Wymagania: do-
świadczenie przy elewacjach tradycyjnych, 

czynna działalność gospodarcza, samochód 
na wyjazd, znajomość języka angielskiego 
na poziomie podstawowym. Nasza oferta: 
stawka: 22€/h, gwarancję godzin, wsparcie 
polskiego koordynatora na czas trwania 
projektu. Kontakt: +48 797 907 910. CV 
można przesyłać na adres rekrutacja@
mava.com.pl, Prosimy o dodanie w CV zgo-
dy na przetwarzanie danych osobowych.

  Praca w Belgii u jednego z naszych klien-
tów w miejscowości Ieper na stanowisku 
pracownik serwisu technicznego. Firma 
została założona w 1986 roku i specjalizuje 
się w produkcji oraz pakowaniu chusteczek. 
Zakres obowiązków: konserwacja instalacji 
technicznych oraz maszyn, współpraca z 
innymi specjalistami – w przypadku poważ-
nych awarii, dbanie o utrzymaniu porządku 
na podległym terenie. Wymagania: podsta-
wowa wiedza z zakresu elektryki i elektro-
niki, podstawowa znajomość pneumatyki i 
mechaniki, znajomość języka angielskiego 
w stopniu min. dobrym, gotowość do pod-
jęcia stałej współpracy w systemie zmia-
nowym, mile widziane doświadczenie na 
podobnym stanowisku (operator maszyn, 
operator produkcji, pracownik produkcji), 
świadomość pracy fizycznej, gotowość 
do stałej współpracy, prawo jazdy kat. B. 
Stawka: 18 € brutto, dodatki: premia na 
zakończenie roku kalendarzowego- 8,33% 
wynagrodzenia rocznego brutto - przysłu-
guje jeżeli pracownik przepracuje minimum 
65 dni w danym okresie rozliczeniowym 
przypadającym w obrębie roku kalenda-
rzowego - wypłacane przez SociaalFonds, 
Dodatek wakacyjny w wysokości 15,38% 
wynagrodzenia rocznego brutto za okres 
przepracowany w danym roku kalendarzo-
wym(wypłata następuje w czerwcu roku 
następnego - wypłacane przez RJV (insty-
tucjarządowa Rijksdienstvoor jaarlijkse 
vakantie), bon żywieniowy o wartości 8€ 
na dzień pracy po 80 dniach zatrudnienia- 
środki są wpłacane miesięcznie na dedy-
kowaną do tego kartę. Wynagrodzenie jest 
wypłacane tygodniowo.Zakwaterowanie: 
Kwaterunek znajduje się w miejscowości 
Menen. Do pracy dojeżdża się samocho-
dem ok. 20 min. T. +48 412 305 160

  Różne 
  Oddam segregatory używane w dobrym 

stanie, szer. 7 cm, różne kolory około 40 
szt. Minimalna ilość 10 szt. Odbiór po 
18:30. T. 0499 620 309

  Czy ktoś ma do oddania lub sprzedania 
książki dla osób dorosłych. Interesują mnie 
kryminały, zagadki, horrory, proszę o kon-

takt mieszkam w pobliżu Marcinelle.  
T. 0497 855 321

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

 Wiadomości osobiste
  Mężczyzna 50 lat 176/85 miły kulturalny 

całkowicie wolny, nie pijący szuka pani 
szczupłej lub przynajmniej zgrabnej w 
zbliżonym wieku o spokojnym usposobie-
niu, chętnie gdybyś miała dość Brukseli, 
mieszkam kawałek od tego pełnego atrak-
cji miasta. Więcej później, odezwij się do 
mnie. T. 0470 028 190 

  Nieruchomości
 Sprzedam pilnie dom drewniany do 

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

 Sprzedam dom mieszkalny, ok. 200m z 
działką zagospodarowaną o powierzchni 7 
arów w Siemiatyczach. T. 0474 637 308 lub 
0475 616 654

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

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

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

 Sprzedam 7 arów, dom 220m,  
zamieszkały, 2 piętra i parter, Siemiatycze.  
T. 0475 61 66 54 i 690 585 939  
(0474 637 308)
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ANONIMOWI HAZARDZISCI
Informacje na temat uzależnienia od 

hazardu oraz zdrowienia  
pod numerem; +32 485 869 003

Spotkania AA -Anonimowych 
Alkoholików w Antwerpii zapraszamy na 

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

Adres: 2600 Antwerpia,  
Langebeeldekensstraat 18.  

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

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

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

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

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

Informacje na stronie internetowej: www.aaintergrupaardeny.eu  

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

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

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

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

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

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

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

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

Odwiedź, dowiedz się i do ataku!

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

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

Bardzo serdecznie zapraszamy!

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

którym bliski jest problem alkoholowy. 
Czwartek godz. 20.00,  

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

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

MITINGI ANONIMOWYCH 
NARKOMANÓW 

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

Lange Beeldekensstraat 18
2060 Antwerpia

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

życiu bez narkotyków.

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

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

Zapisy: terapiadda.geel@gmail.com

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

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

MASZ PROBLEM Z PICIEM

Polskojęzyczna Wspólnota 
Anonimowych Alkoholików 

Antwerpia zaprasza na spotkania

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

tel. (+32) 0484 931 102



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

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

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

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

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

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

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

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

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

NIEZBĘDNE ADRESY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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