






W sierpniu inflacja w Belgii wyniosła 10,5% 
w skali roku (wg Statbelu). Bardzo wyso-
ka inflacja w Belgii i innych krajach Unii 
Europejskiej to głównie skutek wysokich 
cen energii. Za energię elektryczną płaco-
no w sierpniu 2022 r. o 57% więcej niż rok 
wcześniej, a gaz podrożał w tym czasie aż 
o 107%.
Gdyby nie brać pod uwagę cen energii, in-
flacja byłaby prawie dwa razy niższa i wynio-
słaby 5,5%.
Aktualna inflacja to też skutek pandemii 
i wojny w Ukrainie. Oprócz cen energii in-
nym ważnym czynnikiem wpływającym 
na wzrost inflacji są ceny żywności. Jedze-
nie i napoje kosztowały w sierpniu 2022 r. 
o 10,3% więcej niż rok wcześniej. Oleje 
podrożały w ciągu roku aż o 21%, pieczywo, 
nabiał i ryby o 13%, a mięso o ponad 10%.
Usługi były w sierpniu 2022 r. o 4,3% droż-
sze niż rok wcześniej. Alkohol i wyroby ty-
toniowe podrożały w ciągu roku o prawie 
7%, a wzrost cen w branży gastronomicznej 
i hotelarskiej wyniósł prawie 6%.

•••

W najnowszym raporcie ONZ z okazji Świa-
towego Dnia Ludności, który odbył się 
11 lipca, poinformowano, że 15 listopada 
tego roku Ziemia przekroczy próg 8 mld lu-
dzi. To o jeden miliard więcej niż w 2010 r., 
a szacuje się, że do 2100 r. liczba ta ustabili-
zuje się na poziomie ok. 10 mld.

•••

Telewizja wciąż pozostaje najpopularniej-
szym źródłem informacji o aktualnych wy-
darzeniach w kraju i na świecie. W skali ca-
łej UE telewizję za główne źródło informacji 

uznaje 75% mieszkańców. W Belgii – 70% 
mieszkańców. Radio to jedno z głównych 
źródeł informacji dla 48% mieszkańców 
Belgii, portale internetowe dla 37%, media 
społecznościowe dla 22%, a prasa druko-
wana dla 23%. W grupie wiekowej 55 lat 
i więcej telewizja jest jednym z głównych 
źródeł informacji dla aż 83% belgijskich 
ankietowanych. W przypadku mieszkań-
ców Belgii w wieku od 15 do 24 lat to me-
dia społecznościowe są najważniejszym 
źródłem informacji (twierdzi tak prawie 
połowa ankietowanych w tym wieku). Za-
ufaniem największej grupy mieszkańców 
cieszą się w Belgii media publiczne.
W Polsce media publiczne cieszą się dużo 
mniejszym zaufaniem. Jedynie 23% ankie-
towanych z Polski wybrało je jako jedno 
z najbardziej zaufanych źródeł informacji. To 
ponad dwa razy mniej niż średnia dla całej 
Unii Europejskiej.
Niski poziom zaufania społecznego wobec 
TVP oraz publicznych stacji radiowych wiąże 
się zapewne z upolitycznieniem tych me-
diów. Od czasu przejęcia władzy przez PiS 
media publiczne w Polsce – a w szczególno-
ści programy informacyjne TVP – zdecydo-
wanie wspierają rząd i zwalczają opozycję.

•••

Belgia jest tym krajem w Europie, gdzie pła-
ci się najwięcej podatków. Według raportu 
OECD osoby samotne, bez dzieci, które otrzy-
mują średnią pensję, muszą przeznaczać pra-
wie 52,3% wynagrodzenia na podatki.
Według Statbelu mediana wynagrodzenia 
w 2019 r. wyniosła 3486 euro. W przypad-
ku takiej pensji osoba samotna bez dzieci 
musiałaby zapłacić aż 1812 euro podatku, 

co oznacza, że do dyspozycji pozostałoby jej 
wynagrodzenie w wysokości 1674 euro.
W innych krajach europejskich należących 
do OECD procent podatku od wynagro-
dzenia dla osób samotnych bez dzieci jest 
niższy. Średnio inni obywatele Europy mu-
szą zapłacić 41,3% podatku. W powyższym 
przykładzie wynagrodzenie netto wynio-
słoby więc około 2057 euro. Warto jednak 
zauważyć, że mediany wynagrodzeń różnią 
się w poszczególnych krajach europejskich.
W przypadku osób samotnych, bez dzieci 
i z wyższym niż przeciętne wynagrodzeniem 
podatki wzrastają do 59% ich pensji. Dla 
osób z wynagrodzeniem poniżej średniej 
krajowej podatek spada do 46%.

•••

Największą część terytorium Belgii zajmują 
grunty rolne – w 2021 r. obejmowały one po-
wierzchnię prawie 1,4 mln hektarów, co sta-
nowiło około 45% całości terytorium kraju.
Łączna powierzchnia lasów w Belgii to 
604 tys. hektarów, czyli około 20% całości 
lądowej powierzchni państwa.
W sumie tereny wykorzystywane do dzia-
łalności rolnej oraz lasy zajmują niespełna 
2 mln hektarów i stanowią prawie dwie 
trzecie (65%) powierzchni Belgii.
Tereny mieszkalne w Belgii to jedynie 
279 tys. hektarów, czyli 9% powierzchni kra-
ju. Z kolei 215 tys. hektarów, czyli około 7% 
powierzchni, to tereny przypisane do kate-
gorii transport i telekomunikacja, czyli np. 
drogi i linie kolejowe.
Łączna powierzchnia lądowa Belgii to po-
nad 3 mln hektarów – poinformował urząd 
Statbel.
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BRUXELLES (HAREN)

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

UBRANIA ROBOCZE, DACHY, NARZĘDZIA

CHAPECHAPE  

49€ 

HTVA/TONNE

MIESZANKA 
250kg CEMENTU NA M³

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

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

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

BIGMAT HAREN       @BIGMATHAREN

ODWIEDŹ NASZ NOWY   

SHOWROOM



W I A D OMO Ś C I
ŚWIAT POŻEGNAŁ 
KRÓLOWĄ WIELKIEJ 
BRYTANII 
Po ponad 10 dniach żałoby w Wielkiej Bryta-
nii 19 września odbył się w Londynie pogrzeb 
królowej Elżbiety II. 96-latka zmarła 8 wrze-
śnia po 70. latach panowania.

Trumna z ciałem zmarłej monarchini została 
przewieziona do Opactwa Westminsterskie-
go na specjalne nabożeństwo, na którym 
obecni byli członkowie brytyjskiej rodziny 
królewskiej, premier Liz Truss i lider opozycji 
Keir Starmer, wszyscy żyjący byli premierzy, 
władze Izby Gmin i Izby Lordów, przedstawi-
ciele władz Szkocji, Walii i Irlandii Północnej, 
reprezentanci 145 państw, w tym 19 mo-
narchów, 48 prezydentów i 22 premierów, 
a także ok. 200 osób, które w czerwcu zostały 
uhonorowane przez królową odznaczeniami 
za działania na rzecz lokalnych społeczności.

Po zakończeniu nabożeństwa W Opactwie 
Westminsterskim trumnę z ciałem przewie-
ziono do zamku w Windsorze, gdzie w czasie 
kolejnego nabożeństwa w kaplicy św. Jerze-
go została opuszczona do krypty królew-
skiej. Wieczorem umieszczono ją w kryptach 
zamku Windsor, gdzie królowa spoczywać 
będzie obok swego ojca Jerzego VI i męża 
księcia Filipa.

Na uroczystości żałobne zaproszono ok. 500 za-
granicznych gości z całego świata. Na ulicach 
Londynu monarchinię pożegnało prawie 
2 mln osób, a transmisję z uroczystości na 
całym świecie mogło śledzić ok. 4 mld ludzi.

WOJNA W UKRAINIE
Mobilizacja w Rosji
Władimir Putin 21 września ogłosił częściową 
mobilizację wojskową, która ma objąć rezer-
wistów; osoby, które odbyły służbę w wojsku. 
Na front może trafić nawet 300 tys. nowych 
żołnierzy. 

Po podaniu informacji w Rosji wybuchła pa-
nika. Media informują o wykupionych w cią-
gu godziny biletach lotniczych do Stambułu 
i Erywania. Masowo w Google wyszukiwane 
są także frazy dotyczące opuszczenia kraju 
i uniknięcia służby w wojsku. 

Zbrodnie wojenne
W Iziumie na północnym wschodzie Ukrainy 
po wyzwoleniu miasta ukraińskie władze po-
informowały o odnalezieniu w lesie pod Iziu-
mem co najmniej 445 grobów ofiar rosyjskiej 
okupacji. Ekshumowano dotychczas ze skupi-
ska pochówków 436 ciał. Niektóre groby, jak 
podawano, były podpisane, większość była 
tylko ponumerowana. Odnaleziono również 
zbiorowy grób 17 ukraińskich żołnierzy. Eks-
humacja jest prowadzona w celu ustalenia 
przyczyn śmierci wszystkich zmarłych. Część 
z nich ma ślady tortur, są ciała ze związany-
mi rękami. Wojska rosyjskie wycofały się 
z Iziumu w wyniku ukraińskiej kontrofensywy 
10 września.

W wystąpieniu przed Radą Praw Człowieka 
Erik Mose, przewodniczący komisji śledczej 
ONZ ds. Ukrainy, ogłosił, że na podstawie 
zebranych dowodów Komisja „doszła do 
wniosku, że na Ukrainie popełnione zostały 
zbrodnie wojenne”. Zaznaczył, że na okupo-
wanych przez Rosję terenach Ukrainy doszło 
do gwałtów, tortur i więzienia dzieci.

Pseudoreferendum 
23 września rosyjskie władze okupacyjne 
we wschodniej Ukrainie rozpoczęły pseudo-
referendum dotyczące przyłączenia czte-
rech regionów: donieckiego, ługańskiego, 
zaporoskiego i chersońskiego. Władze ukra-
ińskie informują, że w Biłowodsku w obwo-
dzie ługańskim ludziom, którzy nie przyjdą 
na rosyjskie pseudoreferendum, zagrożono 
zwolnieniem z pracy i przekazaniem ich na-
zwisk służbom bezpieczeństwa powołanym 
przez separatystów. Służba Bezpieczeń-
stwa Ukrainy (SBU) oświadczyła, że ustaliła 
nazwiska ok. 1500 osób zaangażowanych 
w pseudoreferendum na okupowanych ob-
szarach obwodu zaporoskiego na południu 
kraju. Są to głównie funkcjonariusze resor-
tów siłowych Rosji.

NOWA PREMIER WIELKIEJ 
BRYTANII
Nową liderką Partii Konserwatywnej zo-
stała dotychczasowa minister spraw za-
granicznych Liz Truss. W swoim pierwszym 
przemówieniu Truss zapewniła, że Partia 
Konserwatywna wygra wybory w 2024 r.

Truss dostała 81,3 tys. głosów członków 
Partii Konserwatywnej, a jej konkurent, 
były minister finansów Rishi Sunak – 
60,3 tys. Wynik jest zgodny z przewidywa-
niami, bo od czasu, gdy w drugiej połowie 
lipca Truss i Sunak po serii głosowań w klu-
bie poselskim konserwatystów przeszli do 
decydującej tury, wszystkie sondaże wska-
zywały na wyraźne zwycięstwo szefowej 
dyplomacji.

47-letnia Truss zastąpi Borisa Johnsona w roli 
premiera Wielkiej Brytanii. Stanie się trzecią 
kobietą na tym stanowisku. Jej poprzed-
niczki – Margaret Thatcher (1979–1990)  
i Theresa May (2016–2019) również wywo-
dziły się z Partii Konserwatywnej.

MASOWE PROTESTY 
W IRANIE
W Iranie nie ustają protesty po śmierci 
22-latki, która została zatrzymana przez po-
licję ds. moralności. Podczas ogarniających 
kraj demonstracji przeciwko władzy ajatol-
lahów Iranki publicznie palą swoje hidżaby. 
W sieci zamieszczają filmy, na których wi-
dać, jak ścinają włosy. W wyniku starć z po-
licją życie mogło stracić już ponad 30 osób 
– przekazują media.

Demonstracje ogarnęły już 16 z 31 prowin-
cji kraju. Władze próbują ograniczyć dostęp 
do internetu, aby przeciwdziałać rozprze-
strzeniającym się demonstracjom. 

22-letnia Mahsa Amini została w ubie-
głym tygodniu zatrzymana przez policję 
ds. moralności w sprawie nakrycia głowy. 
Zdaniem funkcjonariuszy niedostatecznie 
zasłaniało jej włosy. Kobieta po zatrzyma-
niu zapadła w śpiączkę i zmarła w szpitalu. 
Rodzina oskarżyła funkcjonariuszy państwa 
o przemoc wobec kobiety. Zgodnie z pra-
wem szariatu, które wprowadzono w Ira-
nie w 1979 r., kobiety mają zakrywać wło-
sy i nosić długie, luźne ubrania, aby ukryć 
swoją sylwetkę. Obywatelom sprzeciwia-
jącym się grozi upomnienie, grzywna lub 
areszt.
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14,02€ brutto dla osób z całym etatem (38 godzin)
13,62€ brutto powyżej 30 godzin
13€ brutto poniżej 30 godzin
12,65€ brutto dla osób od 13 godzin
Bony żywnościowe w wysokości 7,50 € od pierwszego dnia pracy
(minimalny wkład własny: 1,09€)
Zwrot kosztów transportu 100% (również poza miastem)
Płatny czas transportu między klientami
Wynagrodzenie zawsze na czas
Zaliczkę w połowie miesiąca
Prezent i upominki świąteczne
Komfortowe obuwie i praktyczne ubrania robocze
Zwrot za koszty prania odzieży
Płatne szkolenia zawodowe
Płatne dni wolne podczas nieobecności klienta
Miłą, zaufaną i profesjonalną obslugę po polsku
Pomoc w sprawach administracyjnych (rozliczenia podatkowe, 
ubezpieczenia, bank, itp.)

Nasza firma oferuje:

Współpracę ze związkami zawodowymi
Nie wymagamy podpisywania umów z klientami!

 

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

BIURO ETTERBEEK - La Chasse
Chaussée de Wavre 709
1040 Etterbeek
Tel : 02 681 17 94
Gsm : 0492 976 828
Pon.-pt. : 9.00 – 18.00
Sobota: 10.00 – 18.00
W ostatni dzień miesiąca
Czynne do godziny 19.00

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

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

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

BIURO JETTE
Avenue de Jette 218 – 1090 Jette
Gsm: 0492 976 805
Pon., wt., czw. : 9.00 – 17.00

BIURO ANDERLECHT
Boulevard Sylvain Dupuis 264
1070 Anderlecht
Gsm: 0492 976 810
Pon.- śr. : 9.00 – 17.00
Czw. – pt: 9.00 – 16.30

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

e-mail: orchidea.ts@gmail.com
www.facebook.com/orchidea.ts

WITAMY W NASZYM NOWYM 
BIURZE NA JETTE:

Avenue de Jette 218, 1090 Jette 
Zapraszamy w poniedziałki, wtorki i czwartki od 9h do 17h



Zelandii, RPA, Pakistanu i Cej-
lonu (Sri Lanka), a także głową 
Królestw Wspólnoty. Panowa-
ła w czasie wielkich zmian po-
litycznych, takich jak konflikt 
w Irlandii Północnej, decen-
tralizacja w Wielkiej Brytanii, 
dekolonizacja Afryki oraz przy-
stąpienie Wielkiej Brytanii do 
Wspólnot Europejskich i wy-
stąpienie z Unii Europejskiej. 

  

 
 

Koronacja Elżbiety na królową 
była pierwszym tego typu wy-
darzeniem, które transmito-
wano w telewizji. Ceremonię 
oglądało ponad 20 z 36 mln Bry-
tyjczyków, a kolejnych 11 mln słu-
chało relacji w radiu. Przy trasie, 
którą królowa wracała z Opac-
twa Westminsterskiego do Pa-
łacu Buckingham, ustawiło się 
około 3 mln osób.

 

21 października 1966 r., wsku-
tek ulewnego deszczu, na 
szkołę podstawową we wsi 
Aberfan w południowej Walii 
osunęła się część hałdy wę-
glowej .  Zg inęło wówczas 
116 dzieci i 28 dorosłych. Kró-
lowa zwlekała z wizytą przez 
ponad tydzień. Obawiała się, 
że jej obecność odwróci uwagę 
od działań ratunkowych.

swoim i w 1947 r. oficjalnie 
stała się narzeczoną Filipa. Po 
ślubie, który odbył się 20 li-
stopada 1947 r., Filip otrzy-
mał tytuł księcia Edynburga. 
Mimo nacisków rodziny pana 
młodego monarchia nie zmie-
niła swojej nazwy; Elżbieta 
nie przyjęła nazwiska rodo-
wego męża, które brzmiało 
Mountbatten, pozostając przy 
własnym nazwisku Windsor. 

Elżbieta oficjalnie tron objęła 
dzień po śmierci ojca, 6 lute-
go 1952 r., a jej koronacja od-
była się ponad rok później. 
25-letnia Elżbieta została kró-
lową siedmiu niezależnych kra-
jów Wspólnoty: Wielkiej Bryta-
nii, Kanady, Australii, Nowej 

 

Obchody 50-lecia panowania 
Elżbiety II zbiegły się ze śmiercią 
jej młodszej siostry Małgorzaty 
i ich matki (zmarły w odstęp-
stwie kilku tygodni od siebie). 
Jako pierwszy brytyjski monar-
cha od czasów królowej Wiktorii 
podczas złotego jubileuszu Elż-
bieta przemierzyła w ciągu jed-
nego roku prawie 65 tys. km. Od-
wiedziła m.in. Karaiby, Australię, 
Nową Zelandię i Kanadę, a także 
70 miast i miasteczek w 50 hrab-
stwach Wielkiej Brytanii.

 

W maju 2011 r. Elżbieta i Filip 
odwiedzili Republikę Irlandii na 
zaproszenie prezydentki Mary 
McAleese. Choć królowa w trak-
cie swojego panowania często 
odwiedzała Irlandię Północną, 
była to jej pierwsza wizyta w Re-
publice Irlandii, a także pierwsza 
od 100 lat wizyta brytyjskiego 
monarchy w tym kraju.

 

9 kwietnia 2021 r. w wieku 99 lat 
zmarł książę Filip. Małżeństwo 
Elżbiety i Filipa trwało 73 lata – 
najdłużej w historii brytyjskiej 
monarchii. Pogrzeb Filipa odbył 
się 17 kwietnia 2021 r. Zdję-
cia królowej siedzącej samot-
nie w kaplicy św. Jerzego stały 
się symbolem jej samotności 
i smutku.

 

W lutym 2022 r. rozpoczął się 
jubileusz 70-lecia rządów królo-
wej Elżbiety II. 2 czerwca odbyła 
się parada wojskowa. Królowa 
oglądała widowisko z balkonu 
Pałacu Buckingham w otocze-
niu czterech pokoleń swoich 
spadkobierców. Elżbieta II, która 
wyzdrowiała z zakażenia koro-
nawirusem, powitała zebranych 
ubrana w perły i jasnoniebieską 
sukienkę. W Londynie odbyła się 
także parada psów rasy corgi, 
które królowa uwielbiała.

Srebrny 
jubileusz – 1977 r.

Ubrana w jasnoróżowy strój 
i kapelusz ozdobiony 25 mate-
riałowymi dzwoneczkami kró-
lowa powtórzyła przyrzecze-
nie, że chce poświęcić swoje 
życie służbie narodowi. 

 

Sytuacja w małżeństwie Ka-
rola i Diany pogarszała się, 
a w 1992 r. ogłoszono decyzję 
o rozstaniu. W międzyczasie 
rozpadły się też związki innych 
dzieci królowej – księcia An-
drzeja i jego żony Sarah Fergu-
son oraz księżniczki Anny i jej 
męża Marka Phillipsa. Pod ko-
niec tego samego roku w zam-
ku Windsor wybuchł pożar, 
który strawił ponad 100 po-
mieszczeń – zamek odbudo-
wano z pieniędzy podatników, 
co poskutkowało spadkiem 
zaufania do królowej. Gdy 
Elżbieta wygłaszała przemó-
wienie z okazji 40. rocznicy 
swojej sukcesji, rok 1992 okre-
śliła jako „Annus horribilis” – 
po łac. „straszny rok”.

 

Opinia publiczna mocno kry-
tykowała rodzinę królewską 
po rozwodzie Karola i Diany 
w 1996 r., a krytykę tę wzmoc-
niły jeszcze bardziej późniejsze 
wydarzenia. 31 sierpnia 1997 r.
36- letnia ks iężna zginęła 
w wypadku samochodowym 
w Paryżu. Elżbieta początko-
wo pozostała w swojej posia-
dłości Balmoral w Szkocji i nie 
zgodziła się na opuszczenie 
flagi do połowy masztu nad 
Pałacem Buckingham ani na 
przemówienie do pogrążonego 
w żałobie narodu. Z czasem, za 
namową doradców, zmieniła 
zdanie. Flaga została opusz-
czona, a królowa pojechała do 
Londynu, skąd wygłosiła tele-
wizyjne orędzie do narodu.

 

Szczęśliwi rodzice zapewne nawet nie 
przypuszczali, że ich córka będzie najdłu-
żej panującym władcą w historii Wysp 
Brytyjskich. By do tego doszło, potrzeba 
było prawdziwego trzęsienia ziemi. Ma-
lutka Lilibet była bowiem dopiero trzecia 
w linii sukcesji. Pierwszym w kolejce do ob-
jęcia władzy był stryj Elżbiety, książę Walii 
Edward. Człowiek młody, od dzieciństwa 
przygotowywany do bycia królem. Król Je-
rzy V obawiał się jednak, czy pierworodny 
będzie umiał sprostać oczekiwaniom ro-
dziny i poddanych. Książę był człowiekiem 
bardzo niestałym w miłości, miał wiele ro-
mansów, szczególnie pociągały go mężatki.
Królowi nie podobał się styl życia syna 
i często wyrażał obawę, co się stanie, gdy 
Edward odziedziczy koronę. W roli swoje-
go dziedzica widział młodszego syna, dru-
giego w linii sukcesji Alberta, lub ulubio-
ną wnuczkę, Elżbietę. Kiedyś powiedział: 
„Mam nadzieję i modlę się do Boga, że 
mój najstarszy syn Edward nigdy się nie 
ożeni i nie będzie miał dzieci, a wtedy nic 
nie będzie stało na przeszkodzie w drodze 
Bertiego i Elizabeth do tronu”. 

Jerzy V zmarł w styczniu 1936 r. Edward 
zasiadł na tronie jako Edward VIII. Jego 
przygoda z rządzeniem trwała jednak bar-
dzo krótko. Król zapragnął ożenić się ze 

swą ukochaną, podwójnie rozwiedzioną 
Amerykanką Wallis Simpson. Ówczesne 
prawo jasno mówiło, że władca nie może 
wstąpić w związek małżeński z rozwódką. 
Edward miał trzy wyjścia: zrezygnować 
z małżeństwa z Wallis Simpson, poślu-
bić ją wbrew stanowisku gabinetu albo 
abdykować. Jasne było, że nie porzuci 
myśli o ślubie, z kolei ślub bez zgody mi-
nistrów spowodowałby podanie się rzą-
du do dymisji i kryzys konstytucyjny. Król 
wybrał więc abdykację, ustąpił z tronu 
11 grudnia 1936 r., po niespełna dwu-
nastu miesiącach panowania.  Tron 
przypadł Albertowi, drugiemu z synów 
Jerzego V i Marii Teck, dotychczas noszą-
cego tytuł księcia Yorku.

Książę i księżna Yorku – Albert i jego 
żona, pochodząca z jednego z arysto-
kratycznych rodów Elżbieta Bowes-Lyon 
– wypełniali obowiązki wynikające z by-
cia częścią rodziny królewskiej, ale nie 
byli przygotowywani do objęcia władzy. 
Albert, który przyjął imię Jerzy VI, wcze-
śniej nie brał udziału w posiedzeniach 
parlamentu, nie wiedział, jak wyglądają 
dokumenty państwowe. Był przerażony 
nową rolą i wynikającymi z niej obowiąz-
kami. Wielkie wsparcie miał w żonie. 
Elżbieta była pierwszą od dwustu lat 

lżbieta odebrała wykształ-
cenie m.in. z zakresu historii 
oraz geografii. Na własną 
prośbę, mając kilkanaście lat, 
wstąpiła do szkoły wojskowej, 
uzyskując tam stopień kapi-
tana. W czasie II wojny świa-
towej wraz z siostrą przeby-
wała na zamku w Windsorze. 
W lutym 1945 r. wstąpiła do 
armii, przeszła przeszkolenie 
i pomagała m.in. w naprawia-
niu ciężarówek wojskowych. 
Dwa lata później wyjechała 
w pierwszą zagraniczną po-
dróż dyplomatyczną.

Jeszcze przed wojną Elżbieta II 
poznała swojego przyszłego 
męża – Filipa. Mimo kontro-
wersji Elżbieta postawiła na 

 
Elżbieta II zmarła 8 września 2022 r., w wieku 96 lat. Odeszła w swojej szkockiej 
posiadłości Balmoral. W 2022 r. obchodziła wyjątkowy platynowy jubileusz, w którym 
uhonorowano 70-lecie jej panowania. Za jej czasów stanowiska pełniło 15 premierów 
– od Winstona Churchilla po niedawno zaprzysiężoną Liz Truss. Była drugim najdłużej 
panującym monarchą w historii świata, uwzględniając tych, których dokładne daty 
zasiadania na tronie nie budzą wątpliwości i których państwa były suwerenne. 
Najdłużej panującym monarchą w historii pozostaje francuski król Ludwik XIV, który 
na tronie zasiadał przez 72 lata i 110 dni – od 1643 do 1715 r.

21 kwietnia 1926 r. księżna i książę Yorku powitali na świecie swą 
pierwszą córkę. Dziewczynce nadano imiona Elżbieta Aleksandra 
Maria. Pierwsze po matce; drugie po prababce, duńskiej 
księżniczce, żonie króla Edwarda VII; zaś trzecie po babce, królowej 
Marii Teck, królowej małżonce ówcześnie panującego Jerzego V. 
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Zelandii, RPA, Pakistanu i Cej-
lonu (Sri Lanka), a także głową 
Królestw Wspólnoty. Panowa-
ła w czasie wielkich zmian po-
litycznych, takich jak konflikt 
w Irlandii Północnej, decen-
tralizacja w Wielkiej Brytanii, 
dekolonizacja Afryki oraz przy-
stąpienie Wielkiej Brytanii do 
Wspólnot Europejskich i wy-
stąpienie z Unii Europejskiej. 

  

 
 

Koronacja Elżbiety na królową 
była pierwszym tego typu wy-
darzeniem, które transmito-
wano w telewizji. Ceremonię 
oglądało ponad 20 z 36 mln Bry-
tyjczyków, a kolejnych 11 mln słu-
chało relacji w radiu. Przy trasie, 
którą królowa wracała z Opac-
twa Westminsterskiego do Pa-
łacu Buckingham, ustawiło się 
około 3 mln osób.

 

21 października 1966 r., wsku-
tek ulewnego deszczu, na 
szkołę podstawową we wsi 
Aberfan w południowej Walii 
osunęła się część hałdy wę-
glowej .  Zg inęło wówczas 
116 dzieci i 28 dorosłych. Kró-
lowa zwlekała z wizytą przez 
ponad tydzień. Obawiała się, 
że jej obecność odwróci uwagę 
od działań ratunkowych.

swoim i w 1947 r. oficjalnie 
stała się narzeczoną Filipa. Po 
ślubie, który odbył się 20 li-
stopada 1947 r., Filip otrzy-
mał tytuł księcia Edynburga. 
Mimo nacisków rodziny pana 
młodego monarchia nie zmie-
niła swojej nazwy; Elżbieta 
nie przyjęła nazwiska rodo-
wego męża, które brzmiało 
Mountbatten, pozostając przy 
własnym nazwisku Windsor. 

Elżbieta oficjalnie tron objęła 
dzień po śmierci ojca, 6 lute-
go 1952 r., a jej koronacja od-
była się ponad rok później. 
25-letnia Elżbieta została kró-
lową siedmiu niezależnych kra-
jów Wspólnoty: Wielkiej Bryta-
nii, Kanady, Australii, Nowej 

 

Obchody 50-lecia panowania 
Elżbiety II zbiegły się ze śmiercią 
jej młodszej siostry Małgorzaty 
i ich matki (zmarły w odstęp-
stwie kilku tygodni od siebie). 
Jako pierwszy brytyjski monar-
cha od czasów królowej Wiktorii 
podczas złotego jubileuszu Elż-
bieta przemierzyła w ciągu jed-
nego roku prawie 65 tys. km. Od-
wiedziła m.in. Karaiby, Australię, 
Nową Zelandię i Kanadę, a także 
70 miast i miasteczek w 50 hrab-
stwach Wielkiej Brytanii.

 

W maju 2011 r. Elżbieta i Filip 
odwiedzili Republikę Irlandii na 
zaproszenie prezydentki Mary 
McAleese. Choć królowa w trak-
cie swojego panowania często 
odwiedzała Irlandię Północną, 
była to jej pierwsza wizyta w Re-
publice Irlandii, a także pierwsza 
od 100 lat wizyta brytyjskiego 
monarchy w tym kraju.

 

9 kwietnia 2021 r. w wieku 99 lat 
zmarł książę Filip. Małżeństwo 
Elżbiety i Filipa trwało 73 lata – 
najdłużej w historii brytyjskiej 
monarchii. Pogrzeb Filipa odbył 
się 17 kwietnia 2021 r. Zdję-
cia królowej siedzącej samot-
nie w kaplicy św. Jerzego stały 
się symbolem jej samotności 
i smutku.

 

W lutym 2022 r. rozpoczął się 
jubileusz 70-lecia rządów królo-
wej Elżbiety II. 2 czerwca odbyła 
się parada wojskowa. Królowa 
oglądała widowisko z balkonu 
Pałacu Buckingham w otocze-
niu czterech pokoleń swoich 
spadkobierców. Elżbieta II, która 
wyzdrowiała z zakażenia koro-
nawirusem, powitała zebranych 
ubrana w perły i jasnoniebieską 
sukienkę. W Londynie odbyła się 
także parada psów rasy corgi, 
które królowa uwielbiała.

Srebrny 
jubileusz – 1977 r.

Ubrana w jasnoróżowy strój 
i kapelusz ozdobiony 25 mate-
riałowymi dzwoneczkami kró-
lowa powtórzyła przyrzecze-
nie, że chce poświęcić swoje 
życie służbie narodowi. 

 

Sytuacja w małżeństwie Ka-
rola i Diany pogarszała się, 
a w 1992 r. ogłoszono decyzję 
o rozstaniu. W międzyczasie 
rozpadły się też związki innych 
dzieci królowej – księcia An-
drzeja i jego żony Sarah Fergu-
son oraz księżniczki Anny i jej 
męża Marka Phillipsa. Pod ko-
niec tego samego roku w zam-
ku Windsor wybuchł pożar, 
który strawił ponad 100 po-
mieszczeń – zamek odbudo-
wano z pieniędzy podatników, 
co poskutkowało spadkiem 
zaufania do królowej. Gdy 
Elżbieta wygłaszała przemó-
wienie z okazji 40. rocznicy 
swojej sukcesji, rok 1992 okre-
śliła jako „Annus horribilis” – 
po łac. „straszny rok”.

 

Opinia publiczna mocno kry-
tykowała rodzinę królewską 
po rozwodzie Karola i Diany 
w 1996 r., a krytykę tę wzmoc-
niły jeszcze bardziej późniejsze 
wydarzenia. 31 sierpnia 1997 r.
36- letnia ks iężna zginęła 
w wypadku samochodowym 
w Paryżu. Elżbieta początko-
wo pozostała w swojej posia-
dłości Balmoral w Szkocji i nie 
zgodziła się na opuszczenie 
flagi do połowy masztu nad 
Pałacem Buckingham ani na 
przemówienie do pogrążonego 
w żałobie narodu. Z czasem, za 
namową doradców, zmieniła 
zdanie. Flaga została opusz-
czona, a królowa pojechała do 
Londynu, skąd wygłosiła tele-
wizyjne orędzie do narodu.

 

Szczęśliwi rodzice zapewne nawet nie 
przypuszczali, że ich córka będzie najdłu-
żej panującym władcą w historii Wysp 
Brytyjskich. By do tego doszło, potrzeba 
było prawdziwego trzęsienia ziemi. Ma-
lutka Lilibet była bowiem dopiero trzecia 
w linii sukcesji. Pierwszym w kolejce do ob-
jęcia władzy był stryj Elżbiety, książę Walii 
Edward. Człowiek młody, od dzieciństwa 
przygotowywany do bycia królem. Król Je-
rzy V obawiał się jednak, czy pierworodny 
będzie umiał sprostać oczekiwaniom ro-
dziny i poddanych. Książę był człowiekiem 
bardzo niestałym w miłości, miał wiele ro-
mansów, szczególnie pociągały go mężatki.
Królowi nie podobał się styl życia syna 
i często wyrażał obawę, co się stanie, gdy 
Edward odziedziczy koronę. W roli swoje-
go dziedzica widział młodszego syna, dru-
giego w linii sukcesji Alberta, lub ulubio-
ną wnuczkę, Elżbietę. Kiedyś powiedział: 
„Mam nadzieję i modlę się do Boga, że 
mój najstarszy syn Edward nigdy się nie 
ożeni i nie będzie miał dzieci, a wtedy nic 
nie będzie stało na przeszkodzie w drodze 
Bertiego i Elizabeth do tronu”. 

Jerzy V zmarł w styczniu 1936 r. Edward 
zasiadł na tronie jako Edward VIII. Jego 
przygoda z rządzeniem trwała jednak bar-
dzo krótko. Król zapragnął ożenić się ze 

swą ukochaną, podwójnie rozwiedzioną 
Amerykanką Wallis Simpson. Ówczesne 
prawo jasno mówiło, że władca nie może 
wstąpić w związek małżeński z rozwódką. 
Edward miał trzy wyjścia: zrezygnować 
z małżeństwa z Wallis Simpson, poślu-
bić ją wbrew stanowisku gabinetu albo 
abdykować. Jasne było, że nie porzuci 
myśli o ślubie, z kolei ślub bez zgody mi-
nistrów spowodowałby podanie się rzą-
du do dymisji i kryzys konstytucyjny. Król 
wybrał więc abdykację, ustąpił z tronu 
11 grudnia 1936 r., po niespełna dwu-
nastu miesiącach panowania.  Tron 
przypadł Albertowi, drugiemu z synów 
Jerzego V i Marii Teck, dotychczas noszą-
cego tytuł księcia Yorku.

Książę i księżna Yorku – Albert i jego 
żona, pochodząca z jednego z arysto-
kratycznych rodów Elżbieta Bowes-Lyon 
– wypełniali obowiązki wynikające z by-
cia częścią rodziny królewskiej, ale nie 
byli przygotowywani do objęcia władzy. 
Albert, który przyjął imię Jerzy VI, wcze-
śniej nie brał udziału w posiedzeniach 
parlamentu, nie wiedział, jak wyglądają 
dokumenty państwowe. Był przerażony 
nową rolą i wynikającymi z niej obowiąz-
kami. Wielkie wsparcie miał w żonie. 
Elżbieta była pierwszą od dwustu lat 

lżbieta odebrała wykształ-
cenie m.in. z zakresu historii 
oraz geografii. Na własną 
prośbę, mając kilkanaście lat, 
wstąpiła do szkoły wojskowej, 
uzyskując tam stopień kapi-
tana. W czasie II wojny świa-
towej wraz z siostrą przeby-
wała na zamku w Windsorze. 
W lutym 1945 r. wstąpiła do 
armii, przeszła przeszkolenie 
i pomagała m.in. w naprawia-
niu ciężarówek wojskowych. 
Dwa lata później wyjechała 
w pierwszą zagraniczną po-
dróż dyplomatyczną.

Jeszcze przed wojną Elżbieta II 
poznała swojego przyszłego 
męża – Filipa. Mimo kontro-
wersji Elżbieta postawiła na 

 
Elżbieta II zmarła 8 września 2022 r., w wieku 96 lat. Odeszła w swojej szkockiej 
posiadłości Balmoral. W 2022 r. obchodziła wyjątkowy platynowy jubileusz, w którym 
uhonorowano 70-lecie jej panowania. Za jej czasów stanowiska pełniło 15 premierów 
– od Winstona Churchilla po niedawno zaprzysiężoną Liz Truss. Była drugim najdłużej 
panującym monarchą w historii świata, uwzględniając tych, których dokładne daty 
zasiadania na tronie nie budzą wątpliwości i których państwa były suwerenne. 
Najdłużej panującym monarchą w historii pozostaje francuski król Ludwik XIV, który 
na tronie zasiadał przez 72 lata i 110 dni – od 1643 do 1715 r.

21 kwietnia 1926 r. księżna i książę Yorku powitali na świecie swą 
pierwszą córkę. Dziewczynce nadano imiona Elżbieta Aleksandra 
Maria. Pierwsze po matce; drugie po prababce, duńskiej 
księżniczce, żonie króla Edwarda VII; zaś trzecie po babce, królowej 
Marii Teck, królowej małżonce ówcześnie panującego Jerzego V. 
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Brytyjką poślubioną przez członka panu-
jącej rodziny. Tworzyli z Albertem zgodne 
i kochające się małżeństwo. Wychowywa-
li dwie córki – Elżbietę i młodszą od niej 
o cztery lata Małgorzatę. 

Dziewczynki nie miały właściwie kontaktu 
z rówieśnikami, co rodzice tłumaczyli stra-
chem przed chorobami, zapewne uzasadnio-
nym, patrząc na ówczesne statystyki śmier-
telności wśród dzieci. Edukację odbierają 
w domu, przy czym Małgorzata jako młod-
sza otrzymuje zdecydowanie mniej staran-
ne wykształcenie niż Elżbieta, o co później 
będzie miała wielki żal do matki. Lilibet, jak 
nazywana jest księżniczka Elżbieta, uwielbia 
zwierzęta. W dzieciństwie rodzi się jej mi-
łość do psów i koni. Jest spokojna, poukła-
dana, uwielbia porządek. Ma duże poczucie 
własnej wartości, wpajane przez rodziców. 
Jako dziesięciolatka zostaje następczynią 
tronu. Ojciec bardzo delikatnie i rozważ-
nie wprowadza ją w przyszłe obowiązki, 
nie chce bowiem, by córka objęła tron jak 
on – bez jakiegokolwiek przygotowania. 

 
Gdy wybuchła II wojna światowa, parze 
królewskiej zasugerowano, że rodzina po-
winna opuścić Wielką Brytanię i udać się 
do Kanady. Królowa powiedziała wówczas: 
„Dzieci nigdzie nie pojadą beze mnie. Ja nie 
opuszczę króla. A król nigdy nie wyjedzie”. 
Rodzina królewska pozostała więc w pała-
cu Buckingham, gdzie żyła podobnie jak 
inni Brytyjczycy. Oszczędzali wodę i elek-
tryczność, starali się podnosić morale 
i wspierać poddanych. Jerzy VI i królowa 

się wcześniej król. Po szkole kadetów opro-
wadzał ich wysportowany blondyn, „wi-
king”, jak miała o nim powiedzieć dziew-
czyna. Królewska para zaprosiła chłopaka na 
kolację na jacht Victoria & Albert. Przyszła 
Elżbieta II na jego widok wciąż się czerwie-
niła. On niestety póki co nie zwracał na nią 
uwagi. W 1939 r. zaczęli ze sobą korespon-
dować. Filip w końcu odwzajemnił uczucie 
Elżbiety, młodzi zaręczyli się w 1947 r. 

Przyszły książę małżonek nie miał łatwego 

priorytetem Elżbiety miała być służba Wiel-
kiej Brytanii, a Filipa – służba królowej. Ona 
stała się symbolem Wielkiej Brytanii, a on 
opoką, skałą będącą jej wsparciem. 

Koronacja Elżbiety odbyła się 2 czerwca 
1953 r. w Katedrze Westminsterskiej. Była 
to pierwsza w brytyjskiej rodzinie królew-
skiej uroczystość transmitowana przez te-
lewizję. Szacuje się, że przed odbiornikami 
w Wielkiej Brytanii zasiadło ponad 20 mln 
widzów. Na ulicach Londynu zgromadziło 
się około 3 mln osób. Plotka głosi, że Elż-
bieta pomalowała usta niebieską szminką, 
aby podczas czarno-białej transmisji wyglą-
dały na czerwone. Władczyni do katedry 
jechała w Złotej Karocy, najbardziej repre-
zentacyjnej z ponad 100 karet, które znaj-
dują się w posiadaniu rodziny królewskiej. 
Ważący cztery tony pojazd zaprzęgnięty 
był w ósemkę koni. Co ciekawe, sama kró-
lowa stwierdziła, że kareta jest okropna 
i nie nadaje się do podróży. 

O godzinie 11.00 Elżbieta weszła do Opac-
twa Westminsterskiego w towarzystwie 
sześciu druhen niosących jej tren. Ubrana 
była w białą jedwabną suknię, haftowaną 
w symbole Wspólnoty Narodów. Na ra-
mionach niosła ciężki płaszcz z kołnierzem 
z gronostajów. Podczas ceremonii siedziała 
na drewnianym tronie, w którym znajdo-
wał się Kamień Przeznaczenia, jeden z sym-
boli Wysp Brytyjskich. To 150-kilogramowy 
blok piaskowca, na którym królowie brytyj-
scy tradycyjnie siadali podczas koronacji. 

Początkowo służył tylko szkockim królom, 
dopóki w XIII wieku nie został skradzio-
ny z opactwa Scone przez króla Anglików 
Edwarda I Długonogiego. Ten przewiózł go 
do Opactwa Westminsterskiego w Londy-
nie i zamknął w drewnianym Krześle Króla 
Edwarda, na którym do dziś zasiadają kró-
lowie i królowe w dniu koronacji. 

Na głowę Elżbiety włożono Koronę św. 
Edwarda, czyli główne insygnium Klejno-
tów Koronnych Zjednoczonego Królestwa. 
Korona wysadzana jest 444 szlachetnymi 
i półszlachetnymi kamieniami. Po koronacji 
królowa wystąpiła w Koronie Imperialnej, 
wysadzanej prawie trzema tysiącami ka-
mieni szlachetnych, w tym 2868 diamenta-
mi, 273 perłami, 17 szafirami, 11 szmarag-
dami i 5 rubinami. Powstała ona w 1937 r., 
na koronację króla Jerzego VI, ojca Elżbie-
ty II. Zastąpiła cięższą i niedopasowaną do 
głowy nowego monarchy koronę z cza-

sów królowej Wiktorii. Elżbieta zakładała 
koronę na coroczne uroczyste otwarcie 
parlamentu, podczas którego odczytywała 
przygotowane przez rząd przemówienie. 
Korona waży ponad 2 kg, więc jej noszenie 
wiąże się z niemożnością schylania głowy. 

Podczas długiego panowania często za-
miast korony na głowie królowej można 
było zauważyć tiarę. Jedną z najbardziej 
rozpoznawalnych jest ta, w której królo-
wa Elżbieta II przedstawiona jest na mo-
netach i banknotach. Pierwszy nominał 
z jej podobizną, 1 funt, wyemitowano 
17 marca 1960 r. Tiara nosi nazwę Girls 
of Great Britain and Ireland i podarowa-
na została księżnej Marii Teck z okazji 
ślubu z następcą tronu w 1893 r. Tiara 
powędrowała później do wnuczki Marii, 
królowej Elżbiety II, jako prezent ślubny. 

Z kolei Fringe Tiara, w której Elżbieta bra-
ła ślub, została stworzona w 1919 r. Wy-
korzystano w niej diamenty pochodzące 
z naszyjnika zakupionego wcześniej przez 
królową Wiktorię. W sierpniu 1936 r. 
Maria podarowała tiarę swojej synowej, 
królowej Elżbiecie (późniejszej Królowej 
Matce), która następnie wypożyczyła ją 
swojej córce, królowej Elżbiecie II, na ślub 
z księciem Filipem. W lipcu 2020 r. królo-
wa pożyczyła tiarę swojej wnuczce, księż-
niczce Beatrycze, na jej ślub z biznesme-
nem Edoardo Mapellim Mozzim.

 

Królowa odeszła 8 września w swoim uko-
chanym zamku Balmoral – tam gdzie co 
roku spędzała wakacje i gdzie oświadczył 
się jej ukochany Filip. Zostawiła w żałobie 
czworo dzieci, wnuki, prawnuki, podda-
nych. Wraz z jej śmiercią skończyła się pew-
na epoka, którą za Winstonem Churchillem 
można by nazwać nową epoką elżbietańską. 
Czy jej następcy będą potrafili sprostać wy-
zwaniom, jakie niesie korona? Czy któryś 
z nich będzie w stanie stać się żywą legen-
dą, symbolem? Władza wszak to nie tylko 
chwała i splendor, ale przede wszystkim 
odpowiedzialność i wielkie zobowiązanie. 
Elżbieta II znała tę prawdę i całym swym ży-
ciem udowodniła, jak dobrze ją rozumiała. 

Anna Albingier
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życia. Urodził się jako siostrzeniec króla 
Grecji, ale gdy miał dwa lata, wuj został 
zrzucony z tronu. Rodzina musiała uciekać, 
znalazła schronienie we Francji. Cierpią-
ca na schizofrenię matka Filipa trafiła do 
szpitala psychiatrycznego, ojciec porzucił 
rodzinę dla kochanki z Monte Carlo. Filip 
musiał radzić sobie sam. W 1937 r. w kata-
strofie lotniczej zginęła siostra księcia, Ce-
cile, a jego opiekun – lord Milford Haven 
– zmarł na raka.

Zaręczyny Elżbiety z księciem Filipem nie 
były oczekiwane przez lud, ich ewentualny 
związek uważano za mezalians. Niewiele 
działało na korzyść Filipa. Był niewykształ-
cony, nie miał pieniędzy ani obycia w towa-
rzystwie. Choć był greckim księciem, nie-
wiele wiedział o królewskich zwyczajach, 
protokole czy etykiecie. Elżbieta poszła za 
głosem serca. Przekonała rodziców do zgo-
dy na zaręczyny. Grecki książę oświadczył 
się w Szkocji w 1946 r., na zamku Balmoral. 
Podarował ukochanej pierścionek własne-
go projektu. Diamenty użyte do jego wy-
konania zostały wyjęte z zabytkowej tiary 
należącej do matki Filipa, księżnej Alicji. 
Pobrali się 20 listopada 1947 r., zaś niemal 
dokładnie rok później, 14 listopada, urodził 
się ich pierworodny syn, Karol – obecnie 
król Karol III. W 1950 r. para powitała na 
świecie córkę Annę, a w kolejnych latach 
synów Andrzeja (1960) i Edwarda (1964).

O śmierci Jerzego VI w 1952 r. młodzi mał-
żonkowie dowiedzieli się podczas oficjal-
nej podróży do Afryki. W jednej chwili ich 
życie całkowicie się zmieniło. Od tej pory 

małżonka Elżbieta często pojawiali się 
publicznie, odwiedzali szpitale, jed-
nostki wojskowe i fabryki. Księżniczka 
Elżbieta wstąpiła do utworzonej w 1938 r. 
Auxiliary Territorial Service. ATS było pa-
ramilitarną organizacją grupującą kobie-
ty posiadające umiejętności, które mogły 
być przydatne w trakcie konfliktu zbroj-
nego. Organizacja oddelegowała Elżbie-
tę na kurs prawa jazdy. Miała ona także 
zdobyć kwalifikacje mechanika samocho-
dowego. Jak wynika ze wspomnień osób 
mających wówczas styczność z księżnicz-
ką, bardzo cieszyła się, że może w jakiś 
sposób pomóc własnemu krajowi i że ma 
możliwość częstszego niż dotąd przeby-
wania w towarzystwie poddanych. Po-
stawa rodziny królewskiej w czasie nie-
mieckiej agresji znacząco przyczyniła się 
do zdobycia przez Windsorów szacunku 
i miłości Brytyjczyków. 

W 1934 r. król Jerzy V i królowa Maria Teck 
wydawali przyjęcie weselne dla swego 
czwartego syna, George’a, księcia Kentu. 
Elżbieta na tej uroczystości pierwszy raz 
spotkała starszego o pięć lat Filipa, swego 
kuzyna w trzeciej linii, księcia Danii i Grecji. 
Ponownie spotkali się w maju 1937 r., pod-
czas koronacji ojca Elżbiety na króla po ab-
dykacji Edwarda VIII. 23 lipca 1939 r., kilka 
tygodni przed wybuchem II wojny świato-
wej, 13-letnia księżniczka zakochała się po 
uszy w 18-letnim Filipie. Razem z rodzicami 
Elżbieta i Małgorzata odwiedziły Dartmouth 
Britannia Royal Naval College, gdzie uczył 
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Brytyjką poślubioną przez członka panu-
jącej rodziny. Tworzyli z Albertem zgodne 
i kochające się małżeństwo. Wychowywa-
li dwie córki – Elżbietę i młodszą od niej 
o cztery lata Małgorzatę. 

Dziewczynki nie miały właściwie kontaktu 
z rówieśnikami, co rodzice tłumaczyli stra-
chem przed chorobami, zapewne uzasadnio-
nym, patrząc na ówczesne statystyki śmier-
telności wśród dzieci. Edukację odbierają 
w domu, przy czym Małgorzata jako młod-
sza otrzymuje zdecydowanie mniej staran-
ne wykształcenie niż Elżbieta, o co później 
będzie miała wielki żal do matki. Lilibet, jak 
nazywana jest księżniczka Elżbieta, uwielbia 
zwierzęta. W dzieciństwie rodzi się jej mi-
łość do psów i koni. Jest spokojna, poukła-
dana, uwielbia porządek. Ma duże poczucie 
własnej wartości, wpajane przez rodziców. 
Jako dziesięciolatka zostaje następczynią 
tronu. Ojciec bardzo delikatnie i rozważ-
nie wprowadza ją w przyszłe obowiązki, 
nie chce bowiem, by córka objęła tron jak 
on – bez jakiegokolwiek przygotowania. 

 
Gdy wybuchła II wojna światowa, parze 
królewskiej zasugerowano, że rodzina po-
winna opuścić Wielką Brytanię i udać się 
do Kanady. Królowa powiedziała wówczas: 
„Dzieci nigdzie nie pojadą beze mnie. Ja nie 
opuszczę króla. A król nigdy nie wyjedzie”. 
Rodzina królewska pozostała więc w pała-
cu Buckingham, gdzie żyła podobnie jak 
inni Brytyjczycy. Oszczędzali wodę i elek-
tryczność, starali się podnosić morale 
i wspierać poddanych. Jerzy VI i królowa 

się wcześniej król. Po szkole kadetów opro-
wadzał ich wysportowany blondyn, „wi-
king”, jak miała o nim powiedzieć dziew-
czyna. Królewska para zaprosiła chłopaka na 
kolację na jacht Victoria & Albert. Przyszła 
Elżbieta II na jego widok wciąż się czerwie-
niła. On niestety póki co nie zwracał na nią 
uwagi. W 1939 r. zaczęli ze sobą korespon-
dować. Filip w końcu odwzajemnił uczucie 
Elżbiety, młodzi zaręczyli się w 1947 r. 

Przyszły książę małżonek nie miał łatwego 

priorytetem Elżbiety miała być służba Wiel-
kiej Brytanii, a Filipa – służba królowej. Ona 
stała się symbolem Wielkiej Brytanii, a on 
opoką, skałą będącą jej wsparciem. 

Koronacja Elżbiety odbyła się 2 czerwca 
1953 r. w Katedrze Westminsterskiej. Była 
to pierwsza w brytyjskiej rodzinie królew-
skiej uroczystość transmitowana przez te-
lewizję. Szacuje się, że przed odbiornikami 
w Wielkiej Brytanii zasiadło ponad 20 mln 
widzów. Na ulicach Londynu zgromadziło 
się około 3 mln osób. Plotka głosi, że Elż-
bieta pomalowała usta niebieską szminką, 
aby podczas czarno-białej transmisji wyglą-
dały na czerwone. Władczyni do katedry 
jechała w Złotej Karocy, najbardziej repre-
zentacyjnej z ponad 100 karet, które znaj-
dują się w posiadaniu rodziny królewskiej. 
Ważący cztery tony pojazd zaprzęgnięty 
był w ósemkę koni. Co ciekawe, sama kró-
lowa stwierdziła, że kareta jest okropna 
i nie nadaje się do podróży. 

O godzinie 11.00 Elżbieta weszła do Opac-
twa Westminsterskiego w towarzystwie 
sześciu druhen niosących jej tren. Ubrana 
była w białą jedwabną suknię, haftowaną 
w symbole Wspólnoty Narodów. Na ra-
mionach niosła ciężki płaszcz z kołnierzem 
z gronostajów. Podczas ceremonii siedziała 
na drewnianym tronie, w którym znajdo-
wał się Kamień Przeznaczenia, jeden z sym-
boli Wysp Brytyjskich. To 150-kilogramowy 
blok piaskowca, na którym królowie brytyj-
scy tradycyjnie siadali podczas koronacji. 

Początkowo służył tylko szkockim królom, 
dopóki w XIII wieku nie został skradzio-
ny z opactwa Scone przez króla Anglików 
Edwarda I Długonogiego. Ten przewiózł go 
do Opactwa Westminsterskiego w Londy-
nie i zamknął w drewnianym Krześle Króla 
Edwarda, na którym do dziś zasiadają kró-
lowie i królowe w dniu koronacji. 

Na głowę Elżbiety włożono Koronę św. 
Edwarda, czyli główne insygnium Klejno-
tów Koronnych Zjednoczonego Królestwa. 
Korona wysadzana jest 444 szlachetnymi 
i półszlachetnymi kamieniami. Po koronacji 
królowa wystąpiła w Koronie Imperialnej, 
wysadzanej prawie trzema tysiącami ka-
mieni szlachetnych, w tym 2868 diamenta-
mi, 273 perłami, 17 szafirami, 11 szmarag-
dami i 5 rubinami. Powstała ona w 1937 r., 
na koronację króla Jerzego VI, ojca Elżbie-
ty II. Zastąpiła cięższą i niedopasowaną do 
głowy nowego monarchy koronę z cza-

sów królowej Wiktorii. Elżbieta zakładała 
koronę na coroczne uroczyste otwarcie 
parlamentu, podczas którego odczytywała 
przygotowane przez rząd przemówienie. 
Korona waży ponad 2 kg, więc jej noszenie 
wiąże się z niemożnością schylania głowy. 

Podczas długiego panowania często za-
miast korony na głowie królowej można 
było zauważyć tiarę. Jedną z najbardziej 
rozpoznawalnych jest ta, w której królo-
wa Elżbieta II przedstawiona jest na mo-
netach i banknotach. Pierwszy nominał 
z jej podobizną, 1 funt, wyemitowano 
17 marca 1960 r. Tiara nosi nazwę Girls 
of Great Britain and Ireland i podarowa-
na została księżnej Marii Teck z okazji 
ślubu z następcą tronu w 1893 r. Tiara 
powędrowała później do wnuczki Marii, 
królowej Elżbiety II, jako prezent ślubny. 

Z kolei Fringe Tiara, w której Elżbieta bra-
ła ślub, została stworzona w 1919 r. Wy-
korzystano w niej diamenty pochodzące 
z naszyjnika zakupionego wcześniej przez 
królową Wiktorię. W sierpniu 1936 r. 
Maria podarowała tiarę swojej synowej, 
królowej Elżbiecie (późniejszej Królowej 
Matce), która następnie wypożyczyła ją 
swojej córce, królowej Elżbiecie II, na ślub 
z księciem Filipem. W lipcu 2020 r. królo-
wa pożyczyła tiarę swojej wnuczce, księż-
niczce Beatrycze, na jej ślub z biznesme-
nem Edoardo Mapellim Mozzim.

 

Królowa odeszła 8 września w swoim uko-
chanym zamku Balmoral – tam gdzie co 
roku spędzała wakacje i gdzie oświadczył 
się jej ukochany Filip. Zostawiła w żałobie 
czworo dzieci, wnuki, prawnuki, podda-
nych. Wraz z jej śmiercią skończyła się pew-
na epoka, którą za Winstonem Churchillem 
można by nazwać nową epoką elżbietańską. 
Czy jej następcy będą potrafili sprostać wy-
zwaniom, jakie niesie korona? Czy któryś 
z nich będzie w stanie stać się żywą legen-
dą, symbolem? Władza wszak to nie tylko 
chwała i splendor, ale przede wszystkim 
odpowiedzialność i wielkie zobowiązanie. 
Elżbieta II znała tę prawdę i całym swym ży-
ciem udowodniła, jak dobrze ją rozumiała. 

Anna Albingier
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życia. Urodził się jako siostrzeniec króla 
Grecji, ale gdy miał dwa lata, wuj został 
zrzucony z tronu. Rodzina musiała uciekać, 
znalazła schronienie we Francji. Cierpią-
ca na schizofrenię matka Filipa trafiła do 
szpitala psychiatrycznego, ojciec porzucił 
rodzinę dla kochanki z Monte Carlo. Filip 
musiał radzić sobie sam. W 1937 r. w kata-
strofie lotniczej zginęła siostra księcia, Ce-
cile, a jego opiekun – lord Milford Haven 
– zmarł na raka.

Zaręczyny Elżbiety z księciem Filipem nie 
były oczekiwane przez lud, ich ewentualny 
związek uważano za mezalians. Niewiele 
działało na korzyść Filipa. Był niewykształ-
cony, nie miał pieniędzy ani obycia w towa-
rzystwie. Choć był greckim księciem, nie-
wiele wiedział o królewskich zwyczajach, 
protokole czy etykiecie. Elżbieta poszła za 
głosem serca. Przekonała rodziców do zgo-
dy na zaręczyny. Grecki książę oświadczył 
się w Szkocji w 1946 r., na zamku Balmoral. 
Podarował ukochanej pierścionek własne-
go projektu. Diamenty użyte do jego wy-
konania zostały wyjęte z zabytkowej tiary 
należącej do matki Filipa, księżnej Alicji. 
Pobrali się 20 listopada 1947 r., zaś niemal 
dokładnie rok później, 14 listopada, urodził 
się ich pierworodny syn, Karol – obecnie 
król Karol III. W 1950 r. para powitała na 
świecie córkę Annę, a w kolejnych latach 
synów Andrzeja (1960) i Edwarda (1964).

O śmierci Jerzego VI w 1952 r. młodzi mał-
żonkowie dowiedzieli się podczas oficjal-
nej podróży do Afryki. W jednej chwili ich 
życie całkowicie się zmieniło. Od tej pory 

małżonka Elżbieta często pojawiali się 
publicznie, odwiedzali szpitale, jed-
nostki wojskowe i fabryki. Księżniczka 
Elżbieta wstąpiła do utworzonej w 1938 r. 
Auxiliary Territorial Service. ATS było pa-
ramilitarną organizacją grupującą kobie-
ty posiadające umiejętności, które mogły 
być przydatne w trakcie konfliktu zbroj-
nego. Organizacja oddelegowała Elżbie-
tę na kurs prawa jazdy. Miała ona także 
zdobyć kwalifikacje mechanika samocho-
dowego. Jak wynika ze wspomnień osób 
mających wówczas styczność z księżnicz-
ką, bardzo cieszyła się, że może w jakiś 
sposób pomóc własnemu krajowi i że ma 
możliwość częstszego niż dotąd przeby-
wania w towarzystwie poddanych. Po-
stawa rodziny królewskiej w czasie nie-
mieckiej agresji znacząco przyczyniła się 
do zdobycia przez Windsorów szacunku 
i miłości Brytyjczyków. 

W 1934 r. król Jerzy V i królowa Maria Teck 
wydawali przyjęcie weselne dla swego 
czwartego syna, George’a, księcia Kentu. 
Elżbieta na tej uroczystości pierwszy raz 
spotkała starszego o pięć lat Filipa, swego 
kuzyna w trzeciej linii, księcia Danii i Grecji. 
Ponownie spotkali się w maju 1937 r., pod-
czas koronacji ojca Elżbiety na króla po ab-
dykacji Edwarda VIII. 23 lipca 1939 r., kilka 
tygodni przed wybuchem II wojny świato-
wej, 13-letnia księżniczka zakochała się po 
uszy w 18-letnim Filipie. Razem z rodzicami 
Elżbieta i Małgorzata odwiedziły Dartmouth 
Britannia Royal Naval College, gdzie uczył 
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są gwałtowne ulewy lub odwrotnie – cał-
kowity brak deszczu. Wiele ekosystemów 
zanika, niektóre dostosowują się do nowych 
warunków, uboższych w wodę. Choć samego 
deszczu na świecie powinno być więcej, bo 
sumarycznie z oceanów więcej go wyparo-
wuje, więc i więcej wraca w postaci opadów. 
W praktyce owe deszcze są zazwyczaj nagłe, 
ulewne, obfite: nieopłacalne dla środowiska 
żywego, bo woda nie zdąży wsiąknąć w gle-
bę i nie przedostaje się do niższych jej partii. 
Takie deszcze, po okresach wielomiesięcznej 
suszy, niosą ze sobą gwałtowne powodzie, 
przypominające potop. Dodajmy do nich 
jeszcze pożary, które towarzyszą suszom na 
całym świecie, pustosząc glebę, całe ekosys-
temy, a także siedliska ludzkie. Trzy powią-
zane ze sobą katastrofy dzisiejszych czasów.

Minione lato było wyjątkowo upalne na 
prawie całym kontynencie. Z nutką ironii 
można powiedzieć, że było to najchłodniej-
sze lato naszej przyszłości, ponieważ… lepiej 
już nie będzie. Rekordowa liczba dni letnich 
z temperaturą powyżej 30°C, rekordowa 
liczba dni bez opadów. I te statystyki praw-
dopodobnie rokrocznie będą biły rekordy. 
Skutki są straszne, choć dopiero w zestawie-
niu można dostrzec ich katastrofalną skalę.

Jak wskazuje raport CDO dotyczący rozwoju 
i skutków przedłużającej się suszy w Euro-
pie, 44 proc. powierzchni krajów europej-
skich objęte było w sierpniu br. stanem 
ostrzegającym poziomu suszy, a 9 proc. 
stanem alarmowym. Najgorzej było w Ru-
munii, Mołdawii i na Węgrzech. Włochy, 
Hiszpania, Portugalia i Francja były na-
stępne w kolejce. Niewiele lepiej sytuacja 
wyglądała w Wielkiej Brytanii, Holandii, 
Niemczech… Wymieniać można długo, bo 
praktycznie każdy kraj europejski w jakimś 

stopniu boryka lub borykał się z deficytami 
wody (w tym pitnej), suszą, powodziami, 
pożarami. Na tętniącej kolorami czerwo-
nym i pomarańczowym mapie zaprezen-
towanej przez EDO jedynie Islandia wyda-
je się bezpieczną wyspą, której problem 
związany z suszą nieprędko będzie dotyczył 
(za to oczywiście jest narażona na inne za-
grożenia związane z ociepleniem klimatu).

Susza w Europie to wiele dotykalnych zja-
wisk – miasteczka, w których od wielu mie-
sięcy racjonuje się wodę, bo tej pitnej już 
od dawna nie ma (np. we Francji); usycha-
jące pola uprawne, zwiastujące pogłębienie 
się problemu żywnościowego na świecie 
(zainicjowanego wojną z Ukrainą; np. we 
Włoszech); tysiące hektarów spalonych la-
sów (np. Hiszpania); problemy gospodarcze 
związane z transportem rzecznym z powo-
du zbyt niskiego poziomu wód (np. Niem-
cy), ekosystemy rzeczne zniszczone wskutek 
katastrofy ekologicznej (np. Polska).

To, co przydarzyło się polskiej Odrze na 
przełomie lipca i sierpnia br., jest bez wąt-
pienia koszmarnym znakiem współczesno-
ści, gwałtownych zmian klimatu i – suszy. 
Stan wody w Odrze gwałtownie spadł, co 

Przyczyną wzmagających się susz i pogłę-
biającego się deficytu wody w Europie są 
oczywiście zmiany klimatu, a szczególnie 
globalne pustynnienie. Od lat 80. ubiegłe-
go wieku zjawiska ekstremalne, takie jak 
susze, huragany czy powodzie, stały się co-
dziennością całego świata. Struktura opa-
dów we wszystkich zakątkach globu uległa 
znacznej zmianie: coraz powszechniejsze 

Susza w latach 2018–2020 była naj-
gorszą w Europie od 250 lat. W tym 
roku bijemy rekord – susza, która 
właśnie pustoszy nasz kontynent, 
jest prawdopodobnie największą od 
ponad 500 lat. W sierpniu Europej-
skie Obserwatorium ds. Susz (EDO) 
poinformowało, że ponad dwie trze-
cie Europy zagrożone jest niedobo-
rami wody. Ponad połowa krajów 
unijnych boryka się aktualnie z tą ka-
tastrofą klimatyczną, a jeśli w ogóle 
będzie lepiej – to nieprędko. Praw-
dopodobnie to nasza „nowa normal-
ność”, którą ekolodzy zapowiadali od 
dłuższego czasu, a która na naszych 
oczach staje się faktem.
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doprowadziło do zrujnowania jej bioróżno-
rodności w zaledwie kilka dni (oczywiście 
przy wieloletnim wsparciu gospodarczą dzia-
łalnością człowieka). Ekosystem rzeki będzie 
się odradzał latami i prawdopodobnie nigdy 
już nie wróci do stanu sprzed katastrofy, jeśli 
człowiek będzie nadal w niego ingerował.

Odra jest tegorocznym najbardziej wy-
mownym przykładem nieobliczalnych 
skutków globalnego ocieplenia. Tymcza-
sem w ostatnich miesiącach wysychają 
Ren, Pad, Loara, Tamiza, a nawet… chińska 
Jangcy. Rzeki, które są symbolem życia, ob-
razują nam naszą przyszłość. Wysychająca 
rzeka to wielopoziomowa katastrofa: eko-
logiczna (dla całej przyrody i dla człowieka), 
gospodarcza (i to pod wieloma względami), 
a także humanitarna (ze względów sanitar-
nych oraz „życiodajnych”). Jakie będą inne, 
nieprzewidywalne dziś, katastrofy związane 
z dynamicznym ocieplaniem się klimatu? 
Wkrótce na całym świecie, w tym – po są-
siedzku, możemy się zapewne spodziewać 
podobnych do przykładu odrzańskiego.

Człowiek w czasach suszy nie cierpi tak moc-
no, jak otaczająca go przyroda, aczkolwiek 
katastrofa ta dotyka go na wielu płaszczy-
znach. Samego problemu niedoboru wody 
pitnej jako źródła ludzkiego życia chyba nie 
trzeba nikomu tłumaczyć. Deficyt wody 
przekłada się bezpośrednio na zdolność 
produkowania żywności – zarówno roślin-
nej, jak i zwierzęcej – a więc pogłębia ryzyko 
niedożywienia i głodu na świecie. Wpływa 
na stan utrzymania bezpiecznego systemu 
sanitarnego, jednocześnie wzmagając ryzy-
ko przenoszenia chorób (w tym epidemiolo-
gicznych) oraz prawdopodobieństwo chorób 
wynikających z nieodpowiedniej higieny. 

Woda pod względem gospodarczym ma 
bardzo złożone znaczenie. Jej brak lub 
niedobór powoduje konflikty we wszyst-
kich sektorach gospodarczych – rolnictwo, 
przemysł, energetyka, turystyka oraz usługi 
nie są w stanie poprawnie bez niej funkcjo-
nować. Jej deficyt oznacza dla człowieka 
gospodarczą recesję, zapaść ogólnoświato-
wego rynku i niekontrolowaną inflację. 

Co ważne, wiele nowoczesnych, przyja-
znych środowisku rozwiązań technologicz-
nych funkcjonuje właśnie w oparciu o wodę 
– odejście od nich automatycznie spowo-
duje powrót do mniej ekologicznych roz-
wiązań. Zatoczymy koło. Mowa między in-
nymi o energetyce, która już dzisiaj w wielu 
krajach opiera się na hydrotechnologii 
(czysta energia z wody). Zaniżona produk-
cja energii wzmaga korzystanie z nieodna-
wialnych źródeł energii, które emitują CO2 
do atmosfery – a więc pogłębiają ocieple-
nie klimatu, które wzmaga zjawisko suszy. 
Błędne koło…

W całej Europie podejmuje się różne środ-
ki mające zniwelować skutki suszy. Powoły-
wane są struktury polityczne, które zajmują 
się wszechstronnie problemem, wydawane 
są rozporządzenia, które muszą być respek-
towane przez obywateli, próbuje się rato-
wać gospodarkę. Głównym działaniem jest 
ograniczanie zużycia wody przez mieszkań-
ców danego regionu – często racjonuje się 
ją na osobę, wprowadza się zakazy podle-
wania ogródków czy mycia samochodów.

Bardzo ważne jest zbudowanie systemu 
rezerw na przyszłość. Susze będą prawdo-
podobnie corocznym problemem Europy, 
dlatego bez odpowiedniego zabezpieczenia 
nie ma szans na funkcjonowanie społeczeń-
stwa i gospodarki na wystarczającym pozio-
mie. Najważniejszym przeciwdziałaniem 

jest jednak oczywiście ochrona klimatu 
i środowiska. Jedynie ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych (globalnie) i zaanga-
żowanie w ochronę poszczególnych ekosys-
temów (lokalnie) ma szansę dać jakikolwiek 
zadawalający efekt. O tym ekolodzy mówią 
od dawna, ale ich głos nawet w dobie kata-
strof klimatycznych jest niedosłyszany.

Prognozy nie wieszczą kresu tegorocznej 
suszy. Jesienią jej skutki powinny być mniej 
katastrofalne, jednak występujące lokalnie 
ulewne deszcze i burze nie rozwiążą pro-
blemu. Nie przyczynią się one do zwięk-
szenia ogólnej wilgotności, odpowiedniego 
nawodnienia gleb i niższych jej warstw ani 
do wypełnienia zbiorników retencyjnych. 
Spadki wody nadal będą widoczne, prze-
pływy w korytach rzek zmniejszone, za to 
coraz więcej pojawi się powodzi błyska-
wicznych i podtopień przy rzecznych ko-
rytach oraz w ośrodkach urbanistycznych. 
W najbliższych miesiącach nie prognozuje 
się zbawiennych jednostajnych, umiarko-
wanych, rozłożonych w czasie opadów. 

Jak wynika z tegorocznego raportu ONZ 
nt. suszy, żaden kraj na świecie nie jest cał-
kowicie odporny na suszę. Z powodu suszy 
i jej skutków do 2030 r. aż 700 mln ludzi 
będzie zmuszonych do przesiedleń z jej po-
wodu. Już teraz ponad 2 mld ludzi odczuwa 
skutki deficytu wody. W ostatnich dwóch de-
kadach o 30 proc. wzrosła liczba i czas trwa-
nia susz na świecie (w porównaniu z dwiema 
poprzednimi dekadami). Nie powinien więc 
dziwić wniosek końcowy, że do 2050 r. susza 
będzie problemem aż 75 proc. światowej 
ludności, a taka susza jak ta w 2022 r. stanie 
się naszą „nową normalnością”.

Mamy za sobą najbardziej suche lato w hi-
storii pomiarów. Jak wspomniano na po-
czątku – najchłodniejsze lato naszej przy-
szłości. Jedynym rozwiązaniem, które może 
zatrzymać wszystkie czarne scenariusze, 
jest naprawa szkód wyrządzonych naturze. 
To jednak, nawet przy dobrej woli ludzkości 
(której niestety ciągle brak w decyzjach po-
litycznych), jest już niemożliwe…

Ewelina Wolna-Olczak
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Belgijska reforma systemu edukacji – Pacte 
pour un Enseignement d’Excellence – to 
zestaw zmian, których głównym celem jest 
poprawa jakości nauczania. Chodzi przede 
wszystkim o wzmocnienie szkolnych insty-
tucji – od przedszkola do szkoły średniej 
– w celu ograniczania takich sytuacji, jak 
powtarzanie klasy czy rezygnacja z nauki, 
co dotyka bardzo wielu uczniów belgijskich 
szkół. Nowy program nauczania oraz grun-
towna i całościowa przebudowa systemu 
edukacji mają nie tylko zapobiegać takim 
przypadkom, ale i przyczynić się do popra-
wy i unowocześnienia nauczania oraz do 
lepszego przygotowania młodych ludzi do 
wyzwań nowoczesności. 

Reforma bazuje na pięciu punktach. Pierw-
szy i najważniejszy polega na wdrożeniu we 
wszystkich szkołach wspólnego, uogólnionego 
„trzonu nauczania” – ma to zapewnić wszyst-
kim uczniom solidne, podstawowe umiejęt-
ności oraz posłużyć do zwalczania nierów-
ności edukacyjnych i luk w nauce. Po drugie 
reforma ma na celu podniesienie znaczenia 
zawodu nauczyciela i podkreślenie roli na-
uczycielskiej współpracy przy równoczesnym 
promowaniu przywódczej roli dyrektorów 
szkół. Postuluje się stosowanie skutecznych 

W tym roku szkolnym część belgij-
skich uczniów rozpoczęła naukę nie 
tradycyjnie 1 września, ale w ostat-
ni poniedziałek sierpnia. Zaś rok 
szkolny zakończy się dla nich także 
inaczej niż zwykle, bo w pierwszy 
piątek lipca 2023 r. W czasie roku 
szkolnego siedem tygodni nauki bę-
dzie przedzielone dwutygodniowy-
mi przerwami. Tak radykalna zmia-
na kalendarza szkolnego to wynik 
wprowadzania reformy edukacji. 
Ale tylko na terenie Brukseli i Wa-
lonii. Natomiast szkoły flamandzkie 
oraz szkoły mniejszości niemieckiej 
zostały przy starym kalendarzu.

strategii zapobiegających niepowodzeniom 
szkolnym i powtarzaniu klas poprzez szybsze 
diagnozowanie problemów uczniów w na-
uce i odpowiednią pomoc. Szkoła ma stać 
się miejscem bardziej uważnym na dobro 
uczniów i dostosowanym do ich potrzeb. Po-
prawie mają ulec warunki pracy, a nauczyciele 
mają przejść odpowiednie szkolenia. 

Przewiduje się utworzenie un tronc com-
mun d’apprentissage, czyli wspólnego dla 
wszystkich szkół i uczniów „trzonu nauki”, 
trwającego 12 lat i obejmującego uczniów 
od trzeciego do piętnastego  roku życia. 
Przeprowadzane wtedy lekcje mają dać 
uczniom solidną bazę wiedzy ogólnej, wy-
starczającej do dalszej edukacji. Pomóc 
w osiągnięciu tego celu ma multi- i interdy-
scyplinarność. Jednym z podstawowych kro-
ków do edukacyjnego sukcesu ma być bar-
dzo dobre opanowanie języka francuskiego 
i języków nowożytnych, a także nacisk po-
łożony na lekcje wiedzy obywatelskiej oraz 
nauk ścisłych. Szkoła ma także promować 
sztukę i kulturę oraz aktywność fizyczną. 

Czego konkretnie można się będzie spodzie-
wać? Nastąpi obowiązkowa nauka drugiego 
języka obcego: niderlandzkiego, angielskiego 
lub niemieckiego od trzeciej klasy szkoły pod-
stawowej; przybliżanie tematyki związanej ze 
zmianami klimatu; lekcje łaciny dla wszystkich 
uczniów w drugiej klasie szkoły średniej; zaję-
cia dotyczące nazizmu, globalizacji i migracji; 
zwiększenie liczby godzin wychowania fizycz-
nego. Po trzeciej klasie szkoły średniej uczeń 
stanie przed wyborem dwóch ścieżek eduka-
cyjnych – dalsze trzy lata nauki jako przygoto-
wanie do podjęcia studiów lub też do obrania 
zawodu. Jednak i dla tych uczniów pozostaje 
otwarta droga na studia poprzez zdanie do-
datkowego egzaminu w klasie szóstej lub na-
ukę w dodatkowej siódmej klasie. 

Pewne rozwiązania nie są jeszcze oficjalnie 
potwierdzone, ale już się o nich pisze. Dzień 
spędzany w szkole ma być dłuższy o godzinę 
przeznaczoną na zajęcia sportowe lub kul-
turalne. Wakacje letnie mają być skrócone, 
a ferie w czasie roku szkolnego wydłużone.
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Od roku szkolnego 2020/21 szkoła jest obo-
wiązkowa od piątego, a nie, jak wcześniej, 
od szóstego roku życia. Wszystkie dzieci 
muszą więc zostać zapisane do trzeciej kla-
sy przedszkola. Obniżenie wieku obowiązku 
szkolnego powinno zaradzić ewentualnym 
niepowodzeniom w nauce po rozpoczę-
ciu zajęć w szkole podstawowej poprzez 
wcześniejsze wykrycie wszelkich trudności 
w nauce. Edukacja przedszkolna ma mieć 
precyzyjnie określone cele – w ciągu trzech 
lat nauki wszystkie dzieci muszą nabyć 
odpowiednie umiejętności ogólne. Przed-
szkola nie mogą pobierać opłat za zakup 
materiałów do pracy – farb, markerów itp. 
Z kolei w tym roku szkolnym rozpoczną się 
zmiany systemowe w pierwszej i drugiej 
klasie szkoły podstawowej – przeprojek-
towano w nich programy nauczania. Na-
uka czytania, pisania i liczenia pozostaje 
bazą nauczania, ale położono nacisk na 
stałe pilnowanie i sprawdzanie postępów 
uczniów. W następnych latach zmiany 
w systemie nauczania zaczną obejmować 
kolejne klasy szkoły podstawowej i średniej. 

Reforma szkolnictwa ma sprawić, że każdy 
uczeń otrzyma to samo wykształcenie po-
między pierwszą klasą przedszkola a trze-
cią klasą szkoły średniej. Czy nie oznacza 
to zmniejszenia wymagań i równania do 
najsłabszych? Czy teoretyczne zalecenia 
ziszczą się w praktyce? Czy nie nastąpi stan-
daryzacja lekcji, a nauczyciel nie będzie mu-
siał realizować obowiązkowego programu, 
jednakowego dla wszystkich? To pytania, 
przed którymi stają nie tylko twórcy tego 
ambitnego programu reform, ale i nauczy-
ciele, rodzice oraz sami uczniowie.

Sylwia Maj

Więcej informacji: www.enseignement.be
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Termin biodanza to złożenie dwóch słów: 
greckiego „bios” (życie) i hiszpańskiego 
„danza” (taniec, naturalny ruch). Oznacza 
„taniec życia” i nazywa koncepcję pracy 
z ciałem stworzoną i realizowaną przez prof. 
Rolando Toro Aranedę – chilijskiego psycho-
loga i antropologa, wykładowcę na Uniwer-
sytecie Chilijskim. Wymyślona przez niego 
metoda bazuje na triadzie: ruch, emocje 
i grupa. Ruch, poruszanie się w naturalnym 
rytmie ma wpływ na naszą psychikę, a z kolei 
psychika wpływa na naszą fi zyczność. Dlate-
go biodanza ma działanie psychosomatycz-
ne. Z jednej strony rodzi się większa ochota 
do życia, obniża się poziom stresu i odzysku-
jemy spokój, a odczucia w czasie takiego tań-
ca są bliskie przyjemności przypominającej 
stan zakochania, z drugiej strony – pojawia 
się poczucie większej energii, zwiększa kon-

dzący zajęcia, zwany facylitatorem, poprzez 
odpowiednio dobrane dla każdej grupy ćwi-
czenia i podkład muzyczny ułatwia odkrycie 
możliwości tkwiących w każdym uczestniku. 
W trakcie zajęć u tańczących pojawiają się 
emocje – mogą być niezwykle silne, często 
niespodziewane, głęboko ukryte. Następu-
je odblokowanie fi zyczne i psychiczne. Bio-
danza bowiem pozwala na otwarcie się i na 
głębokie wyrażanie siebie, na bycie w tańcu 
sobą. Wyzwala poczucie wolności i radości.

Najważniejszy jest kontakt poprzez ruch, 
wzrok i obecność. Nie ma konkretnych kro-
ków. Ruch jest inny dla każdej osoby, bo 
wypływa z jej wnętrza. Pierwsze zajęcia to 
po prostu chodzenie we własnym tempie 
i w dowolnym kierunku – jednak ważne, 
by każdej mijanej osobie spojrzeć w oczy 
i uśmiechnąć się do niej. Dlaczego wzrok 
jest tak istotny? Wielu ludzi nie potrafi  roz-
mawiać z innymi, patrząc im w oczy; czują 
się niekomfortowo, uciekają wzrokiem lub 
spuszczają głowę. Nie są w stanie przesłać 
i otrzymać informacji wzrokowej. Dla twórcy 
biodanzy kontakt wzrokowy pomiędzy ludź-
mi jest bardzo ważny. Zajęcia dają możliwość 
„nauczenia się” tego typu kontaktu bez zbyt-
niej presji czy wstydu. Następnie pojawia się 
taniec – najpierw każdy uczestnik wykonuje 
spontaniczne ruchy, takie, które dyktuje mu 
ciało i muzyka; potem jest faza naślado-
wania tańca innej osoby, a wreszcie taniec 
pojedynczych osób w kręgu. W pewnym 
momencie zaczyna się tańczyć w parach, 
wykonując wspólnie ruchy typu klaskanie 
w lewe lub prawie dłonie. I tutaj też cyklicz-
nie następuje zmiana partnera. 

Taniec jest aktywnością prakty-kowaną przez wszystkie społecz-ności. Tańczyć potrafi  każdy, choć opanowanie kroków walca czy tanga wraz z odpowiednią cho-reografi ą udaje się nielicznym. Ale tańczymy, bo to daje nam radość i sprawia przyjemność. Biodanza zawiera w sobie elementy tańca, ale bliższa jest jego pierwotnemu charakterowi, bo od perfekcji wy-uczonych ruchów ważniejszy jest w niej przepływ energii i kolektyw-ność przeżycia.

centracja, poprawia jakość snu i mobilność 

jelitowa. Biodanza dla osób zdrowych fi zycz-

nie jest bardziej przeżyciem egzystencjalno-

-emocjonalnym, zaś dla osób mało mobil-

nych ze względu na wiek czy chorobę może 

stać się dodatkowo rehabilitacją ruchową. 

Jest odpowiednia dla dzieci, dorosłych i se-

niorów – metodologia i ćwiczenia są takie 

same, ale pracuje się, dostosowując narzę-

dzia do odpowiednich potrzeb – np. u osób 

starszych pobudza witalność i kreatywność, 

u dzieci – poprawia relacje w grupie.

 
 

Znajdziemy się w grupie kilkunastu uczest-

ników. Pokieruje nami wykwalifi kowany in-

struktor, który dobierze odpowiednią mu-

zykę i ćwiczenia. Te ostatnie odwołują się 

do naturalnych ruchów i gestów, więc nie 

ma obawy, że ktoś nie nadąży za grupą lub 

że nie ma odpowiednich tanecznych umie-

jętności. Biodanza nie jest stricte tańcem, 

więc nie ma tu nauki kroków, które trzeba 

zapamiętać. Jest za to chodzenie, skakanie, 

przeciąganie się, unoszenie rąk i nóg, po-

dawanie ręki. Jest tu też miejsce na ćwicze-

nia relaksacyjne. Według twórcy biodanzy 

ćwiczenia są tak przygotowane, by służyły 

różnym celom – integracji między ciałem 

a emocjami, pogłębieniu wrażliwości, roz-

wojowi ekspresji ruchowej, a także poten-

cjału genetycznego. Twórca biodanzy mówił 

o odkrywaniu w sobie piękna i otwieraniu 

się na świat. Zajęcia podporządkowane są 

zasadzie komunikacji niewerbalnej, czyli 

mówienie jest ograniczone do minimum. 

W czasie ćwiczeń następuje połączenie z in-

nymi uczestnikami poza słowami. 

Na zajęciach biodanzy wystarczy wygodny 

strój. Tańczy się boso lub w skarpetkach 

antypoślizgowych. Warto przynieść butel-

kę wody. Najpierw jest rozgrzewka, potem 

bardziej intensywne sekcje ruchu. Prowa-

.

dzący zajęcia, zwany facylitatorem, poprzez 
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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 kursy językowe.

• 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€

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,  
    przez stronę www.aaxe.be LUB wyślij e-mailem na adres promo@aaxe.be
4. Zwycięzcy (maksymalnie 4) zostaną ogłoszeni 10/11/2022.
Regulamin jest dostępny na naszej stronie internetowej: www.aaxe.be 

Zakończenie konkursu 04/11/2022.

Z E C S F U Ç S X Q D

L L H E S V E B M F I

Q C D R B R D E O U E

J C Z T V Y N P S P G

W U C I I A A D I P E

D T C T G Z L C O W M

I E O E D O F D B F M

S M O N T G O M E R Y

Z H R J U B I L E L T

H J I Z F E P B Z A M

PRZEDŁUŻENIE KONKURSU!
Możecie uczestniczyć do 04/11/2022 



Gdy zaczynamy się ruszać w sposób harmo-
nijny, czyli zgodny z naszym wewnętrznym 
rytmem, zaczynamy też odczuwać zado-
wolenie, wewnętrzną radość, integrację 
miedzy ciałem a wnętrzem. Zaczynamy 
intensywniej przeżywać to wszystko, co 
znajduje się dookoła nas. Nasza życiowa 
energia wzrasta. Według twórcy biodanzy 
na bodźce płynące z triady: ruch, muzyka 
i grupa pojawia się neuroimmunologiczna 
odpowiedź organizmu. Następuje „przepro-
gramowanie” organizmu na pełnię, radość. 
Instruktorzy biodanzy przechodzą wielo-
letnie kursy, aby uzyskać certyfi kat zgodny 
z metodą opracowaną przez prof. Rolando 
Toro Aranedę i móc towarzyszyć uczestni-
kom kursu w przemianie. Szkoły i kursy bio-
danzy są w Polsce czy Belgii jeszcze dość 
mało znane, ale coraz bardziej popularne.

Według twórcy metody efektem uczestni-
czenia w kursach biodanzy jest reagowanie 
zgodne z emocjami, umiejętność nawiązy-
wania kontaktu wzrokowego z innymi, czę-
sto obcymi ludźmi, większa sensualność, 
mniejszy poziom zdenerwowania, złości, 
smutku, lęku, zwiększenie samooceny, 
obezwładniająca radość i euforia poja-
wiające się od razu po zakończonej sesji. 
Tańczący wymieniają jeszcze inne korzyści, 
wśród nich: redukcję stresu; umiejętność 
zwalniania, odpoczywania; wzmocnienie 
swojej witalności, podniesienie energii ży-
ciowej; odnalezienie równowagi i poprawę 
jakości życia dzięki samoregulacji; wzmoc-
nienie własnej tożsamości i wiary w siebie; 
większą łatwość wyrażania swoich po-
trzeb i stawiania granic; rozwijanie empa� i 
i wrażliwości; budowanie zdrowych i auten-
tycznych relacji z ludźmi.

Biodanza to nie tyle taniec, czyli ruch ciała, 
co podążanie za emocjami, które nadają 
ton ruchom. Może warto spróbować odna-
leźć spokój i radość. Stać się bardziej świa-
domym własnego ciała i własnych emocji. 
Odnaleźć w sobie spontaniczność dziecka. 
Ofiarować sobie chwilę ruchu i relaksu. 
Biodanza jest dla każdego – bez względu 
na wiek czy zdolności ruchowe. 

Sylwia Maj

Nie tańczy się samotnie, lecz w grupie. Opty-malna liczba uczestników to 12–15 osób. To ważne, bo ma swoje naukowe uza-sadnienie: w grupie rodzi się interakcja pomiędzy uczestnikami potrzebna do przepływu emocji – „dawanie” miłości i radości innym i przyjmowanie tych uczuć od innych osób w grupie. Bez oceny i kry-
tyki. Poczucie akceptacji grupy daje moż-
liwość wyrażania siebie bez ograniczeń, bez masek. Z każdą osobą, bez kategory-zowania i wykluczania. Ekspresyjny ruch, odpowiednio dobrana muzyka i kontakt z innymi w grupie pozwalają wyzwolić pro-ces, który powoduje zmiany na poziome fi zjologicznym, jak i psychicznym. Ważne jest skupienie się na tym, jak reaguje ciało, i podążanie za tym, co się czuje. Dlatego tak ważny jest kontakt wzrokowy, dotyk oraz brak rozmów. Jest to świadomy zakaz twórcy biodanzy. Uczestnicy zajęć mają się skupić na wsłuchiwaniu się w swoje ciało i reagowaniu zgodnie z przepływem emo-cji, których doświadczają pod wpływem muzyki i spotkania z innymi tańczącymi.

 
Biodanza to system ruchu zwany tańcem, ale jest czymś więcej niż zwykły taniec. Tak więc na każdym etapie zajęć ma się kon-takt z każdą osobą z grupy. Chodzi o na-
wiązanie pewnego rodzaju więzi i otwarcie się na innych. W grupie rodzi się interakcja – od jej członków otrzymujemy wsparcie, poczucie przynależności i bezpieczeństwa. Dajemy innym pozytywne bodźce i sami 

je od nich otrzymujemy. Rodzi się głębszy 
wgląd w siebie, ale i w innych. Odkrywa 
się przyjemność poruszania się w rytm 
muzyki. Muzyka w tym przypadku to nie 
tyle podkład muzyczny, co specjalnie do-
brane utwory z różnych gatunków i stylów 
muzycznych, tak aby niosły ze sobą ładu-
nek emocji. Jej rytm ma wyzwalać inten-
sywność przeżycia u uczestników. 

Sam twórca biodanzy zauważył, a po-
tem zostało to potwierdzone przez różne 
ośrodki badawcze na całym świecie, że tego 
typu taniec, angażując sferę fi zyczną i psy-
chiczną, ma charakter terapeutyczny. Tak 
więc nie tylko przynosi pozytywne efekty 
zwykłym ludziom, którzy szukają zajęć ru-
chowych, by się zrelaksować i być bardziej 
świadomymi swojego ciała czy otwartymi 
i zadowolonymi z życia. Może też być sto-
sowany pomocniczo w różnorodnych scho-
rzeniach. Biodanza może być wsparciem 
dla osób z chorobami psychosomatyczny-
mi, takimi jak zaburzenie odżywiania, bez-
senność, depresja czy choroba Parkinsona. 
Może być nową formą pracy dla osób pro-
fesjonalnie zajmujących się ciałem – psy-
chologów, fi zjoterapeutów, trenerów per-
sonalnych, edukatorów, osób pracujących 
z dziećmi, młodzieżą, seniorami. Obecnie 
stosuje się biodanzę także w szpitalach, 
ośrodkach terapeutycznych, klubach senio-
ra, domach pomocy społecznej. 

Po hiszpańsku – intensywne bycie tu i teraz. 
To słowo oddaje najlepiej zasadę biodanzy. 
Prof. Rolando Toro Araneda wyróżnił pięć 
linii vivencii: żywotność, seksualność, kre-
atywność, uczuciowość i transcendencja. 
W czasie trwania warsztatów rozwijane są 
różne linie i w różnorakiej intensywności. 
Zależy to od grupy – czy jest początkująca, 
czy zaawansowana – oraz od tego, jakie 
są potrzeby jej uczestników. Ale zazwyczaj 
podstawowym obszarem, który pojawia się 
na każdych zajęciach, jest żywotność. Twór-
ca metody zakładał bowiem, że człowiek 
nie może rozwinąć innych obszarów swoje-
go potencjału, jak np. seksualność czy kre-
atywność, jeżeli ma zbyt małą żywotność, 
czyli małą moc życia. Tak więc biodanza jest 
przede wszystkim metodą pracy z ciałem 
i muzyką, która polega na przebudzeniu 
naturalnej witalności – chęci życia. 
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utożsamić. Przy dłuższych maratonach musimy 
się też liczyć z konsekwencjami dla ciała: nasza 
aktywność spadła, więc ograniczyliśmy ruch, za to 
zapewne nie żałowaliśmy sobie przekąsek, więc 
i wskaźnik wagi ruszył w górę. Do tego brak snu, 
a w dłuższej perspektywie potencjalne problemy 
ze snem. Skutki binge-watchingu wydają się bar-
dzo poważne.

SERIALOWE TARAPATY
Kiedy oglądanie seriali faktycznie staje się pro-
blemem? Warto sobie szczerze odpowiedzieć na 
kilka pytań:

 � Czy oglądanie seriali jest jedną z ważniej-
szych aktywności w życiu?

 � Czy podpatrywanie cudzych problemów 
odciąga od własnych – i to pomaga od nich 
uciec, poczuć się lepiej (na krótką metę)?

 � Czy przez seriale zaniedbuje się pracę, ro-
dzinę, relacje z innymi?

 � Czy liczba godzin przed ekranem znacząco 
wzrosła (lub rośnie) w ostatnim czasie? 

 � Czy po zakończeniu maratonu odczuwa się 
psychiczne lub fizyczne konsekwencje „od-
stawienia” (jak przy uzależnieniu)?

 � Czy po dłuższej przerwie w binge-watchingu 
z łatwością wpada się na nowo w stan nało-
gowego oglądania i trudno jest go porzucić?

Jeżeli na większość z tych pytań padnie odpo-
wiedź twierdząca, niestety – istnieje poważny pro-
blem. Wówczas najlepiej ograniczyć oglądanie, 
wprowadzić sobie limity lub całkowicie na jakiś 
czas zarzucić włączanie telewizora. Jeśli byłyby 
z tym większe trudności, niestety potrzebne będzie 
dodatkowe wsparcie terapeuty – i wówczas binge- 
-watching staje się realnym problemem psycho-
logicznym, z którym samodzielnie nie jesteśmy 
sobie w stanie poradzić. 

MOC (SAMO)KONTROLI
Na szczęście nie każdy, kto lubi oglądać seriale 
jednym ciągiem, wpada od razu w problemy zdro-
wotne i psychiczne. Najważniejsza jest kontrola 
– żeby nie wypaść ze swojego życia przez przy-
wiązanie do pilota. Jeden serial w dwie noce to 
jeszcze nie tragedia, ale dziesięć seriali w miesiąc 
powinno już skłonić do głębszych refleksji. Oczy-
wiście mowa o dorosłych widzach, którzy samo-
kontrolę mają już dobrze wykształconą i ugrunto-
waną. W przypadku dzieci i młodzieży niestety nie 
można silić się na optymizm – nie ma co liczyć 
na ich samokontrolę; potrzebna jest kontrola ro-
dziców. Zawsze lepiej dmuchać na zimne, rozma-
wiać, tłumaczyć, sprawdzać. Oraz, co dla wielu 
rodziców jest zapewne problematyczne, samemu 
dawać dobry przykład w tym względzie.

Ewelina Wolna-Olczak

Po takim tygodniowym serialowym maratonie wsta-
ję nieprzytomna. Zmierzła. Krzyczę na dzieci, spóź-
niam się do pracy, czuję się zmęczona, sfrustrowa-
na, wszystko leci mi z rąk. Bolą mnie oczy, dokucza 
kręgosłup, na widok chipsów mam mdłości. To znak, 
że czas wypaść z transu…

JESZCZE TYLKO JEDEN…
Jestem binge-watcherem. To ktoś, kto ogląda 
seriale na platformach streamingowych hurtem, 
jednym ciągiem, bez dłuższych przerw. Zjawisko 
binge-watchingu (lub binge-viewingu, marathon-
-viewingu) pojawiło się wraz z powstaniem ofert 
VOD (video on demand), a rozwinęło wraz z udo-
stępnianiem całych sezonów seriali przez serwi-
sy typu Netflix czy HBO. Wówczas wielu widzów 
przestało czekać na cotygodniowe premiery, a za-
częło oglądać w dwóch-trzech rzutach cały sezon. 
Rekordziści robią to za jednym zamachem.

Fabuły seriali oczywiście wciągają, wzmacniają 
identyfikację z bohaterami i ciekawość poznania ich 
dalszych losów, ale to możliwość odpalenia kolej-
nego odcinka (a bardzo często włącza się on sam, 
choć jeszcze poprzedni dobrze się nie skończył) 
przykuwa na dłużej do fotela. Netflix, marketingo-
wy pionier, jako pierwszy wprowadził udostępnianie 
całych sezonów, a także włączanie kolejnych od-
cinków na napisach oraz pokazywanie tytułu w kil-
ku miejscach platformy. Dzięki temu nie jesteśmy 
w stanie ominąć bez emocji danego serialu, a je-
śli już zaczniemy oglądać, bardzo trudno wypaść 

z „ciągu”. Zaczynamy wieczorem, często z zamia-
rem poświęcenia na to godzinki lub dwóch, ale 
przecież jeszcze jeden, jeszcze tylko jeden, a za 
oknem robi się nagle jasno i wita nas komunikat 
o świcie: kolejny sezon za rok. A w sercu pustka…

Z UŚMIECHEM W KAJDANKI
Prócz tego, że takie nałogowe oglądanie seriali 
dla wielu jest niezwykle przyjemne (godziwa daw-
ka dopaminy!), to niesie ze sobą też dość duże 
ryzyko mniej przyjemnych konsekwencji. Choć 
sam w sobie nie jest uzależnieniem, binge-wat-
ching potrafi wywoływać niepokojące stany. Pro-
wadzi do zaniedbywania relacji z innymi ludźmi, 
codziennych obowiązków, hobby. Doświadczenia 
kulturalne powinny rozbudzać emocje i pobudzać 
do refleksji, jednak serialowemu maratonowi bli-
żej do uzależnienia od używek niż do kulturalnego 
uniesienia. U wrażliwszych widzów zakończenie 
sezonu serialu (poziom dopaminy spada!) pogłę-
bia uczucie samotności i izolacji, generuje proble-
my z kontrolą nad swoim życiem i nad emocjami, 
wpędza w stany depresyjne, intensyfikuje stany 
lękowe, apatię, demotywuje, obniża nastrój. Do 
tego jesteśmy fizycznie zmęczeni, co nie popra-
wia samopoczucia. Stajemy się niewolnikami – 
ale nie samej telewizji i co tydzień udostępnianych 
odcinków. Tutaj sami sobie zakładamy kajdanki, 
przykuwając się nimi do ekranu aż po ostatni od-
cinek serialu. Po jego obejrzeniu czujemy pustkę, 
niedosyt, a nawet przeżywamy swoistą żałobę po 
rozstaniu z bohaterami, z którymi zdążyliśmy się 

Po ciężkim dniu zasiadam w końcu w ciszy i spokoju przed telewizorem.  
Tam czeka na mnie już nowy sezon ulubionego serialu.  

Na szczęście cały sezon, bo oglądanie co tydzień po jednym odcinku to koszmar.  
Zasiadam, odpalam... i po sześciu godzinach zaliczam całość.

 Ufff... Z głowy, mogę iść spać. Jest trzecia w nocy, pobudka o szóstej. 
Jutro kolejny maraton... jeśli nie cały, to chociaż dwa-trzy odcinki.  

Pojutrze ciąg dalszy. Popojutrze też. Dla relaksu. 

BINGE-WATCHING

SERIALOWY MARATON
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Jenne� e McCurdy przez lata 
występowała w popularnym 

serialu komediowym „iCarly”, 
a jej urodziwą twarz znały na-

stolatki na całym świecie. Mało 
kto wiedział jednak, że jej dzie-

ciństwo nie było usłane różami. 
Wychowywana w biednej rodzinie 

mormonów starała się jak mogła, 
aby nie zawieść krewnych. Jej matka, 

Debra, gdy mała miała dwa lata, zacho-
rowała na raka piersi. Odtąd obsesyjnie 

zaczęła bać się także o zdrowie córki. Do 
tego stopnia, że do czasu dorastania sa-
modzielnie myła ją (nawet depilowała jej 
nogi!), wykonując córce, w obawie przed 
nowotworem, kontrolne badania miejsc 
intymnych. Jako ortodoksyjna mormonka 
nie widziała w tym niczego niestosowne-
go. Powoływała się na głos Boga. Dopiero 
po latach nastolatka zorientowała się, że 
rodzicielka przekraczała granice.

Marzeniem Debry była kariera w show 
biznesie, ale nie miała odpowiednich pre-
dyspozycji, by móc pochwalić się choćby 
rólką w fi lmie. Swoje ambicje przelała na 
córkę, a ta, chcąc przypodobać się matce, 
potulnie wykonywała jej polecenia. Zagra-
ła w dziesiątkach fi lmów i seriali. Jej po-
dobizna zdobiła wielkoformatowe billbo-
ardy, spoglądała z pudełek na śniadania, 
koszulek, gazet, zabawek i niezliczonych 
gadżetów. Jej dochody szybowały w górę 
i stały się głównym źródłem utrzymania 

rodziny. Aby zagwarantować Jenne� e 
więcej dziecięcych ról, matka zasto-
sowała destrukcyjny plan opóźnienia 
procesu dojrzewania. Wyliczała dziew-
czynie kalorie, wprowadzając drastycz-
ne diety. Ubogi jadłospis doprowadził 
nastolatkę do zaburzeń odżywiania – 
anoreksji i bulimii. Nagminne wymioty 
spowodowały próchnicę, a w efekcie 
utratę zęba trzonowego. Życie miłosne 
Jenne� e również podlegało inspekcji. 
Gdy paparazzi przyłapali nastolatkę 
w towarzystwie mężczyzny, od razu 
dostała reprymendę od matki i szereg 
wiadomości z wyzwiskami. „Brzydki po-
twór” i „mała dziwka” to te najlżejsze. 
Mało tego, Debra, rozczarowana córką, 
zaczęła sabotować jej karierę – publiko-
wała na stronach fanklubów niepraw-
dziwe informacje i obraźliwe wpisy.

Kumulacja oczekiwań matki, produ-
centów, reżyserów oraz fanów dopro-
wadziła młodą gwiazdę do załamania. 
Nikt nie dawał jej taryfy ulgowej. Eks-
perymentowała z używkami i szukała 
zapomnienia w niezobowiązujących 
relacjach z mężczyznami. Nabawiła się 
zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych 
(np. dotykała każdej rzeczy dokładnie 
dziesięć razy). Szczęśliwie udało się jej 
uniknąć publicznych upokorzeń. Rela-
cje z matką naznaczają człowieka na 
całe życie. A przecież matka chciała dla 
niej jak najlepiej! Czy aby na pewno?

Do pewnego etapu rozwoju dziec-
ko traktuje swoją mamę jako ab-
solutny autorytet.  Ma niewiele 
punktów odniesienia poza rodziną. 
Dlatego wszystkie prawdy, których 
dowiaduje się w ramach rodziny, 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

stają się uniwersalnymi prawdami i głęboko za-
chowaną normą. Przecież dzieci nie znają innej 
rzeczywistości niż ta z toksycznym rodzicem. Nie 
mają innych rodziców do porównania. 

Bywają matki, które są nadopiekuńcze. A wy-
obraź sobie, że nadopiekuńczość to przemoc. 
Tyle że z dorobioną ideologią. Lawina miłości 
to żadne kochanie. To zaspokajanie swojego 
egoizmu. Względnie wypełnianie swojego życia 
życiem dziecka. Nadopiekuńcza matka zawsze 
startuje w przedbiegach. Na każdym kroku wy-
ręcza potomka, nie pozwalając mu spróbować 
własnych sił i zmierzyć się z problemem. Orga-
nizuje zajęcia, skrupulatnie pilnuje zadań szkol-
nych. Nie daje mu ani czasu, ani przestrzeni. 
Odbiera wolność osobistą. Zaszczepia lęk przed 
światem. I wydawać by się mogło, że dziecko 
odnosi sukcesy. Staje na podium w konkur-
sach, recytuje z pamięci tomiki poezji. A mat-
ka puchnie z dumy. Tyle że to jej sukcesy, nie 
dziecka. Wychowując potomka pod kloszem, 
buduje w nim fałszywe przekonanie, że zawsze 
ktoś wybawi go z opresji. A to wierutna bzdura. 
Człowiek wychowany w takim duchu nie potrafi  
funkcjonować w dorosłym świecie. Nie wierzy 
w siebie (bo niby jaki sukces osiągnął?), nie 
podejmuje wyzwań (bo bez mamy to ani-ani), 
niechętnie uczy się nowych rzeczy (bo ktoś zna 
się na tym lepiej). Jak było napisane w mojej 
szkolnej toalecie w liceum: „Life is brutal and 
full of zasadzkas. I some� mes kopas w dupas”. 
W życiu nie ma zmiłuj.

Bywają matki, dla których dziecko nigdy nie jest 
wystarczająco dobre. Za niskie, za wysokie, za 
chude, za grube. Nie doceniają potomka za to, 
kim jest, ale za to, co robi. Umniejszają jego suk-
cesy lub wręcz je bagatelizują. Żadne osiągnięcia 
nie są w stanie ich zadowolić, ale z namaszcze-
niem wyliczają wszelkie niedociągnięcia, potknię-
cia i porażki. Nie dostrzegają zalet. Wady tymcza-
sem wyolbrzymiają i nie omieszkają wypominać 
na każdym kroku. Toksyczne matki mają tenden-
cję do porównywania dziecka do innych – siostry, 
brata, rówieśników. I w tych zawodach własna 
pociecha zawsze przegrywa. W ich opinii starania 
dziecka nigdy nie są dość zadowalające. A słowa 
krytyki działają jak pociski. Demotywują, obniża-
ją samoocenę, zabijają ducha walki. Nawet doro-
słe dziecko toksycznej matki czuje, że na miłość 
(nie tylko matczyną) trzeba zasłużyć. I że nie jest 
wystarczające dobre, aby ten cel osiągnąć.

Bywają matki na pozór idealne. 
Dziecko wychuchane, wydmucha-
ne. Oprane, ubrane, nakarmio-
ne. Tymczasem pod perfekcyjną 
panią domu ziemia pokryta jest 
taflą lodu. Niby młody człowiek 
nie ma na co narzekać, a jednak 
gdy przychodzi do rodzicielki 
z dobrym słowem, pytaniem czy 
problemem, natrafia na ścianę. 
Nie ma wsparcia. Nikt go nie 
chce wysłuchać. Nikt go nie chce 
usłyszeć. Zaspokojono jego pod-
stawowe potrzeby – ma co jeść, 
pić i na kark włożyć, więc co gło-
wę zawraca? Jest matka, a jakby 
jej nie było. Nawet jej dotyk jest 
taki pusty. Dziecko wychowywa-
ne przez niedostępną emocjonal-
nie matkę nie uczy się dawać ani 
otrzymywać miłości. Ma proble-
my z uczuciowością, bliskością. 
Gubi się w związkach. Bo skąd ma 
wiedzieć, jak powinna wyglądać 
zdrowa relacja?

Bywają matki styrane życiem, 
sponiewierane, zmordowane. I za 
swoją parszywą codzienność psy 
wieszają na dziecku. Tymczasem 
ono nie oczekuje od matki po-
święcenia. Nie wymaga zarzucenia 
rozwoju zawodowego, trzydanio-
wego obiadu (z obowiązkowym 
kompotem!) i trzepania dywanów 
cztery razy do roku. To perfidna 
manipulacja. Za życiowymi niepo-
wodzeniami dorosłego stoi szereg 
podjętych decyzji (ewidentnie nie-
wystarczająco przemyślanych). Te 
z kolei prowokują niespełnienie 
i neurotyzm. Szantaż emocjonal-
ny („Nikt mnie w tym domu nie 
docenia!”, „Ja dla ciebie na głowie 
staję, a ty traktujesz pokój jak ho-
tel!”) i roszczeniowość w imię do-
mniemanych poświęceń zakłócają 
dziecku prawidłowe funkcjonowa-
nie. Co rusz jest wpędzane w po-
czucie winy. W dorosłym życiu 
grożą mu zaburzenia nerwicowe.

Bywają matki narcystyczne (ich potrzeby są 
zawsze na pierwszym miejscu), oprawczy-
nie (dopuszczające się agresji fi zycznej) czy 
uzależnione (nie spełniają swojej roli). Pra-
wie wszystkie toksyczne matki mówią, że 
kochają swoje dzieci. Ba, pewnie tak czują. 
Czasem może nawet wcale nie zdają sobie 
sprawy z podłości swoich zachowań i tok-
syn, którymi karmią rodzinę. Miłość to jed-
nak znacznie więcej niż słowa. To ekspresja 
emocjonalna wobec dziecka. To sposób 
reagowania na jego zachowanie i potrzeby.

Kobieta, która świadomie zachodzi w ciążę 
i rodzi dziecko, nie zakłada, że będzie dla 
niego toksycznym rodzicem. Kiedy toksycz-
ne zachowania występują okazjonalnie, nie 
zdążą zrobić spustoszenia. Jeżeli jednak 
któraś z tych cech jest ci bliska (może jako 
matka też masz coś za uszami?) bądź jesteś 
dzieckiem matki jak w opisach, to pamię-
taj, że na każdym etapie życia można sobie 
pomóc. Schematy psychologiczne można 
przepracować i zniwelować. Z odpowied-
nią pomocą. I ogromną chęcią. 

Gdy w 2013 roku matka Jenne� e McCur-
dy zmarła, dziewczyna wycofała się z ak-
torstwa i rozpoczęła terapię. W sierpniu 
ukazała się jej autobiografi a zatytułowana 
„Cieszę się, że moja mama umarła”. Książ-
ka znalazła się między innymi w zestawie-
niu TOP 5 pozycji polecanych przez ame-
rykański dziennik „USA Today”, a okładka 
pojawiła się na billboardzie w centrum 
Nowego Jorku. Jenne� e bez ogródek opo-
wiada w niej o swojej matce. Trucicielce.

Sylwia Znyk
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Jenne� e McCurdy przez lata 
występowała w popularnym 

serialu komediowym „iCarly”, 
a jej urodziwą twarz znały na-

stolatki na całym świecie. Mało 
kto wiedział jednak, że jej dzie-

ciństwo nie było usłane różami. 
Wychowywana w biednej rodzinie 

mormonów starała się jak mogła, 
aby nie zawieść krewnych. Jej matka, 

Debra, gdy mała miała dwa lata, zacho-
rowała na raka piersi. Odtąd obsesyjnie 

zaczęła bać się także o zdrowie córki. Do 
tego stopnia, że do czasu dorastania sa-
modzielnie myła ją (nawet depilowała jej 
nogi!), wykonując córce, w obawie przed 
nowotworem, kontrolne badania miejsc 
intymnych. Jako ortodoksyjna mormonka 
nie widziała w tym niczego niestosowne-
go. Powoływała się na głos Boga. Dopiero 
po latach nastolatka zorientowała się, że 
rodzicielka przekraczała granice.

Marzeniem Debry była kariera w show 
biznesie, ale nie miała odpowiednich pre-
dyspozycji, by móc pochwalić się choćby 
rólką w fi lmie. Swoje ambicje przelała na 
córkę, a ta, chcąc przypodobać się matce, 
potulnie wykonywała jej polecenia. Zagra-
ła w dziesiątkach fi lmów i seriali. Jej po-
dobizna zdobiła wielkoformatowe billbo-
ardy, spoglądała z pudełek na śniadania, 
koszulek, gazet, zabawek i niezliczonych 
gadżetów. Jej dochody szybowały w górę 
i stały się głównym źródłem utrzymania 

rodziny. Aby zagwarantować Jenne� e 
więcej dziecięcych ról, matka zasto-
sowała destrukcyjny plan opóźnienia 
procesu dojrzewania. Wyliczała dziew-
czynie kalorie, wprowadzając drastycz-
ne diety. Ubogi jadłospis doprowadził 
nastolatkę do zaburzeń odżywiania – 
anoreksji i bulimii. Nagminne wymioty 
spowodowały próchnicę, a w efekcie 
utratę zęba trzonowego. Życie miłosne 
Jenne� e również podlegało inspekcji. 
Gdy paparazzi przyłapali nastolatkę 
w towarzystwie mężczyzny, od razu 
dostała reprymendę od matki i szereg 
wiadomości z wyzwiskami. „Brzydki po-
twór” i „mała dziwka” to te najlżejsze. 
Mało tego, Debra, rozczarowana córką, 
zaczęła sabotować jej karierę – publiko-
wała na stronach fanklubów niepraw-
dziwe informacje i obraźliwe wpisy.

Kumulacja oczekiwań matki, produ-
centów, reżyserów oraz fanów dopro-
wadziła młodą gwiazdę do załamania. 
Nikt nie dawał jej taryfy ulgowej. Eks-
perymentowała z używkami i szukała 
zapomnienia w niezobowiązujących 
relacjach z mężczyznami. Nabawiła się 
zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych 
(np. dotykała każdej rzeczy dokładnie 
dziesięć razy). Szczęśliwie udało się jej 
uniknąć publicznych upokorzeń. Rela-
cje z matką naznaczają człowieka na 
całe życie. A przecież matka chciała dla 
niej jak najlepiej! Czy aby na pewno?

Do pewnego etapu rozwoju dziec-
ko traktuje swoją mamę jako ab-
solutny autorytet.  Ma niewiele 
punktów odniesienia poza rodziną. 
Dlatego wszystkie prawdy, których 
dowiaduje się w ramach rodziny, 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

stają się uniwersalnymi prawdami i głęboko za-
chowaną normą. Przecież dzieci nie znają innej 
rzeczywistości niż ta z toksycznym rodzicem. Nie 
mają innych rodziców do porównania. 

Bywają matki, które są nadopiekuńcze. A wy-
obraź sobie, że nadopiekuńczość to przemoc. 
Tyle że z dorobioną ideologią. Lawina miłości 
to żadne kochanie. To zaspokajanie swojego 
egoizmu. Względnie wypełnianie swojego życia 
życiem dziecka. Nadopiekuńcza matka zawsze 
startuje w przedbiegach. Na każdym kroku wy-
ręcza potomka, nie pozwalając mu spróbować 
własnych sił i zmierzyć się z problemem. Orga-
nizuje zajęcia, skrupulatnie pilnuje zadań szkol-
nych. Nie daje mu ani czasu, ani przestrzeni. 
Odbiera wolność osobistą. Zaszczepia lęk przed 
światem. I wydawać by się mogło, że dziecko 
odnosi sukcesy. Staje na podium w konkur-
sach, recytuje z pamięci tomiki poezji. A mat-
ka puchnie z dumy. Tyle że to jej sukcesy, nie 
dziecka. Wychowując potomka pod kloszem, 
buduje w nim fałszywe przekonanie, że zawsze 
ktoś wybawi go z opresji. A to wierutna bzdura. 
Człowiek wychowany w takim duchu nie potrafi  
funkcjonować w dorosłym świecie. Nie wierzy 
w siebie (bo niby jaki sukces osiągnął?), nie 
podejmuje wyzwań (bo bez mamy to ani-ani), 
niechętnie uczy się nowych rzeczy (bo ktoś zna 
się na tym lepiej). Jak było napisane w mojej 
szkolnej toalecie w liceum: „Life is brutal and 
full of zasadzkas. I some� mes kopas w dupas”. 
W życiu nie ma zmiłuj.

Bywają matki, dla których dziecko nigdy nie jest 
wystarczająco dobre. Za niskie, za wysokie, za 
chude, za grube. Nie doceniają potomka za to, 
kim jest, ale za to, co robi. Umniejszają jego suk-
cesy lub wręcz je bagatelizują. Żadne osiągnięcia 
nie są w stanie ich zadowolić, ale z namaszcze-
niem wyliczają wszelkie niedociągnięcia, potknię-
cia i porażki. Nie dostrzegają zalet. Wady tymcza-
sem wyolbrzymiają i nie omieszkają wypominać 
na każdym kroku. Toksyczne matki mają tenden-
cję do porównywania dziecka do innych – siostry, 
brata, rówieśników. I w tych zawodach własna 
pociecha zawsze przegrywa. W ich opinii starania 
dziecka nigdy nie są dość zadowalające. A słowa 
krytyki działają jak pociski. Demotywują, obniża-
ją samoocenę, zabijają ducha walki. Nawet doro-
słe dziecko toksycznej matki czuje, że na miłość 
(nie tylko matczyną) trzeba zasłużyć. I że nie jest 
wystarczające dobre, aby ten cel osiągnąć.

Bywają matki na pozór idealne. 
Dziecko wychuchane, wydmucha-
ne. Oprane, ubrane, nakarmio-
ne. Tymczasem pod perfekcyjną 
panią domu ziemia pokryta jest 
taflą lodu. Niby młody człowiek 
nie ma na co narzekać, a jednak 
gdy przychodzi do rodzicielki 
z dobrym słowem, pytaniem czy 
problemem, natrafia na ścianę. 
Nie ma wsparcia. Nikt go nie 
chce wysłuchać. Nikt go nie chce 
usłyszeć. Zaspokojono jego pod-
stawowe potrzeby – ma co jeść, 
pić i na kark włożyć, więc co gło-
wę zawraca? Jest matka, a jakby 
jej nie było. Nawet jej dotyk jest 
taki pusty. Dziecko wychowywa-
ne przez niedostępną emocjonal-
nie matkę nie uczy się dawać ani 
otrzymywać miłości. Ma proble-
my z uczuciowością, bliskością. 
Gubi się w związkach. Bo skąd ma 
wiedzieć, jak powinna wyglądać 
zdrowa relacja?

Bywają matki styrane życiem, 
sponiewierane, zmordowane. I za 
swoją parszywą codzienność psy 
wieszają na dziecku. Tymczasem 
ono nie oczekuje od matki po-
święcenia. Nie wymaga zarzucenia 
rozwoju zawodowego, trzydanio-
wego obiadu (z obowiązkowym 
kompotem!) i trzepania dywanów 
cztery razy do roku. To perfidna 
manipulacja. Za życiowymi niepo-
wodzeniami dorosłego stoi szereg 
podjętych decyzji (ewidentnie nie-
wystarczająco przemyślanych). Te 
z kolei prowokują niespełnienie 
i neurotyzm. Szantaż emocjonal-
ny („Nikt mnie w tym domu nie 
docenia!”, „Ja dla ciebie na głowie 
staję, a ty traktujesz pokój jak ho-
tel!”) i roszczeniowość w imię do-
mniemanych poświęceń zakłócają 
dziecku prawidłowe funkcjonowa-
nie. Co rusz jest wpędzane w po-
czucie winy. W dorosłym życiu 
grożą mu zaburzenia nerwicowe.

Bywają matki narcystyczne (ich potrzeby są 
zawsze na pierwszym miejscu), oprawczy-
nie (dopuszczające się agresji fi zycznej) czy 
uzależnione (nie spełniają swojej roli). Pra-
wie wszystkie toksyczne matki mówią, że 
kochają swoje dzieci. Ba, pewnie tak czują. 
Czasem może nawet wcale nie zdają sobie 
sprawy z podłości swoich zachowań i tok-
syn, którymi karmią rodzinę. Miłość to jed-
nak znacznie więcej niż słowa. To ekspresja 
emocjonalna wobec dziecka. To sposób 
reagowania na jego zachowanie i potrzeby.

Kobieta, która świadomie zachodzi w ciążę 
i rodzi dziecko, nie zakłada, że będzie dla 
niego toksycznym rodzicem. Kiedy toksycz-
ne zachowania występują okazjonalnie, nie 
zdążą zrobić spustoszenia. Jeżeli jednak 
któraś z tych cech jest ci bliska (może jako 
matka też masz coś za uszami?) bądź jesteś 
dzieckiem matki jak w opisach, to pamię-
taj, że na każdym etapie życia można sobie 
pomóc. Schematy psychologiczne można 
przepracować i zniwelować. Z odpowied-
nią pomocą. I ogromną chęcią. 

Gdy w 2013 roku matka Jenne� e McCur-
dy zmarła, dziewczyna wycofała się z ak-
torstwa i rozpoczęła terapię. W sierpniu 
ukazała się jej autobiografi a zatytułowana 
„Cieszę się, że moja mama umarła”. Książ-
ka znalazła się między innymi w zestawie-
niu TOP 5 pozycji polecanych przez ame-
rykański dziennik „USA Today”, a okładka 
pojawiła się na billboardzie w centrum 
Nowego Jorku. Jenne� e bez ogródek opo-
wiada w niej o swojej matce. Trucicielce.

Sylwia Znyk
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Internet jest bardzo dziwnym miejscem; cza-
sem mam wrażenie, że to takie połączenie 

centrum handlowego pełnego ładnych skle-
pów, świątyni pachnącej kadzidełkami, galerii 
sztuki i śmietniska. Możesz tu znaleźć piękną, 
wymuskaną fi gurkę rubensowskiego aniołka, 
ale zaraz obok leży kawałek takiej zupełnie 
zapomnianej kanapki odnalezionej w pleca-
ku po kilku tygodniach od zakończenia roku 
szkolnego. W takich właśnie brudnych i za-
tęchłych zakamarkach sieci można spotkać 
różnego rodzaju patologicznych „trenerów 
życia”, „nauczycieli”, „mówców motywacyj-
nych” i tych wszystkich, którym wydaje się, 
że ich chamskie opinie i widzimisię są prawdą 
wcieloną, przed którą należy czapkę zdjąć jak 
przed Najświętszym Sakramentem. Otóż na 
takim właśnie śmietnisku żyje sobie „osobo-
wość internetowa” i były kickbokser Andrew 
Tate. Mizogin, szowinista i cham, który karie-
rę zrobił na obrażaniu kobiet. 

Tate był do niedawna popularniejszy 
w trendach Google niż prezydent Biden 

i Kardashianki, a to dość duże osiągnięcie. 
Z raczej miernego sportowca i bladej oso-
bowości Big Brothera Tate wybił się na 
organizowaniu wątpliwej jakości kursów 
personalnych opartych na piramidzie fi-
nansowej oraz wystąpieniach w sieci. Jak 
wiadomo, w internecie liczy się świeżość, 
kontrowersja i przytup – jeśli się nie wyróż-
niasz, giniesz w tłumie i tracisz posłuch. An-
drew Tate szybko zdecydował, że zostanie 
chamem mającym „niepopularną” opinię 
o wszystkim. Jego wynurzenia na TikToku, 
Instagramie i YouTubie śledziły miliony, 
czasem bardzo młodych, odbiorców, dla-
tego waśnie postanowiłam poświęć nieco 
swojego cennego czasu temu toksycznemu 
karaluchowi. Uważam, że „osobowości” 
tego typu należy jak najszybciej z życia pu-
blicznego eliminować, ponieważ wpajają 
bezrefl eksyjnym odbiorcom bardzo niebez-
pieczne wartości. Na szczęście media spo-
łecznościowe zajęły się patoinfl uencerem 
i zablokowały mu dostęp do swoich plat-
form, ale nie zmienia to faktu, że mleko się 
rozlało i niektórzy pełnymi garściami czer-
pią z jego wątpliwych mądrości. 

że Tate przemawia do ciebie, nie zwlekaj, po-
szukaj pomocy, bo im wcześniej, tym lepiej! 
Internet jest pełen niebezpiecznych wiosko-
wych głupców, którzy paplają trzy po trzy, ro-
biąc tym niesamowitą krzywdę zapatrzonym 
w nich słuchaczom. Tate to tylko jeden z przy-
kładów osób nienawidzących kobiet i zysku-
jących w internecie zbyt wiele uwagi. Każde 
udostępnienie, polubienie czy komentarz 
podbija im zasięgi, przez co trafi ają do więk-
szej rzeszy odbiorców. Ich wynurzenia są nie 
tylko idiotyczne, ale też bardzo niebezpiecz-
ne, ponieważ inspirują ludzi do agresywnych 
zachowań. Twierdzenie, że kobiety same 
proszą się o gwałt i pobicie, jeśli za dużo ga-
dają i są zbyt samodzielne, to nie żart, ale 
nakłanianie do popełnienia przestępstwa 
i najlepsza droga do sprowokowania kogoś 
do ataku na inną osobę. Osoby pokroju 
antybohatera mojego tekstu zupełnie nie 
zdają siebie sprawy z tego, jak wielki wpływ 
mają na swoich fanów i jak bardzo mogą 
ich skrzywdzić swoim głupim gadaniem. 

Kiedy pierwszy raz usłyszałam, co Tate opo-
wiada, pomyślałam, że to żart, nikt nie 

może być tak głupi! A jednak. Słuchanie go 
przyprawia mnie o mdłości, ponieważ wi-
dać, że wierzy w to, co mówi. Najbardziej 
irytuje mnie w nim to, że na każdy argument 
przeciwko swoim wyssanym z palca opiniom 
reaguje arogancją i agresją. Każdy, kto jest 
przeciwny jego idiotyzmom, jest durniem, 
ogłupiałą brakiem męskiej uwagi złą femi-
nistką albo słabeuszem. Dyskutować z nim to 
jak prowadzić wykład o fi lozofi i przed stadem 
rozbeczanych osłów. Tate na szczęście został 
zdjęty z sieci, ale niebezpieczne ziarna, które 
rozsiał, kiełkują. Miejmy nadzieję, że nie wy-
rosną i zostanie nam oszczędzone spotykanie 
kopii domorosłego infl uencera na ulicy.

Tate i inni mizogini powinni jak najszybciej 
stracić pole do głoszenia swoich niebez-

piecznych opinii nie dlatego, że feministki, 
jak ja sama, nie lubią dyskusji, ale dlatego, 
że nie lubią dostawać w twarz. Zresztą chy-
ba nikt nie lubi. Jeśli natrafi cie w internecie 
na kogoś takiego jak Adrew Tate, nie bójcie 
się takiej osoby raportować – wasza reakcja 
może zdecydować o czyimś życiu. Reaguj, 
kiedy uważasz, że ktoś w swoich opiniach 
posuwa się za daleko, nie bądź obojętny! 

Anna Albingier

Panu już 

Tate twierdzi między innymi, że jeżeli ko-
bieta nakryje mężczyznę na zdradzie 

i zacznie o to awanturę, powinna porządnie 
oberwać, bo „suka powinna milczeć”. Obok 
starych jak świat idiotyzmów o tym, że panie 
nie mają pojęcia o prowadzeniu samocho-
du i wystarczających kompetencji umysło-
wych do decydowaniu o swoim życiu, z ust 
tego samozwańczego męskiego guru padają 
też stwierdzenia, że kobiety kończą się na 
55 kilogramach. Kobieta jest własnością męż-
czyzny, ma milczeć i ładnie wyglądać – takie 
i podobne wymiociny można było jeszcze 
do niedawna znaleźć na profilach „pana 
mądrali”. Przebrnęłam jedynie przez małą 
część idiotyzmów opowiadanych przez byłe-
go sportowca, ale i po tym krótkim wstępie 
wiem, że ktoś kiedyś musiał wyrządzić mu 
ogromną krzywdę, za którą teraz Tate usiłuje 
mścić się na każdym, kogo spotka. 

Najwięcej oczywiście ma do powiedzenia 
o kobietach, ale obrywa się też mężczy-

znom biedniejszym, mniej wysportowanym 
i mądrzejszym od niego. Każdy facet, który 
jest wobec kobiet uczciwy, nie obnosi się 
z bogactwem, dba o swoje zdrowie psychicz-
ne lub zmaga się z jakimś problemem czy 
traumą, jest dla Tate „miękką pałką”. Jego 
opowieści o posiadanych milionach, byciu 
popularnym i erotycznych prestacjach są tak 
nadmuchane i wypolerowane, jak jego oka-
zała łysina. Wiadomo nie od dziś, że krowa, 
która dużo ryczy, mało mleka daje – pan ten 
zapewne spędza smutne wieczory, pijąc sa-
motnie i plując jadem w postach na Twi� erze. 

Młodym ludziom oraz tym, którzy łatwo 
ulegają wpływom, wydaje się, że to, co 

mówi i robi Tate, jest świetną filozofią ży-
ciową – obrażaj wszystkich dookoła, krzycz, 
że jedynie bita i poniżana kobieta to dobra 
partnerka, a będą cię oglądać, słuchać i ob-
darzać uwagą. Nie tędy droga! Mizoginizm, 
szowinizm, rasizm i homofobia to nie są 
odpowiednie instrumenty w walce o lepszą 
przyszłość i miejsce na piedestale. Wydaje 
mi się, że rok 2022 to odpowiedni czas na 
pozbycie się toksycznych opinii o wartości 
kobiet i zajęcie się staraniami o równość płci 
i wzajemny szacunek.

Andrew Tate i wszyscy jego zwolennicy, 
zamiast prawić jak potłuczeni o tym, ile 

„foczek” czeka na ich SMS-a, powinni raczej 
skontaktować się z dobrym specjalistą i po-
prosić o pomoc psychiatryczną. Jeśli czujesz, 
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ABC zatrudnienia z punktu 
widzenia pracownika – część 3

ZAkońCZenie umowy o prACę

OGÓLNIE PRZYJĘTE PRZEPISY CO DO 
ZAKOŃCZENIA UMOWY O PRACĘ

1. Każda ze stron może w dowolnej chwi-
li podjąć decyzję o rozwiązaniu umo-
wy o pracę. Strona rozwiązująca jedno-
stronnie umowę o pracę musi jednak 
postępować zgodnie z pewnymi szcze-
gólnymi przepisami.

2. Strony mogą zdecydować się na wy-
powiedzenie, w trakcie którego umo-
wa o pracę będzie nadal wykonywana 
(rozwiązanie umowy o pracę za wy-
powiedzeniem), lub na jej zerwanie 
z zapłatą odprawy (odprawa). Jest też 
możliwe podpisanie rozwiązania umo-
wy za porozumieniem stron. 

3. Gdy pracodawca zwalnia pracownika, 
musi przestrzegać przepisów dotyczą-
cych podania przyczyn zwolnienia.

4. Ponadto, po zakończeniu stosunku pra-
cy pracodawca musi dostarczyć pra-
cownikowi różne dokumenty socjalne, 
takie jak:
a) zaświadczenie ustalające datę roz-

poczęcia i zakończenia umowy oraz 
charakter wykonywanej pracy,

b) zestawienie płatności końcowych,
c) rachunek indywidualny roku bieżą-

cego (w terminie dwóch miesięcy od 
zakończenia kwartału, w którym na-
stąpiło rozwiązanie umowy o pracę),

d) świadectwo dla bezrobotnych (C 4),
e) „pit” 281.10,
f)  świadectwo urlopowe (tylko dla pra-

 cowników umysłowych).

WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ, 
CZAS NIEOKREŚLONY Z OKRESEM 

WYPOWIEDZENIA (I OGÓLNIE PRZYJĘTE 
PRZEPISY WYPOWIEDZENIA UMOWY)

W przypadku zwolnienia za wypowiedze-
niem umowa o pracę co do zasady roz-
wiązuje się dopiero po upływie okresu 
wypowiedzenia. W trakcie okresu wypo-
wiedzenia umowa o pracę trwa nadal: pra-
cownik nadal wykonuje pracę, pracodawca 
ze swojej strony nadal świadczy umówioną 
pracę i wypłaca wynagrodzenie. Niemniej 
jednak wypowiedzenie jest ostateczne 
i nieodwołalne i samo w sobie stanowi roz-
wiązanie umowy o pracę.

PISEMNE ZAWIADOMIENIE 
O WYPOWIEDZENIU STOSUNKU PRACY 

Aby wypowiedzenie było ważne, musi mieć 
formę pisemną i określać datę początkową 
oraz długość okresu wypowiedzenia. Jeśli 
wypowiedzenie nie zawiera tych wskazó-
wek, jest nieważne, ale samo zwolnienie 
pozostaje, czyli umowa o pracę ulega na-
tychmiastowemu rozwiązaniu. Osoba roz-
wiązująca umowę jest więc zobowiązana 
do uiszczenia opłaty za rozwiązanie umowy.

Jeżeli wypowiedzenie składa pracownik, 
może ono nastąpić:

1. przez wręczenie pracodawcy pisma,
2. lub listem poleconym – w takim przy-

padku zawiadomienie staje się sku-
teczne dopiero trzeciego dnia robo-
czego (wszystkie dni tygodnia z wy-
jątkiem niedziel i świąt – od nowego 
roku możliwie sobota nie będzie już 
wliczana jako dzień tygodnia) po da-
cie wysłania (np.: zawiadomienie 
listem poleconym wysłanym w po-
niedziałek 13 stycznia uważa się za 
doręczone w czwartek 16 stycznia),

3. albo w drodze zawiadomienia komor-
niczego (zawiadomienie ma skutek 
natychmiastowy po doręczeniu pisma 
przez komornika).

Jeżeli wypowiedzenia dokonuje pracodawca, 
pod rygorem nieważności zawiadomienie 
może nastąpić tylko:

1. listem poleconym (zawiadomienie jest 
skuteczne trzeciego dnia roboczego po 
jego wysłaniu),

2. w drodze zawiadomienia komornicze-
go (zawiadomienie ma skutek natych-
miastowy po doręczeniu pisma przez 
komornika).

Uwaga: Przy zwalnianiu pracownika nie 
wystarczy, że pracodawca wręczy mu pismo 
o wypowiedzeniu. Jest zobowiązany do po-
wiadomienia go o wypowiedzeniu listem 
poleconym lub pismem komorniczym.

POCZĄTEK OKRESU WYPOWIEDZENIA 

Okres wypowiedzenia zaczyna biec od 
poniedziałku następującego po tygodniu, 
w którym wypowiedzenie zostało złożone.

STAŻ PRACY 

Długość okresu wypowiedzenia zależy od 
stażu pracy pracownika oraz od strony bę-
dącej źródłem zwolnienia (pracodawca czy 
pracownik).

Do obliczenia stażu pracy co do zasady 
bierze się pod uwagę okresy, w których 
pracownik był nieprzerwanie zatrudniony 
u tego samego pracodawcy. Przy oblicza-
niu stażu pracy uwzględnia się również kil-
ka kolejnych umów o pracę u tego samego 
pracodawcy. Należy też uwzględnić okresy 
zawieszenia wykonywania umowy o pracę.

Przewidziano szczególną zasadę obliczania 
stażu pracy pracowników tymczasowych, 
którzy są następnie zatrudniani przez przed-
siębiorstwo użytkownika. W takim przypad-
ku przy obliczaniu stażu pracy uwzględnia się 
okres zatrudnienia jako pracownik tymcza-
sowy w przedsiębiorstwie użytkownika, przy 
czym okres ten wynosi maksymalnie jeden 
rok. Zasada ta ma zastosowanie tylko wtedy, 
gdy takie zatrudnienie następuje po okresie 
zatrudnienia tymczasowego, a stanowisko zaj-
mowane u pracodawcy jest identyczne z tym, 
które zajmował pracownik tymczasowy. 

W Belgii w pewnych okolicznościach lub 
przy pewnych okazjach mówimy o za-
wieszeniu umowy o pracę – np. pod-
czas choroby, ciąży, urlopu macierzyń-
skiego, urlopu, strajku, aresztu. Każda 
forma takiego zawieszenia umowy ma 
swoje drobne zasady, nie stanowi jed-
nak definitywnego zakończenia umowy 
o pracę. W poniższym artykule nie będę 
jednak poruszać tego tematu, tylko opi-
szę zasady zakończenia samego stosun-
ku o pracę. Należy jednak pamiętać, że 
umowa o pracę może zostać „zawie-
szona” w niektórych przypadkach także 
podczas okresu wypowiedzenia. 
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Za okres zatrudnienia jako pracownik tym-
czasowy uważa się każdy okres nieaktywno-
ści trwający siedem lub mniej dni. Co więcej, 
zasada ta nie ma zastosowania w przypadku 
rezygnacji pracownika z pracy.

ZWOLNIENIE Z WYKONYWANIA PRACY

Strony mogą ustalić, że w okresie wypo-
wiedzenia pracownik będzie zwolniony 
ze świadczeń. W tym przypadku pracow-
nik będzie otrzymywał wynagrodzenie na 
koniec każdego okresu rozliczeniowego, 
a umowa o pracę zakończy się definitywnie 
dopiero po upływie okresu wypowiedzenia.

ZAWIESZENIE 
OKRESU WYPOWIEDZENIA 

W niektórych przypadkach określonych 
przez prawo okres wypowiedzenia zosta-
nie zawieszony. Oznacza to, że w tych przy-
padkach okres wypowiedzenia albo się nie 
rozpoczyna, albo nie trwa.

Zawieszenie biegu okresu wypowiedzenia 
jest przewidziane tylko w przypadku zło-
żenia przez pracodawcę wypowiedzenia. 
W momencie złożenia wypowiedzenia 
przez pracownika okres wypowiedzenia 
nigdy nie ulegnie zawieszeniu.

Przykłady zawieszenia okresu wypowiedze-
nia opisałam na początku artykułu (np. cho-
roba). Zawieszenie okresu wypowiedzenia 
ma ten skutek, że umowa o pracę kończy 
się w terminie późniejszym niż wynikający 
z pisemnego wypowiedzenia.

URLOP APLIKACYJNY

W czasie okresu wypowiedzenia pracow-
nik ma prawo do przebywania poza pracą 
za pełnym wynagrodzeniem w celu poszu-
kiwania nowego zatrudnienia.

Prawo to przysługuje zarówno w przypad-
ku wypowiedzenia przez pracodawcę, jak 
i w przypadku wypowiedzenia przez pra-
cownika, i wynosi jeden dzień lub dwa razy 
po pół dnia.

WYPOWIEDZENIE UMOWY 
– ZERWANIE UMOWY

Strona rozwiązująca umowę o pracę bez 
pilnej przyczyny, bez zachowania okresu 
wypowiedzenia lub z nieodpowiednim 
okresem wypowiedzenia musi wypłacić 
drugiej stronie odprawę z tytułu rozwiąza-
nia umowy (zwaną też odszkodowaniem). 

Ten sposób rozwiązania umowy nie ma 
szczególnych wymogów formalnych. Tym 
samym wypowiedzenie może być po pro-
stu słowne. Dobrze jednak, by szło za nim 
pismo, tak by wypowiedzenie było sfor-
malizowane i mogło zostać udowodnione 
w razie sporu. 

Odprawa jest równa bieżącemu wynagro-
dzeniu odpowiadającemu długości okresu 
wypowiedzenia, który normalnie powinien 
być zachowany, lub pozostałej jego części.

Oprócz bieżącego wynagrodzenia odprawa 
obejmuje również świadczenia nabyte w ra-
mach porozumienia.

Co do zasady płatności, odszkodowanie musi 
zostać wypłacone jednorazowo w całości.

WYPOWIEDZENIE UMOWY NA CZAS 
OKREŚLONY LUB UMOWY O DZIEŁO

Umowa o pracę na czas określony lub 
o dzieło musi być co do zasady wykony-
wana do umówionego końca. Strona, któ-
ra mimo to rozwiązuje umowę o pracę na 
czas określony lub umowę o dzieło na czas 
nieokreślony przed upływem uzgodnionego 
terminu lub zakończeniem uzgodnionego 
dzieła bez pilnego powodu, musi zapłacić 
drugiej stronie odszkodowanie.

W przypadku wypowiedzenia umowy o pra-
cę na czas określony lub o dzieło, która zo-
stała zawarta po 1 stycznia 2014 r., należy 
wyróżnić dwa okresy:

1. pierwszy okres umowy odpowiada 
pierwszej połowie umowy, przy czym 
maksymalnie może on wynosić sześć 
miesięcy. W tym okresie każda ze stron 
może rozwiązać umowę przedtermino-
wo i bez pilnej przyczyny za wypowie-
dzeniem,

2. drugi okres umowy odpowiada pozo-
stałej drugiej połowie umowy i trwa 
do pierwotnie planowanej przez strony 
daty zakończenia. W tym okresie nie 
można już rozwiązać umowy przed-
wcześnie i bez pilnego powodu za wy-
powiedzeniem: strona rozwiązująca 
umowę w tym czasie będzie musiała 
zapłacić drugiej stronie odszkodowanie.

DYSCYPLINARNE ZWOLNIENIE Z PRACY 

Pracodawca (lub pracownik) może natych-
miast rozwiązać stosunek pracy bez wypo-
wiedzenia i odszkodowania, gdy zachodzi pil-
na przyczyna. Pilny powód oznacza poważną 
wadę, która natychmiast i definitywnie unie-
możliwia dalszą współpracę zawodową obu 
stron. Strona powołująca się na pilny powód 
musi udowodnić jego istnienie. Przyczyny ta-
kiego rozwiązania umowy i procedura opisa-
ne są zawsze w regulaminie pracy. 

INNE PRZYKŁADY 
ZAKOŃCZENIA UMOWY O PRACĘ

 Rozwiązanie za porozumieniem stron.
 Wygaśnięcie terminu lub zakończenie 

uzgodnionych prac.
 Na podstawie warunku rozwiązującego

zawartego w umowie.
 Rozwiązanie sądowe.
 Śmierć jednej ze stron.
 Siła wyższa.

JAK OBLICZYĆ 
OKRES WYPOWIEDZENIA

Aby ustalić stosowany okres wypowiedze-
nia, należy wziąć pod uwagę:
• datę rozpoczęcia umowy o pracę (przed

lub po 1.01.2014 r.),
• czy wypowiedzenie pochodzi od praco-

dawcy czy od pracownika,
• czy pracownik jest pracownikiem fizycz-

nym czy umysłowym.

Dokładne tabele są dostępne w internecie 
oraz w związkach zawodowych. 

Jak wiadomo, składanie lub przyjmowanie 
rezygnacji nie jest przyjemne dla żadnej ze 
stron. Czasami jest to trudniejsze niż prze-
prowadzenie otwartej rozmowy z pracodaw-
cą, danie mu do zrozumienia, że są rzeczy, 
które nam przeszkadzają. Szczera komunika-
cja może mieć dwie konsekwencje: szef od-
niesie się do obaw pracownika i będzie pró-
bował znaleźć rozwiązanie lub nie odniesie 
się do nich i wtedy decyzja o odejściu będzie 
łatwiejsza. Ale jak wiadomo, kto pyta…

Jowita Sokołowska
dyrektorka biura kadrowo-płacowego 

Payroll Planet
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KALENDARZ IMPREZ
5.11 – 15.12
HARRY POTTER: A FORBIDDEN  
FOREST EXPERIENCE
Château Groenenberg, 1750 Lennik
www.hpforbiddenforestexperience.com

do 5.11
VISITORS
Spektakl w ruinach klasztoru łączący artystów,  
muzykę, efekty specjalne i video-mapping
Abbaye de Villers-la-Ville
www.villers.be, www.tourdessites.org 

do 6.11
DINOS ALIVE
Wielka przygoda z ponad 80 animowanymi  
okazami dinozaurów
Place Rogier, 1000 Bruxelles
www.dinosalive.be

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   

do 6.11
FRIDA KAHLO – THE LIFE OF AN ICON 
Viage Digital Art Theatre, 1000 Bruxelles
www.fridakahlobruxelles.be

do 15.01.2023
WYSTAWA: MARSUPILAMI, THE HOUBA SHOW
Musée de la Bande Dessinée, 1000 Bruxelles
www.cbbd.be 

do 22.01.2023
WYSTAWA: ROYALS & TRAINS
Train World, 1030 Bruxelles
www.trainworld.be

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

1.10
NUIT BLANCHE 2022
Art + People by nuitblanche
różne miejsca w Brukseli
www.nuitblanchebrussels.be

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

14 – 16.10
I LOVE SCIENCE FESTIVAL
Tour & Taxis, 1000 Bruxelles
www.ilovescience.brussels 

14 – 16.10
SALON BABYBOOM
Brussels Expo, 1020 Bruxelles 
www.salonbabyboom.be 

16.10
ŚWIĘTO FORÊT DE SOIGNES
Spacery ze strażnikami leśnymi, wycieczki rowerowe, 
kąpiele leśne lub wizyta w ekodukcie Groenendaal... 
atrakcje te będą bezpłatne.
www.foret-de-soignes.be

21.10 – 11.12
LANTERNA MAGICA, LA FORÊT ENCHANTÉE
W świetle magicznych latarni pojawiają się stwory  
z zaczarowanego lasu.
Domaine du Château de La Hulpe
Chaussée de Bruxelles 111, 1310 La Hulpe
www.lanternamagica.be 

22.10 – 6.11
FESTIWAL HALLOWEEN
Musée d’art fantastique, 1060 Bruxelles
www.fantastic-museum.be

22.10
MUSEUM NIGHT FEVER
Wizyty w brukselskich muzeach pomiędzy  
godz. 19 a 1 w nocy 
www.museumnightfever.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
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Jak utworzyć konto w aplikacji Mój CM? 
Mam już konto na www.cm.be/mijn-cm 
Jeśli masz już konto My CM na stronie CM, nie musisz tworzyć go ponow-
nie dla aplikacji My CM. Zaloguj się używając tego samego adresu e-mail i 
hasła. Od razu wybierz też ustawienie kodu PIN, rozpoznawania twarzy lub 
odcisku palca, aby następnym razem logować się szybciej. 

Nie mam jeszcze konta na www.cm.be/mijn-cm 
Jeśli nie masz jeszcze konta na www.cm.be/mijn-cm możesz utworzyć 
nowe konto poprzez ściągniętą właśnie mobilną aplikację lub www.cm. be/
mijn-cm cm. 
Krok 1: Załóż konto 
Konto tworzysz rejestrując się za pomocą swojego adresu e-mail i wybie-
rając hasło. 
Krok 2: Weryfikacyjny adres e-mail 
Po utworzeniu konta otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym. Dzięki 
temu mamy pewność, że podany przez Ciebie adres e-mail jest prawidło-
wy. Otwórz ten link w przeglądarce (Chrome, Edge lub Firefox), wprowadź 
hasło, a następnie wróć do aplikacji. 
Krok 3: Link do eID 
Aby móc udostępnić Twoje dane osobowe, musimy uprzednio  potwierdzić 
Twoją tożsamość. W ten sposób dane są bezpieczne i widoczne tylko dla 
Ciebie. W związku z tym jednorazowo łączymy Twoje konto w CM z Twoim 
dowodem osobistym. Można to zrobić na różne sposoby, chętnie wyjaśnimy 
je poniżej.

Itsme
Itsme to aplikacja mobilna, która służy do szybkiego potwierdzenia tożsa-
mości. Po powiązaniu numeru telefonu z dowodem osobistym za pośrednic-
twem Itsme, możesz szybko i łatwo połączyć swój eID z profilem Mój CM.
Możesz także połączyć itsme z eID na swoim komputerze za pomocą do-
wodu osobistego, czytnika kart i kodu PIN. Jak dokładnie? Wszelkie infor-
macje znajdziesz  na www.itsme.be/get-started/eid.

Za pomocą CSAM? 
CSAM to portal rządu federalnego, który umożliwia powiązanie aplikacji 
z dowodem osobistym. Klucze cyfrowe można ustawić za pośrednictwem 
rządowej witryny internetowej, za pomocą której można się później łatwo 
zalogować. 
Aby uzyskać klucz cyfrowy W CSAM musisz się raz zalogować za pomocą 
dowodu osobistego, czytnika kart i kodu PIN. Gdy to zrobisz, możesz usta-
wić klucz cyfrowy. 
Jeśłi Ci się to udało, zaloguj się ponownie do aplikacji mobilnej, kliknij Po-
łącz i wybierz opcję logowania wybraną na stronie CSAM.

Połączenie poprzez www.cm.be 
Wejdź na www.cm.be/mijn-cm, zaloguj się za pomocą swojego adresu 
e-mail i hasła, a następnie kliknij zielony przycisk „link z e-ID”. Gdy to na-
stąpi, możesz zalogować się do aplikacji My CM za pomocą tych samych 
danych i nie musisz już nawiązywać połączenia. Gdy Twój dowód osobisty 
zostanie powiązany z aplikacją, możesz zalogować się następnym razem 
za pomocą kodu PIN, rozpoznawania twarzy lub odcisku palca lub po pro-
stu za pomocą adresu e-mail i hasła.

vertaling

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

Moblilna aplikacja CM 
– ściągnij i korzystaj
Aplikacja My CM to Twoje cyfrowe biuro: zawsze i wszędzie do-
stępne. Dzięki tej aplikacji możesz poprosić o usługi i korzyści 
CM, śledzić zwroty, poprosić o żółte naklejki oraz korzystać z ca-
łego szeregu innych czynności, które oferuje Ci klasyczne biuro. 
Pobierz aplikację z Google Play lub App Store.
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Zatrudniamy również pracowników bez godzin!
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cześnie powstanie jeszcze więcej nowych 
profesji, które w tej chwili trudno nawet 
przeczuć, a co dopiero nazwać. Wiemy 
tylko, że globalne megatrendy wyznacza-
ją kierunki rozwoju: środowisko, zdrowie 
i technologia. Według raportu Światowego 
Forum Ekonomicznego 65 proc. dzieci za-
czynających teraz naukę będzie pracować 
w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Kto 
piętnaście lat temu podejrzewałby, że na 
publikacjach w internecie będzie można 
zbijać krocie? Patrz: instagramer, tiktoker.

Żal tylko, że dzisiaj usługi repasacji bywają 
świadczone w nielicznych punktach kra-
wieckich, a mało kto chce dać drugie życie 
dziurawej skarpetce.

UJARZMIĆ POPĘDY
Ubiegłe stulecie, a szczególnie lata po-
wojenne, wniosło wiele zmian zarówno 
w świadomości ludzkiej, jak i stylach ży-
cia społecznego. Zmianie uległ model ro-
dziny, sposób spędzania wolnego czasu 
oraz podejście do zarządzania pieniędz-
mi. Mówi się, że współcześnie pojęcie 
trwałości zaczyna być pewnego rodza-

Ewidentnie grube ryby komunizmu zde-
cydowały się na pewne ustępstwa dla żon 
decydentów. Dzisiaj, z powodu znaczne-
go spadku cen wyrobów pończoszniczych 
i monstrualnej nadprodukcji, punkty repa-
sacji pończoch straciły rację bytu. 

Zniknęli ustawiacze kręgli, szturchacze 
(ludzie-budziki pukający do drzwi lub 
okien), flisacy, latarnicy, posłańcy, pracz-
ki, pucybuci, tragarze i czyściciele ulic. Na 
wagę złota są szewcy, krawcy, kaletnicy 
czy kowale. Jeszcze pół wieku temu rze-
mieślnicy stanowili potężną grupę zawo-
dową. Jako mistrzowie mogli przynależeć 
do cechów, uczyć i egzaminować swoich 
następców. Dziś mało kto daje buty do 
podzelowania czy przerabia spódnice na 
wymiar. Wszystko, co podniszczone, prze-
tarte lub dziurawe, bez żenady wyrzuca-
my, bo nowe bezwstydnie pcha nam się 
do koszyka. Często internetowego.

Czy scenariusz rysuje się aż tak posępnie? 
Nie, nie bądźmy czarnowidzami. Część za-
wodów ewidentnie ulegnie zmianie lub 
całkowicie zniknie z rynku pracy, ale jedno-

GDZIE JEST 
KRAWIEC?

DO WIDZENIA, PRZYJACIELE!
Wiadomo, postęp technologiczny i rozwój 
wielu dziedzin życia niosą ze sobą dobro-
byt i wygodę. Z drugiej strony zostawiają 
na pastwę losu zawody, które straciły na 
znaczeniu ze względu na automatyzację 
oraz przewartościowanie niektórych za-
sobów. Według szacunków Uniwersytetu 
w Oxfordzie w ciągu najbliższych dwu-
dziestu pięciu lat połowa istniejących dziś 
zawodów zniknie na skutek zmian tech-
nologicznych. Inni analitycy prognozują, 
że prawdopodobnie całkowicie odejdzie 
do lamusa tylko 5 proc. zawodów, ale 
45 proc. z nich zostanie całkowicie zrobo-
tyzowanych.

A moja babcia Zosia była mistrzynią re-
pasacji (fr. rapiéçage – naprawa, łatanie). 
Wieczorami ręcznie kompensowała uszko-
dzone pończochy, skarpety i rajstopy. 
W Polsce od lat sześćdziesiątych do koń-
ca lat osiemdziesiątych, wobec wysokiej 
w owych czasach ceny pończoch i rajstop 
z nylonu, koszt ich naprawy („podniesienia 
oczek”) był relatywnie niski. Fachowo zre-
konstruowane praktycznie nie różniły się 
od nowych, toteż popyt na tego rodzaju 
usługi był ogromny. Do dziś pamiętam nie-
pozorne punkty umieszczone w sklepach 
różnych branż – pokątne stoliki z krzesłem, 
nad którymi świeciła mocna żarówka. Cie-
kawe, ale te jednoosobowe przedsiębior-
stwa w czasach tzw. realnego socjalizmu 
miały taryfę ulgową, kiedy wszystkich 
innych prywaciarzy tępiono na potęgę. 

15  paŹdz iernika  –  MiĘdzynarodowy Dz ieŃ  Naprawy

W jednym z sieciowych sklepów odzieżowych 

kapitalna promka. Dziesięciopak męskich  

skarpet bawełnianych w cenie pięciu euro.  

Grzech nie brać! Biorę dla wszystkich mężczyzn  

w rodzinie.  W domu nachodzi mnie refleksja.  

Czy babcia Zosia byłaby ze mnie dumna?  

Skądże. Natarłaby mi uszu.
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ju archaizmem. Nie tworzymy więzi ani 
z przedmiotami, ani z ludźmi. Dawniej 
świat wydawał się człowiekowi bardziej 
stabilny. Przedmioty, które go otaczały, 
były solidniejsze, a ludzie żyli w sposób 
bardziej zależny od siebie. Dzisiaj sprzęty, 
które posiadamy, pełnią jedynie fukcję 
otaczających nas gadżetów. Nieustannie 
je zmieniamy i łatwo się ich pozbywa-
my. Mają zastosowanie praktyczne. Cel? 
Zapewnić rozrywkę, usprawnić pracę, 
wspomóc obowiązki domowe. 

Nie łudźmy się, kupujemy coraz więcej, 
bo wmawia się nam, że jakiś produkt lub 
usługa są niezbędne i wyjątkowe. Marke-
tingowcy stale kreują sztuczne potrzeby. 
Przedmioty jednorazowego użytku stały 
się codziennością. Wzbudza się w nas 
wyrzuty sumienia, wmawiając, że we-
dług paradygmatu wzrostu gospodarki 
trzeba sprzedawać i kupować. Molochy 
produkcyjne idą o krok dalej – skraca-
ją cykl życia produktów. Nowe kolekcje 
marek odzieżowych trafiają na wieszaki 
kilka razy do roku. Globalna konsumpcja 
odzieży w XXI wieku wzrosła o 60 proc. 
Rynek odpadów tekstylnych w Polsce 
szacowany jest na 2,5 mln ton rocznie! 
Czy można przerwać błędne koło? Jasne, 
pierwsze jaskółki zmian już widać. Firma 
Adidas wykorzystała plastik oceaniczny 
do produkcji jednej z kolekcji butów. 
Zara przetworzyła konfekcję z poprzed-
nich kolekcji i stworzyła nowe ubrania. 
H&M udziela rabatu klientom, którzy 
oddają używane ciuchy. Da się.

Rozbuchana konsumpcja wpływa na 
nasz stosunek do tego, co nas ota-
cza. Z dekady na dekadę zaczęliśmy 

traktować ludzi podobnie jak rzeczy. Czyż 
nie łatwiej przychodzi nam zawieranie 
nowych znajomości i odsiew tych „nie-
wygodnych”? Nie bardzo mamy ochotę 
zmierzyć się z relacjami; zaangażować 
w naprawę tego, co uszkodzone lub nie-
wystarczająco funkcjonujące. Moszcząc 
się w fotelu, otoczeni przedmiotami-ro-
botami czujemy się mniej odpowiedzialni 
za przestrzeń, w której żyjemy, i za spo-
łeczność, w której obracamy się na co 
dzień. Czy coś w tym złego, że chcemy żyć 
w podwyższonym standardzie? Nic. Tyle 
że kiedy chęć posiadania staje się naszą 
obsesją, przepadamy z kretesem. Kiedy 
„mieć” staje się dla nas ważniejsze niż 
„być”, postrzegamy innych wyłącznie po-
przez pryzmat tego, co posiadają. 

IDZIE NOWE
Komisja Europejska ogłosiła nowe zasa-
dy zrównoważonego rozwoju. Urzędnicy 
unijni stawiają na ekonomię zamkniętego 
obiegu, aby produkty firm działających na 
jej terytorium (mowa tu zarówno o odzie-
ży, jak i meblach czy nawet oponach oraz 
detergentach) były trwalsze, niezawodne, 
wielokrotnego użytku, energooszczędne, 
zasobooszczędne, podlegające i łatwiejsze 
w naprawie oraz nadające się do recyklin-
gu. Prawo do naprawy to nowe życie dla 
urządzeń. Przestrzeganie zasad gospodar-
ki o obiegu zamkniętym zmniejsza szkody 
dla środowiska wynikające z ograniczonej 
żywotności produktów. Ponadto UE chce 
podjąć konkretne działania w celu wyeli-
minowania greenwashingu (inaczej eko-
ściema – strategia marketingowa, której 
celem jest stworzenie mylnego wrażenia, 
że dana firma i jej produkty są przyjazne dla 
środowiska). Według niezależnych badań 
dziś aż 42 proc. oświadczeń dotyczących 
zrównoważonego rozwoju zawiera fałszy-
we lub złudne informacje. Czy nadchodzi 
koniec czasów, w których co kilka sezonów 
trzeba kupować nowy sprzęt elektroniczny, 
bo aktualnego nie można lub nie opłaca się 
naprawić? Na to wygląda.

15 października obchodzimy Międzyna-
rodowy Dzień Naprawy. To dobra okazja, 
by coś zszyć, zacerować, przerobić, zmon-
tować, dokręcić śrubkę czy wymienić 
żarówkę. Święto po raz pierwszy odbyło 
się w 2017 roku z inicjatywy brytyjskiej 
organizacji Restart Project. Celem przed-
sięwzięcia jest nauczenie ludzi dłuższego 
korzystania ze sprzętów elektronicznych. 
Organizacja prowadzi tzw. restart parties. 
To seria warsztatów i imprez, podczas któ-
rych ludzie uczą się, jak naprawić swoje 
sprzęty, by móc korzystać z nich dłużej. 
Ciekawą inicjatywą są repair cafés – kafej-
ki, w których złote rączki pomagają napra-

wiać drobne sprzęty elektroniczne. Choć 
RTV i AGD to nie wszystko. To samo do-
tyczy konfekcji, butów, torebek, zegarów, 
mebli, zabawek, rowerów. 

Co ciekawe, w Belgii repair cafés są miej-
scami dostępnymi szerokiej publiczności 
(choć znane wąskiej), a swe usługi świadczą 
w nich wolontariusze – specjaliści w okre-
ślonej dziedzinie (jeśli masz talent, koniecz-
nie dołącz do grupy!). Dzięki inicjatywie 
naprawiono już blisko trzydzieści tysięcy 
przedmiotów i powstrzymano produkcję 
177 ton śmieci! W familiarnej atmosferze, 
przy kubku kawy lub herbaty, poznasz taj-
niki naprawy i spotkasz społeczność, której 
zwyczajnie zależy. I na przedmiotach, i na 
ludziach. Nawyk oddawania starych rzeczy 
do naprawy generuje zysk na wielu płasz-
czyznach – to gest dla planety oraz oszczęd-
ność czasu i pieniędzy, które trzeba by po-
święcić na szukanie zastępcy.

Według badań Eurobarometru aż 77 proc. 
konsumentów w UE wolałoby naprawić 
swoje urządzenia niż kupić nowe. Ostatecz-
nie jednak muszą je wymienić lub wyrzucić 
ze względu na koszty lub brak możliwości 
naprawy. Dziś ze świecą szukać szewców, 
zegarmistrzów czy dobrych krawców, a to 
oni powinni stać na czele ruchu zmiany. Je-
śli znajdziesz takiego speca (lub sam masz 
zacięcie rzemieślnicze), koniecznie daj znać 
znajomym i zamieść post na portalach spo-
łecznościowych. Założę się, że znajdzie się 
ktoś, kto chętnie odda w dobre ręce złama-
ny obcas, za długie spodnie lub uszkodzony 
pasek od torebki. Walczmy z kulturą wyrzu-
cania. Nie generujmy odpadów. Odwróćmy 
ten trend. Ze swojej strony obiecuję, że 
skarpetki zaceruję, względnie przerobię na 
pacynki ku uciesze córki.

Sylwia Znyk

GDZIE NAPRAWIĆ?GDZIE NAPRAWIĆ?

https://repairtogether.behttps://repairtogether.be

www.asblrcr.bewww.asblrcr.be

www.repaircafe.orgwww.repaircafe.org
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DOM

JAK PRZETRWAĆ ZIMĘ I NIE ZBANKRUTOWAĆ,
czyli o tym, jak radzić sobie z zawrotnym wzrostem cen energii
Ceny gazu, opału i energii elektrycznej 
biją kolejne rekordy. Wisi nad nami nie 
tylko widmo ciągle rosnących kosztów, 
ale – kto wie – być może nawet niedo-
boru surowców i gazu. Żebyśmy mogli 
w ogóle myśleć o poradzeniu sobie z tą 
globalną sytuacją, potrzebna jest zbioro-
wa odpowiedzialność i zdrowy rozsądek. 
Ale co możemy zrobić sami, jako jednost-
ki, dla swoich gospodarstw domowych, 
aby uchronić się przed wysokimi cenami 
tej jesieni? Oto kilka pomysłów.

NIE MOŻEMY MYŚLEĆ 
KRÓTKOTERMINOWO

„Na obecną sytuację nie ma cudownego le-
karstwa, trzeba być realistą. Ale nie możemy 
zapominać o metodzie niewielkich zwycięstw, 
tzw. „quick wins”, czyli małych celów, które 
możemy osiągnąć” – mówi Charlotte van 
de Water, kierownik projektu Climate Neu-
tral Construction w Agorii. Niewielkie kroki, 
które możemy podjąć już teraz w kierunku 
oszczędności energii w naszych domach, 
pomogą podreperować budżet. Ale ich re-
alizacja powinna być związana z rozsądnym 
planowaniem rozwiązań ogólnych, długoter-
minowych. O co chodzi?

Przy wprowadzaniu doraźnych zmian, np. 
przy izolowaniu podłogi na poddaszu, najle-
piej byłoby już zaplanować kanały wentylacyj-
ne, kable elektryczne i rury do pompy ciepła, 
które mogłyby posłużyć energooszczędnym 
rozwiązaniom w przyszłości. Inaczej podczas 
kolejnych prac, takich jak montaż pompy 

Wyposażenie grzejników  
w zawory termostatyczne

Wiele grzejników jest wyposażonych w pro-
ste zawory włącz/wyłącz, które nie pozwalają 
na elastyczną regulację temperatury. Wiąże 
się to z ryzykiem zmarnowania dużej ilości 
energii. Wyposażając grzejniki w zawory ter-
mostatyczne, unikamy takiej sytuacji. Zawo-
ry te regulują niezbędną ilość ciepła, dosto-
sowując i włączając lub wyłączając grzejnik 
w razie potrzeby.

Automatyzacja
Możemy również podłączyć istniejący system 
grzewczy do automatycznego systemu stero-
wania. Dzięki temu ogrzewanie – lub np. urzą-
dzenia elektryczne – wyłączają się automa-
tycznie, gdy nikogo nie ma w domu. Obecnie 
na rynku dostępny jest szeroki wybór syste-
mów sterowania. W zależności od wybranej 
formuły energetycznej cena waha się od 0 do 
298 euro za instalację i 6,50 euro miesięcznie 
za abonament. Porady najlepiej poszukać 
bezpośrednio u dostawcy lub u architektów.

Oświetlenie LED
Prostym i szybkim rozwiązaniem, które nie 
kosztuje zbyt wiele, jest wymiana żarówek ha-
logenowych na oświetlenie LED. Taka zmiana 
nie wymaga dużego nakładu pracy, a pozwala 
zaoszczędzić dużo energii. 

Podsumowując: z myślą o energooszczędności 
możemy wprowadzać szybkie, natychmiasto-
we rozwiązania, ale krótkoterminowy efekt 
nie powinien być głównym celem naszego 
działania. To, co robimy dziś, powinno wiązać 
się z możliwością realizacji kompleksowych 
rozwiązań w przyszłości. Najważniejsze jest 
rozważne planowanie inwestycji. Osoby za-
interesowane tematyką energooszczędności 
zapraszamy do kontaktu z projektantami biura 
D44. Architekci tej pracowni mają wieloletnie 
doświadczenie w tematyce rozsądnego i zrów-
noważonego zużycia energii oraz kompleksową 
wiedzę na temat dostępnych na rynku syste-
mów i rozwiązań. Chętnych prosimy o kontakt 
e-mailowy na adres: info@d44.be lub do od-
wiedzenia strony pracowni: www.d44.be.

Agnieszka Gansiniec, Dorota Kozioł
źródło: www.livios.be

ciepła, trzeba będzie ponownie otworzyć za-
łożoną izolację. Kolejnym przykładem może 
być wymiana stolarki zewnętrznej – możemy 
od razu pomyśleć o umieszczeniu kabli elek-
trycznych do ochrony przeciwsłonecznej lub 
przyszłych rolet, aby uniknąć ingerencji już 
po wykonaniu prac.

PODSTAWA PLANOWANIA PRAC 
 – CERTYFIKAT PEB

Certyfikat PEB wskazuje, jak neutralny dla 
klimatu, czyli jak bardzo ekologiczny i ener-
gooszczędny, jest dany dom. Wskazuje 
również przestrzenie, w których można by 
osiągnąć lepszy poziom energooszczędności 
(jak redukcja utraty lub możliwość odzysku 
ciepła czy energii). W zależności od rodzaju 
i powierzchni mieszkania sporządzenie takie-
go certyfikatu kosztuje od 200 do 300 euro. 
Jest to koszt niewielki, zważywszy na korzy-
ści, które możemy dzięki niemu osiągnąć pod 
względem rozsądnego planowania inwesty-
cji remontowych. Dzięki niemu określimy 
sfery, na których powinniśmy się skupić na 
początku, oraz względnie dokładnie oszacu-
jemy niezbędny budżet. 

Następnie najlepiej uzyskać opinię eksper-
tów, takich jak architekt czy producent kon-
kretnych materiałów, z którymi szczegółowo, 
krok po kroku, opracujemy plan działania, 
tak by mieć długoterminową i rozsądną wizję 
przyszłej inwestycji.

METODA SZYBKICH ZWYCIĘSTW
Dla tych, których przeraża wizja kosztów ener-
gii w rozpoczynającym się sezonie, mamy kilka 
propozycji „szybkich zwycięstw”, czyli ener-
gooszczędnych rozwiązań łączących się z nie-
wielkimi interwencjami lub zakupami, które 
poprawią sytuację w naszych domostwach.

Instalacja systemów  
grzewczych o szybkim montażu

Niektóre systemy grzewcze, takie jak grzej-
niki elektryczne lub panele na podczerwień, 
nadają się do dodatkowego ogrzewania okre-
ślonych pomieszczeń. Można np. umieścić 
panel na podczerwień pod biurkiem: włącza 
się go podczas pracy i wyłącza, opuszczając 
stanowisko. System centralnego ogrzewania 
można więc ustawić na niższą temperaturę. 
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jąc moc palnika o 1 podczas gotowania, 
oszczędzamy!

Kiedy gotujemy, nie zapominajmy o po-
krywce na garnku. Bez pokrywki doprowa-
dzenie wody do wrzenia trwa trzy razy dłu-
żej, a więc zużywa więcej energii. Pokrywka 
pozwala zaoszczędzić 12,5 proc. energii 
potrzebnej do gotowania, czyli średnio 
25 euro rocznie dla czteroosobowej rodziny.

Przy robieniu prania pomogą dwie dobre 
decyzje: pranie ubrań w niższych tempera-
turach i używanie suszarek elektrycznych 
tylko wtedy, gdy to konieczne. Pralka zuży-
wa 80–95 proc. energii na podgrzewanie 
wody. Warto zajrzeć do instrukcji i prze-
analizować, jakie korzyści daje program 
„eko” – mimo że cykl prania jest dłuższy!

Możemy też zaoszczędzić na rachunku, piorąc 
lub susząc w nocy lub w weekendy, czyli ko-
rzystając z taryfy nocnej, jeśli taką mamy. To 
dobre dla naszego portfela, ale nie zmniejsza 
ilości zużywanej energii elektrycznej i wody!

Do 31 marca 2023 r. zostanie przedłużona 
taryfa socjalna, czyli system, który pozwa-
la płacić za energię po obniżonej stawce 
ze względu na niskie dochody, i obniżona 
stawka VAT w wysokości 6 proc. 

Pomoc dla przedsiębiorstw i osób 
samozatrudnionych 
Istnieje możliwość odroczenia płatności 
składek na ubezpieczenie społeczne i podat-
ków, wprowadzenie czasowego bezrobocia 
„energetycznego”, moratorium na upadłość 
oraz minimalna akcyza na gaz/energię elek-
tryczną na miesiące listopad i grudzień. 
Należy zasięgnąć szczegółowych informacji 
w zależności od typu działalności.

TECHNOLOGIA
Telewizor, radio, wi-fi... Liczba tego typu urzą-
dzeń zwiększyła się w każdym domu i nieste-
ty  zużywają one energię nawet wtedy, gdy są 
wyłączone (tzw. ukryte zużycie). To „tylko” kil-
ka watów na urządzenie, ale przez 24 godzi-
ny na dobę każdego dnia… A to już generuje 
koszty. W przypadku gospodarstwa domowe-
go z telewizorem, magnetowidem, zestawem 
hi-fi i odtwarzaczem CD straty związane z try-
bem czuwania wynoszą 75 euro rocznie – 
tylko dlatego, że urządzenia są gotowe do 
pracy, choć wcale ich nie używamy! 

Rada: podłącz kilka urządzeń (telewizor, 
odtwarzacz DVD, system hi-fi) do przedłu-
żacza z wyłącznikiem, który możesz wyłą-
czyć, jeśli nie korzystasz z urządzeń.

W DOMU…
Gotowanie, pranie, prasowanie – wszyst-
kie te czynności domowe również zuży-
wają energię. Pamiętajmy, że zmniejsza-

W przypadku osób, których dochód 
przekracza powyższe limity, urząd skar-
bowy uzna interwencję za świadczenie 
podlegające opodatkowaniu, co ozna-
cza, że będzie trzeba podać ją w zezna-
niu podatkowym i częściowo spłacić dwa 
lata później. 

Ten obniżony pakiet cen podstawowych 
jest dostępny wyłącznie dla zmiennych 
umów energetycznych oraz dla wszyst-
kich nowych umów stałych zawartych lub 
odnowionych od 1 października 2021 r.

W przypadku gospodarstw domowych 
używających do ogrzewania oleju bon 
w wysokości 225 euro wzrośnie do 
300 euro do 31 marca 2023 r.

Aby zmniejszyć rachunki, musimy zużywać 
mniej energii – to oczywiste, ale można 
ograniczyć codzienne zużycie energii bez 
utraty komfortu. Jak to zrobić? Poprzez 
małe zmiany, dobre dla naszego portfela 
i środowiska.

OGRZEWANIE
Izolacja termiczna chroni dom przed 
zimnem i ryzykiem przegrzania oraz po-
maga zmniejszyć koszty ogrzewania i kli-
matyzacji.

	» Zamknięta (!) roleta o dobrej szczel-
ności może zmniejszyć straty ener-
gii o 25 proc. w przypadku okna 
z wysokowydajną szybą podwójną 
i o 60 proc. w przypadku okna z szybą  
pojedynczą.

	» Grube zasłony również zapobiegają 
stratom ciepła.

	» Zmniejszając ogrzewanie o 1°C, oszczę-
dzamy 7 proc. na rachunku!

W listopadzie i grudniu belgijskie rodzi-
ny o niskich i średnich dochodach będą 
miały zapewniony podstawowy pakiet 
gazu i energii elektrycznej w stałej cenie. 
Ci, którzy zużyją więcej, zapłacą nad-
wyżkę według normalnej stawki. Dzięki 
temu w miesiącach zimowych – listopa-
dzie i grudniu – zmniejszy się o 135 euro 
miesięcznie rachunek za gaz i o 61 euro 
rachunek za prąd.

Pomoc otrzymają rodziny  
i osoby samotne w następujących  
sytuacjach:
	» Osoby samotne, których roczny do-

chód netto podlegający opodatkowa-
niu nie przekracza 62 000 euro.

	» Osoby żyjące w związku (gospodar-
stwa domowe), których roczny dochód 
netto podlegający opodatkowaniu nie 
przekracza 125 000 euro.

	» Na każdą dodatkową osobę na utrzy-
maniu do określonego rocznego do-
chodu netto podlegającego opodatko-
waniu dodaje się 3700 euro.

CENY ENERGII W BELGII: 
pomoc dla klasy średniej i przedsiębiorstw

PROSTE SPOSOBY, BY ZAOSZCZĘDZIĆ NA RACHUNKU ZA ENERGIĘ

UWAGA
Wiosną 2021 r. rząd podjął decyzję o przyznaniu czeku energetycznego – „jednorazowej” premii 
w wysokości 100 euro dla wszystkich belgijskich gospodarstw domowych. Niniejsza pomoc miała 
być automatycznie odliczona od płaconych faktur. Większość gospodarstw domowych powinna 
była skorzystać z tej obniżki do 31 lipca br.
Jeśli jednak nie otrzymaliśmy jeszcze tej premii „grzewczej”, należy podjąć niezbędne kroki. 
Można skorzystać z aplikacji online lub formularza papierowego. Wypełnione dokumenty trze-
ba odesłać do FPS Economy najpóźniej do 15 października br. 
Więcej informacji:
https://prime-chauffage.economie.fgov.be/public
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Kiedy w marcu 2020 r. zamknięto biura i zaczą-
łem pracować zdalnie, stwierdziłem, że skoro 
mam więcej czasu, to mogę też więcej piec.

Zacząłem ogłaszać się na Facebooku – w pol-
skich grupach w Brukseli – i rozdawać chleb, 
który upiekłem. Choć brzmi to może dziwnie, 
ludzie nie chcieli brać za darmo. Namawiali 
mnie, bym zaczął sprzedawać. Ruszyłem więc 
powoli ze sprzedażą i w końcu założyłem pro-
fi l na Facebooku: Upiekło mi się – Piekarnia 
u Łukasza. Liczyłem na kilkaset polubień stro-
ny, tymczasem szybko zrobiło się 1000, a teraz 
zbliżam się do 3000. To dla mnie wielki sukces, 
zwłaszcza że największą część reklamy zrobili 
dla mnie moi klienci, którzy polecali mnie dalej 
znajomym. Rok temu zrezygnowałem z pracy 
i teraz mogę się poświęcić wyłącznie pieczeniu.

Piekę chleby na zakwasie żytnim – pszenno-
-żytnie (dwa rodzaje), orkiszowe, żytnie, a także 
litewski (z miodem i słodem jęczmiennym), ba-
gietki na zakwasie oraz wypieki drożdżowe, ta-
kie jak chałki, japoński chleb mleczny, bułki, baj-
gle i ciasta (głównie z przepisów mojej mamy). 

Oprócz litewskiego (ma dodatki wymienio-
ne powyżej) wszystkie chleby piekę z trzech 
składników – wody, mąki i soli. Nic więcej – 
żadnych polepszaczy, dodatków drożdżowych, / artykuł sponsorowany /

UPIEKŁO 
MI SIĘ!

Nie jestem z wykształcenia piekarzem, ale in-
formatykiem; od 2005 r. pracowałem jako tester. 
W 2008 r. przyjechałem do Brukseli, gdzie pra-
cowałem w Komisji Europejskiej, w banku i w fi r-
mie farmaceutycznej.

Ciasta piekłem od zawsze, ale około 2011 r. 
zacząłem piec chleby. Zbiegło się to w czasie 
z narodzinami mojej pierwszej córki. Chciałem 
po prostu dla niej tego, co najlepsze, a pieczywo 
z marketów nie spełniało tego warunku. Z Polski 
znałem bardzo dobrą mąkę z Młyna Ciechano-
wiec, więc zacząłem ją sprowadzać do Belgii 
i piekę z niej do tej pory. Przez długi czas piekłem 
tylko dla rodziny i znajomych, którym dawałem 
chleb za każdym razem, gdy się widzieliśmy.

Trwało to ładnych parę lat. Piekłem coraz wię-
cej, ale nadal na małą skalę. Kilka razy zrobiłem 
warsztaty z pieczenia chleba dla Brukselskiego 
Klubu Polek, miałem też krótki wykład na Kon-
gresie Polek w Brukseli. 

konserwantów ani innej chemii. Te trzy skład-
niki, umiejętnie połączone i którym poświęci 
się około 40 godzin, dają wspaniały rezultat 
w postaci chleba.

Współpracuję ze Sztabem Pomocy Belgia – co 
piątek piekę dla nich partie chlebów, które póź-
niej rozdawane są potrzebującym.

Mam coraz więcej klientów lokalnych i innych 
narodowości, stąd moja druga nazwa – Lukas 
the Baker. Pierwsza, czyli „Upiekło mi się – 
Piekarnia u Łukasza”, była odrobinę za trudna 
dla osób francusko- lub anglojęzycznych. Na 
mojej stronie internetowej upieklomisie.be 
i lukasthebaker.be można znaleźć opisy 
wszystkich moich produktów.

Zacząłem też współpracę z Polską Szkołą 
w Leuven im. W. Szymborskiej. Jeśli wszystko 
uda się tak, jak zaplanowaliśmy, będę tam co 
sobotę z pieczywem.

Zapraszam wszystkich do kontaktu! Jestem pe-
wien, że każdy znajdzie wśród moich wypieków 
coś dla siebie.

Łukasz Kozik
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	Choć początki są cudowne, a relacja we wstępnej fazie przypomina bajkową, 
to życie z narcyzem prędzej czy później przerodzi się w koszmar. Bo człowiek 
cierpiący na narcystyczne zaburzenia osobowości to w jakimś sensie sprze-
dawca marzeń z ogromnymi zdolnościami do oczarowywania innych. Problem 
w tym, że u narcyza za słowami nie stoją czyny. Ktoś taki zastępuje rzeczy-
wistość fantazjami o wielkim sukcesie i uwielbieniu. Tworzy własne legendy 
i przeinacza fakty tak, aby wyolbrzymić swoje sukcesy, a pomniejszyć wartość 
innych – po to, by ochronić swoją fałszywie wysoką samoocenę. Jest przeko-
nany o tym, że będąc lepszym od innych, kimś szczególnym i wyjątkowym, 
zasługuje na przywileje i specjalne traktowanie. 

	A zaczyna się bardzo niewinnie: od drobnych i ledwo zauważalnych manipula-
cji, na które prawie każda kobieta w początkowej fazie zakochania przymknie 
oko, uznając je za nic nieznaczące drobnostki. I taki jest właśnie początek 
koszmaru. Niemiła uwaga w stronę kelnerki, która „zbyt wolno pracuje” i „nie 
rozumie, co się do niej mówi”, „niedouczona” pani w banku, lekceważące za-
chowania w stosunku do innych – jak gdyby narcyz mógł robić wszystko, co 
mu się podoba, bez względu na konsekwencje. Drobne (a czasem wielkie) 
kłamstwa w celu uzyskania korzyści, obwinianie innych przy jednoczesnym 
kryształowo czystym postrzeganiu siebie, uznawanie wszystkich dookoła za 
głupszych, przeinaczanie faktów, wypieranie się zdarzeń czy zachowań, które 
zagrażają jego idealnemu obrazowi, głębokie przekonanie, że nikt inny nie 
posiada takich zdolności i inteligencji jak on, arogancja, próżność, przesadne 
podkreślanie swoich osiągnięć przy jednoczesnym umniejszaniu innych. Taki 
właśnie jest narcyz. 

	Bez mrugnięcia okiem potrafi zastraszać otoczenie, aby osiągnąć cel, nie 
obchodzą go normy społeczne. Zawstydza i poniża osoby, które mają inne 
zdanie, a kiedy czuje się zraniony, atakuje i nie przebiera w środkach, abso-
lutnie nie liczy się z drugim człowiekiem. Pogardliwy, nienawistny, podświa-
domie pragnący kontrolować otoczenie i bliskich, aby służyli mu i dostarczali 
wszystkiego, co jest mu potrzebne do życia. Użyje wszelkich sposobów, aby 
wywindować się ponad innych. Nie musi przy tym być obcesowy czy chamski, 
wręcz przeciwnie. Potrafi być niezwykle czarujący, charyzmatyczny i w jakimś 
sensie przyciąga uwagę, a już szczególnie uwagę osób o tzw. osobowości za-
leżnej (o niskim poczuciu własnej wartości, uległe, niepewne swojego zdania, 
obawiające się odpowiedzialności za podejmowane decyzje).

	Kontakt z narcyzem jest bolesny, a im dłużej trwa relacja, tym gorzej dla ofiary. 
Po początkowym zachwycie urokiem narcyza druga osoba w dość krótkim 
czasie zaczyna odczuwać skutki i psychiczne zniszczenia wynikające z ob-
cowania z nim. Szantaż emocjonalny, zastraszanie, stosowanie przemocy 
(szczególnie tej, której z zewnątrz nie widać, w białych rękawiczkach) – to jego 
specjalność. Dopuści się wszystkiego, aby mieć władzę nad swoim partnerem.

	Dla takich osób świat uczuć i emocji jest całkowicie obcy (poza jednym uczu-
ciem, czyli zachwytem nad samym sobą), nie mają w związku z tym możli-
wości skonfrontowania się z rzeczywistością, przez co bliska osoba nie jest 
w stanie do narcyza dotrzeć mimo często rozpaczliwych i usilnych starań. Nar-
cyz bowiem tym się różni od innych, że brakuje mu autorefleksji nad swoim 
zachowaniem i empatii. W zasadzie oczekuje jedynie potwierdzania własnej 
wartości i jeśli w relacji dojdzie do zderzenia dwóch światów, czyli wyimagino-
wanego świata narcyza i realnego świata jego partnera, to w związku zaczyna 
dochodzić do przemocy: emocjonalnej, werbalnej, ekonomicznej czy fizycz-
nej. Narcyz nie jest w stanie przerobić negatywnych emocji na swój temat 
i nigdy do takiej konfrontacji nie dopuści, nawet jeśli będzie to dla niego ozna-
czało terroryzowanie i zastraszanie otoczenia, aby podtrzymać nienaganne 
(i nieprawdziwe) zdanie na swój własny temat. 

	Osobowości narcystyczne są niezwykle egocentryczne. Zniszczą każdego, 
kto będzie próbował pokazać im niemiłą prawdę, że ich poczucie własnej 
wartości jest jak napompowany balon, pusty w środku. Wartość narcyza opie-
ra się na jego misternym i nieustannym kreowaniu się na człowieka sukce-
su, pełnego cnót i wartości moralnych, co oczywiście nie ma absolutnie nic 
wspólnego z prawdą. Narcyz bowiem nie ma stałego wewnętrznego poczucia 
własnej wartości i stąd wszystkie jego manipulacje, kłamstwa i przemocowe 
zachowania. Przy tym nie uważa, by potrzebna mu była terapia czy pomoc 
psychologiczna. A nawet jeśli się już tak zdarzy, że trafi do gabinetu specjali-
sty, to najczęściej po to, aby zdominować psychologa, a przy pierwszej próbie 
wyjaśnienia jego problemu kontakt ze specjalistą zostaje przerwany. Zwykle 
nagle i gwałtownie. Narcyz musi wszelkimi sposobami podtrzymać swoją po-
zornie wysoką samoocenę. Często przychodzi do gabinetu psychologa tylko 
po to, aby powiedzieć, że to mąż czy żona są źródłem wszystkich problemów. 
Patologiczne deprecjonowanie osoby, z którą jest się w miłosnej relacji, i ob-
winianie wszystkich dookoła („wszyscy są winni, ja natomiast jestem perfek-
cyjny i do tego jeszcze pokrzywdzony”) to wręcz książkowe reakcje narcyza. 
Co gorsza, naprawdę w to wierzy i czuje się przez psychologa zaatakowany. 
Usilnie domaga się, aby psycholog stanął po jego stronie. Stąd praktycznie 
niemożliwe jest, by do niego dotrzeć, bo narcyz nieustannie się broni, często 
przez atak.

	A czy narcyz jest zdolny pokochać kogokolwiek oprócz siebie? Jednym z pod-
stawowych składników miłości jest akceptacja siebie i drugiego człowieka, 
a narcyz akceptuje tylko swój idealny, wyimaginowany obraz siebie. Nie jest 
zdolny do miłości własnej, a co dopiero do miłości, którą mógłby ofiarować 
drugiemu człowiekowi. Nosi w sobie potrzebę miłości, ale jeśli nie skonfrontuje 
się z własnymi uczuciami (a już wiemy, że jest to dla niego niezwykle trud-
ne), to tak naprawdę nie może ich używać. Narcyz jest całkowicie odcięty od 
emocji. Nie jest w stanie wejść w bliską relację. Sama bliskość jest dla niego 
w pewnym sensie nie do wytrzymania, bo kojarzy mu się z cierpieniem i bó-
lem, a tego będzie unikał za wszelką cenę. Na zagrywki i manipulacje narcyza 
z pewnością nie nabiorą się osoby, które mają bardzo dobry kontakt ze swoimi 
uczuciami, osoby asertywne i o wysokiej samoocenie. W kontakcie z narcy-
zem bardzo często odczuwa się wewnętrzny niepokój, dlatego osoby będące 
w dobrym kontakcie z samymi sobą niemal natychmiast mają poczucie, że 
w tej relacji coś nie gra – prawidłowo odbierają pozawerbalne negatywne ko-
munikaty wysyłane przez narcyza. Jeśli natomiast nie mamy kontaktu sami ze 
sobą, narcyz spokojnie nas zmanipuluje. Osoby o osobowości zależnej, deli-
katnej, wrażliwej wychodzą niestety z relacji z narcyzem całkowicie poranione 
i psychicznie zniszczone, z bardzo obniżonym poczuciem własnej wartości, 
z poczuciem bycia kimś całkowicie bezwartościowym. Czują się wyzute z ży-
ciowej radości i energii.

Aleksandra Szewczyk
psycholog

OTO JA – Narcyz sie nazywam
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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



Skąd taka różnica w naszym podejściu do 
tego zadania? Jeden z najczęstszych powo-
dów bierze się stąd, że w naszym społe-
czeństwie dziewczynki wychowywane są 
tak, by przestrzegać reguł, być grzeczne 
i posłuszne. Chłopcom natomiast od naj-
młodszego wieku daje się większe przy-
zwolenie na łamanie zasad. Ma to świad-
czyć o ich charakterze. 

Nic więc dziwnego, że kiedy kobieta ubie-
ga się o pracę, odrzuca ogłoszenia, w któ-
rych nie spełnia wszystkich wymaganych 
umiejętności i doświadczeń na poprzed-
nich stanowiskach.

Dziewczyny! Uchylę wam rąbka tajemnicy: 
opis stanowiska to lista wymagań opisująca 
pracownika „idealnego”! A w dodatku speł-
nienie wszystkich kryteriów od A do Z nie jest 
koniecznością, by zostać przyjętym na dane 
stanowisko. Możecie z czystym sumieniem 
„łamać zasady” i ubiegać się o pracę, w któ-
rej będziecie się musiały czegoś nauczyć. 

Inną przyczyną różnicy zachowań w procesie 
rekrutacyjnym jest większy strach przed po-
rażką u kobiet. Jeśli jesteś w trakcie szukania 
pracy albo myślisz o jej zmianie, nie bój się 
odmowy! Jeśli nie dasz firmie możliwości po-
wiedzieć „nie”, nie dasz jej także szansy po-
wiedzieć „tak”. Jak mówi powiedzenie, które 
usłyszałam w Belgii: „Nie” masz już na starcie.

Pamiętaj jednak o przejrzystym i bezbłęd-
nym CV, w którym wypisane są twoje umie-
jętności, szkolenia i dotychczasowe do-
świadczenie. CV jest twoją wizytówką i przy 
dużej liczbie kandydatów ubiegających się 
o dane stanowisko to CV zadecyduje o tym, 
czy ktoś się z tobą skontaktuje.

Dzisiejsi pracodawcy patrzą szczególnie na 
motywację do pracy. Jeśli od początku po-
każesz się jako osoba, na którą można liczyć, 
pojawisz się na czas na rozmowie kwalifika-
cyjnej i wykażesz żywe zainteresowanie fir-
mą, twoje szanse znacznie wzrosną.

Śmiało odpowiadaj na pytania o swoje umie-
jętności i dotychczasowe doświadczenia, na-
wet gdy tobie samej wydają się oczywiste 
lub nieważne. Wykonywanie wielu zawodów, 
na pierwszy rzut oka różniących się od sie-
bie, wymaga czasami pewnych podobnych 
umiejętności. Starasz się o pracę w obsłudze 
klienta, ale do tej pory głównie pracowałaś 
w sektorze titres-services/dienstencheques? 
Podkreśl to. Wiesz już przecież, jak obchodzić 
się z (często trudnymi) klientami.

Dzisiejszy rynek pracy sprzyja łapaniu no-
wych szans. Dlatego to, co robisz w wolnym 
czasie, też może mieć spore znaczenie. Ma-
rzyłaś o pracy jako szefowa kuchni, ale nie 

skończyłaś żadnej szkoły gastronomicznej 
czy kursu? Śmiało opowiedz o tym, że na 
wszelkie imprezy to u ciebie składane są 
zamówienia na ciasto! Jedna z moich kan-
dydatek, po czterdziestce, zawsze marzyła 
o pracy w restauracji. Zaczęła pracować 
w nadmorskim kurorcie jako pomoc ku-
chenna, a teraz jest tam po prostu nieza-
stąpiona. I bardzo zadowolona!

I na koniec – kibicuj innym! Ich sukces nie 
oznacza twojej porażki. Co więcej, koleżan-
ka, której kibicowałaś, może później wycią-
gnąć rękę do ciebie.

autorka: członkini Centrum 
Antyprzemocowego 

Elles pour Elles

RUSZYŁYŚMY Z NOWĄ 
EDYCJĄ KRĘGÓW KOBIET!

Kręgi Kobiet to spotkania online dla 
kobiet o podobnych doświadczeniach 
związanych z przemocą. Jeśli chcesz 
wziąć w nich udział albo dowiedzieć 
się więcej, skontaktuj się z nami tele-
fonicznie 0466 901 702 lub mailowo 

epe.bruksela@gmail.com.

Nie jesteś sama. Razem jesteśmy silne! 

Jak pokazują badania, mężczyźni ubiegają się o stanowisko pracy, 
kiedy posiadają 60 proc. z wymaganych kwalifikacji, kobiety zaś, gdy 
ich umiejętności odpowiadają wymaganiom oferty w stu procentach. 

(Za: Why Women Don’t Apply for Jobs Unless They’re 100% Qualified, hbr.org; 
Dlaczego kobiety aplikują o pracę jedynie, gdy spełniają 100% wymagań).
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Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 lipca 2022 r. (sygn. 
akt SK 20/19) w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej 
nakładania obciążeń w podatku dochodowym od osób fi-
zycznych na skutek niedookreślonej definicji ,,działalności 
gospodarczej” nie przyniósł jednoznacznego rozstrzygnię-
cia kwestii kwalifikacji podatkowej sprzedaży gruntów przez 
osoby fizyczne.

Chodziło m.in. o sytuacje, w których na skutek interpretacji 
urzędów skarbowych osoby fizyczne sprzedające nierucho-
mości są kwalifikowane jako przedsiębiorcy zajmujący się 
profesjonalnym obrotem nieruchomościami, a co za tym 
idzie podlegają obowiązkowi podatkowemu w podatku do-
chodowym od osób fizycznych z tytułu uzyskiwanych z tej 
działalności przychodów.

Wskazać przy tym należy, że w przypadku sprzedaży nieru-
chomości przez osobę fizyczną w ramach prywatnej sprze-
daży podatek nie powstaje, jeśli minie pięć lat od nabycia 
gruntu (w przypadku dziedziczenia nieruchomości termin 
liczy się od jej nabycia przez spadkodawcę). Jeżeli sprzedaż 
będzie miała miejsce wcześniej, w rachubę wchodzi zwolnie-
nie od podatku pod warunkiem przeznaczenia pieniędzy na 
cele mieszkaniowe.

Trybunał Konstytucyjny (TK) miał za zadanie zbadać, czy art. 
5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym (PIT), zawierający 
definicję działalności gospodarczej, jest zgodny z Konstytu-
cją. Zgodnie z tym artykułem działalność gospodarczą pro-
wadzi ten, kto działa w sposób zorganizowany, ciągły i kie-
ruje się chęcią zysku. TK orzekł, że przepis ustawy o PIT 
pozwalający uznać sprzedawcę za przedsiębiorcę nie naru-
sza Konstytucji, przepis ten nie jest nieprecyzyjny w stopniu 

PRAWO W POLSCE

Uważaj na podatki,  
sprzedając działkę w Polsce

naruszającym standardy stanowienia prawa. TK uznał, że ze 
względu na różnorodne formy aktywności nie można stoso-
wać uniwersalnego wzorca działań pozwalającego odróżnić 
sprzedaż prywatną od firmowej. Decydujące znaczenie mają 
okoliczności, w jakich działania podatnika zostały podjęte. 
Rozstrzygają więc obiektywne i zewnętrzne przejawy dzia-
łalności, a nie przekonanie podatnika. TK podkreślił jednak, 
że każdy przypadek trzeba rozpoznawać indywidualnie, oce-
niając całokształt okoliczności towarzyszących działalności 
podatnika.

Taki wyrok niestety nie ukrócił swobody interpretacyjnej 
urzędników skarbowych. I tak w jednej części Polski ktoś 
sprzedający działki, które odziedziczył po rodzicach, może 
zostać uznany za osobę działającą w ramach działalności 
gospodarczej, a w drugiej nie. Taki sam przypadek może 
spotkać rolnika, który podzieli pole na części albo skorzysta 
z pomocy np. dewelopera, któremu zleci doprowadzenie do 
sprzedaży działek. W każdym z tych przypadków można do-
szukać się działania zorganizowanego, ciągłego i oczywiście 
nastawionego na zysk (w przeciwnym razie nikt bowiem nie 
podejmowałby się sprzedaży).

I tak niczego nieświadomy spadkobierca, jeśli zostanie przez 
skarbówkę uznany za przedsiębiorcę, zamiast zapłacenia 
z tytułu sprzedaży oddziedziczonych nieruchomości jedynie 
podatku cywilnoprawnego (PCC), może otrzymać poważne 
obciążenie podatkowe. Przedsiębiorca zaś płaci podatek od 
dochodu niezależnie od tego, kiedy sprzedał działkę. Dochód 
powyżej 120 tys. zł rocznie jest opodatkowany w wysoko-
ści 32 proc. Dodatkowym obciążeniem jest również składka 
zdrowotna, która zgodnie z Polskim Ładem u przedsiębior-
ców rozliczających się według skali podatkowej liczona jest 
od dochodu i wynosi 9 proc.

Z racji tego, że ewentualne obciążenie podatkiem dochodo-
wym od sprzedaży nieruchomości może być znaczne, w przy-
padku wątpliwości można zwrócić się do Krajowej Informacji 
Skarbowej z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpreta-
cji podatkowej danego przypadku.

W sytuacji zaś niegodzenia się z interpretacją skarbową po-
datnikowi przysługuje zawsze droga sądowa jako kontynu-
acja procedury odwoławczej od decyzji podatkowych.

Agnieszka Hajdukiewicz
radca prawny
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Pozasądowa ugoda rozwodowa:  
najlepszy sposób na polubowne rozstanie

Rozwód za obopólną zgodą jest najmniej bolesnym sposobem 
rozstania się małżonków. Jak dokładnie wygląda taka procedura 
i jakie niesie ze sobą konsekwencje?

Statystyki pokazują, że po okresie pandemii znacząco wzrosła 
liczba orzekanych w Belgii rozwodów. Rozstanie jest zawsze trud-
ne emocjonalnie dla małżonków, a także dla dzieci, jeśli je mają. 
Aby proces rozstania nie przekształcił się w długą i kosztowną 
procedurę prawną, lepiej wybrać rozwód w formie spisania po-
zasądowej ugody.

W ramach tej procedury małżonkowie muszą uzgodnić wszystkie 
najważniejsze elementy, które są konsekwencją rozwodu. Takie 
porozumienie musi obowiązkowo mieć formę pisemną.

Ugoda przedrozwodowa
Porozumienie takie nazywane jest „ugodą przedrozwodową za 
obopólną zgodą”. W szczególności muszą się w niej znaleźć na-
stępujące elementy:

• porozumienie w sprawie wyboru miejsca zamieszkania (kto 
gdzie będzie mieszkać, byli małżonkowie, oficjalny adres dzieci);

• podział majątku i długów;
• decyzje dotyczące dzieci (kto ma władzę rodzicielską, z kim 

dzieci mieszkają, czy będzie stosowana opieka naprzemienna, 
kwestia wakacji, świąt, wyjazdów zagranicznych, ewentualnie 
alimenty na rzecz dzieci itp.);

• wszelkie spłaty między małżonkami;
• pokrycie kosztów proceduralnych;
• co się stanie, gdy jedno z małżonków umrze w trakcie postępo-

wania rozwodowego.

Teoretycznie małżonkowie mogą dojść do porozumienia bez po-
mocy osób trzecich – prawnika czy notariusza. Interwencja nota-
riusza jest obowiązkowa tylko wtedy, gdy trzeba zawrzeć ugodę 
dotyczącą nieruchomości takiej jak dom czy mieszkanie, którego 
jest się współwłaścicielem – na przykład wtedy, gdy małżonek 
zdecyduje się sprzedać wspólny dom lub jeśli chce wykupić udzia-
ły współmałżonka.

Jednakże pomoc profesjonalisty jest zalecana osobom, które chcą 
w miarę możliwości szybko dojść do porozumienia. Notariusz może 
pomóc w uniknięciu pewnych pułapek prawnych i w sporządzeniu 
ugody, która czasami może być bardzo skomplikowana także ze wzglę-
dów językowych. Notariusz może również działać jako mediator, jeśli 
jedna z osób nie zgadza się co do niektórych warunków porozumienia.

Co do zasady procedura trwa około trzech miesięcy. Po przygotowaniu 
tekstu porozumienia i zaakceptowaniu go przez obydwoje małżonków 
treść ugody przesyłana jest to sądu, który nadaję klauzulę rzeczy osą-
dzonej, co oznacza, że ugoda otrzymuję moc wyroku rozwodowego.

Przysługuje jeden miesiąc na ewentualne odwołanie od decyzji. 
Po upływie tego okresu orzeczenie sądowe zostaje zarejestrowane 
w BAEC (Rejestr Aktów Stanu Cywilnego), co oznacza, że od tej chwili 
małżeństwo oficjalnie ustaje.

Trwały i definitywny rozpad pożycia małżeńskiego, 
czyli rozwód przez tzw. désunion irrémédiable,  
art. 229 belgijskiego Kodeksu cywilnego
Jeśli małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia, mogą wystąpić 
do sądu o rozwód z powodu „nieodwracalnego rozłamu”. Istnieje 
wówczas ryzyko, że procedura potrwa długie lata i będzie bardzo kosz-
towna. Taka forma postępowania prawnego jest również dużo trud-
niejsza na poziomie emocjonalnym, co wiąże się z ryzykiem, że dzieci 
staną się pośrednimi ofiarami walki rodziców.

Konflikt między rodzicami jest niezwykle obciążający dla psychiki 
dziecka, które czasem obwinia samo siebie za to, że do takiej sytuacji 
dochodzi. Nie chcąc urazić żadnego z rodziców, dziecko musi między 
nimi balansować, co wiąże się z ogromnym stresem – dziecko może 
zamknąć się w sobie, wychodząc z założenia, że im mniej będzie mó-
wiło, tym dla niego bezpieczniej.

Z tego powodu sąd rodzinny może zażądać od byłych małżonków pod-
jęcia pierwszej próby mediacji lub skierować całą rodzinę na proces me-
diacyjny, co dodatkowo wydłuża całą procedurę i podnosi jej koszty.

W przypadku braku porozumienia między byłymi małżonkami to sąd, 
na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, podejmie de-
cyzję w sprawie opieki nad dziećmi, alimentów dla nich, ewentualnych 
alimentów na rzecz byłego małżonka. To nie wszystko. W tej procedu-
rze notariusz jest co do zasady wyznaczany wyrokiem w celu przepro-
wadzenia likwidacji i podziału majątku wspólnego byłych małżonków.

W przypadku rozwodu za obopólną zgodą i spisania ugody pozasądo-
wej można tego wszystkiego uniknąć. Procedura przebiega znacznie 
łatwiej, a rozstający się małżonkowie zachowują kontrolę nad konse-
kwencjami rozstania.

Agnieszka Sità
prawnik w ASBL Trampolina,

współpracownik Kancelarii Notarialnej w Brukseli
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	¾ Nagrobki wykonuje się najczęściej z gra-
nitu – jest to kamień, który chłonie wil-
goć i płyny, dlatego do mycia nie trzeba 
używać środków chemicznych; spokoj-
nie wystarczy ciepła woda z octem.

BAZAR I PIKNIK
W związku ze Świętem Zmarłych handel pod 
cmentarzami kwitnie jak szalony – możemy 
na przykład na ostatnią chwilę dokupić znicze, 
wkłady lub wiązanki; wszystkiego jest pod do-
statkiem i dla nikogo nie zbraknie. Jednak zda-
rzają się także tak ekstremalne sytuacje, kiedy 
przy bramie cmentarnej rozkładają się stoiska 
z ubraniami, obuwiem czy budki ze słodycza-
mi i stoiska gastronomiczne. Pytanie tylko, 
czy wybieramy się w listopadzie na cmentarz, 
żeby zjeść zapiekankę lub kupić bluzkę…

TRANSPORT PUBLICZNY
Co roku przed świętem zmarłych media in-
formują o dodatkowych kursach autobusów 
i tramwajów docierających bezpośrednio 
pod metropolie. Odradza się jazdę samocho-
dem ze względu na olbrzymie korki i duży 
ruch. Jeśli mamy taką możliwość, skorzystaj-
my z komunikacji miejskiej. Nie tylko dotrze-
my na miejsce szybciej niż samochodem, ale 
też ograniczymy tworzenie się smogu, który 
pojawia się z końcem października. 

To tylko kilka możliwych zmian i ograni-
czeń, które możemy wprowadzić. Wydaje 
się, że takie nastawienie dobrze wpisuje 
się w sens obchodzonych w listopadzie 
świąt. Najważniejsza jest przecież pamięć 
o tym, że 1 listopada to głównie czas zadu-
my i wspominania bliskich, którzy odeszli. 
To czas na refleksję i nie potrzeba do tego 
ledowych zniczy i grających pozytywek.

Agnieszka Strzałka

Coraz częściej przy cmentarnych koszach 
ustawione są regały, gdzie możemy odłożyć 
wypalone znicze lub dekoracje w dobrym 
stanie. Zamiast wyrzucać znicz, można go po-
zostawić dla kogoś, kto po dokupieniu wkła-
du wykorzysta go ponownie. 

WIĄZANKI I DEKORACJE
Ludzka natura jest przewrotna i popycha nas 
do tego, aby prześcigać się we wszystkim, na-
wet w dekorowaniu grobów. W myśl zasady 
im więcej, tym lepiej, co roku zwiększamy 
ilość światełek na cmentarzu i wielkość wią-
zanek. Ale czy tak naprawdę „bogactwo” na 
cmentarzu przekłada się na naszą pamięć 
o zmarłych? Może wystarczyłaby chryzan-
tema i jeden znicz? Kolejne pokolenia na 
pewno nam za to podziękują. Przekażmy 
młodzieży tradycję polegającą na pamięci 
i zadumie, a nie sterty plastikowych śmieci, 
które będą się rozkładać przez kilka pokoleń.

PROSTE SPOSOBY NA 
EKOLOGIĘ NA CMENTARZU
	¾ Kupując znicze, wybierajmy te szklane, 
bo można poddać je recyklingowi. Do-
datkowo bez problemu możemy wyko-
rzystać je kilkukrotnie i palić wymienny-
mi wkładami wypełnionymi woskiem 
pszczelim lub sojowym. 
	¾ Jeśli lubimy dekoracje roślinne, wyko-
najmy je sami – wykorzystując rośliny, 
gałązki i liście z ogrodu lub pobliskich 
terenów zielonych. Ciekawym pomy-
słem jest zrobienie suszonych kompozy-
cji, które będą się dobrze prezentować 
przez dłuższy czas. Możemy także obsa-
dzić nagrobek roślinami zimozielonymi 
– nie zrzucają one listków na zimę, dla-
tego będą ozdabiać grób przez cały rok. 
Rośliny można zasadzić bezpośrednio 
w ziemi lub w dużej donicy.

NA CMENTARZU

PLASTIKOWY PŁOMIEŃ
Przed 1 listopada sklepy, stragany i przycmen-
tarne stoiska zalewane są ogromną ilością 
plastikowych zniczy, które praktycznie po 
jednorazowym użyciu nadają się tylko do 
śmietnika. Plusem jest ich niska cena, ale tak-
że wielość kolorów i kształtów – niektóre są 
naprawdę olbrzymie i prezentują wizerunki 
aniołów czy świętych, a przed Bożym Naro-
dzeniem także choinek. Od kilku lat prawdzi-
wym hitem są znicze z lampką na baterie – 
świecą dzień i noc. Ale czy naprawdę w Dniu 
Wszystkich Świętych najważniejsze jest za-
stawienie grobów jak największą ilością ta-
kich produktów?

Palenie ognisk w miejscu pochówku zmar-
łych ma swoje korzenie w tradycji pogańskiej. 
Wierzono w oczyszczającą moc ognia oraz 
w to, że światło pomaga zmarłym odnaleźć 
właściwą drogę do nieba. Stąd też pochodzi 
zwyczaj palenia zniczy na grobach. Tymcza-
sem przecież zmarłym nie są potrzebne zni-
cze ani kwiaty, a jedynie modlitwa. Jeśli już 
naprawdę mamy taką potrzebę, postawmy 
na grobie symboliczny znicz, najlepiej szkla-
ny, wypełniony woskiem organicznym, a do 
wazonu wstawmy żywe kwiaty. Plastikowe 
dekoracje, które co prawda stoją długie mie-
siące, wcale nie wyglądają po takim czasie 
elegancko ani estetycznie.

Wraz ze zbliżającym się Świętem 
Zmarłych powraca temat ekologii 
na cmentarzach. Bo trzeba niestety 
przyznać, że obecnie cmentarze do-
słownie toną w plastiku. Kiedyś po-
wszechne były chryzantemy w glinia-
nych doniczkach oraz szklane znicze, 
a groby przystrajano świerkowymi 
gałązkami. Obecnie kupujemy coraz 
więcej i coraz więcej wyrzucamy, tak-
że jeśli chodzi o dekoracje grobów.
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MAŁY CZY DUŻY, KRZYŻÓWKA 
MU SŁUŻY

Dobrym pomysłem jest zachęcanie dzieci do 
rozwiązywania tego typu zagadek. Oczywi-
ście krzyżówka powinna być dostosowana do 
wieku i umiejętności pociechy. Dzieci uczą się 
rozumienia poleceń oraz prawidłowej orto-
grafii wpisywanych wyrazów. Przy okazji ćwi-
czą koncentrację uwagi na wykonywanym 
zadaniu, uczą się korzystania z encyklopedii 
czy słowników podczas poszukiwania od-
powiedzi na pytania oraz trenują motorykę 
małą (należy zmieścić litery w kratkach i wpi-
sać hasło w odpowiednią rubrykę).

Łamigłówki są łatwo dostępną formą spę-
dzania czasu dla osób w każdym wieku. Nie 
potrzeba odpowiednich warunków ani na-
rzędzi do ich rozwiązywania. W dzisiejszych 
czasach zbędny jest nawet ołówek z gumką, 
ponieważ można je rozwiązywać online na 
smartfonie. Wiele czasopism oferuje nagro-
dy pieniężne lub rzeczowe za przesłanie po-
prawnie rozwiązanych krzyżówkowych haseł. 
Prawdziwi koneserzy mogą stanąć w szranki 
w turniejach. Warto wypróbować tę formę 
rozrywki w długie jesienne i zimowe wieczo-
ry. Kto wie, może ty też przekujesz krzyżów-
kowe hobby w prawdziwą pasję?

Anna Kata

	» Wpływa relaksująco – rozwiązując krzy-
żówkę, odrywamy się od problemów 
i skupiamy całą uwagę na jej rozwiąza-
niu, co wpływa na zmniejszenie poziomu 
stresu.
	» Jest świetnym sposobem na walkę z nudą 
– gdy np. czekamy w kolejce do lekarza, 
czas z łamigłówką płynie o wiele szybciej, 
niż gdy siedzimy bezczynnie i wpatruje-
my się w zegarek.
	» Buduje pewność siebie – krzyżówki po-
prawiają koncentrację uwagi i logiczne 
rozumowanie. Poza tym czujemy satys-
fakcję, gdy uda nam się rozwiązać trudną 
łamigłówkę. Może to mieć później prze-
łożenie na radzeniem sobie z wyzwania-
mi życia codziennego.
	» Zwiększa produkcję dopaminy i serotoni-
ny w mózgu. Hormony te wpływają po-
zytywnie na nasz nastrój, pamięć i kon-
centrację. Dzięki temu można łagodzić 
objawy depresji i demencji.
	» Utrwala słownictwo podczas nauki języ-
ka obcego – zrozumienie treści pytania 
oraz poprawne wpisanie hasła w obcym 
języku jest dla osób uczących się nie lada 
wyczynem i formą nauki poprawnej pi-
sowni obcych wyrazów.
	» Głowiąc się nad krzyżówkami, spalamy 
tyle kalorii, ile zawartych jest w jednym 
ciastku.

CO NAM DAJE ŁAMIGŁÓWKA?
Oprócz tego, że rozwiązywanie krzyżówek 
jest miłą formą spędzania czasu, niesie ze 
sobą też inne korzyści.
	» Wzbogaca wiedzę oraz słownictwo – 

w przeszłości krzyżówki zachęcały do skorzy-
stania z encyklopedii, atlasu lub słownika. 
W dzisiejszych czasach większość krzyżów-
kowiczów poszukuje odpowiedzi na pytania 
w internecie. Nieistotne, w jaki sposób zdo-
będziemy odpowiedź, ważne, że zapamiętu-
jemy wiele z nowo poznanych informacji, co 
wpływa na naukę nowych pojęć.
	» Poszerza horyzonty – tematyka haseł 
dotyczy różnych dziedzin, z którymi nie 
mamy na co dzień do czynienia.
	» Rozwija intelektualnie.
	» Może być formą medytacji – skupienie się 

na chwili obecnej i odizolowanie od rozpro-
szeń pozwala umysłowi wyciszyć się.
	» Poprawia pamięć poprzez ćwiczenie 
zdolności kojarzeniowych.
	» Uczy logicznego myślenia – zmusza „szare 
komórki” do wysiłku.
	» Kształtuje wyobraźnię, która ma ogromny 
wpływ na percepcję.
	» Rozwija myślenie twórcze.
	» Wspólne rozwiązywanie krzyżówek 
zwiększa szybkość myślenia (pojawia się 
element rywalizacji pomiędzy rozwiązu-
jącymi) oraz wzmacnia więzi społeczne.

R U S Z G Ł O W Ą ,

C Z Y L I
O K O R Z Y Ś C I A C H

P Ł Y N Ą C Y C H
Z R O Z W I Ą Z Y W A N I A

Ł A M I G Ł Ó W E K

Gdy w 1913 roku Amerykanin Arthur Wynne, pracownik działu sztuczek i kawałów gazety „New York World”, zamieścił 
pierwszą krzyżówkę w niedzielnym dodatku „Fun”, nie przypuszczał, że pomysł ten spotka się z tak wielkim entuzjazmem 
wśród czytelników. Już kilka miesięcy później nowinka trafiła do Wielkiej Brytanii, skąd rozprzestrzeniła się na całą Europę. 
Krzyżówki okazały się świetną rozrywką dostępną dla każdego. Z biegiem lat, aby urozmaicić odbiorcom zabawę, powsta-
wały nowe rodzaje łamigłówek. Obecnie mamy ich wiele do wyboru. Można podzielić je na trzy rodzaje: zagadki słowno-
-literowe, popularnie zwane krzyżówkami (np. klasyczne, panoramiczne, jolki, z przymrużeniem oka, hetmańskie, wirówki, 
szyfrogramy, wykreślanki), matematyczne oraz logiczne (takie jak sudoku czy obrazki logiczne).
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   Sprzedam
  Sprzedam stół kuchenny rozkładany +4 

krzesła (marki Reno – vintage), stan bardzo 
dobry. Solidne, koloru białego, nogi z ino-
xu. Cena 100 €. T. 0499 827 071

  Sprzedam spacerówkę 2-miejscową, 
łóżeczko, konik bujany plastikowy (Little 
Tikes) oraz łóżeczko turystyczne. Wszystko 
w idealnym stanie. T. 0498 362 036, po 
godz. 18-ej.

  Sprzedam konsole PS4 Pro. Mało używa-
na, jak nowa , 2 pady, cena 230€.  
T. +48 739 580 529

  Praca: szukam
  Szukam pracy w sektorze budowlanym, 

wykończenia wnętrz, docieplanie 
budynków mieszkalnych, krepi, pomoc przy 
więźbach dachu, na belgijskich warunkach, 
bez znajomości języka. Proszę o kontakt w 
języku polskim. T. 0465 548 343

  Kobieta szuka pracy: opieka nad domem, 
starszą osobą, dziećmi, na terenie Mons i 
w okolicy. T. 00 48 694 104 500

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

  Poszukuję pracy jako kierowca z prawem 
jazdy kategorii B. Mogę pracować w dzień 
jak i w nocy, mogę jeździć po całej Europie, 

posiadam samochód osobowy.  
T. 0495 354 022

  Szukam pracy jako pomocnik do prac 
budowlano remontowych. T. 0494 873 114

  Szukam pracy z zamieszkaniem, pomoc 
domowa, opiekunka. T. +48 781 102 292

  Mieszkanie: wynajmę
  Wynajmę pokój dla kobiety, umeblowa-

ny, bez meldunku, dzielnica Uccle.  
T. 0484 643 166

  Wynajmę mieszkanie na Molenbeek przy 
parku Karreveld, pokój, salon, kuchnia, 
balkon i łazienka, cena 750€, 2 miesiące 
gwarancji + opłaty. T. 0479 499 113

  Mieszkanie do wynajęcia na Forest styl 
studio, jedno pomieszczenie umeblowane z 
kuchnią i łazienką. na max. 2 osoby. Parter, 
cena 750€ z wszystkim + 1000€ gwarancji. 
T. 0472 787 462

  Mieszkanie: szukam
  Szukam mieszkania do wynajęcia dla 

pary na Jette, Ganshoren, Laeken do 1000€ 
z opłatami. T. 0466 422 024

  Szukam pokoju do wynajęcia od listo-
pada w Brukseli, preferowana dzielnica 
to Anderlecht, w cenie max. 400€, bez 
konieczności meldunku, proszę o kontakt. 
T. +32 486 035 291 lub +32 477 979 311 
Daniel

  Poszukuję mieszkania dla dwóch osób 2 
pokoje lub studio. Posiadamy A1. Dobrze 
gdyby był garaż lub miejsce postojowe, w 
koszcie 1000€. Okolice Hoboken, Wilrijk lub 
Durne byłyby mile widziane ale rozważymy 
każdą propozycję. T. +48 791 927 953

  Praca: zatrudnię
Aktualne ogłoszenia biur pracy  

znajdziesz na naszej stronie  
www.gazetka.be

  Zatrudnię panią na pół etatu, ok. 20 
godzin w tygodniu, do pomocy w domu i 
opieki nad dzieckiem (sprzątanie, czasami 
gotowanie i okazjonalne zakupy, odbiór 
dziecka ze szkoły, podanie kolacji etc). 
Konkretne dni/godziny i stawka do uzgod-
nienia. Synek ma 4 lata, lokalizacja Auder-
ghem. Proszę o kontakt. T. 0479 426 945

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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  Biuro księgowe COMPAGEST w Brukseli 
zatrudni księgowego od zaraz. Wymagany 
dyplom ukończenia 3-letnie szkoły wyższej/
studiów/kursu księgowości w Belgii, znajo-
mość języka francuskiego, flamandzkiego i 
j.polski mile widziany.  
Doświadczenie mile widziane.  
CV + list motywacyjny proszę wysyłać na 
maila: kboguslawa@comptagest.com

  Zatrudnimy pracownika kawiarni. Miej-
sce pracy: Bruksela, at Lloyd Coffee Eatery. 
Szukamy osób, które łączą w sobie pro-
fesionalizm, dobrą energię, ambicję oraz 
chęć do pracy z uśmiechem i uprzejmością, 
lubiących ludzi, takich, którzy wyróżniają 
się cechami opowiadającymi charakterowi 
naszego miejsca i… które docenią klienta! 
Jak wygląda praca? obsługa gości, w języku 
fr./ang./ nl., przygotowywanie i sprzedaż 
oferowanych przez nas produktów, dbanie 
o porządek. 
To co oferujemy: przyjazną atmosferępracy, 
którą tworzą pracownicy, wnętrze o niepo-
wtarzalnym klimacie oraz nasi fascynujący 
klienci, wynagrodzenie w zależności od 
doświadczenia, umiejętności i zaangażo-
wania, realną możliwość rozwoju, pracę w 
przyjaznej atmosferze. Jeśli znajdujesz te 
cechy w sobie: pracowitość, sumienność 
oraz rzetelność w wykonywaniu powierzo-
nych obowiązków, punktualność, bardzo 
dobrą organizację pracy i wysoką samo-
dyscyplinę, wysoką kulturę osobistą w 
kontaktach z klientem i pracownikami 
pracę z ludźmi, mówisz po fr., ang., nl. i 
czujesz, że to jest właśnie to miejsce, w 
którym chcesz pracować, to napisz do nas. 
Osoby zainteresowane prosimy o przesła-
nie CV pod adres: adrian654@hotmail.be 

  Zatrudnię do pracy na budowie Bruksela: 
elektryka, dekarza (dachówka, derbiguma, 
papa), murarza, do prac wykończeniowych. 
T. 0477 998 396

  Podejmiemy współpracę z doświadczo-
nym stolarzem budowlanym (zewnętrz-

nym) prowadzącym własną działalność 
gospodarczą. Montaż konstrukcji drew-
nianych, prace na podstawie rysunku 
technicznego, obsługa narzędzi stolarskich. 
Wymagane doświadczenie, samodzielność, 
komunikatywna znajomość angielskiego 
bądź niemieckiego. Stawka 24€/h. 
Kontakt: +48 510 926 184 

  Podejmiemy współpracę z doświadczo-
nym hydraulikiem prowadzącym własną 
działalność gospodarczą. Pełen zakres 
prac hydraulicznych w nowo wybudowa-
nych obiektach mieszkalnych. Wymagane 
doświadczenie, samodzielność, komu-
nikatywna znajomość angielskiego bądź 
niemieckiego. Stawka od 23€/h. Kontakt: 
+48 510 926 184 

  Podejmiemy współpracę z doświadczo-
nym elektrykiem prowadzącym własną 
działalność gospodarczą. Pełen zakres 
prac elektrycznych w nowo wybudowa-
nych obiektach mieszkalnych. Wymagane 
doświadczenie, samodzielność, komu-
nikatywna znajomość angielskiego bądź 
niemieckiego. Stawka 23€/h. Kontakt: +48 
510 926 184 

  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, malarstwa..., 
np. studentom Akademii Sztuk Pięknych.  
T. 0474 453 330

  Nieruchomości
 Sprzedam pilnie dom drewniany do 

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

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

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

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

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

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