






Liczba ludzi na świecie przekroczyła 8 mi-
liardów. Dane są szacunkowe, ale zgodnie 
z prognozą ONZ ośmiomiliardowy obywatel 
urodził się 15 listopada 2022 r. Nie wiado-
mo, gdzie przyszedł na świat. Według pro-
gnoz w przyszłym roku Indie wyprzedzą 
Chiny pod względem liczby ludności. ONZ 
w swoim raporcie zaznacza, że liczba ludno-
ści rośnie najwolniej od 1950 r. Przyrost na-
turalny na Ziemi spadł poniżej 1% w 2020 r.
Według najnowszych prognoz ONZ w 2030 r. 
na świecie będzie żyło 8,5 mld ludzi. W 2050 r. 
będzie to już 9,7 mld. Szczyt zostanie osią-
gnięty w latach 80. XXI w., gdy światowa po-
pulacja osiągnie 10,4 mld, i utrzyma się na 
tym poziomie do 2100 r.

•••

Globalna średnia długość życia w chwili uro-
dzenia osiągnęła 72,8 lat w 2019 r., co ozna-
cza poprawę o prawie 9 lat od 1990 r. Przewi-
duje się, że dalsze zmniejszenie śmiertelności 
spowoduje, że średnia globalna długość ży-
cia w 2050 r. wyniesie około 77,2 lat. Jednak 
w 2021 r. oczekiwana długość życia w najsła-
biej rozwiniętych krajach świata była o 7 lat 
niższa od średniej globalnej.

•••

Największą gminą Belgii jest Tournai – jej 
powierzchnia wynosi 215 km². W Tournai 
mieszka niespełna 69 tys. ludzi.
Drugą największą gminą kraju jest Couvin 
(207 km²), położone w prowincji Namur. 
To walońskie miasteczko liczy około 14 tys. 
mieszkańców. 
Na trzecim miejscu w zestawieniu znalazła 
się Antwerpia (204 km²), która jednocześnie 

jest największą – zarówno pod względem 
powierzchni, jak i liczby mieszkańców – gmi-
ną Flandrii.
Najmniejszymi pod względem powierzchni 
gminami Belgii są leżące w Regionie Stołecz-
nym Brukseli: Koekelberg oraz Saint-Josse-
-ten-Noode. Obie te gminy mają jedynie po 
1,2 km². We Flandrii najmniejszą powierzch-
nię ma gmina Herstappe (1,3 km²), a w Wa-
lonii Saint-Nicolas (6,9 km²).

•••

Produkcja żywności jest odpowiedzialna 
za 70% utraty różnorodności biologicznej 
na Ziemi i 30% słodkiej wody. Intensywna 
produkcja mięsa ma szczególnie szkodliwy 
wpływ na planetę i zdrowie.

•••

Belgia wprowadzi cenę 19 euro miesięcznie 
za internet, z czego będą mogli skorzystać 
najubożsi. Według szacunków od 2024 r. bę-
dzie to ponad 500 tys. Belgów o najniższych 
dochodach. 
Obecnie w Belgii funkcjonuje zniżka na mie-
sięczny abonament internetowy w wysokości 
11,5 euro dla najmniej zarabiających miesz-
kańców, z której korzysta jedynie 200 tys. 
osób.
Prawie jedna na pięć rodzin o najniższych 
dochodach nie miała w 2021 r. stałego do-
stępu do sieci, informowała niedawno fun-
dacja Króla Baudouina w oparciu o badania 
Belgijskiego Urzędu Statystycznego.
Prawie wszystkie (98%) gospodarstwa do-
mowe o dochodach przekraczających 3,2 tys. 
euro mają w domu stałe łącze internetowe. 
Natomiast w przypadku gospodarstw o do-

chodach poniżej 1,4 tys. euro miesięcznie ten 
odsetek wynosi 82%.

•••

Belgowie już drugi rok z rzędu zajęli 6. miej-
sce na świecie na liście nacji najlepiej wła-
dających językiem angielskim jako obcym. 
Nieanglojęzycznymi krajami o najwyższym 
poziomie znajomości języka angielskiego 
były: Holandia, Singapur, Austria, Norwegia 
i Dania. Badanie wykazało ponadto, że gene-
ralnie niderlandzkojęzyczni Belgowie mówią 
lepiej po angielsku niż ich francuskojęzyczni 
rodacy, a najlepiej angielskim posługują się 
w Belgii mieszkańcy Brugii. Następne miej-
sca zajęli mieszkańcy: Antwerpii, Gandawy, 
Leuven oraz Brukseli.

•••

1 na 4 kobiety na świecie pada ofiarą prze-
mocy w związku. Według bloga „Stop Femi-
cide”, który rejestruje tego rodzaju przestęp-
stwa, w tym roku w Belgii zabito 20 kobiet 
ze względu na ich płeć. Kobietobójstwo 
(ang. femicide), czyli „zbrodnia nienawiści 
definiowana jako celowe zabijanie kobiet 
lub dziewcząt ze względu na ich płeć”, już 
wkrótce w belgijskim prawie karnym będzie 
stanowić osobną kategorię. Tym samym 
Belgia stanie się pierwszym krajem w Euro-
pie, który wyszczególni kobietobójstwo jako 
osobne przestępstwo.

•••

W Belgii ok. 4,17 mln mieszkańców odkłada 
pieniądze na dodatkową emeryturę. Licz-
ba takich osób zwiększyła się w ciągu roku 
o 130 tys.
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W I A D OMO Ś C I
MUNDIAL 2022:  
FIFA ZAKAZUJE OPASEK 
„ONE LOVE”
FIFA sprzeciwiła się temu, aby kapitanowie 
niektórych reprezentacji założyli opaskę 
w barwach tęczy. Piłkarze mieli nosić tęczowe 
opaski kampanii „One Love”, która została za-
początkowana w Holandii w celu promowa-
nia integracji i różnorodności w piłce nożnej 
oraz społeczeństwie.

Federacje były nawet gotowe na nadchodzą-
ce kary, ale FIFA posunęła się o krok dalej 
– zagroziła, że piłkarze będą karani żółtymi 
kartkami. Wobec tego reprezentacje wycofa-
ły się z planowanego gestu.

Specjalne opaski mieli założyć kapitanowie 
reprezentacji Anglii, Walii, Belgii, Holandii, 
Szwajcarii, Niemiec oraz Danii.

Inna kontrowersyjna decyzja FIFA dotknęła 
bezpośrednio ekipę Belgii. Organizacji nie 
spodobał się drugi komplet koszulek belgij-
skiej reprezentacji, ponieważ na kołnierzy-
kach wyszyty jest napis „love”. FIFA domagała 
się jego usunięcia.

FIFA nie była nawet otwarta na negocjacje 
i odmówiła dialogu z belgijską federacją. De-
cyzja jest tym bardziej kontrowersyjna, że na-
pis nie nawiązuje do społeczności LGBT, ale 
do słynnego festiwalu muzyki elektronicznej 
– Tomorrowland. Belgowie współpracę z jed-
nym z największych festiwali na świecie ogło-
sili już w czerwcu.

BELGIA: CZTERODNIOWY 
TYDZIEŃ PRACY 
Rząd Belgii oficjalnie dał obywatelom wybór, 
czy chcą pracować cztery dni w tygodniu czy 
pięć, jednak zgodnie z regulacją, która weszła 
w życie w listopadzie, liczba godzin pracy nieza-
leżnie od wybranej opcji niemal się nie zmieni. 

Belgijski czterodniowy tydzień pracy różni 
się od większości takich rozwiązań, jakie są 
obecnie wprowadzane próbnie w niektórych 
krajach świata. Pracownicy w Belgii będą mo-
gli wybrać system pracy po 9,5 godziny przez 
4 dni w tygodniu, co oznacza łącznie 38 godzin 
pracy, lub pozostać przy modelu 8-godzinnym 
przez 5 dni w tygodniu, czyli 40 godzin pracy. 
Niezależnie więc od podjętej decyzji Belgowie 
przepracują podobną liczbę godzin.

Szef rządu dodał, że celem zmian jest uela-
stycznienie krajowego rynku pracy oraz za-
pewnienie obywatelom i firmom większej 
swobody. W lokalnych mediach pojawiają 
się jednak głosy, że nie wszyscy są zachwy-
ceni nowym rozwiązaniem. Jak przekazał 

Euronews, przedsiębiorstwa obawiają się, 
że nowy, „skondensowany” tydzień pracy 
może stworzyć problemy organizacyjne, 
a związki zawodowe ostrzegają, że będzie to 
po prostu oznaczać większe obciążenie pra-
cą w ciągu czterech dni.

Pilotażowy program czterodniowego tygo-
dnia pracy trwa obecnie w Wielkiej Brytanii. 
Do programu, trwającego do końca listo-
pada, w ramach którego można pracować 
o 20 proc. krócej bez zmiany wysokości wy-
nagrodzenia, zgłosiło się około 70 brytyjskich 
firm i ponad 3300 pracowników. Podobne 
strategie testują m.in. Irlandia, Stany Zjedno-
czone, Kanada, Australia i Nowa Zelandia. 

PROJEKT KE WS. LIMITÓW 
CEN GAZU
Komisja Europejska zaproponowała w listo-
padzie wprowadzenie rozwiązania regula-
cyjnego, które miałoby zapobiegać nagłym 
i nadmiernym wzrostom cen gazu. Pułap 
cenowy proponowany przez Komisję doty-
czyłby instrumentów pochodnych TTF z mie-
sięcznym wyprzedzeniem i zostałby ustano-
wiony na poziomie 275 euro za MWh.

Zgodnie z pomysłem KE mechanizm byłby 
uruchamiany automatycznie przy spełnie-
niu dwóch warunków: cena rozliczeniowa 
instrumentu pochodnego TTF przekracza 
275 euro przez dwa tygodnie i ceny TTF są 
o 58 euro wyższe niż cena referencyjna LNG 
przez 10 kolejnych dni sesyjnych w ciągu 
dwóch tygodni.

Po spełnieniu tych warunków Agencja ds. 
Współpracy Organów Regulacji Energetyki 
(ACER) niezwłocznie opublikuje zawiado-
mienie o korekcie rynkowej w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej i poinformu-
je o tym Komisję, Europejski Urząd Nadzo-
ru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) 
oraz Europejski Bank Centralny (EBC). 
Następnego dnia wejdzie w życie mecha-
nizm korekty cen i zlecenia na instrumenty 
pochodne TTF przekraczające pułap ceny 
bezpieczeństwa nie będą przyjmowane. 
Mechanizm mógłby zostać uruchomiony od 
1 stycznia 2023 r.

Jeśli konieczna będzie reakcja na ewentualne 
niezamierzone negatywne skutki pułapu ce-
nowego, w propozycji KE przewidziano możli-
wość natychmiastowego zawieszenia mecha-
nizmu w dowolnym momencie.

WOJNA W UKRAINIE
• Na terenie Ukrainy wyzwolono spod rosyj-

skiej okupacji już 1886 miejscowości – po-
dał pod koniec listopada wiceszef gabinetu 
prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko. 
W wyzwolonych miejscowościach przywraca-
na jest działalność organów władz państwo-
wych i lokalnych. Na terytorium 1620 miej-
scowości działają sztaby humanitarne.
Uruchamiane są ponownie placówki me-
dyczne, oświatowe, służb socjalnych i punkty 
usług finansowych. W 1303 miejscowościach 
przywrócono dostawy gazu, w 1340 – elek-
tryczności, w 1432 – wody. Łączność mobilna 
i internet jest w 1190 miejscowościach.

Ukraina musi wyzwolić i odbudować jesz-
cze blisko 2 tys. miejscowości. 

Rosjanie zaatakowali całe terytorium Ukra-
iny, ale udało im się tymczasowo zająć część 
terytorium dziesięciu obwodów. W sumie 
pod okupację trafiło ponad 3700 ukraińskich 
miejscowości, 1886 udało się już wyzwolić. 

• Po koniec listopada Rosjanie po raz kolej-
ny przeprowadzili zmasowane uderzenie 
rakietowe na infrastrukturę energetycz-
ną, ciepłowniczą i gazową Ukrainy. Wy-
strzelili około 70 pocisków manewrują-

cych, mniej niż podczas poprzedniego 
zmasowanego ataku z 15 listopada, kie-
dy odpalili około 100 pocisków. 
Nowy atak obliczony był na odłączenie od 
sieci energetycznej wszystkich trzech pozo-
stających pod kontrolą Ukrainy elektrowni 
atomowych – w Równem, Chmielnickim 
i Jużnoukraińsku w obwodzie mikołajow-
skim. Niestety Rosjanom udało się osią-
gnąć ten cel. W wyniku ataku bez prądu 
znalazło się co najmniej 10 mln Ukraińców.

• Podczas nadchodzącej zimy życie milio-
nów ludzi w Ukrainie będzie zagrożone – 
oświadczył dr Hans Henri Kluge, dyrektor 
regionalny Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) na Europę. Jako przyczyny wskazał 
zniszczenia infrastruktury energetycznej 
i placówek ochrony zdrowia. WHO udo-
kumentowała od początku wojny 703 ro-
syjskie ataki na placówki ochrony zdrowia, 
takie jak szpitale i przychodnie.
Ocenia się, że nawet ok. 3 mln osób w Ukra-
inie może opuścić swoje domy w poszuki-
waniu ciepłych i bezpiecznych miejsc schro-
nienia. Innym zagrożeniem jest wzrastająca 
liczba zachorowań na Covid-19. 
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 Boze Narodzenie  według
* `

było to, że w Boże Narodzenie pada śnieg, co 
nadaje tym dniom wyjątkową i niepowtarzalną 
zimową aurę. W grudniu w Londynie rzadko 
padał śnieg, ale akurat spadł przed wydaniem 
książki, co dodatkowo spotęgowało efekt lektu-
ry i powiązało ją z rzeczywistością. 

ODDZIAŁYWANIE 

„Opowieść wigilijna” do dziś cieszy się niesłabną-
cą popularnością. Gdy Agatha Christie wspomina 
swoje dziecięce Boże Narodzenia lub też opisuje 
je w swoich kryminałach, zawsze wygląda ono 
tak, jak u Dickensa. Rodzina i znajomi razem 
przy zasobnym stole, na którym króluje pieczony 
indyk i świąteczny pudding, przyjemności płynące 
z zapalania światełek na choince i oczekiwania 
na prezenty oraz oddawanie się świątecznemu 
lenistwu – wspaniałe i niezapomniane chwile. 

„Opowieść wigilijna” wprowadziła do współcze-
snej kultury wiele odniesień i symboli. Nazwisko 
głównego bohatera – Scrooge – kojarzy się 
powszechnie jako synonim sknery i samoluba. 
Nieustająca popularność opowiadania o su-
rowym i zgryźliwym skąpcu, który zmienia się 
w fi lantropa, widoczna jest choćby w tym, że po-
wstało 120 fi lmowych wersji, nie licząc innych 
tekstów kultury. Niektóre z nich wprost nawią-
zują do dzieła Dickensa, jak „Opowieść wigilijna 
Muppetów” czy „Opowieść wigilijna Myszki Miki”. 
W kreskówce o przygodach Kaczora Donalda 
pojawia się postać nazwana Scrooge McDuck 
(w polskiej wersji Sknerus McKwacz). Sylwet-
ka bohatera nawiązuje wprost do oryginału. 
Karol Dickens napisał jeszcze kilka opowieści 
wigilijnych, tworząc pięcioczęściową serię (m.in. 
„Nawiedzony”, „Choinka”), w której rozwinął idee 
dotyczące świętowania Bożego Narodzenia.

Książka napisana z pobudek czysto finanso-
wych nie przyniosła mimo wszystko pieniędzy 
autorowi. Zmieniła jednak zasadniczo sposób 
świętowania Bożego Narodzenia w Anglii i na 
całym świecie. Od teraz najważniejsze były: 
spotkanie z rodziną, czerpanie radości z obec-
ności bliskich oraz wspieranie ubogich.

Sylwia Maj

Dickens odczytywał tekst w Anglii i w Amery-
ce, zbierając przy okazji datki dla biednych. Do 
dziś w wielu krajach książka jest lekturą szkol-
ną i popularnym prezentem świątecznym. 

NOWY SPOSÓB ŚWIĘTOWANIA
„Opowieść wigilijna” wyznaczyła nowy sposób 
świętowania Bożego Narodzenia w kulturze 
anglosaskiej. I nie jest to wcale zdanie na 
wyrost. Dickensa zaczęto nazywać „The Man 
Who Invented Christmas”, czyli człowiekiem, 
który wynalazł święta Bożego Narodzenia. 
Tak jak w „Opowieści wigilijnej”, dzień Bożego 
Narodzenia stał się czasem spotkania rodziny, 
przyjaciół i znajomych. Zbierano się, by śpie-
wać kolędy i obdarowywać się prezentami. To 
była także uczta dla ciała. Na świątecznym sto-
le musi pojawić się pieczony indyk, poncz i pud-
ding. W powietrzu unosi się zapach przypraw 
i kawy. Do tak zastawionego stołu zasiada cała 
rodzina. Wszyscy są pełni radości i nadziei. 
Czuć, że jest to wyjątkowa chwila, która łączy. 
Myśli się też o tym, by święta w radosny i syty 
sposób mogli przeżywać wszyscy, w tym biedni, 
sieroty czy więźniowie. Z potrzeby serca wspie-
ra się ubogich i potrzebujących. 

Już w rok po opublikowaniu opowiadania w ca-
łej Wielkiej Brytanii wzrosły w wymierny sposób 
darowizny na cele charytatywne. Fabrykanci, 
wzorem nawróconego na wyznawcę świąt Bo-
żego Narodzenia Ebenezera Scrooge’a, dawali 
swoim pracownikom dzień wolny i podwyżki, by 
ci też mogli świętować. Powtórną popularność 
zaczął przeżywać zwrot „Merry Christmas”, który 
pojawiał się na kartkach świątecznych i stał się 
świątecznym pozdrowieniem wymienianym na 
ulicy nawet przez nieznanych sobie ludzi, których 
jednak łączyło wspólne przeżywanie świąt. 

Nowa świąteczna tradycja szybko zdobyła zwo-
lenników i w Ameryce, gdzie oprócz angielskich 
zwyczajów pojawiły się nowe – kolędowanie od 
drzwi do drzwi, wysyłanie kartek świątecznych, 
dekorowanie domów i drzew oraz wystawianie 
szopek. Ważnym elementem opowieści Dickensa 

okresu dzieciństwa i młodości, a także poka-
zują różne miejsca – mieszkania ludzi, których 
znał, ale także dzielnice nędzy, więzienia, 
przytułki. Wszędzie panuje radość z okazji 
Bożego Narodzenia podszyta nadzieją na 
lepsze jutro. Ostatni duch pokazuje Scro-
oge’owi, co się z nim stanie, jeśli nadal bę-
dzie tak bezduszny względem siebie i innych. 
Rankiem w dzień Bożego Narodzenia bohater 
budzi się odmieniony. W czasie wigilijnej nocy 
przeszedł zaskakującą przemianę. Zamierza 
świętować Boże Narodzenie. Idzie do sio-
strzeńca na świąteczne śniadanie, zaś swoje-
mu pracownikowi posyła olbrzymiego indyka. 

NIESPOTYKANY SUKCES
Pierwszy nakład „Opowieści wigilijnej” został 
całkowicie wyprzedany przed Bożym Narodze-
niem 1843 r. W zaledwie kilka dni czytelnicy 
kupili 6 tys. egzemplarzy i to pomimo tego, 
że książka była dość droga, gdyż została ek-
skluzywnie wydana. Miała twardą okładkę, 
złocone napisy i kolorowe ilustracje. Jeszcze 
przed Nowym Rokiem rozeszły się kolejne dwa 
wydania, w następnym roku było aż jedena-
ście wznowień. Wzruszająca fabuła, wyraziste 
postaci, współczesny obraz Londynu, a także 
optymizm i nadzieja płynące z kart opowiadania 
sprawiły, że zaczytywano się w nowej książce 
Dickensa. Dzięki pisarskiemu kunsztowi połą-
czył on w swym dziele modne wtedy motywy 
grozy i horroru z realistycznym opisem życia 
ówczesnego mieszczaństwa – a działo się to 
w epoce rozkwitu bezwzględnego, drapieżnego 
kapitalizmu. Czasy nie były łatwe – rewolucja 
przemysłowa powodowała wiele zmian spo-
łecznych: migrację ludności do wielkich miast, 
całodniową pracę robotników, w tym dzieci, 
w fabrykach, brak jakichkolwiek zabezpieczeń 
socjalnych, co sprzyjało biedzie, przestępczo-
ści, chorobom i wysokiej śmiertelności. 

Swoją historią Dickens trafi ł w zapotrzebowa-
nie społeczne i odniósł wielki sukces. Książka 
cieszyła się w tamtych czasach tak wielką po-
pularnością, że cyklicznie, przez kilkadziesiąt 
lat, przeprowadzano jej głośne czytanie w okre-
sie przed Bożym Narodzeniem. Nawet sam 

sześć tygodni intensywnej pracy, by powstała 
„Opowieść wigilijna”. Przy pisaniu czerpał ze 
swojego dzieciństwa i młodości oraz z opo-
wiadań pracownic amerykańskiej fabryki, którą 
odwiedził w czasie pobytu w USA. 

OPOWIEŚĆ WIGILIJNA, 
CZYLI KOLĘDA PROZĄ

„A Christmas Carol” to opowieść o przemianie 
moralnej. Głównym bohaterem jest Ebenezer 
Scrooge – samotnik i egoista, mieszkaniec 
XIX-wiecznego Londynu. Jest właścicielem 
kantoru, czyli kimś w rodzaju współczesnego 
bankiera. Nie narzeka na brak pieniędzy, choć 
nie wskazuje na to jego sposób życia. Mieszka 
w nieogrzewanym mieszkaniu, którego jedynym 
oświetleniem jest ledwo tlące się drewienko 
w kominku, stołuje się w najtańszych jadłodaj-
niach, od wielu lat nosi ten sam surdut. Pracuje 
całymi dniami i do tego zmusza też swojego je-
dynego pracownika, któremu zresztą za długą 
i wyczerpującą pracę wypłaca głodową pensję. 
Wszystko dlatego, że jest osobą niezwykle ską-
pą – chorobliwie nie lubi wydawać pieniędzy. 
Jest oschły i bezduszny. 

Poznajemy go tuż przed świętami Bożego Na-
rodzenia, których wcale nie zamierza obcho-
dzić, uważając je za stratę czasu. W wigilijny 
wieczór odwiedza go duch nieżyjącego wspól-
nika i przyjaciela – Jakuba Marleya. Okazuje 
się, że po śmierci – za swoją chciwość i brak 
empatii w stosunku do ludzi – skazany został 
na wieczną pokutę. Następnie Scrooge’a od-
wiedzają kolejne zjawy: duch dawnych świąt 
Bożego Narodzenia, duch obecnych świąt 
i  duch świąt przyszłych. Zabierają one 
Scrooge’a w podróż w czasie – przenoszą do 

przestrzeniać w całym kraju. Także w samym 
protestantyzmie zachodziły pewne zmiany – 
dążono do przeżywania wiary w sposób bar-
dziej emocjonalny i szukano nowych kierun-
ków rozwoju duchowości. 

AUTOR „OPOWIEŚCI WIGILIJNEJ”
Karol Dickens był w Wielkiej Brytanii znany jako 
autor powieści takich jak „Oliver Twist”, „Nicho-
las Nickleby” czy „Klub Pickwicka”. Przedsta-
wiał w nich życie, o którym wiedział bardzo 
dużo. Sam jako dziecko popadł w biedę z po-
wodu długów ojca, który trafi ł do więzienia. Już 
jako 12-latek musiał pracować w fabryce pasty 
do butów po 10 godzin dziennie. Na szczęście 
jego los się odwrócił – w młodzieńczym wieku 
Dickens podjął pracę dziennikarza, a potem 
został pisarzem i z tego się utrzymywał. Z uwa-
gi na własne doświadczenia był wrażliwy na 
krzywdę społeczną i bronił najbiedniejszych, 
w tym dzieci i ich praw. 

Tuż przed napisaniem „Opowieści wigilijnej” 
pisarzowi nie wiodło się jednak zbyt dobrze. 
Jego dwie książki nie przyniosły mu ani popu-
larności, ani pieniędzy. A tych ostatnich pilnie 
potrzebował – właśnie miało się narodzić jego 
piąte dziecko. Dickens tymczasem żył ponad 
stan i właśnie wrócił z amerykańskiego tour-
née. Postanowił więc wydać książkę, która za-
pewni mu dochody. Tematem miały być święta 
Bożego Narodzenia. Wydawca nie był przeko-
nany do owego pomysłu i nie podjął się fi nan-
sowania dzieła. Ale niezrażony pisarz wziął 
się ostro do pracy – do świąt zostało półtora 
miesiąca. Utalentowanemu twórcy wystarczyło 

NIEMODNE ŚWIĘTO
Boże Narodzenie w czasach Dickensa nie 
cieszyło się specjalną estymą. W Angli i 
obchodzono raczej drugi dzień świąt, czy-
li Boxing Day – kiedy to dawano podarunki 
służbie i biednym. Jeszcze w średniowiecz-
nej Anglii Boże Narodzenie było publicznym 
i hucznie obchodzonym świętem. Towarzy-
szyły mu liczne zabawy, tańce połączone ze 
śpiewaniem kolęd, ogólne picie i obżarstwo, 
często ponad miarę. Przykładowo król Ry-
szard III w 1377 r. wydał ucztę bożonarodze-
niową, podczas której zjedzono 28 wołów 
i 300 owiec. 

Kres takich obchodów Bożego Narodzenia 
nadszedł w XVII w., wraz z nastaniem wła-
dzy purytańskich protestantów. Najpierw 
ograniczono huczność świątecznych zabaw 
i podporządkowano je zadumie i pokorze, 
a następnie w ogóle zlikwidowano obcho-
dzenie tego święta, jako powód podając, że 
to wynalazek katolicki. Doszło nawet do tego, 
że angielscy koloniści w Ameryce pracowali 
w pierwszy dzień Bożego Narodzenia, de-
monstrując w ten sposób swoją pogardę dla 
tego święta. 

Po pewnym czasie Boże Narodzenie zostało 
przywrócone, ale obchodzono je raczej na 
wsiach i w małych miasteczkach. Nie miało 
już też takiego znaczenia jak przedtem. Eli-
ta społeczna traktowała obchody tego święta 
marginalnie. Sytuacja zaczęła się zmieniać 
po ślubie królowej Wiktorii z niemieckim księ-
ciem Albertem. Albert wprowadził swoje tra-
dycje świąteczne, które wcale nie były znane 
w Anglii. I tak w 1840 r. na królewskim dworze 
pojawiła się choinka pełna świeczek i ozdób 
oraz prezenty – i ten zwyczaj zaczął się roz-

W krajach anglojęzycznych Boże Narodzenie nie może się 
obejść bez pieczonego indyka i świątecznego puddingu 
zjadanych w gronie rodziny i najbliższych. To doprawdy 
dość niewiarygodne, że niewielka książeczka napisana 
w połowie XIX w. wpłynęła na sposób przeżywania świąt 
Bożego Narodzenia w kulturze anglosaskiej, a potem 
na niemalże całym świecie. Tą pozycją była „Opowieść 
wigilijna” Karola Dickensa. 
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było to, że w Boże Narodzenie pada śnieg, co 
nadaje tym dniom wyjątkową i niepowtarzalną 
zimową aurę. W grudniu w Londynie rzadko 
padał śnieg, ale akurat spadł przed wydaniem 
książki, co dodatkowo spotęgowało efekt lektu-
ry i powiązało ją z rzeczywistością. 

ODDZIAŁYWANIE 

„Opowieść wigilijna” do dziś cieszy się niesłabną-
cą popularnością. Gdy Agatha Christie wspomina 
swoje dziecięce Boże Narodzenia lub też opisuje 
je w swoich kryminałach, zawsze wygląda ono 
tak, jak u Dickensa. Rodzina i znajomi razem 
przy zasobnym stole, na którym króluje pieczony 
indyk i świąteczny pudding, przyjemności płynące 
z zapalania światełek na choince i oczekiwania 
na prezenty oraz oddawanie się świątecznemu 
lenistwu – wspaniałe i niezapomniane chwile. 

„Opowieść wigilijna” wprowadziła do współcze-
snej kultury wiele odniesień i symboli. Nazwisko 
głównego bohatera – Scrooge – kojarzy się 
powszechnie jako synonim sknery i samoluba. 
Nieustająca popularność opowiadania o su-
rowym i zgryźliwym skąpcu, który zmienia się 
w fi lantropa, widoczna jest choćby w tym, że po-
wstało 120 fi lmowych wersji, nie licząc innych 
tekstów kultury. Niektóre z nich wprost nawią-
zują do dzieła Dickensa, jak „Opowieść wigilijna 
Muppetów” czy „Opowieść wigilijna Myszki Miki”. 
W kreskówce o przygodach Kaczora Donalda 
pojawia się postać nazwana Scrooge McDuck 
(w polskiej wersji Sknerus McKwacz). Sylwet-
ka bohatera nawiązuje wprost do oryginału. 
Karol Dickens napisał jeszcze kilka opowieści 
wigilijnych, tworząc pięcioczęściową serię (m.in. 
„Nawiedzony”, „Choinka”), w której rozwinął idee 
dotyczące świętowania Bożego Narodzenia.

Książka napisana z pobudek czysto finanso-
wych nie przyniosła mimo wszystko pieniędzy 
autorowi. Zmieniła jednak zasadniczo sposób 
świętowania Bożego Narodzenia w Anglii i na 
całym świecie. Od teraz najważniejsze były: 
spotkanie z rodziną, czerpanie radości z obec-
ności bliskich oraz wspieranie ubogich.

Sylwia Maj

Dickens odczytywał tekst w Anglii i w Amery-
ce, zbierając przy okazji datki dla biednych. Do 
dziś w wielu krajach książka jest lekturą szkol-
ną i popularnym prezentem świątecznym. 

NOWY SPOSÓB ŚWIĘTOWANIA
„Opowieść wigilijna” wyznaczyła nowy sposób 
świętowania Bożego Narodzenia w kulturze 
anglosaskiej. I nie jest to wcale zdanie na 
wyrost. Dickensa zaczęto nazywać „The Man 
Who Invented Christmas”, czyli człowiekiem, 
który wynalazł święta Bożego Narodzenia. 
Tak jak w „Opowieści wigilijnej”, dzień Bożego 
Narodzenia stał się czasem spotkania rodziny, 
przyjaciół i znajomych. Zbierano się, by śpie-
wać kolędy i obdarowywać się prezentami. To 
była także uczta dla ciała. Na świątecznym sto-
le musi pojawić się pieczony indyk, poncz i pud-
ding. W powietrzu unosi się zapach przypraw 
i kawy. Do tak zastawionego stołu zasiada cała 
rodzina. Wszyscy są pełni radości i nadziei. 
Czuć, że jest to wyjątkowa chwila, która łączy. 
Myśli się też o tym, by święta w radosny i syty 
sposób mogli przeżywać wszyscy, w tym biedni, 
sieroty czy więźniowie. Z potrzeby serca wspie-
ra się ubogich i potrzebujących. 

Już w rok po opublikowaniu opowiadania w ca-
łej Wielkiej Brytanii wzrosły w wymierny sposób 
darowizny na cele charytatywne. Fabrykanci, 
wzorem nawróconego na wyznawcę świąt Bo-
żego Narodzenia Ebenezera Scrooge’a, dawali 
swoim pracownikom dzień wolny i podwyżki, by 
ci też mogli świętować. Powtórną popularność 
zaczął przeżywać zwrot „Merry Christmas”, który 
pojawiał się na kartkach świątecznych i stał się 
świątecznym pozdrowieniem wymienianym na 
ulicy nawet przez nieznanych sobie ludzi, których 
jednak łączyło wspólne przeżywanie świąt. 

Nowa świąteczna tradycja szybko zdobyła zwo-
lenników i w Ameryce, gdzie oprócz angielskich 
zwyczajów pojawiły się nowe – kolędowanie od 
drzwi do drzwi, wysyłanie kartek świątecznych, 
dekorowanie domów i drzew oraz wystawianie 
szopek. Ważnym elementem opowieści Dickensa 

okresu dzieciństwa i młodości, a także poka-
zują różne miejsca – mieszkania ludzi, których 
znał, ale także dzielnice nędzy, więzienia, 
przytułki. Wszędzie panuje radość z okazji 
Bożego Narodzenia podszyta nadzieją na 
lepsze jutro. Ostatni duch pokazuje Scro-
oge’owi, co się z nim stanie, jeśli nadal bę-
dzie tak bezduszny względem siebie i innych. 
Rankiem w dzień Bożego Narodzenia bohater 
budzi się odmieniony. W czasie wigilijnej nocy 
przeszedł zaskakującą przemianę. Zamierza 
świętować Boże Narodzenie. Idzie do sio-
strzeńca na świąteczne śniadanie, zaś swoje-
mu pracownikowi posyła olbrzymiego indyka. 

NIESPOTYKANY SUKCES
Pierwszy nakład „Opowieści wigilijnej” został 
całkowicie wyprzedany przed Bożym Narodze-
niem 1843 r. W zaledwie kilka dni czytelnicy 
kupili 6 tys. egzemplarzy i to pomimo tego, 
że książka była dość droga, gdyż została ek-
skluzywnie wydana. Miała twardą okładkę, 
złocone napisy i kolorowe ilustracje. Jeszcze 
przed Nowym Rokiem rozeszły się kolejne dwa 
wydania, w następnym roku było aż jedena-
ście wznowień. Wzruszająca fabuła, wyraziste 
postaci, współczesny obraz Londynu, a także 
optymizm i nadzieja płynące z kart opowiadania 
sprawiły, że zaczytywano się w nowej książce 
Dickensa. Dzięki pisarskiemu kunsztowi połą-
czył on w swym dziele modne wtedy motywy 
grozy i horroru z realistycznym opisem życia 
ówczesnego mieszczaństwa – a działo się to 
w epoce rozkwitu bezwzględnego, drapieżnego 
kapitalizmu. Czasy nie były łatwe – rewolucja 
przemysłowa powodowała wiele zmian spo-
łecznych: migrację ludności do wielkich miast, 
całodniową pracę robotników, w tym dzieci, 
w fabrykach, brak jakichkolwiek zabezpieczeń 
socjalnych, co sprzyjało biedzie, przestępczo-
ści, chorobom i wysokiej śmiertelności. 

Swoją historią Dickens trafi ł w zapotrzebowa-
nie społeczne i odniósł wielki sukces. Książka 
cieszyła się w tamtych czasach tak wielką po-
pularnością, że cyklicznie, przez kilkadziesiąt 
lat, przeprowadzano jej głośne czytanie w okre-
sie przed Bożym Narodzeniem. Nawet sam 

sześć tygodni intensywnej pracy, by powstała 
„Opowieść wigilijna”. Przy pisaniu czerpał ze 
swojego dzieciństwa i młodości oraz z opo-
wiadań pracownic amerykańskiej fabryki, którą 
odwiedził w czasie pobytu w USA. 

OPOWIEŚĆ WIGILIJNA, 
CZYLI KOLĘDA PROZĄ

„A Christmas Carol” to opowieść o przemianie 
moralnej. Głównym bohaterem jest Ebenezer 
Scrooge – samotnik i egoista, mieszkaniec 
XIX-wiecznego Londynu. Jest właścicielem 
kantoru, czyli kimś w rodzaju współczesnego 
bankiera. Nie narzeka na brak pieniędzy, choć 
nie wskazuje na to jego sposób życia. Mieszka 
w nieogrzewanym mieszkaniu, którego jedynym 
oświetleniem jest ledwo tlące się drewienko 
w kominku, stołuje się w najtańszych jadłodaj-
niach, od wielu lat nosi ten sam surdut. Pracuje 
całymi dniami i do tego zmusza też swojego je-
dynego pracownika, któremu zresztą za długą 
i wyczerpującą pracę wypłaca głodową pensję. 
Wszystko dlatego, że jest osobą niezwykle ską-
pą – chorobliwie nie lubi wydawać pieniędzy. 
Jest oschły i bezduszny. 

Poznajemy go tuż przed świętami Bożego Na-
rodzenia, których wcale nie zamierza obcho-
dzić, uważając je za stratę czasu. W wigilijny 
wieczór odwiedza go duch nieżyjącego wspól-
nika i przyjaciela – Jakuba Marleya. Okazuje 
się, że po śmierci – za swoją chciwość i brak 
empatii w stosunku do ludzi – skazany został 
na wieczną pokutę. Następnie Scrooge’a od-
wiedzają kolejne zjawy: duch dawnych świąt 
Bożego Narodzenia, duch obecnych świąt 
i  duch świąt przyszłych. Zabierają one 
Scrooge’a w podróż w czasie – przenoszą do 

przestrzeniać w całym kraju. Także w samym 
protestantyzmie zachodziły pewne zmiany – 
dążono do przeżywania wiary w sposób bar-
dziej emocjonalny i szukano nowych kierun-
ków rozwoju duchowości. 

AUTOR „OPOWIEŚCI WIGILIJNEJ”
Karol Dickens był w Wielkiej Brytanii znany jako 
autor powieści takich jak „Oliver Twist”, „Nicho-
las Nickleby” czy „Klub Pickwicka”. Przedsta-
wiał w nich życie, o którym wiedział bardzo 
dużo. Sam jako dziecko popadł w biedę z po-
wodu długów ojca, który trafi ł do więzienia. Już 
jako 12-latek musiał pracować w fabryce pasty 
do butów po 10 godzin dziennie. Na szczęście 
jego los się odwrócił – w młodzieńczym wieku 
Dickens podjął pracę dziennikarza, a potem 
został pisarzem i z tego się utrzymywał. Z uwa-
gi na własne doświadczenia był wrażliwy na 
krzywdę społeczną i bronił najbiedniejszych, 
w tym dzieci i ich praw. 

Tuż przed napisaniem „Opowieści wigilijnej” 
pisarzowi nie wiodło się jednak zbyt dobrze. 
Jego dwie książki nie przyniosły mu ani popu-
larności, ani pieniędzy. A tych ostatnich pilnie 
potrzebował – właśnie miało się narodzić jego 
piąte dziecko. Dickens tymczasem żył ponad 
stan i właśnie wrócił z amerykańskiego tour-
née. Postanowił więc wydać książkę, która za-
pewni mu dochody. Tematem miały być święta 
Bożego Narodzenia. Wydawca nie był przeko-
nany do owego pomysłu i nie podjął się fi nan-
sowania dzieła. Ale niezrażony pisarz wziął 
się ostro do pracy – do świąt zostało półtora 
miesiąca. Utalentowanemu twórcy wystarczyło 

NIEMODNE ŚWIĘTO
Boże Narodzenie w czasach Dickensa nie 
cieszyło się specjalną estymą. W Angli i 
obchodzono raczej drugi dzień świąt, czy-
li Boxing Day – kiedy to dawano podarunki 
służbie i biednym. Jeszcze w średniowiecz-
nej Anglii Boże Narodzenie było publicznym 
i hucznie obchodzonym świętem. Towarzy-
szyły mu liczne zabawy, tańce połączone ze 
śpiewaniem kolęd, ogólne picie i obżarstwo, 
często ponad miarę. Przykładowo król Ry-
szard III w 1377 r. wydał ucztę bożonarodze-
niową, podczas której zjedzono 28 wołów 
i 300 owiec. 

Kres takich obchodów Bożego Narodzenia 
nadszedł w XVII w., wraz z nastaniem wła-
dzy purytańskich protestantów. Najpierw 
ograniczono huczność świątecznych zabaw 
i podporządkowano je zadumie i pokorze, 
a następnie w ogóle zlikwidowano obcho-
dzenie tego święta, jako powód podając, że 
to wynalazek katolicki. Doszło nawet do tego, 
że angielscy koloniści w Ameryce pracowali 
w pierwszy dzień Bożego Narodzenia, de-
monstrując w ten sposób swoją pogardę dla 
tego święta. 

Po pewnym czasie Boże Narodzenie zostało 
przywrócone, ale obchodzono je raczej na 
wsiach i w małych miasteczkach. Nie miało 
już też takiego znaczenia jak przedtem. Eli-
ta społeczna traktowała obchody tego święta 
marginalnie. Sytuacja zaczęła się zmieniać 
po ślubie królowej Wiktorii z niemieckim księ-
ciem Albertem. Albert wprowadził swoje tra-
dycje świąteczne, które wcale nie były znane 
w Anglii. I tak w 1840 r. na królewskim dworze 
pojawiła się choinka pełna świeczek i ozdób 
oraz prezenty – i ten zwyczaj zaczął się roz-

W krajach anglojęzycznych Boże Narodzenie nie może się 
obejść bez pieczonego indyka i świątecznego puddingu 
zjadanych w gronie rodziny i najbliższych. To doprawdy 
dość niewiarygodne, że niewielka książeczka napisana 
w połowie XIX w. wpłynęła na sposób przeżywania świąt 
Bożego Narodzenia w kulturze anglosaskiej, a potem 
na niemalże całym świecie. Tą pozycją była „Opowieść 
wigilijna” Karola Dickensa. 
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slowianskie Boze Narodzenieslowianskie Boze Narodzenie
Korzenie chrześcijańskiego 
Bożego Narodzenia nie za-
wsze sięgają tylko bliskow-
schodniej tradycji. Wiele 
z dzisiejszych form święto-
wania pochodzi z wierzeń 
ludowych, które na terenie 
różnych krajów w rozmaity 
sposób wkradały się do ob-
chodów narodzenia Jezusa. 
Również w Polsce echa pra-
dawnych kultów Słowian 
pojawiają się w prawie każ-
dym aspekcie świętowania 
i mimo iż niewiele wiemy 
o szczegółach ich codzien-
ności, to na podstawie róż-
nych badań można wysu-
nąć śmiałe hipotezy o tym, 
jak pogańscy przodkowie 
Polaków przyjęli narodziny 
chrześcijańskiego Boga.

SzczodruszkaSzczodruszkaSzczodruszkaSzczodruszka
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gry planszowe, broń, szaty, dzbany na wino 
– wszystko to, czego władca mógł po śmier-
ci potrzebować. A większość zrobiona z naj-
szczerszego złota – największy i najważniej-
szy skarb, jaki do tej pory w Egipcie odkryto. 

Carter i inni archeolodzy zachodzili w głowę, 
jakim cudem ten właśnie grobowiec nie padł, 
jak wiele innych, łupem grabieżców. Po ana-
lizie samej komory grobowej oraz jej otocze-
nia w Dolinie Królów okazało się, że dobytek 
młodego faraona ocalał dzięki zbiegowi oko-
liczności. Niedługo po złożeniu mumii w gro-
bowcu gdzieś niedaleko spadł deszcz. Wy-
suszona ziemia, twarda jak skała, nie mogła 
zatrzymać wzbierającej wody, a układ terenu 
w tym miejscu stworzył doskonałe warunki 
do wystąpienia nagłej i bardzo gwałtownej 
powodzi. Wzbierająca woda porwała ze sobą 
drobniejsze i większe skały oraz muł i piach, 
a kiedy woda zaczęła opadać, wejście do ko-
mory grobowej zniknęło pod zwałami błota. 
Palące słońce pustyni „zajęło się” resztą – go-
rąco scaliło skorupę, wypaliło ją jak gliniane 
naczynie, tak że zlała się ze ścianą skalną. Nikt, 
nawet najlepsi rabusie, nie był w stanie zna-
leźć wejścia do grobowca. Król-chłopiec i jego 
skarb były bezpieczne. 

Niewielu Egipcjan, w tym także faraonów, 
mogło cieszyć się podobnym losem. Nawet 
ogromne piramidy plądrowano, niszczono 
kilkutonowe sarkofagi i bezczeszczono do-
czesne szczątki w nich spoczywające. Tot-
mes I, zapoczątkowując tradycję chowania 
ciał najważniejszych osób w państwie w Do-
linie Królów, liczył na to, że trudno dostępny 
teren i niepewne skały zabezpieczą jemu 
samemu i innym wieczny spokój. 

Egipcjanie wierzyli, że tylko zachowując 
doczesne szczątki w jak najlepszym stanie 
i wypełniając miejsce spoczynku wszystkim, 
czego zmarli używali za życia, zapewnią im 
odpowiednie warunki bytu w zaświatach. 
Dobra kondycja mumii była ważna, ponieważ 

Grobowiec, który odnalazł Carter, składał się 
ze schodów liczących 16 stopni, prowadzą-
cych do korytarza o długości 7,6 m i szeroko-
ści 1,7 m oraz czterech komór: przedsionka 
(8 ×  3,6 m), komory bocznej (ok. 4 × 2,9 m), 
komory grobowej (6,4 × 4,05 m) i skarbca 
(ok. 4 × 3,5 m). Zrazu wydał się uczonym dość 
niepozorny, jedynie nagromadzenie i jakość 
skarbów pozwalały przypuszczać, że to miej-
sce spoczynku kogoś ważnego. Ale kogo? Czy-
je oczy spoglądały ze złotej maski na Cartera? 

Po odczytaniu inskrypcji okazało się, że pięk-
ne oblicze należało do mężczyzny o imieniu 
Tutanchamon, który jako bardzo młody 
chłopiec zasiadł na tronie Egiptu. Zmarłemu 
dano wszystko, z czym za życia trudno mu 
było się rozstać. Władca otrzymał trzy złote 
łoża, przepiękny złoty tron i cztery również 
pozłacane rydwany. Znaleziono przy nim 
także sztylet z ostrzem zrobionym najpraw-
dopodobniej z meteorytu. Były tam posągi, 

Każdy archeolog wierzy, że za tym ostatnim 
kamieniem spoczywa odkrycie, które zmie-
ni bieg historii i utrwali jego imię na wieki. 
Carter nie był wyjątkiem. Całe lata czekał na 
ten moment, ręce mu drżały, starał się skupić 
i uspokoić, musiał działać ostrożnie, bo Bóg 
jeden wie, co kryje się za ścianą. Świadkowie 
wydarzenia pisali: Howard Carter wziął żela-
zny pręt i wsunął go do otworu. Żelazo prze-
szło na wylot, natrafiając na pustą przestrzeń. 
Potem, gdy kilka prób przeprowadzonych 
z zapaloną świecą wykazało, że w pomiesz-
czeniu za drzwiami nie ma gazów, poszerzył 
otwór. Dla czekających przy nim osób chwile 
te wydawały się wiecznością. W końcu lord 
Carnarvon, nie mogąc dłużej znieść tej nie-
pewności, zapytał: – Czy widzi pan coś? Carter 
odwrócił się powoli i wzruszony do głębi duszy 
odpowiedział jakby urzeczony: – Tak jest, wi-
dzę cudowne rzeczy.

Rzeczywiście, to, co ukazało się oczom arche-
ologa i jego pomocników, było olśniewające: 
niewielka jak na grobowiec jednego z najpo-
tężniejszych władców przestrzeń wypełniona 
była do samego sufitu skarbami, o których 
marzą poszukiwacze przygód. Odkrywca 
grobu Tutanchamona pisał: W świetle silnej 
lampy lśniły złote łoża, złote krzesło tronowe, 
połyskiwały matowo dwa czarne posągi. Sta-
ły naprzeciwko siebie jak żołnierze na warcie, 
ze złotymi fartuchami, w złotych sandałach, 
ze świętym wężem połyskującym na czole.

CHWAŁA  WIELKIEJ  WODZIE, 
CHWAŁA  WIELKIEMU  RA

26 listopada 1922 roku zaczął się zapewne jak każ-
dy dzień tej wyczerpującej ekspedycji. Palące słońce 
pustyni, wszechobecny pył – i wiatr, który przynosi 
nieco ulgi zapracowanym tragarzom i kopaczom, ale 
nie ułatwia pracy naukowcom: zajęcie się papiera-
mi, mapami i skorupkami w tych warunkach wy-
stawia na próbę cierpliwość każdego dżentelmena. 
Howard Carter był pewien, że lada dzień on i jego 
zespół trafią na coś wielkiego! 
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dusza ulatująca po śmierci z ciała musiała do 
niego wrócić, a nie mogła do niego trafić, je-
śli było uszkodzone lub nierozpoznawalne. 

Dolina Królów wydawała się odpowiednim 
miejscem ukrycia ciał, niestety i ona nie 
zapewniła wszystkim bezpiecznego schro-
nienia. Na szczęście grób młodego Tutan-
chamona ukryła sama natura, dzięki czemu 
zachował się w niemalże nienaruszonym 
stanie dla potomnych.

Jak już wspomniałam, grobowiec Tutancha-
mona w porównaniu z innymi jest dość nie-
pozorny, mały i ciasny. Niemal zupełnie nie-
udekorowany, niedokończony, jakby wcale 
niepasujący do osoby, która go zajmowała. 
Uczeni niemal od razu zaczęli zastanawiać się, 
dlaczego tak jest. Odpowiedzi przyszły dość 
niedawno, a wraz z nimi pojawiły się nowe 
zagadki. Badania mumii faraona pokazały, że 
opisy jego piękna, męskości i siły właściwie 
niewielkie miały odzwierciedlenie w rzeczy-
wistości. Młody władca zmarł bardzo młodo 
– miał prawdopodobnie nie więcej niż 18 lat 
– i w niczym nie przypominał osoby przedsta-
wionej na złotej masce. Chłopak miał krzywe 
zęby, wadę postawy, szpotawą stopę, choro-
wał na malarię i zapalenie kości. Kolejny raz 
okazało się, że Egipcjanie przedstawiali swo-
ich zmarłych nie tak, jak ci w rzeczywistości 
wyglądali, ale tak, jak powinni byli wyglądać. 

czone dla Nefertiti. Jej mumii i grobowca nigdy 
nie odnaleziono. Wiele wskazuje na to, że teo-
ria ta może okazać się trafna. W Egipcie po-
chówek kobiet i mężczyzn różnił się – komory 
grobowe kobiet mieściły się po lewej stronie, 
mężczyzn po prawej. W przypadku młodego 
władcy korytarz skręca „w kobiecą” stronę. 

Wiele pytań budzi też słynna maska pośmiert-
na faraona: okazuje się bowiem, że osoba na 
niej przedstawiona miała kolczyki – na mumii 
ich nie znaleziono. Z tyłu artefaktu, w miejscu, 
gdzie wygrawerowano kartusze z imieniem 
Tutanchamona, odkryto, że zostały one nanie-
sione na inne, wcześniejsze, które prezento-
wały imię Ânkh-Khéperourê. Uczeni twierdzą, 
że zaginiona kobieta faraon nadal spoczywa 
w odkrytym przez Cartera grobowcu. Za jed-
ną ze ścian znajduje się pusta przestrzeń, do 
której z wielu względów nie można się dostać 
– tam najprawdopodobniej przeniesiono star-
szą nieco mumię, robiąc miejsce dla nieocze-
kiwanie zmarłego władcy.

Wielu z nas imię Tutanchamona kojarzy się 
z klątwą jaką na każdego, kto zakłóci spokój 
mumii, rzucić mieli kapłani zamykający wej-
ście do komory. Wszystko zaczęło się, kiedy 
zmarł hrabia Carnarvon, przyjaciel i partner 
Cartera w czasie trwania wykopalisk. Prasa, 
łasa jak zawsze na każdą sensację, szybko 
podchwyciła temat – otóż według dzienni-
karzy za „nieoczekiwaną” śmiercią arche-
ologa stać miało pradawne przekleństwo, 
o którym kierownicy ekspedycji ponoć wie-
dzieli, ale je pochopnie zignorowali. Histo-
ria hrabiego zaczęła nie tylko żyć własnym 
życiem, ale też nabierać rumieńców. Przy-
woływano „tajemnicze i niedające się wy-
jaśnić” zdarzenia, które stały się udziałem 
osób mających związek z ekspedycją. Na 
przykład z wypiekami na twarzy podawano 
sobie z ust do ust opowieść o pożarciu ka-
narka Cartera przez kojarzoną z faraonami 
kobrę. Dlaczego wzięłam słowo nieoczeki-
waną w cudzysłów? Z bardzo prostego po-
wodu – zgon podróżnika nie był aż tak wiel-
kim zaskoczeniem, przynajmniej dla lekarzy 
oraz tych, którzy go znali. Carnarvon choro-
wał (po ukąszeniu przez moskita) już przed 
wyprawą do Egiptu, a jego zdrowie pogor-
szyło się pół roku po odkryciu grobowca. 
Historia z kanarkiem również nie trzyma się 
kupy – raz ptaszyna została skonsumowana 
w Kairze, innym razem w Londynie. 

Często do listy potencjalnych ofiar klątwy 
dopisywano osoby, które z poszukiwaniami, 
grobowcem, Egiptem i żadnym z kierow-
ników wyprawy nie miały nic wspólnego. 
Taki los spotkał na przykład lorda West-
bury i jego syna. Dziwnym trafem najważ-
niejszy i chyba najbardziej odpowiedzialny 
za zbezczeszczenie grobowca bohater tej 
opowieści – Howard Carter – zmarł w ci-
szy i spokoju dopiero w 1939 roku. Wszy-
scy uczestnicy wyprawy zaprzeczali, jakoby 
w komorze czy innym miejscu w grobowcu 
spotkali się z jakimkolwiek zapisem klątwy 
czy przekleństwa. Znalezione inskrypcje 
mówiły o życzeniach wiecznego i szczęśli-
wego spoczynku dla młodego faraona i nie 
wspominały o karze za wejście do grobow-
ca. Tak naprawdę Egipcjanie bardzo rzadko 
umieszczali złowróżbne teksty w miejscach 
pochówku mumii. Nie należy zatem oba-
wiać się gniewu młodego władcy i można 
spokojnie w muzeum w Kairze podziwiać 
jego zapierający dech skarb.

Sto lat po odkryciu komnaty grobowej Tutan-
chamona, jednego z najsłynniejszych wład-
ców Egiptu, nadal nie wiemy o nim samym 
i o jego skarbie wszystkiego. Wciąż jeszcze 
rozbudza on wyobraźnię uczonych, artystów 
i turystów odwiedzających Kair. Ciągle jesz-
cze ciasny grobowiec oznaczony symbolem 
KV62 skrywa przed nami tajemnice, które 
czekają, by je rozwiązać. Jeśli chcielibyście 
na własne oczy zobaczyć to, co odkryli ar-
cheolodzy w grobowcu Tutanchamona, i sa-
memu poczuć się jak poszukiwacze przygód, 
nie zapomnijcie odwiedzić wystawy „Tutan- 
khamun. His Tomb and Treasures” w Brukseli:  
www.tutankhamunexpo.com.

Anna Albingier

Faraon zmarł nieoczekiwanie – najpraw-
dopodobniej wskutek odniesionej na polu 
bitwy rany, trzeba było zatem improwizo-
wać z pochówkiem. Wybrano niedokończo-
ny grobowiec jednego z członków rodziny 
władcy, a w międzyczasie zapewne plano-
wano uszykować mu inne, lepsze miejsce. 

Uczeni spierają się co do tego, kto miał pier-
wotnie spocząć w Dolinie Królów. Najsilniejszą 
grupę stanowią ci, którzy upierają się, że Tu-
tanchamon zajął miejsce pierwotnie przezna-
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zaspokojenie uczucia głodu, a podczas dru-
giej części raczono się winem, dyskutowano, 
słuchano muzyki, przyglądano się tańcom czy 
występom akrobatów. Nad tym misterium 
cielesno-duchowym czuwał zwykle jeden 
stołownik, najczęściej ten z najmocniejszą 
głową. W domowym zaciszu mężczyźni jedli 
w pozycji półleżącej, natomiast kobiety sie-
działy na krzesłach. Starożytni nie korzystali 
ze sztućców (z wyjątkiem noża do mięsa). 
Posługiwali się przede wszystkim palcami, 
a funkcję talerzy pełniły płaskie placki madza.

U Rzymian konsumpcja wyglądała podob-
nie. Jedli trzy posiłki dziennie. Pierwsze dwa, 
dość lekkostrawne, spożywano na stojąco. 
Najważniejsza była kolacja. Najpierw jedzo-
no w atrium domostwa, gdzie biesiadnicy 
byli wystawieni na spojrzenia przechodniów, 
a później wewnątrz domu, w wydzielonym 
pokoju zwanym cenaculum. Z czasem przy-
brał on nazwę triclinium, kiedy to Rzymianie 
z wyższych warstw społecznych przejęli od 
Greków zwyczaj spożywania kolacji, leżąc na 
kanapach. Na wystawne wieczorne posiłki 
spraszano przyjaciół lub ważne osobistości. 
Na środku triclinium stał kwadratowy lub 
okrągły stół wykonany z marmuru lub kości 
słoniowej, a na nim potrawy i napitki, które 
niewolnicy roznosili do poszczególnych gości. 
Stół z trzech stron otaczały sofy. Ulokowanie 
poszczególnych osób na konkretnych sofach 
wiązało się z ich statusem społecznym lub 
chęcią wyróżnienia gości przez majordomu-
sa. Biesiadnicy leżeli, opierając się na lewym 
boku w ten sposób, aby mieć wolną prawą 
rękę i móc sięgać po co lepsze cymesy. Zgod-
nie ze zwyczajem zaproszonemu mogło to-
warzyszyć dwóch niezaproszonych, zwanych 
„cieniami”. Za pomocą gry w kości dokony-
wano wyboru swoistego króla, mistrza cere-
monii. Król kierował zabawami towarzyskimi, 
występami artystów czy ofiarami składany-
mi bogom. Ponadto proponował tematy 
rozmów, a także określał stosunek, w jakim 
mieszano wino z wodą. 

Od tego czasu jedzenie na stojąco stało się 
symbolem prostactwa. 

Stół jest tak stary, jak sama cywilizacja. 
Pożywienie zawsze musiało być oddzie-
lone od ziemi, piasku i brudu, choćby ze 
względu na smak. Ponoć to Egipcjanie jako 
pierwsi układali płaskie kamienne płyty na 
jednej lub trzech nogach. O dziwo, przy 
pierwszych stołach nikt nie siadał. Służyły 
one wyłącznie do ozdoby i podkreślenia 
zamożności swych posiadaczy. Nawet elity 
spożywały posiłki z mis i talerzy rozkłada-
nych na ziemi. Stoły wykorzystywano także 
w praktykach religijnych – jako platformy, 
na których wystawiano sarkofag z mumią 
faraona przed zamknięciem w grobowcu.

Drewniane, polerowane i fornirowane sto-
ły, przy których można było pobiesiadować, 
wynaleźli dopiero między VI a IV wiekiem 
p.n.e. Grecy, lubujący się w wydawaniu wy-
stawnych uczt. Każda okazja była inspiracją 
– święta rodzinne i publiczne, przybycie lub 
pożegnanie przyjaciela, zwycięstwo w zawo-
dach sportowych czy sukces w rywalizacji 
poetyckiej. Zaproszenia na posiłki padały 
przy okazji przypadkowych spotkań na ago-
rze. Uczty określano jako sympozjon, czyli 
„zebranie pijących”. Wydarzenia te składały 
się z dwóch wyraźnie wyodrębnionych czę-
ści. Pierwszym elementem posiedzenia było 

ilka lat temu hiszpański oddział IKEA w kampanii „Rozłącz, aby 
połączyć” przedstawił pewien eksperyment. Do stołów zaproszono 

członków czterech rodzin. Mieli wziąć udział w grze polegającej 
na udzielaniu odpowiedzi na określone pytania. Ten kto nie 
znał poprawnej odpowiedzi, odpadał z gry, a co za tym idzie – 

musiał odejść od stołu. W pierwszej turze członkowie rodzin odpowiadali na 
pytania dotyczące mediów społecznościowych. Jakie funkcje można znaleźć 
w Instagram Stories? Jakie są najnowsze możliwości Instagrama? Radzili sobie 
świetnie. Druga tura zawierała pytania dotyczące bliskich. Jak poznali się twoi 
rodzice? Kim z zawodu jest twój tata? Jaki jest ulubiony zespół twojego syna? 
Jakie jest marzenie twojej żony? Na większość z nich nie znali odpowiedzi. 
Spot pokazał kontrast między poziomem bezużytecznej wiedzy o świecie 
celebrycko-internetowym a ubogą wiedzą o historii i życiu najbliższych.
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Dla współczesnych stół to mebel stojący na 
nogach, przynajmniej trochę podniesiony 
ponad poziom podłogi. Dawniej wyraz ten 
oznaczał odrębne miejsce do jedzenia oraz 
do siedzenia, stąd „stołek”, czyli taboret. 
Jest to bowiem rzeczownik utworzony od 
prasłowiańskiego czasownika „stolati”, co 
tłumaczy się jako „słać” i „ścielić”. Dla na-
szych pradziadów stół był więc posłaniem 
ulokowanym wprost na ziemi. Na nim kła-
dło się jedzenie i siadano wokół w celu 
jego spożycia. W średniowiecznym meblar-
stwie zdecydowanie dominowało drewno 
i potężne, długie stoły. W renesansie i ba-
roku bogacenie się klasy arystokratycznej, 
właścicieli fortun i pałaców, sprawiło, że 
meble te były kunsztownie zdobione.

Od przywołania trzasku otwieranych z nagła 
wielkich dwuskrzydłowych drzwi rozpoczy-
na się Dwunasta Księga „Pana Tadeusza” 
Adama Mickiewicza. Dźwięk miał swoje 
miejsce w dramaturgii wydarzenia, jakim 
była staropolska uczta. Początek musiał 
być spektakularny. Szlachecka biesiada nie 
miała sobie równych. Do stołów zasiadali 
panowie. Damy zajmowały miejsce po innej 
stronie. Dzieci i młodzież przebywały w po-
mieszczeniach dla nich przygotowanych. Do 
gospodarza należało ustawiczne zapewnia-
nie strawy i trunków. Etykieta nie wymaga-
ła jedzenia sztućcami. Sięgano rękami do 
wypełnionych po brzegi potrawami mis. 
Tak tworzono wspólnotę stołu. Z czasem 
pojawiły się indywidualne nakrycia i kieli-
chy. Ważnym elementem była odpowied-
nia kolejność zajmowania miejsc przy stole. 
Szyk był wyznaczany przez wiek i sprawo-
wane urzędy oraz płeć. Fundamentalnym 
elementem obyczaju była również kultura 
słowa i wypowiedzi. Rozmowy oscylowały 
wokół określonych tematów i prowadzone 
były w określony sposób. Konwersacje uwa-
żano za przejaw dobrego tonu i wychowa-
nia. Pielęgnowanie ceremoniałów przekazy-
wanych z pokolenia na pokolenie nadawało 
codzienności szlachty głęboki sens. 

Jak rodzice wyrażali swą miłość do dzie-
ci? Wychowując je. Jak uczyli je zasad? 
Wymagając ścisłych reguł zachowania się 
przy stole. Jeszcze do niedawna w polskich 
domach stół w czasie obiadu stawał się te-
renem musztry. Siedź prosto! Jak trzymasz 
widelec? Jedz cicho! Ręce na obrusie! Łok-
cie ze stołu! Od zasad nie było odstępstw. 
Inaczej przestawały być zasadami. Dzieci 

siedziały zawsze na końcu stołu i zjada-
ły resztki z półmisków, a wszystkie dobre 
kąski przypadały starszyźnie. Kardynalną 
wartość w systemie wychowawczym sta-
nowił szacunek dla wieku i pracy. Nie było 
tajemnicą, że zasady przyzwoitego zacho-
wania przy stole są nie tylko wizytówką 
domu, ale mówią bardzo wiele o człowie-
ku. O tym, że potrafi być wstrzemięźliwy 
i nie jest niewolnikiem instynktów. 

Dawniej panie, zasiadając do stołu, nakła-
dały inną suknię niż ta, w której od rana 
krzątały się przy pracy. A przynajmniej zmie-
niały fartuszek na schludny i wyprasowany. 
Każdy obiad był swego rodzaju świętem ku 
czci rodziny. Dziś wydaje się, że jedzenie 
w pełnej prostoty atmosferze stało się ro-
dzajem luksusu. W pośpiechu dnia codzien-
nego coraz rzadziej jemy razem z rodziną.

Sztućców używaj od zewnętrznych do we-
wnętrznych, nie odmawiaj próbowania po-
dawanych potraw, talerz przechylaj w stro-
nę od siebie, nie sięgaj przez cały stół, jedz 
małymi kęsami, nie przeżuwaj z otwartą 
buzią. Dryl przy stole ma swoje uzasadnie-
nie, ale stół to nie tylko jedzenie. Wspólny 
posiłek sprzyja zacieśnieniu więzi, rozwo-
jowi komunikacji, prawidłowym nawykom 
żywieniowym, poznawaniu nowych sma-
ków i kultywowaniu tradycji.

Przy stole jest czas, by porozmawiać i po-
słuchać. Ktoś kiedyś powiedział, że domowy 
stół jest jak płyta lotniska. Lądujemy przy 
nim całą rodziną każdego dnia, przybywa-
jąc z różnych zakamarków świata. Wspólny 
posiłek jest zachętą do zwierzeń. Gdzie fru-
ną nasze myśli? Dokąd chcemy polecieć? Co 
nam dziś dodało skrzydeł, a co je podcię-
ło? Spożywanie posiłków w gronie bliskich 
jest treningiem społecznym. To doskonała 
okazja do dyskusji. Konwersacja podczas je-
dzenia wpływa na rozwój empatii, szacunku 
i cierpliwości wobec odmiennych poglądów. 
Według badań dzieci regularnie jadające ze 
swoimi rodzicami są stabilniejsze psychicz-
nie. Mają mniejsze skłonności do zachowań 
agresywnych, rzadziej sięgają po używki 
i substancje psychoaktywne.

Przy stole dzieci rozwijają zdolności języ-
kowe, poznają nowe słowa i poszerzają 
wiedzę. Według jednego z badań młodsze 
dzieci przy stole uczyły się nawet do 1000 
tzw. rzadkich słów (spoza listy 3000 najpo-
pularniejszych), szybciej zaczynały czytać 
i przychodziło im to z większą łatwością.

Przy stole lepiej utrzymuje się prawidłową 
wagę ciała. Zwykle podczas takich posiłków 
je się wolniej, dłużej gryzie. Dzięki temu ła-
twiej jest rozpoznać, kiedy jest się sytym. 
Młodzież i dzieci, które spożywają posiłki 
wspólnie z rodziną przynajmniej trzy razy 
w tygodniu, rzadziej sięgają po wysoko-
przetworzone produkty (fast food, chipsy, 
ciastka, słodycze czy napoje gazowane), je-
dzą więcej warzyw i owoców w ciągu dnia 
i mają prawidłową masę ciała (częściej niż 
dzieci i młodzież niejedzący rodzinnych po-
siłków). Ponadto są mniej narażone na ryzy-
ko zaburzeń odżywiania (anoreksji, bulimii 
i kompulsywnego objadania się).

Bogactwo form życia rodzinnego, którego 
centralnym miejscem był dom rodzinny, 
a w nim duży stół, zastąpił medialny kar-
nawał. Zbudowany wokół motywu gry spot 
reklamowy sieci IKEA rozłożył na czynniki 
pierwsze złożoność relacji międzyludzkich. 
Krótka historia odsłoniła kryzys relacji i wy-
obrażenie, że to właśnie „tamten” świat 
jest tym bardziej wartościowym. Dzisiaj 
naszą uwagę przykuwa nie doświadczenie 
zbiorowe, ale fikcyjne życie postaci istnie-
jących tylko na ekranie. Prawdziwe życie 
wydaje się pozbawione uroku. „W te świę-
ta rozłącz się, aby się na nowo połączyć” to 
apel, by w okresie świątecznym odłożyć na 
bok smartfony i zamiast na social mediach 
skupić się na relacjach z bliskimi.

A ty? Jak daleko doszedłbyś w takim turnie-
ju? Jak wyglądałby taki spot, gdyby był na-
kręcony u ciebie w domu? O kim z twojej ro-
dziny wiesz najmniej? Dlaczego? Spróbujmy 
zacząć od początku. Od własnych czterech 
ścian. Od nagle, z trzaskiem otwartych drzwi 
prowadzących do jasnego pokoju, gdzie przy 
stole zbiorą się wszyscy, których kochamy. 
Światła, zapachy, gwar rozmów. Zacznijmy 
na nowo świętować, nie tylko od święta.

Sylwia Znyk
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państwowym, jak i regionalnym czy lokalnym 
– w sferze polityki, ekonomii, administracji, 
szkolnictwa, kultury, czy wreszcie domowej, 
która w momencie gdy mężczyźni walczą na 
froncie, całkowicie spadła na ich barki, często 
też w warunkach nowej, wymuszonej przez 
działania wojenne migracji: albo wewnętrz-
nej, krajowej, albo zewnętrznej, zagranicznej. 
W dużej mierze kobiety stanowią też siłę ruchu 
wolontariackiego na rzecz działań propomoco-
wych dla ukraińskiego frontu.
Ważką rolę w dzisiejszej wojennej rzeczywi-
stości Ukrainy odgrywają organizacje i stowa-
rzyszenia kobiece, które zaczęły pełnić funkcję 
ośrodków pomocy humanitarnej nie tylko dla 
kobiet, ale całych społeczności.
Kobiety wzięły też na siebie misję głoszenia 
prawdy o wojnie, zwłaszcza o zbrodniach wo-
jennych Rosji i Rosjan wobec narodu ukraiń-
skiego. Dbają o stworzenie i podtrzymywanie 
szerokich i wiarygodnych kanałów informacyj-
nych – nie tylko tych krajowych, ale w pierw-
szej kolejności zagranicznych. Liderki partyjne, 
biznesmenki, działaczki wolontariackie, ale też 
twórczynie: pisarki, reżyserki teatralne, filmo-
we, aktorki, malarki, graficzki, muzyczki, śpie-
waczki itp., dziennikarki oraz naukowczynie 
zaangażowały się w stworzenie frontu walki 
na polach właściwej sobie działalności.

Jakie przesłanie Kongres Kobiet 
w Brukseli może wystosować do Ukrainek?
Ważnym aspektem obecnej debaty jest 
uświadomienie społeczeństwu ukraińskiemu 
ważkości dobrego liderstwa kobiet dla odbu-
dowy Ukrainy z powojennych zniszczeń – tych 
materialnych i niematerialnych, dla tworzenia 
konstruktywnej przyszłości Ukrainy dla po-
koleń obecnych, ale i przyszłych. Myślę, że 
w trakcie VIII Kongresu Kobiet w Brukseli ta 
kwestia stanie się jedną z centralnych.

rozmawiała Anna Kiejna

Agnieszka Matusiak – prof. nauk hu-
manistycznych, dr hab., literaturoznawczyni, 
slawistka. Od 1998 r. pracuje w Instytucie Filo-
logii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. 
W latach 2008–2018 kierowała Zakładem Ukra-
inistyki IFS. Od 2015 r. kierowniczka Centrum 
Transkulturowych Studiów Posttotalitarnych na 
Wydziale Filologicznym UWr.

Anna Kiejna: Jesteś naukowczynią, 
ukrainistką. Protestujesz. Co szczególnie 
dziwi cię w reakcjach Europy na wojnę?

Agnieszka Matusiak: Dziwi mnie nierzadko 
spotykana niechęć europejskich środowisk in-
telektualnych do spojrzenia prawdzie w oczy, że 
kultura, nauka rosyjska są także odpowiedzial-
ne za wojnę w Ukrainie oraz za destabilizację 
pokojowego porządku w świecie, zwłaszcza 
w naszym, europejskim regionie. Kultura, na-
uka od samego początku budowania imperium 
rosyjskiego, a później i sowieckiego oraz współ-
czesnego – putinowskiego – były skutecznym 
imperialnym narzędziem opowiadania światu 
o Rosji i Związku Sowieckim, ale też o krajach, 
które znajdowały się w polu zniewalającej rosja-
nistycznej zależności. Władza rosyjska/radziec-
ka doskonale rozumiała znaczenie tzw. mięk-
kiej siły, więc przez stulecia przeznaczała na 
związane z tym cele niemałe środki finansowe, 
w tym także na budowanie sprzyjających owym 
zadaniom rozsianych po całym świecie insty-
tucji i programów kulturowych czy naukowych. 
Ukraińscy intelektualiści mają ogromny po-
tencjał odegrania uświadamiającej roli w tym 
aspekcie. To samo wyzwanie stoi przed nami 
– ukrainistami. Powinniśmy być ambasadora-
mi słusznie pojętej sprawy ukraińskiej. Naszym 
zadaniem jest także popularyzowanie jakościo-
wej kultury i nauki ukraińskiej, bo sukces tzw. 
„wielkiej kultury rosyjskiej” w dużej mierze wy-
nika z niewiedzy zagranicznych społeczeństw 
na temat faktycznego dziedzictwa i dzisiejsze-
go potencjału kulturowego i naukowego Ukra-
iny; niewiedzy, której świadome szerzenie na 
arenie międzynarodowej, poparte zakłamaniem 
i fałszowaniem, jest jedną z kluczowych impe-
rialnych strategii Rosji, tej dawnej i tej obecnej.

Dlaczego wszelkimi środkami musimy 
się sprzeciwiać wojnie w Ukrainie 

i głośno manifestować swoją niezgodę 
na rosyjską agresję?

W świecie cywilizowanym nie może być zgody 
na barbarzyństwo, na przedmiotowe trakto-
wanie podmiotowości, na brak poszanowania 
życia. Przestrzeganie prawa, wartości demo-
kratycznych, na których zbudowany jest nasz 
świat, to nasz obowiązek moralny wobec 
obecnych, jak i przyszłych pokoleń. Poza tym 
nasza solidarność – czy to materialna, czy to 
w wymiarze niematerialnym – wobec Ukrainek 
i Ukraińców w ich zmaganiach z rosyjskim agre-
sorem jest dla nich szalenie istotna: w niemałej 
mierze to daje im siłę do działania i umacnia 
nadzieję, że dobro i prawda zwyciężą.
Poza tym, w obliczu jednego z największych 
kryzysów od czasów II wojny światowej, z któ-
rym nasz świat musi się zmierzyć, trzeba głośno 
przypominać, kto jest temu winien, kto jest głów-
nym sprawcą i wreszcie kto powinien ponieść za 
to karę – ku przestrodze na przyszłość.

Jaka jest twoim zdaniem najważniejsza 
rola, jaka w wojnie przypadła Ukrainkom?

Ukraińskie kobiety od samego początku ak-
tywnie włączyły się w przeciwdziałanie zbroj-
nej agresji Rosji na Ukrainę – zarówno w sfe-
rze zbrojnej, jak i cywilnej. Dziś 15 proc. Sił 
Zbrojnych Ukrainy (armia, obrona terytorialna) 
stanowią kobiety. Było to możliwe dzięki od-
powiedniemu prawodawstwu, które było do-
stosowywane pod względem genderowym już 
od 2014 r., czyli od samego początku zbrojnej 
napaści Rosji na Ukrainę. W tym aspekcie na 
szczególną uwagę zasługuje parlamentarna 
inicjatywa „Równe Możliwości” oraz rozliczne 
akcje organizacji prawniczych, zwłaszcza Ko-
biet Prawniczek Ukrainy „JurFem” (oprócz dzia-
łań w skali makro – na poziomie państwowym, 
ogólnospołecznym, szczególnie cenne było 
wsparcie na poziomie lokalnym, w skali mikro: 
konsultacje prawne, wsparcie działań bizneso-
wych, dziennikarskich, antyprzemocowych itp.).
Pozostając w sferze cywilnej, kobiety skoncen-
trowały się na organizowaniu życia w wojennej 
rzeczywistości – zarówno w horyzoncie ogólno-
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to karę – ku przestrodze na przyszłość.

Jaka jest twoim zdaniem najważniejsza 
rola, jaka w wojnie przypadła Ukrainkom?

Ukraińskie kobiety od samego początku ak-
tywnie włączyły się w przeciwdziałanie zbroj-
nej agresji Rosji na Ukrainę – zarówno w sfe-
rze zbrojnej, jak i cywilnej. Dziś 15 proc. Sił 
Zbrojnych Ukrainy (armia, obrona terytorialna) 
stanowią kobiety. Było to możliwe dzięki od-
powiedniemu prawodawstwu, które było do-
stosowywane pod względem genderowym już 
od 2014 r., czyli od samego początku zbrojnej 
napaści Rosji na Ukrainę. W tym aspekcie na 
szczególną uwagę zasługuje parlamentarna 
inicjatywa „Równe Możliwości” oraz rozliczne 
akcje organizacji prawniczych, zwłaszcza Ko-
biet Prawniczek Ukrainy „JurFem” (oprócz dzia-
łań w skali makro – na poziomie państwowym, 
ogólnospołecznym, szczególnie cenne było 
wsparcie na poziomie lokalnym, w skali mikro: 
konsultacje prawne, wsparcie działań bizneso-
wych, dziennikarskich, antyprzemocowych itp.).
Pozostając w sferze cywilnej, kobiety skoncen-
trowały się na organizowaniu życia w wojennej 
rzeczywistości – zarówno w horyzoncie ogólno-



Galopująca inflacja, trwająca cały 
czas wojna w Ukrainie, postpande-
miczna sytuacja… Wszyscy widzi-
my, że ceny produktów w sklepach 
są coraz wyższe, więc i na codzien-
ne zakupy musimy wydać więcej 
– przeciętnie o około kilkadziesiąt 
euro miesięcznie – niż jeszcze jakiś 
czas temu. Do tego dochodzi strach 
o wysokość faktur za prąd czy gaz. 
Na razie sprzyjała nam pogoda – 
bardzo ciepła i słoneczna jesień, ale 
przed nami zima, czyli okres, kiedy 
zużycie energii jest wysokie. 

MNIEJ, CORAZ MNIEJ
Wzrost cen energii dotyka nie tylko po-
szczególnych konsumentów – wpływa na 
cały handel i gastronomię oraz usługi. Co-
raz widoczniejsze są zabiegi polegające na 
tym, by mimo wyższych kosztów produk-
cji nie podnosić cen, ale nadal zarabiać 
tyle, co wcześniej. Jak to osiągnąć? Jest 
kilka możliwości. Zmniejszyć wielkość lub 
obniżyć jakość produktu – bagietka jakby 
ciut krótsza, kawy w filiżance jakby mniej, 
mięsa czy ryby w konserwie nie tyle samo, 
co dawniej, za to więcej galarety, tłuszczu 
i sosu. Także smak jakby inny, bo czasami 
i skład trochę gorszy. Krótko mówiąc – za 
tę samą cenę dostajemy ten sam produkt 
i opakowanie, ale produktu jest mniej niż 
poprzednio, o czym przekonujemy się do-
piero w domu. Musimy więc dokupić do-
datkowe opakowanie, czyli płacimy więcej. 
Już wcześniej producenci doszli do perfek-
cji w „myleniu” konsumentów – w dużych 
kartonowych opakowaniach kryją się dość 
małe buteleczki czy słoiczki poukładane 
w przemyślny sposób, by sprawiać wraże-
nie większych. Często po wyjęciu produktu 
z opakowania zostaje nam spory stosik kar-
tonu i plastiku. Zaś sam słoiczek czy bute-
leczka mają opracowaną starannie formę: 
szerokie wieczko lub zakrętka i zwężające 
się ku dołowi opakowanie. I nie chodzi 

tylko o ochronę produktu przed zniszcze-
niem, ale przede wszystkim o sprawienie 
wrażenia, że produkt jest większy niż w rze-
czywistości.

DOWNSIZING, CZYLI KAŻDY 
CHCE ZAROBIĆ
Dlaczego producenci tak robią? Wzrost 
cen paliw i prądu pociąga za sobą au-
tomatycznie większe koszty produkcji. 
I choć wszyscy to wiedzą czy też powinni 
sobie z tego zdawać sprawę, to i tak kon-
sumenci nie chcą płacić więcej. Z powodu 
inflacji firmy zmniejszają gramaturę swo-
ich produktów, by móc sprzedawać je po 
niezmienionej cenie. Na przykład w takim 
samym jak poprzednio opakowaniu, w któ-
rym zawsze było pół kilograma produktu, 
jest teraz 400 gramów. Zjawisko to nosi 
nazwę downsizing. Wyższe ceny wpływają 
bowiem na ograniczenie zakupów, szuka-
nie tańszych zamienników lub kupowanie 
online zamiast w sklepie stacjonarnym. 
Okazuje się, że na postawy zakupowe 
konsumentów ma wpływ cena, a nie wiel-
kość produktu. Do takich wniosków doszli 
amerykańscy naukowcy. Zatem jeśli pro-
ducent zmniejszy zawartość produktu, ale 
nie zmieni jego ceny, konsumenci kupią go 
mimo wszystko. Natomiast jeśli cena wzro-
śnie – automatycznie poszukają tańszego 
zamiennika. Opłaca się więc nie podno-
sić ceny, ale zmniejszyć trochę zawartość 
i wielkość opakowania. Konsument się 
zdziwi, zdenerwuje, ale przyzwyczajony do 
danej marki, raczej przy niej zostanie. 

BĄDŹ SPRYTNY – APLIKACJE 
W dobie wzrostu cen wszyscy zadają sobie 
pytanie – jak robić zakupy, by nie rezygnu-
jąc z jakości, móc żyć jak wcześniej i nie 
płacić więcej. Pamiętać tu trzeba o zna-
nych zasadach: robienie listy zakupów 
i trzymanie się jej, by nie kupować na śle-
po i pod wpływem impulsu. Można kupo-
wać w sklepach, gdzie ceny są niższe. Ale 
sprzyja nam także technologia – istnieje 
wiele aplikacji, które pomagają kupić tanio. 
W Belgii możemy skorzystać z kilku. 

	PingPrice – najbardziej znana w Bel-
gii darmowa aplikacja; pozwala na 
porównywanie cen produktów naj-
większych i najbardziej uczęszczanych 
supermarketów: Delhaize, Carrefour, 
Colruyt, Albert Heijn. Wkrótce znaleźć 
mają się tam też Aldi i Lidl. Wystarczy 
zeskanować kod produktu, by zobaczyć, 
w którym sklepie ma on najniższą cenę. 
Aplikacja jest regularnie uaktualniana, 
podaje również informacje o promo-
cjach, w tym dotyczących różnych re-
gionów w Belgii. 

	Shopmium – aplikacja sama analizu-
je, czy przysługuje nam jakaś zniżka lub 
dany produkt jest dodatkowo w promo-
cyjnej cenie w sklepie, a jeśli tak, to pie-
niądze wpływają na nasze konto w ciągu 
48 godzin. A to dzięki umowie pomiędzy 
aplikacją i partnerującymi markami. By 
tak się stało, wystarczy zeskanować kod 
produktu.

	Too Good To Go – to aplikacja, która 
łączy swoich użytkowników z piekar-
niami, restauracjami, supermarketami 
i innymi profesjonalistami z branży spo-
żywczej, aby zaoferować im niesprze-
dane towary po obniżonych cenach.

Aplikacje dostępne w Google Play lub 
na App Store. 

	Platforma „Deals!” sieci Colruyt – 
w każdym tygodniu i do wyczerpania 
zapasów produkty w atrakcyjnych ce-
nach. Przydatne zwłaszcza dla większych 
rodzin, które kupują wiele sztuk dane-
go produktu, oraz dla tych, którzy chcą 
i mogą zrobić zapasy.

Więcej na – deals.collectandgo.be

W każdym kraju mnożą się obecnie podob-
ne aplikacje. I tak w Wielkiej Brytanii mamy 
aplikację o nazwie Scrooge, w Polsce – Blix, 
Qpony, Listonic, Goodie. Zniżki, promocje, 
kody rabatowe do sklepów, restauracji, po-
moc w zrobieniu listy zakupów do danego 
przepisu, a wszystko w zasięgu ręki. 

Sylwia Maj

Z A K U P Y 
w czasie drożyzny
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Zwyczaj dawania i otrzymywania prezen-
tów nierozerwalnie wiąże się z okresem 
bożonarodzeniowym. Słowem „prezent”, 
wywodzącym się z języka francuskie-
go („présent”, z łaciny „praesent”), nasi 
przodkowie zaczęli posługiwać się dość 
późno. Początkowo mówili na prezent „ko-
lęda”. Można było „coś dostać na kolędę” 
lub „dać coś komuś na kolędę”. Przeważnie 
„sprawiali kolędę” służbie co zamożniejsi 
gospodarze. Panie otrzymywały piękne 
chusty na głowę lub kolorowe wstążki do 
przypinania przy sukniach. 

Według „Słownika etymologicznego” An-
drzeja Bańkowskiego angielskie słowo 
„present” oznaczało pierwotnie dar lenny 
prezentowany władcy. Mógł to być dorodny 
koń lub złoty łańcuch. Pierwszy taki prezent 
otrzymał w XI w. Wilhelm Zdobywca. Za 
lenno można było zyskać przywileje, ziemię 
lub urząd. W starofrancuskim oraz łacinie 
średniowiecznej słowo „prezent” związane 
było z czynnością prezentowania, ekspono-
wania, czyli wystawiania na widok publiczny. 
Do tego zwyczaju nawiązuje dziś rozpakowy-
wanie prezentów znalezionych pod choinką.

Od zarania dziejów mamy z prezentami sko-
jarzenia optymistyczne, ale podarek może 
być też kłopotliwy, spóźniony lub wątpliwy. 
Sztuka dawania i otrzymywania nie jest 
prosta. Nietrafi ony prezent może wywołać 
konsternację lub wręcz nie zostać przyjęty.

Forma
Jaja Fabergé to niekwestionowany maj-
stersztyk sztuki jubilerskiej. Pierwsze z nich 
car Aleksander III podarował w 1884 r. swojej 
żonie Marii. Luksusowe pisanki tworzono ze 
złota, srebra, miedzi, niklu i palladu oraz in-
krustowano kamieniami szlachetnymi, macicą 
perłową i kością słoniową. Peter Carl Fabergé 
używał technik pozwalających na uzyskanie 
misternych zdobień w 140 odcieniach kolory-
stycznych. Każde jajko było inne, nawiązujące 
wyglądem do wydarzeń historycznych. Każde 
zawierało w środku ukrytą niespodziankę. Po-
zostawała ona tajemnicą do momentu wrę-
czenia obdarowywanej osobie. 

Fabergé z wystawiania jaj tworzył show. 
Arcydzieła słynnego mistrza chcieli zoba-
czyć wszyscy! Mistyczna aura potęgowa-
ła atmosferę podniecenia. Ostatnie jajko 
wyszło z pracowni Fabergé w roku 1917. 
Z powstałych 54 egzemplarzy niespokojne 
czasy rosyjskich rewolucji przetrwało ponad 
40 sztuk. W 2007 r. w londyńskim domu au-
kcyjnym Chris� e’s wystawiono różowo-zło-
ty, zdobiony perłami okaz z zegarem. Zapo-
rową cenę 17 mln dolarów zapłacił za niego 
prywatny rosyjski kolekcjoner. 

Fabergé był osobowością. Czy jednak wy-
starczy wybrać efektowny prezent, żeby 
sprawić komuś przyjemność? Nie, wręcza-
jąc go byle jak, łatwo popsuć efekt. Forma 
wręczenia prezentu jest równie ważna jak 
sam przedmiot. Nawet klejnot, rzucony 
od niechcenia, nie zrobi dobrego wraże-
nia. Z szybkością błyskawicy wręczamy 
upominki już w drzwiach, w przedsionku 
czy na korytarzu. Bez ładu rzucamy stek 
życzeń i uciekamy wzrokiem do nakrytego 
stołu lub pozostałych gości. I tak prezent 
umyka uwadze. Wręczanie upominku po-
winno mieć unikalną otoczkę, namiastkę 
ceremonii. Warto zastanowić się, jaki mo-
ment będzie najlepszy albo przynajmniej 
przyzwoity. Przywitaj się więc spokojnie, 
odwieś palto, wejdź do środka, weź trzy od-
dechy i dopiero wtedy złóż życzenia, wręcz 

Nie byłoby Bożego Narodzenia bez Jezusa. A skoro przyszedł na świat, 
to należało mu za to podziękować. Nie wiadomo, czy Trzej Królowie 
naprawdę istnieli. Na kartach Biblii występują jako mędrcy ze 
Wschodu, ale brak informacji o ich liczbie. Wzmianka o trzech darach 
sprawiła, że utrwalono pogląd o trzech łaskawcach. Mieli przynieść 
Jezusowi prezenty w postaci złota, kadzidła i mirry. Złoto było 
symbolem godności królewskiej, kadzidło – godności kapłańskiej, 
a mirra zwiastowała wypełnienie proroctwa i zapowiadała śmierć. 
Jednak nie musisz tracić fortuny, żeby zostać zapamiętanym. 
W godziwych warunkach nawet drobiazg urasta do rangi cudu.
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prezent. Osoba obdarowana powinna mieć 
czas, by nacieszyć się tą chwilą. Ułatw jej 
to. Niezależnie od tego, co wręczasz, po-
czekaj na reakcję. Dopowiedz parę słów. 
Upewnij się, czy obdarowany wie, jak z pre-
zentu korzystać. Zaproponuj pomoc przy 
uruchomieniu, jeśli podarunek wymaga 
odpowiednich umiejętności technicznych. 
Jeśli prezentujesz grę planszową lub karcia-
ną, zainicjuj wspólną partyjkę. 

Pamiętaj także, że przy wręczaniu podar-
ku, choćbyś nie wiem, jak się wysilał, by 
znaleźć ten jedyny w swoim rodzaju, nie 
podkreślaj tego faktu. To zacne, że prze-
czesałeś niebo i ziemię, ale chyba nie dla 
poklasku? Bo prezenty mają za cel sprawić 
drugiej osobie radość.

Jeszcze do niedawna częsty był zwyczaj 
odkładania podarku na bok. Miało to za-
demonstrować, że nie dla prezentów gość 
został zaproszony. To błędne przekonanie. 
Radość z otrzymanego daru powinna być 
obustronna. Zgodnie z zasadami prezento-
wego savoir-vivre’u upominek powinieneś 
otworzyć od razu po jego otrzymaniu. Wy-
jątkiem są sytuacje, w których podarunków 
jest na tyle dużo, że skupienie się na nich 
doprowadziłoby do zaniedbania gości. Za 
otrzymany prezent zawsze dziękuj dwa razy. 
Pierwszy raz, gdy jest wręczany, i drugi raz 
już po rozpakowaniu. Jeżeli podarek otwie-
rasz później, napisz lub zadzwoń do osoby, 
która ci go dała, z drugim podziękowaniem. 

Wiadomo, że podczas świątecznych spotkań 
rodzinnych bywa zgiełkliwie. Aby uniknąć 
chaosu, umów się z gospodarzami, żeby nie 
wręczać prezentów wszystkim naraz, tylko 
każdemu po kolei, zaczynając od najmłod-
szej w rodzinie osoby. Uwaga, każdy z upo-
minków musi zostać publicznie rozpakowa-
ny i pokazany. Dzięki temu zyskujesz czas, by 
okazać wdzięczność. Jasne, ceremonia moc-
no się wydłuża, ale przestaje polegać jedy-
nie na rozrzucaniu skrawków papieru i bez-
ładnym plądrowaniu kolejnych pakunków. 
Gdy ciekawość dzieci zostanie zaspokojona, 
można przejść do wręczania niespodzianek 
dorosłym, na podobnych zasadach. 

Bywa, że uparcie chcemy przekonać innych 
do własnych upodobań. Przy wyborze pre-
zentu powinniśmy jednak kierować się gu-
stem osoby, którą pragniemy obdarować. 
Istnieje mała szansa na to, aby mężczyzna 
noszący na co dzień trzyczęściowy garnitur 

skakał z radości na widok wielobarwnych 
krawatów z podobizną bohaterów komiksów 
Marvela, bo akurat postanowiliśmy go w ten 
sposób do nich przekonać. Jeśli nie znasz do-
brze osoby obdarowywanej, daj sobie czas 
na miniaturowe śledztwo wśród jej bliskich. 

Prezent nie powinien być zbyt praktyczny, 
choć tu działa filozofia „tozależyzm”. Jeśli 
twoja kumpela uwielbia piec ciasta, ucieszy 
ją nowa foremka w kształcie choinki. Jeśli jed-
nak stołuje się z rodziną na mieście, to nawet 
wypasionym zestawem patelni nie trafi sz do 
jej serca. Cena prezentu powinna być wywa-
żona – ani za niska, ani za wysoka. Ten drogi 
spowoduje niezręczne uczucie zobowiąza-
nia, a tani wzbudzi niesmak i zmieszanie. Je-
śli twoja świnka skarbonka świeci pustkami, 
pokuś się o zrobienie czegoś własnoręcznie 
(choćby deseru). Prezent nie powinien tak-
że sugerować problemów lub nakłaniać do 
zmiany. Być może cioci Halince przytyło się 
nieco ostatniego lata, ale płyta DVD z serią 
ćwiczeń Anny Lewandowskiej jest ewident-
nym nietaktem. Prezent nie powinien być 
również zbyt osobisty, choć czasami pienią-
dze bywają jedynym dobrym rozwiązaniem. 
Nie idź jednak na łatwiznę. Same banknoty 
w zmiętoszonej kopercie to tandeta. Dołącz 
ozdobną kartkę, na której zapiszesz życzenia. 
Dołóż bombonierkę lub pokuś się o książkę. 
W dobrym tonie jest dołączenie do książ-
ki dedykacji – w formie kartonika luźno do 
niej włożonego lub przywiązanego wstążką. 
Wówczas to coś więcej niż tylko czytadło.

I jeszcze jedna kwes� a – opakowanie. Savoir-
-vivre nie precyzuje dokładnie, jak powinno 
ono wyglądać, niemniej odrobina pomysło-
wości nie zawadzi. Przed spakowaniem pre-
zentu usuń z niego cenę. Wyjątkiem powinna 
być biżuteria (być może trzeba będzie dokonać 
poprawek lub podmienić rozmiar). Nie ma od-
górnych zaleceń, by ceny w książkach zamazy-
wać lub zaklejać. Uznaje się, że cena na książce 
ma wartość historyczną i antykwaryczną.

Nietrafiony, niezatopiony
Znasz historię rodzimego ziemniaka? Jego 
przodkowie przybyli do Polski w iście kró-
lewskich okolicznościach. Pierwsze sadzon-
ki przywiózł po wyprawie wiedeńskiej swo-
jej żonie Marysieńce król Jan III Sobieski. 
Podarował mu je z kolei cesarz Leopold I ze 
swoich ogrodów w Wiedniu. Taka bulwa 
była luksusem. Podarunek miał zapewne 

wynagrodzić wielomiesięczną nieobecność 
ukochanego męża. Ogrodnik królewski 
Wieńczarek zasadził bulwy w ogrodzie przy 
wilanowskim pałacu, a jego zięć rozpo-
wszechnił uprawę w Warszawie.

Kojarzysz, co Bono, wokalista grupy U2, wrę-
czył w 1999 r. Janowi Pawłowi II przy okazji 
audiencji poświęconej akcji umarzania dłu-
gów krajom Trzeciego Świata na początek 
nowego tysiąclecia? Okulary przeciwsło-
neczne! Dał je papieżowi jako „wielkiemu 
showmanowi”. Jan Paweł II okulary przy-
mierzył i zachował, a w zamian sprezentował 
artyście krzyż zrobiony na wzór projektu Mi-
chała Anioła. Muzyk nazwał głowę Kościoła 
„pierwszym odjazdowym papieżem”.

A pamiętasz historię Pandory, która od Ze-
usa otrzymała puszkę? Pod żadnym pozo-
rem nie mogła jej otworzyć, ale świerzbiły 
ją ręce, żeby uchylić wieczko. I tak, wiedzio-
na ciekawością, doprowadziła do uwolnie-
nia biedy, zmartwień oraz wielu innych 
nieszczęść, jakie od tej pory dręczyły ludzi. 

Co więc zrobić, kiedy prezent nie trafi a w twój 
gust? Przede wszystkim nie okazuj niezado-
wolenia ani nie sil się na ekscytację. Warto 
się uśmiechnąć, podziękować i docenić sta-
rania. Takiego podarku nie należy wymieniać 
ani przekazywać dalej. Świat jest mały. Przy 
najbliższej okazji nakieruj bliskiego na to, co 
ci ostatnio w duszy gra. Opowiadania detek-
tywistyczne, rękodzieło, a może ochota na 
naukę nowego języka? Zwiększasz szanse, że 
trafi  z prezentem przy następnej okazji.

Czy można nie przyjąć prezentu? Tak, istnie-
ją dwa przypadki. Jeśli od kogoś, z kim nie 
łączą nas bliskie relacje, otrzymujemy zbyt 
kosztowny prezent (nowy model porsche 
czy wycieczkę na Polinezję Francuską) lub 
jeśli prezent ma podtekst erotyczny. Part-
nerka czy żona z pewnością nie obrazi się 
na jedwabną bieliznę z najnowszej kolekcji 
marki La Perla, ale już koleżanka z pracy czy 
pani prezes może zażądać wszczęcia postę-
powania sądowego o molestowanie.

Dary materialne to nie wszystko. Pięknym 
prezentem mogą być życzenia, by się komuś 
darzyło, a więc szczęściło i układało pomyśl-
nie, czyli po czyjejś myśli. A najlepszym po-
darkiem jest czas, który zarezerwujemy dla 
bliskich w tych świątecznych dniach.

Sylwia Znyk

to. Niezależnie od tego, co wręczasz, po-
czekaj na reakcję. Dopowiedz parę słów. 
Upewnij się, czy obdarowany wie, jak z pre-

` `
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KALENDARZ IMPREZ
9.12 – 14.05.2023
BOND IN MOTION – 007 BRUSSELS
Brussels Expo, 1020 Bruxelles 
www.007brussels.com 

do 11.12
LANTERNA MAGICA, LA FORÊT ENCHANTÉE
Chaussée de Bruxelles 111, 1310 La Hulpe
www.lanternamagica.be 

do 15.12
HARRY POTTER: A FORBIDDEN FOREST EXPERIENCE
Château Groenenberg, 1750 Lennik
www.hpforbiddenforestexperience.com

do 8.01 
TOUTANKHAMON: JEGO GROBOWIEC I SKARBY
Tour & Taxis, 1000 Bruxelles
www.tutankhamunexpo.com

do 8.01
DINOS ALIVE
Place Rogier, 1000 Bruxelles
www.dinosalive.be

do 8.01.2023
LIGHTOPIA BRUSSELS 
Isidoor van Beverenstraat 5, 1702 Groot-Bijgaarden
www.lightopia.be 

do 8.01.2023
WYSTAWA LEGO: THE ART OF THE BRICK
5 Grand-Place, 1000 Bruxelles
www.theartofthebrickexpo.com 

14 – 22.01.2023
AUTOSALON
Brussels Expo, 1020 Bruxelles
www.askoto.be/fr/autosalon

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

JARMARKI 
BOŻONARODZENIOWE  

25.11 – 1.01.2023
BRUKSELA – PLAISIRS D’HIVER 2022
centrum miasta, 1000 Bruxelles
www.plaisirsdhiver.be

DURBUY
23.12 – 8.01
weekend: 9 – 11.12 
www.durbuytourisme.be

CHARLEROI
25.11 – 31.12
jarmark, place de la Digue i 
25.11 – 8.01.2023
lodowisko, place Vert
www.charleroi-noel.be 

LIÈGE
25.11 – 30.12
jarmark, place du marché – St.Lambert
25.11 – 8.01.2023
lodowisko, pl. de la Cathédrale
www.villagedenoel.be 

NAMUR 
25.11 – 31.12
place de l’Ange i place d’Armes
www.namurtourisme.be 

BRUGES
25.11 – 8.01.2023
Le Markt i place Simon Stevin
www.brugestourisme.com 

GAND
8 – 31.12
Sint-Baafsplein
www.visit.gent.be 

ANTWERPIA
9.12 – 8.01.2023
www.kerstmarktantwerpen.be 

Więcej informacji o świątecznych jarmarkach: 
www.quefaire.be/noel
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Celem konkursu jest zapoznanie dzieci i młodzież z dorobkiem naukowym Marii 
Skłodowskiej-Curie, pierwszej na świecie laureatki nagrody Nobla oraz z historią  
i atrakcjami kulturalnymi Warszawy, rodzinnego miasta sławnej Polki.

Konkurs objęty jest Honorowym Patronatem Ambasadora RP w Królestwie Belgii  
a Patronat Merytoryczny nad przedsięwzięciem objęło Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie 
w Warszawie.

Na uczestników konkursu czekają wspaniałe nagrody – autorzy najlepszych prac  
w kategorii wiekowej 10-16 lat wezmą udział w wyjątkowej wycieczce do Warszawy, 
podczas której odkryją miejsca związane z Marią Skłodowską–Curie a także inne, 
niesamowite zabytki stolicy. Młodsze dzieci podążą śladami polskiej noblistki  
w ramach specjalnie dla nich zorganizowanej wycieczki po Brukseli. Na dzieci czekają 
też piękne nagrody rzeczowe i wyróżnienia!

Zapraszamy wszystkich serdecznie!

Zapraszamy wszystkie polskie dzieci
do udziału w konkursie plastycznym 

Szczegóły konkursu na stronie
daskalia.eu/konkurs-polonijny-2/

FLANDRIA
PO POLSKU



piszę do Pana, choć wiem, że nie 
przeczyta Pan mojego listu – nie 
dlatego, że nie czyta Pan prasy, ale 
dlatego, że w głębokim poważaniu 
ma Pan to, co do Pana mówią ko-
biety. Sam potrafi Pan paplać o nas 
godzinami bez ładu i składu, aby 
dużo, ale poświęcić kilka minut na 
wysłuchanie naszego głosu – to 
już za duży kłopot. Ja wiem bardzo 
dobrze, że Pan jest z tych, co to 
wszystko lepiej wiedzą i nie potrze-
bują rad od „głupiej baby”, ale jak 
mówi nam „Dobra Księga”: błądzą-
cych należy naprowadzać na ścież-
ki rozumu i prawdy. Stąd moje trzy 
babskie grosze w dyskusji.

Powiedział Pan ostatnio, że nie jest zwo-
lennikiem „bardzo wczesnego macie-
rzyństwa”, ale „jak (kobieta) do 25. roku 
życia daje w szyję, to (…) nie jest to do-
bry prognostyk w tych sprawach”. Bez-
dzietni kawalerowie najczęściej w wieku 
okołoemerytalnym zawsze byli i chyba 
jeszcze długo będą w Polsce autoryte-
tami w kwestiach rodzenia i wychowy-
wania dzieci. W każdej chwili możemy 
liczyć na mądrości płynące z Waszych 
łysiejących głów, jakiż to przywilej! 

Powiem Panu w sekrecie, że problem 
z niskim przyrostem naturalnym w na-
szym kraju nie jest związany z tym, że 
dziewczyny wolą latać na balety i leczyć 
kacora dnia poprzedniego, ale z tym, że 
Pana rząd i wiele poprzednich nie zrobiło 
nic, żeby przyszłym i obecnym matkom 
pomóc. Pewnie mi Prezes rzuci w twarz 
słynnym 500+ albo innym dodatkiem, 
wiem, znam, pamiętam, nawet pochwa-
lam, bo to zawsze pomoc dla rodziny. 
Ale: danie kasy nie zawsze rozwiązuje 
problemy. Nadal, mimo obietnic, dla 
wielu dzieci nie ma miejsc w żłobkach 
i przedszkolach. Nieskoordynowane ru-
chy w kwestii ekonomii, coraz to nowe 
„flagowe projekty”, jak mieszkanie dla 
młodych, z których nic nie wychodzi, 
brak zabezpieczenia interesów obywa-

teli na arenie międzynarodowej. Wpro-
wadzanie w kraju chaosu i niepewności 
– oto, dlaczego pary nie decydują się na 
powiększenie rodziny. 

Dobrze Pan słyszy: pary, nie kobiety! Part-
nerzy odkładają w czasie decyzję o po-
siadaniu potomstwa, bo mają kredyt, ra-
chunki do zapłacenia, drożyznę na karku, 
pokój z kuchnią za 2500 zł czynszu… Gdzie 
niby to wsparcie, ta troska o rodziny? 
Obywatele nie są aż tak głupi i łasi na Wa-
sze niby darmowe prezenty. Z dwu pensji 
wielu osobom nie starczy do pierwszego, 
za każdy socjal, który, jak mówicie, „od-
dajecie” Polakom, płacimy z naszych wła-
snych podatków, płacimy za niego w cenie 
podstawowych produktów. Wy uśmiecha-
cie się do zdjęć, a dziura budżetowa i dług 
rosną, ale o tym cicho!

Wasze idiotyczne decyzje związane 
z opieką okołoporodową, zastrasza-
nie lekarzy decydujących o przerwaniu 
ciąż zagrażających życiu matki, utrud-
nianie dostępu do badań prenatalnych 
– oto dlaczego kobiety nie decydu-
ją się na dzieci. Och, jak Wy wszyscy 
uwielbiacie mówić o miłości do dzieci, 
rodziny i życia nienarodzonego! Przy 
tym wszystkim zapominacie o tym ży-
ciu, które już się urodziło. Kobiety boją 
się, że będą musiały rodzić w szpitalu, 
gdzie nie ma stałego dyżuru gineko-
loga, bo cięcia i zwolnienia. Obawiają 
się, że w przypadku zagrożonej ciąży 
nie otrzymają odpowiedniej opieki 
w szpitalu. Nie chcą przechodzić przez 
gehennę decyzji o przerwaniu ciąży 
ze względu na nieuleczalne wady pło-
du. One i ich partnerzy drżą na samą 
myśl o tym, że lekarze mogą się za-
cząć wahać w chwili, kiedy będzie 
potrzebna decyzja o ratowaniu życia 
matki i zakończeniu ciąży. Kobiety nie 
chcą umierać na porodówkach, bo 
politykom i księżom zachciewa się ba-
wić w doktora. Możecie sobie mówić, 
że „przecież prawo nie zabrania”, że 

Szanowny Panie Prezesie,
„można w przypadku zagrożenia”, ale 
prawda jest taka, że lekarze się boją 
prokuratora, dochodzenia i zarzutów. 

Bohaterki wychowujące niepełnospraw-
ne, chore psychicznie lub fizycznie dzieci 
zostawiacie same sobie. Mimo wszyst-
ko to najczęściej matki, a nie ojcowie 
są z nimi w domu; to one organizują im 
leczenie, naukę, fizjoterapię, psychologa. 
O swoje zdrowie i dobro przestają dbać, 
wpadają w depresję, odbijają się od ścia-
ny do ściany w urzędach i u lekarzy, bo 
rząd, w którym to Pan pociąga za sznurki, 
nie widzi konieczności pomocy takim ro-
dzinom. Nie widzicie też tych wszystkich 
par, które latami starają się o dziecko, 
marzą o nim, walczą o nie, pragną go ca-
łym sercem, ale nie mogą spełnić swoich 
snów. In vitro i leczenie niepłodności na-
zywacie grzechem, podczas gdy dla wie-
lu par to droga przez mękę do szczęścia 
największego w życiu. Utrudniacie pro-
cedury adopcyjne, odbieracie dzieci ro-
dzinom, którym należałoby pomóc, a nie 
karać w najgorszy sposób. 

O byciu kobietą mężczyźni wiedzą wię-
cej niż my same; każdy z Was chce nam 
zaglądać do łóżka, do talerzy, w portfele 
i do majtek. Prezes nie jest tu wyjątkiem, 
już Pan zawyrokował, że jeśli nie mamy 
dzieci, to dlatego, że wolimy się walać 
pijane pod stołami. Otóż nie! Nie mamy 
dzieci, bo nie jesteśmy w stanie zapewnić 
im przyszłości, zagwarantować bezpiecz-
nego porodu, godnego życia i stabilnej 
przyszłości. Owszem, skupiamy się na so-
bie i swoim rozwoju bardziej niż kiedyś, 
jednak nie dlatego, że jesteśmy egoist-
kami, tylko dlatego, że chcemy lepszego 
życia dla siebie i swoich rodzin. 

Bez poważania

Anna

PS Może Pan coś dla mnie zrobić? Ser-
decznie proszę zająć się sprawami swo-
jego kota, a kobiety zostawić w spokoju.

Anna Albingier
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IDENTYFIKACJA WOBEC 
URZĘDU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 

(RSZ/ONSS)

W pierwszej instancji musimy zidentyfiko-
wać się jako nowy pracodawca w celu usta-
lenia przez urząd ubezpieczeń społecznych, 
jakie składki musimy odprowadzać za na-
szych pracowników. Składki różnią się w za-
leżności od tego, czy chodzi o pracowników 
umysłowych, czy fizycznych. W przypadku 
pracowników fizycznych mogą być jeszcze 
różnice w kwotach składek w zależności od 
branży, w której pracodawca ich zatrudnia. 
Dane ważne do identyfikacji:
 Branża, w której pracodawca prowadzi

główną działalność (paritair comité).
  Szczegółowo opisane główne prace, 

jakie pracownik będzie wykonywał 
(np. tynkowanie wewnątrz).

  Miejsce pracy lub miejsce, z którego
pracownicy będą wyjeżdżali do pracy. 

Przeważnie jest to siedziba firmy, a jeśli 
mamy inne miejsce, to musi być ono 
zarejestrowanie w KBO/BCE (vestiging-
seenheid / unité d’établissement). 

 Typ pracownika: pracownik fizyczny
 czy umysłowy.

Dane przedsiębiorcy lub osoby odpo-
wiedzialnej w firmie za kontakt z urzę-
dem ubezpieczeń społecznych oraz 
dane kontaktowe tej osoby.

 Biuro kadrowo-płacowe, któremu prze-
kazujemy pełnomocnictwo. 

Jeśli identyfikacja się powiodła, to RSZ/ONSS 
nadaje nam numer, którym będziemy się za-
wsze identyfikowali w kontaktach z urzędem. 

ZAWARCIE DODATKOWYCH UMÓW

Oprócz rejestracji jako pracodawca mamy 
dodatkowe i niezbędne formalności, które 
musimy jak najszybciej spełnić.
• Każdy pracodawca zatrudniający pra-
cowników musi wyznaczyć wewnętrz-
nego doradcę ds. prewencji. Ponadto 
pracodawca musi przystąpić do ze-
wnętrznej służby zajmującej się bez-
pieczeństwem i higieną w miejscu 
pracy. Służba ta musi pomóc praco-
dawcy w sporządzeniu ogólnego planu 
prewencyjnego i przeprowadza analizę 
ryzyka w przedsiębiorstwie. Dzięki tej 
usłudze zlecisz swoim pracownikom 
obowiązkowe badania lekarskie. Przy-
należność do takiego serwisu jest obo-
wiązkowa. To, jakie badania lekarskie 
są obowiązkowe i w jakim czasie, zale-
ży od wieku pracownika, klasy ryzyka 
firmy i wykonywanych zadań.

• Zawarcie polisy ubezpieczenia od wy-
padków przy pracy: pracodawca ma 

obowiązek zawarcia umowy ubezpiecze-
nia od wypadków przy pracy. Należy to 
zrobić przed rozpoczęciem zatrudnienia.

• Fakultatywne zawarcie ubezpieczenia
OC dla pracodawców: to nieobowiąz-
kowe ubezpieczenie obejmuje szkody, 
które pracownik wyrządziłby osobom 
trzecim, a za które odpowiedzialność 
ponosi pracodawca. Pracodawca może 
sam wykupić to ubezpieczenie za po-
średnictwem agencji.

• Przynależność do sekretariatu socjal-
nego: pracodawca może dobrowolnie 
przystąpić do sekretariatu społecznego 
lub nie. Ze względu na kompleksowość 
przepisów większość pracodawców 
przystępuje do sekretariatu socjalnego. 
Oznaczenie „sekretariat socjalny” jest 
zarezerwowane dla uznanych przez rząd 
firm, które spełniają szereg surowych 
wymogów jakościowych. Uznany sekre-
tariat socjalny działa jako pełnomocnik 
pracodawcy wobec organów urzędo-
wych i dostarcza wszystkie niezbędne 
dokumenty związane z administracją 
płacową. Sekretariat socjalny różni się 
od  firmy kadrowo-płacowej przede 
wszystkim tym, że może sam pobierać 
składki na „zusy” i podatki od pracodaw-
ców i przekazywać je do urzędów. Biura 
kadrowo-płacowe nie mają takiej możli-
wości, więc wystawiają pracodawcy do-
kument z instrukcjami przelewu składek 
bezpośrednio do każdego z urzędów. 

• Przygotowanie regulaminu pracy. Naj-
lepiej zlecić to sekretariatowi socjalne-
mu, jednak jako pracodawca możemy 
także wnieść kilka wymagań w stosunku 
do pracowników, które są dla nas waż-
ne (grafik pracy, informowanie o choro-
bowym, składanie prośby o urlop itp.). 

FORMALNOŚCI PRZY ZATRUDNIENIU 
PIERWSZEGO PRACOWNIKA

Kiedy myślimy już bardzo poważnie 
o zatrudnieniu pierwszego pracow-
nika, jest to znak, że mamy za dużo 
pracy, czyli że nasza firma się rozwija. 
Prowadząc jednoosobową działalność 
w Belgii lub spółkę, wiemy, ile jest for-
malności, żeby nie przeoczyć żadnych 
ważnych spraw. A jak jest z pierwszym 
pracownikiem? Poniżej opiszę najważ-
niejsze formalności do załatwienia, za-
nim pracownik będzie mógł oficjalnie 
przystąpić do pracy w naszej firmie. 
Na szczęście nie musimy wszystkiego 
załatwiać sami. Usługi kadrowo-płaco-
we możemy zlecić tzw. sekretariatowi 
socjalnemu lub innej firmie specjalizu-
jącej się w administracji płac.

vestigings- 
eenheid
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Czas pracy

Czas pracy to czas, w którym pracownik po-
zostaje do dyspozycji pracodawcy. Czas pra-
cy pracowników pełnoetatowych nie może 
przekraczać 9 godzin dziennie lub 38 godzin 
tygodniowo. Sposoby stosowania tego mak-
symalnego tygodniowego czasu pracy zależą 
od układu zbiorowego lub przepisów prawa 
pracy obowiązujących w przedsiębiorstwie. 
Czas trwania każdego okresu pracy nie może 
być krótszy niż trzy godziny.

W szczególnych okolicznościach można od-
stąpić od normalnych limitów czasu pracy. 
W zależności od okoliczności mogą, ale nie 
muszą być spełnione pewne formalności 
(jak np. uprzednie zezwolenie Inspekcji Spo-
łecznej). Przekroczenie limitu dziennego i/
lub tygodniowego uprawnia do wypłaty do-
datku za nadgodziny. Wynosi on co najmniej 
50% normalnego wynagrodzenia za nadgo-
dziny w zwykłe dni robocze i 100% normal-
nego wynagrodzenia za nadgodziny w nie-
dziele i święta. Obowiązkowy odpoczynek 
nadrabiający zaległości musi być przyznany 
również za nadgodziny. W określonych wa-
runkach pracownik może wybrać wynagro-
dzenie za nadgodziny. Od 1 lipca 2021 r. do 
30 czerwca 2023 r. obowiązuje korzystny 
podatkowo system dla pracownika i praco-
dawcy w odniesieniu do pierwszych 180 go-
dzin nadliczbowych w roku kalendarzowym 
przypadających na pracownika.

Pomimo wstępnej administracji i kosztów 
związanych z zatrudnieniem pracowników 
nie zapominajmy, że pracownicy pomogą 
nam dalej rozwijać naszą firmę. Im lepiej 
będziemy  ich  traktowali,  tym większa 
szansa na to, że pozostaną z nami na długi 
czas. Przez cały okres zatrudnienia naszym 
stałym partnerem i wsparciem jest biuro 
kadrowo-płacowe, które odpowie na każ-
de pytanie związane z personelem. 

Jowita Sokołowska
dyrektorka biura kadrowo-płacowego 

Payroll Planet

Nie wszystko jest oczywiście możliwe 
i zgodne z kodeksem pracy, dlatego 
najlepiej jest się doradzić w biurze ka-
drowo-płacowym. 

PIERWSZY PRACOWNIK

Jeśli już spełniliśmy wszystkie powyższe 
formalności, nadszedł czas na zatrudnie-
nie pierwszego pracownika. Pierwszym 
i najważniejszym krokiem do potwierdze-
nia zatrudnienia jest DIMONA, czyli zgło-
szenie pracownika do urzędu RSZ/ONSS. 
Dimona można zgłosić samemu na stronie 
www.socialsecurity.be lub przekazać do 
naszego biura kadrowo-płacowego. 

W stosunku do pracownika powinniśmy 
przygotować następujące dokumenty:
• umowa o pracę,
• regulamin pracy,
• instrukcje i szkolenie BHP podczas przy-
jęcia pracownika do pracy,

• prowadzić ewidencję czasu pracy (trze-
ba przechowywać 5 lat),

• indywidualny pasek pensji.

Często wymagane jest dopasowane ubranie 
robocze i ochronne oraz inne osobiste środ-
ki ochronne dla pracowników. W większości 
przypadków pracodawca jest odpowiedzial-
ny za dostarczenie tych środków pracowni-
kowi. Takiej informacji może udzielić biuro 
kadrowo-płacowe. 

KOSZT PIERWSZEGO PRACOWNIKA

W każdym z trzech regionów Belgii pracodaw-
cy przysługują różne ulgi, jeśli chodzi o składki 
na ubezpieczenie społeczne przy zatrudnianiu 
pracowników. Te ulgi są podobne w każdym 
regionie i obecnie istnieją trzy ich rodzaje:
• Ograniczona strukturalna ulga RSZ/
ONSS, czyli redukcja składek dla pra-
cowników przy niskich zarobkach, wy-
noszących mniej niż 9588,01 euro brut-
to na kwartał. 

• Powyższą ulgę można kumulować z ma-
ksymalnie jedną z innych ulg dla pra-
codawców:
o ulga przy zatrudnieniu starszych
pracowników,

o ulga przy zatrudnieniu pierwszego
pracownika,

o ulga przy zatrudnieniu młodych
pracowników,

o ulga z tytułu redukcji czasu pracy
i czterodniowego tygodnia dla 
całego zakładu,

o itp.
• Premie jako zachęta do zatrudnienia 
pewnych grup pracowników, np. długo-
trwale bezrobotnych.

Pensja brutto czy stawka brutto pracowni-
ka dyktowane są przez komitet parytetowy 
(paritair comité) branży, w której zatrud-
niamy pracownika. Przy ustaleniu stawki 
musimy się także liczyć z funkcją i doświad-
czeniem pracownika. 

Do miesięcznego wynagrodzenia dochodzą 
także ewentualne dodatki takie jak:

• dojazd do pracy,
• przemieszczanie się,
• czeki obiadowe,
• ekoczeki,
• premia roczna,
• wynagrodzenie urlopowe,
• dodatki za pracę na zmianę, w nocy,
• dodatki za nadgodziny,
• dodatki za pracę w niedzielę lub
w święto.

Nie zapominajmy o kosztach biura socjalne-
go, organu BHP i ubezpieczenia od wypad-
ków przy pracy. 

Zanim podejmiemy się zatrudnienia pra-
cownika, warto poprosić w biurze kadro-
wo-płacowym o symulację pełnych kosz-
tów zatrudnienia. 

INNE WAŻNE ASPEKTY ZATRUDNIENIA

Język administracyjny pracodawcy

W zależności od lokalizacji siedziby ope-
racyjnej firmy pracodawcy są zobowiązani 
do używania określonego języka (nider-
landzkiego, francuskiego lub niemieckie-
go) w dokumentach socjalnych dla swoich 
pracowników. Użycie niewłaściwego języ-
ka skutkuje nieważnością dokumentów 
(np. pismo z zawiadomieniem o wypowie-
dzeniu umowy o pracę będzie nieważne, 
jeśli użyto niewłaściwego języka):
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GŁÓD I BRUD
Z powodu współczesnych warunków pogo-
dowych  życie  niedźwiedzi  polarnych może 
się jednak drastycznie skrócić, a wiele mło-
dych osobników nie dożyje nawet dorosło-
ści. Największym bieżącym problemem jest 
głód, a on wraz  z ociepleniem klimatu bę-
dzie się tylko pogłębiał. Coraz częściej matki 
nie  są w  stanie wykarmić  swojego potom-
stwa, a młode niedźwiedzie  skazane  są na 
śmierć  głodową.  Lód na  całej Arktyce  topi 
się w katastrofalnym tempie, a wraz z nim 
znika łatwy dostęp do pożywienia – głównie 
fok. Do tej pory polowania odbywały się za-
zwyczaj zimą, na powierzchni lodu, i w tym 
czasie  niedźwiedzie  gromadziły  tkankę 
tłuszczową na lato, czyli na ten gorszy czas, 
kiedy trudniej było znaleźć ofiary. Z powo-
du wyższych temperatur okres polowań się 
skrócił i większość osobników nie jest w sta-
nie  wystarczająco  zabezpieczyć  się  przed 
nadchodzącym latem. 

Pomimo że są świetnymi pływakami i długo 
wytrzymują pod wodą, niedźwiedzie polar-
ne zmuszone są pokonywać coraz to więk-
sze  odległości wpław w  poszukiwaniu  fok. 
Nierzadko zdarza się, że z takiej „wycieczki” 
nie powracają, bo zabrakło im sił. Z ssaków 
morskich stają się więc dziś bardziej ssakami 
lądowymi  –  przenoszą  poszukiwanie  żyw-
ności w głąb lądu, z dala od morza i dotych-
czasowych gatunków w swoim łańcuchu po-
karmowym. Przez te migracje „za chlebem” 
narażone są na kontakt z człowiekiem. Nie-
rzadko  schodzą  do  ludzkich  siedlisk,  gdzie 
prócz  śmietnikowej  diety  niejednokrotnie 
czeka na nie nabita strzelba.

Innym  problemem  współczesnych  niedź-
wiedzi polarnych może jeszcze nie jest, ale 
już wkrótce będzie zanieczyszczenie środo-
wiska, w tym wód, śmieciami. Wszechobec-

ny mikroplastik  jest  codzienną  dietą  poże-
ranych przez misie zwierząt, a poszukiwania 
żywności w głębi lądu też często kończą się 
zjadaniem plastiku. Docelowo  ten  szczyto-
wy  gatunek w  łańcuchu  pokarmowym bę-
dzie się borykał nie tylko z głodem, ale też 
z chorobami, można by rzec – cywilizacyjny-
mi. Oczywiście dotyczyć one będą każdego 
innego, szczególnie wodnego, gatunku.

KATASTROFALNE 69 PROC.
Mało  optymistyczne  wnioski  dla  całego 
świata  płyną  z  tegorocznego  raportu WWF 
pod nazwą  „Żyjąca planeta”  („Living Planet 
Report”).  Nie  ma  złudzeń  co  do  kondycji 
bioróżnorodności,  która  została  poddana 
wnikliwym  badaniom  na  przełomie  blisko 
pięciu dekad. Od 1970 r., kiedy to rozpoczęto 
obserwowanie  liczebności  poszczególnych 
dzikich gatunków zwierząt  (ssaków, ptaków, 
ryb,  płazów,  gadów)  na  całym  świecie,  od-
notowano uśredniony ich spadek o 69 proc.! 
Największy  spadek  populacji  zauważono 
w Ameryce Środkowej i na Karaibach (śred-
nio  o  94  proc.),  trochę  mniejszy  w  Afryce 
(66 proc.) i Azji Pacyficznej (55 proc.). Fatal-
nie wypadły też populacje gatunków słodko-
wodnych – ubyło ich średnio o 83 proc. 

Uśrednione 69 proc. to swoista diagnoza dla 
współczesnych ekosystemów, które ubożeją 
dosłownie z  roku na  rok o miliony osobni-
ków.  Zapowiadana  na  najbliższe  dekady 
katastrofa  ekologiczna  nie  daje  żadnych 
szans  na  odwrócenie  tego  trendu.  Jej  po-
wody są jasne: degradacja i utrata siedlisk, 
nadmierna eksploatacja, rozprzestrzenienie 
się gatunków inwazyjnych, zanieczyszczenie 
środowiska  i  –  kluczowa  dla  niedźwiedzia 
polarnego – zmiana klimatu. Można jednak 

jeszcze spowolnić tę katastrofę (bo odwołać 
raczej  się  jej  już  nie  da).  Do  spowolnienia 
niezbędna  jest  oczywiście  międzynarodo-
wa  jedność  w  polityce  proekologicznej, 
ograniczająca  masowo  emisję  gazów  cie-
plarnianych,  efektywnie  promująca  nowy 
model  gospodarki  żywnościowej  (zarówno 
w produkcji,  jak  i  konsumpcji)  oraz  aktyw-
nie  wspierająca  ochronę  poszczególnych 
ekosystemów i ich mieszkańców.

WALKA O BIORÓŻNORODNOŚĆ
Między 7  a 19 grudnia 2022  r. w Montrealu 
odbędzie się 15. Konferencja ONZ w sprawie 
Bioróżnorodności  Klimatycznej.  Biorąc  pod 
uwagę raport LPR i uśredniony wskaźnik spad-
ku liczebności gatunków na poziomie 69 proc., 
na wokandzie pojawi się wzmożona ochrona 
lądów  i  oceanów do  2030  r.  oraz  określenie 
celów  światowej  polityki w  zakresie ochrony 
bioróżnorodności do 2050 r. Główne zagadnie-
nia, które powinny znaleźć wspólną zgodę, to 
m.in. przywrócenie 6 miliardów hektarów zie-
mi i oceanów planecie i przyrodzie, przywró-
cenie  bioróżnorodności  na  zdegradowanych 
obszarach  w  wyniku  działalności  człowieka 
(rolniczej, rybackiej,  leśnej  i  innej), eliminacja 
niebezpiecznych  lub  zakazanych  praktyk  go-
dzących  w  poszczególne  populacje  (np.  nie-
legalne  czy  niebezpieczne  połowy,  polowa-
nia,  handel).  Oraz,  oczywiście  najważniejsze, 
znalezienie środków na finansowanie praktyk 
wspierających ochronę ekosystemów i bioróż-
norodność gatunków. Decyzje te, jeśli zostaną 
podjęte,  sfinansowane  i  wsparte  efektywną 
polityką w zakresie ochrony klimatu oraz likwi-
dacji zanieczyszczeń, mogą być szansą na prze-
trwanie  dla  wielu  gatunków  w  najbliższych 
dekadach. W tym – mogą być ogromną szansą 
dla niedźwiedzia polarnego, który bez wspar-
cia człowieka (ale wskutek jego ekspansywnej 
działalności) skazany jest na zagładę w przecią-
gu kilku nadchodzących dekad.

Ewelina Wolna-Olczak

była działalność kłusowników – na przełomie 
XX  i  XXI w.  spowodowała  ona  bardzo  duży 
spadek niedźwiedziej populacji. 

Przez blisko dwie dekady udało się stworzyć 
prawo, które chroni niedźwiedzie przed za-
chłannym człowiekiem. W wielu miejscach 
na  świecie  niedźwiedzie  zaczęły  się  odra-
dzać  w  naturalnych  warunkach,  osiągając 
łączną liczbę ok. 25–30 tysięcy. Już w ostat-
nich latach jednak szacuje się spadek popu-
lacji o kilka tysięcy i coraz częściej mówi się 
o  zmniejszającym  się  z  roku na  roku przy-
roście gatunku. Głównym zagrożeniem dzi-
siaj nie  są bowiem kłusownicy, ale  zmiany 
klimatyczne  (topniejący  lód!)  i  zanieczysz-
czenia  (śmieci),  które  powodują  kurczenie 

się siedlisk naturalnych niedźwiedzia po-
larnego. Dlatego można mu dzisiaj 

przyznać z powodzeniem sta-
tus  gatunku  narażonego 
na wyginięcie, i to nie-
stety w  dość  bliskiej 
perspektywie.

NA KLIMATYCZNYM CELOWNIKU
Nie  wiemy,  ile  dokładnie  jest  na  świecie 
niedźwiedzi  polarnych.  Liczenie  populacji 
dorosłych  osobników  i  potomstwa  generu-
je  bardzo  duże  koszty,  więc  nie  inwestuje 
się  w  to  zbędnych  środków.  Z  szacunków 
naukowców wynika, że cały gatunek to oko-
ło  20–25  tys.  osobników  wolno  żyjących 
w 19 subpopulacjach na terenie Arktyki. Jest 
to dość dużo, patrząc na gatunki zagrożone 
wyginięciem lub wymierające już teraz. Jed-
nak  nadziei  dla  niedźwiedzi  polarnych  nie 

ma zbyt wiele. Kiedyś główną przy-
czyną  ich  wymierania 
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NIEDŹWIEDŹ POLARNY:
w drodze przez globalne 
ocieplenie MIĘDZY LODEM A WODĄ

Niedźwiedzie  polarne  postrzegane  są  jako 
ssaki morskie  ze  względu  na  ścisłą  relację 
z morzem  podczas  całego  życia.  Polują  na 
foki  na  lodach  i w wodach wokół  bieguna 
północnego, na Morzu Arktycznym. Najwię-
cej jest ich w Kanadzie, gdzie żyje ok. 2/3 po-
pulacji. Licznie pojawiają się na Grenlandii, 
w Norwegii, Rosji, Stanach Zjednoczonych, 
jednak przy postępującym ociepleniu klima-
tu prawdopodobnie  już w  roku 2040  jedy-
nym  ich  naturalnym  środowiskiem  będzie 
Kanada. Natomiast jeśli zmiany klimatyczne 
będą postępować w tak intensywnym tem-
pie, jak dotychczas, do końca stulecia praw-
dopodobnie w ogóle już nie będzie osobni-
ków żyjących na wolności.

Te  urocze  niedźwiedzie  są  samotnikami. 
Mimo że przyzwyczailiśmy się do zdjęć wę-
drującej przez lodowce niedźwiedziej rodzi-
ny  (zazwyczaj matki  z dwojgiem młodych), 
to tak naprawdę dorosłe życie niedźwiedzie 
spędzają  osobno,  przemierzając  setki  kilo-
metrów po lądzie i w wodzie. Polują na foki 
na  lodzie, co zajmuje  im dużą część czasu. 
Spotykają się zazwyczaj tylko w okresie go-
dowym, przypadającym na maj. Młode ro-
dzą  się  na  przełomie  roku,  zazwyczaj  pod 
koniec grudnia i na początku stycznia, zwy-
kle w parach – rzadko zdarzają się u niedź-
wiedzic ciąże pojedyncze lub potrójne. No-
worodki są nieduże – jak średniej wielkości 
gryzoń,  a  gdy  po  3–4 miesiącach  pierwszy 
raz wychodzą z legowiska, mają już rozmia-
ry  dorosłego  kota.  Z  mamą  spędzają  dwa 
pierwsze  lata,  by  potem  zacząć  samotne 
życie.  Na  wolności  żyją  ok.  15–18  lat.  Re-
kordzistką pod względem wieku była niedź-
wiedzica Debby z kanadyjskiego zoo, która 
dożyła aż 42 lat. 

Z czym kojarzy się zima? Większość z nas odpowie: ze śniegiem. 
A w tym śniegu brodzi samotnie biały (z pozoru) miś, przemierza-
jąc lodowce. Pomimo że populacja tego gatunku nie należy jeszcze 
do skrajnie zagrożonych, warto o tych zwierzętach pomyśleć – przy 
okazji Dnia Narodzin Niedźwiedzi Polarnych  (29 grudnia),  publi-
kacji tegorocznego raportu WWF na temat zanikania gatunków, 
a także przypadającej na grudzień konferencja ONZ o bioróżno-
rodności biologicznej (CBD COP 15). Misie te są rzadko małe i nie 
zawsze słodkie; należą do jednych z najniebezpieczniejszych zwie-
rząt na swoim terenie. Niestety, już wkrótce mogą trafić w poczet 
gatunków zagrożonych, a nawet… wymarłych. 
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GŁÓD I BRUD
Z powodu współczesnych warunków pogo-
dowych  życie  niedźwiedzi  polarnych może 
się jednak drastycznie skrócić, a wiele mło-
dych osobników nie dożyje nawet dorosło-
ści. Największym bieżącym problemem jest 
głód, a on wraz  z ociepleniem klimatu bę-
dzie się tylko pogłębiał. Coraz częściej matki 
nie  są w  stanie wykarmić  swojego potom-
stwa, a młode niedźwiedzie  skazane  są na 
śmierć  głodową.  Lód na  całej Arktyce  topi 
się w katastrofalnym tempie, a wraz z nim 
znika łatwy dostęp do pożywienia – głównie 
fok. Do tej pory polowania odbywały się za-
zwyczaj zimą, na powierzchni lodu, i w tym 
czasie  niedźwiedzie  gromadziły  tkankę 
tłuszczową na lato, czyli na ten gorszy czas, 
kiedy trudniej było znaleźć ofiary. Z powo-
du wyższych temperatur okres polowań się 
skrócił i większość osobników nie jest w sta-
nie  wystarczająco  zabezpieczyć  się  przed 
nadchodzącym latem. 

Pomimo że są świetnymi pływakami i długo 
wytrzymują pod wodą, niedźwiedzie polar-
ne zmuszone są pokonywać coraz to więk-
sze  odległości wpław w  poszukiwaniu  fok. 
Nierzadko zdarza się, że z takiej „wycieczki” 
nie powracają, bo zabrakło im sił. Z ssaków 
morskich stają się więc dziś bardziej ssakami 
lądowymi  –  przenoszą  poszukiwanie  żyw-
ności w głąb lądu, z dala od morza i dotych-
czasowych gatunków w swoim łańcuchu po-
karmowym. Przez te migracje „za chlebem” 
narażone są na kontakt z człowiekiem. Nie-
rzadko  schodzą  do  ludzkich  siedlisk,  gdzie 
prócz  śmietnikowej  diety  niejednokrotnie 
czeka na nie nabita strzelba.

Innym  problemem  współczesnych  niedź-
wiedzi polarnych może jeszcze nie jest, ale 
już wkrótce będzie zanieczyszczenie środo-
wiska, w tym wód, śmieciami. Wszechobec-

ny mikroplastik  jest  codzienną  dietą  poże-
ranych przez misie zwierząt, a poszukiwania 
żywności w głębi lądu też często kończą się 
zjadaniem plastiku. Docelowo  ten  szczyto-
wy  gatunek w  łańcuchu  pokarmowym bę-
dzie się borykał nie tylko z głodem, ale też 
z chorobami, można by rzec – cywilizacyjny-
mi. Oczywiście dotyczyć one będą każdego 
innego, szczególnie wodnego, gatunku.

KATASTROFALNE 69 PROC.
Mało  optymistyczne  wnioski  dla  całego 
świata  płyną  z  tegorocznego  raportu WWF 
pod nazwą  „Żyjąca planeta”  („Living Planet 
Report”).  Nie  ma  złudzeń  co  do  kondycji 
bioróżnorodności,  która  została  poddana 
wnikliwym  badaniom  na  przełomie  blisko 
pięciu dekad. Od 1970 r., kiedy to rozpoczęto 
obserwowanie  liczebności  poszczególnych 
dzikich gatunków zwierząt  (ssaków, ptaków, 
ryb,  płazów,  gadów)  na  całym  świecie,  od-
notowano uśredniony ich spadek o 69 proc.! 
Największy  spadek  populacji  zauważono 
w Ameryce Środkowej i na Karaibach (śred-
nio  o  94  proc.),  trochę  mniejszy  w  Afryce 
(66 proc.) i Azji Pacyficznej (55 proc.). Fatal-
nie wypadły też populacje gatunków słodko-
wodnych – ubyło ich średnio o 83 proc. 

Uśrednione 69 proc. to swoista diagnoza dla 
współczesnych ekosystemów, które ubożeją 
dosłownie z  roku na  rok o miliony osobni-
ków.  Zapowiadana  na  najbliższe  dekady 
katastrofa  ekologiczna  nie  daje  żadnych 
szans  na  odwrócenie  tego  trendu.  Jej  po-
wody są jasne: degradacja i utrata siedlisk, 
nadmierna eksploatacja, rozprzestrzenienie 
się gatunków inwazyjnych, zanieczyszczenie 
środowiska  i  –  kluczowa  dla  niedźwiedzia 
polarnego – zmiana klimatu. Można jednak 

jeszcze spowolnić tę katastrofę (bo odwołać 
raczej  się  jej  już  nie  da).  Do  spowolnienia 
niezbędna  jest  oczywiście  międzynarodo-
wa  jedność  w  polityce  proekologicznej, 
ograniczająca  masowo  emisję  gazów  cie-
plarnianych,  efektywnie  promująca  nowy 
model  gospodarki  żywnościowej  (zarówno 
w produkcji,  jak  i  konsumpcji)  oraz  aktyw-
nie  wspierająca  ochronę  poszczególnych 
ekosystemów i ich mieszkańców.

WALKA O BIORÓŻNORODNOŚĆ
Między 7  a 19 grudnia 2022  r. w Montrealu 
odbędzie się 15. Konferencja ONZ w sprawie 
Bioróżnorodności  Klimatycznej.  Biorąc  pod 
uwagę raport LPR i uśredniony wskaźnik spad-
ku liczebności gatunków na poziomie 69 proc., 
na wokandzie pojawi się wzmożona ochrona 
lądów  i  oceanów do  2030  r.  oraz  określenie 
celów  światowej  polityki w  zakresie ochrony 
bioróżnorodności do 2050 r. Główne zagadnie-
nia, które powinny znaleźć wspólną zgodę, to 
m.in. przywrócenie 6 miliardów hektarów zie-
mi i oceanów planecie i przyrodzie, przywró-
cenie  bioróżnorodności  na  zdegradowanych 
obszarach  w  wyniku  działalności  człowieka 
(rolniczej, rybackiej,  leśnej  i  innej), eliminacja 
niebezpiecznych  lub  zakazanych  praktyk  go-
dzących  w  poszczególne  populacje  (np.  nie-
legalne  czy  niebezpieczne  połowy,  polowa-
nia,  handel).  Oraz,  oczywiście  najważniejsze, 
znalezienie środków na finansowanie praktyk 
wspierających ochronę ekosystemów i bioróż-
norodność gatunków. Decyzje te, jeśli zostaną 
podjęte,  sfinansowane  i  wsparte  efektywną 
polityką w zakresie ochrony klimatu oraz likwi-
dacji zanieczyszczeń, mogą być szansą na prze-
trwanie  dla  wielu  gatunków  w  najbliższych 
dekadach. W tym – mogą być ogromną szansą 
dla niedźwiedzia polarnego, który bez wspar-
cia człowieka (ale wskutek jego ekspansywnej 
działalności) skazany jest na zagładę w przecią-
gu kilku nadchodzących dekad.

Ewelina Wolna-Olczak

była działalność kłusowników – na przełomie 
XX  i  XXI w.  spowodowała  ona  bardzo  duży 
spadek niedźwiedziej populacji. 

Przez blisko dwie dekady udało się stworzyć 
prawo, które chroni niedźwiedzie przed za-
chłannym człowiekiem. W wielu miejscach 
na  świecie  niedźwiedzie  zaczęły  się  odra-
dzać  w  naturalnych  warunkach,  osiągając 
łączną liczbę ok. 25–30 tysięcy. Już w ostat-
nich latach jednak szacuje się spadek popu-
lacji o kilka tysięcy i coraz częściej mówi się 
o  zmniejszającym  się  z  roku na  roku przy-
roście gatunku. Głównym zagrożeniem dzi-
siaj nie  są bowiem kłusownicy, ale  zmiany 
klimatyczne  (topniejący  lód!)  i  zanieczysz-
czenia  (śmieci),  które  powodują  kurczenie 

się siedlisk naturalnych niedźwiedzia po-
larnego. Dlatego można mu dzisiaj 

przyznać z powodzeniem sta-
tus  gatunku  narażonego 
na wyginięcie, i to nie-
stety w  dość  bliskiej 
perspektywie.

NA KLIMATYCZNYM CELOWNIKU
Nie  wiemy,  ile  dokładnie  jest  na  świecie 
niedźwiedzi  polarnych.  Liczenie  populacji 
dorosłych  osobników  i  potomstwa  generu-
je  bardzo  duże  koszty,  więc  nie  inwestuje 
się  w  to  zbędnych  środków.  Z  szacunków 
naukowców wynika, że cały gatunek to oko-
ło  20–25  tys.  osobników  wolno  żyjących 
w 19 subpopulacjach na terenie Arktyki. Jest 
to dość dużo, patrząc na gatunki zagrożone 
wyginięciem lub wymierające już teraz. Jed-
nak  nadziei  dla  niedźwiedzi  polarnych  nie 

ma zbyt wiele. Kiedyś główną przy-
czyną  ich  wymierania 
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NIEDŹWIEDŹ POLARNY:
w drodze przez globalne 
ocieplenie MIĘDZY LODEM A WODĄ

Niedźwiedzie  polarne  postrzegane  są  jako 
ssaki morskie  ze  względu  na  ścisłą  relację 
z morzem  podczas  całego  życia.  Polują  na 
foki  na  lodach  i w wodach wokół  bieguna 
północnego, na Morzu Arktycznym. Najwię-
cej jest ich w Kanadzie, gdzie żyje ok. 2/3 po-
pulacji. Licznie pojawiają się na Grenlandii, 
w Norwegii, Rosji, Stanach Zjednoczonych, 
jednak przy postępującym ociepleniu klima-
tu prawdopodobnie  już w  roku 2040  jedy-
nym  ich  naturalnym  środowiskiem  będzie 
Kanada. Natomiast jeśli zmiany klimatyczne 
będą postępować w tak intensywnym tem-
pie, jak dotychczas, do końca stulecia praw-
dopodobnie w ogóle już nie będzie osobni-
ków żyjących na wolności.

Te  urocze  niedźwiedzie  są  samotnikami. 
Mimo że przyzwyczailiśmy się do zdjęć wę-
drującej przez lodowce niedźwiedziej rodzi-
ny  (zazwyczaj matki  z dwojgiem młodych), 
to tak naprawdę dorosłe życie niedźwiedzie 
spędzają  osobno,  przemierzając  setki  kilo-
metrów po lądzie i w wodzie. Polują na foki 
na  lodzie, co zajmuje  im dużą część czasu. 
Spotykają się zazwyczaj tylko w okresie go-
dowym, przypadającym na maj. Młode ro-
dzą  się  na  przełomie  roku,  zazwyczaj  pod 
koniec grudnia i na początku stycznia, zwy-
kle w parach – rzadko zdarzają się u niedź-
wiedzic ciąże pojedyncze lub potrójne. No-
worodki są nieduże – jak średniej wielkości 
gryzoń,  a  gdy  po  3–4 miesiącach  pierwszy 
raz wychodzą z legowiska, mają już rozmia-
ry  dorosłego  kota.  Z  mamą  spędzają  dwa 
pierwsze  lata,  by  potem  zacząć  samotne 
życie.  Na  wolności  żyją  ok.  15–18  lat.  Re-
kordzistką pod względem wieku była niedź-
wiedzica Debby z kanadyjskiego zoo, która 
dożyła aż 42 lat. 

Z czym kojarzy się zima? Większość z nas odpowie: ze śniegiem. 
A w tym śniegu brodzi samotnie biały (z pozoru) miś, przemierza-
jąc lodowce. Pomimo że populacja tego gatunku nie należy jeszcze 
do skrajnie zagrożonych, warto o tych zwierzętach pomyśleć – przy 
okazji Dnia Narodzin Niedźwiedzi Polarnych  (29 grudnia),  publi-
kacji tegorocznego raportu WWF na temat zanikania gatunków, 
a także przypadającej na grudzień konferencja ONZ o bioróżno-
rodności biologicznej (CBD COP 15). Misie te są rzadko małe i nie 
zawsze słodkie; należą do jednych z najniebezpieczniejszych zwie-
rząt na swoim terenie. Niestety, już wkrótce mogą trafić w poczet 
gatunków zagrożonych, a nawet… wymarłych. 
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	Poczucie bezpieczeństwa w sobie i w świecie to temat rzeka. Od niego naj-
częściej zaczyna się i na nim kończy rozmowa w gabinecie psychologicznym. 
To temat z gatunku absolutnie podstawowych, bo czy można być szczęśliwym 
i życiowo spełnionym, mając zachwiane poczucie bezpieczeństwa? A co zro-
bić, gdy go w sobie nie mamy? Czy da się je wypracować? Czy zależy ono od 
sytuacji zewnętrznej? I dlaczego jedni mają go tyle, że w każdej chwili gotowi 
są pójść na barykady, a innych wyjście z domu po zakupy napawa lękiem? 
Spróbujmy to trochę uporządkować.

	Niezwykle interesujące badania z zakresu epigenetyki, czyli nauki zajmującej 
się zmianami genetycznymi spowodowanymi czynnikami zewnętrznymi oraz 
dziedziczeniem genów, wykazują, że nasze nastawienie do życia może być 
kształtowane na poziomie DNA już w życiu płodowym poprzez emocje noszą-
cej nas w łonie matki. I prawdopodobnie już wtedy kształtują się podwaliny 
tego, na ile w późniejszym życiu będziemy czuć się bezpiecznie. Można zatem 
z wysokim prawdopodobieństwem założyć, że jeśli kobieta w okresie ciąży po-
zostaje pod wpływem silnego stresu, to hormony stresu przenikają za pomocą 
łożyska do krwi nienarodzonego dziecka. Mamy zatem w tym przypadku do 
czynienia z pewnymi uwarunkowaniami genetycznymi. I tak jedne maluchy 
w momencie narodzin są spokojniejsze, a inne nie.

	Kolejną równie ważną kwestią jest przekaz rodzinny i kulturowy, jaki wynosimy 
z domu. Jeśli bowiem przez pierwsze 18 czy 20 lat żyjemy w rodzinie generu-
jącej pełną nieufności i lęku postawę wobec przyszłości, to trudno postrzegać 
świat jako dobry i pełen obiecujących zdarzeń. Będziemy się go raczej bali i zło-
wrogo mu się przyglądali z oddali. Można powiedzieć, że przez tego rodzaju wy-
chowanie zostaliśmy przez najbliższych zainfekowani lękiem, co nie pozostanie 
bez wpływu na jakość naszego dorosłego życia. Jakie zatem będą skutki wyra-
stania w lękowym domu? Reagowanie nieadekwatnie do sytuacji, niezbyt dobre 
radzenie sobie w relacjach społecznych, unikanie życiowych lub zawodowych 
wyzwań (choćby były skrojone na nasze możliwości) lub postawa agresywna. 
Warto dodać, iż funkcjonowanie z wysokim poziomem lęku zazwyczaj wygląda 
tak, że im więcej murów i zabezpieczeń, tym bardziej narasta w nas napięcie 
i mała nieuwaga może spowodować eksplozję skumulowanych lęków.

	Poczucie bezpieczeństwa zależy także od temperamentu, a konkretniej od 
reaktywności, czyli ilości bodźców, których potrzebujemy, by czuć się dobrze. 
I tak jedni potrzebują ich dużo, a inni mało. To właśnie zapotrzebowanie na 
adrenalinę, której poszukujemy, aby osiągnąć optymalny poziom pobudzenia, 
określa poziom naszej reaktywności. Bardzo się w tym względzie różnimy. 
I tutaj gatunek ludzki można podzielić na dwie grupy. Tzw. osoby niskoreak-

tywne, aby czuć się dobrze, potrzebują silnej stymulacji. Lubią krwawe horrory, 
uprawiają niebezpieczne sporty i doładowują się energetycznie za pomocą 
silnych, intensywnych przeżyć. Dopiero wtedy czują, że żyją. Ma być dużo 
i ma się dziać. Druga grupa to tzw. osoby wysokoreaktywne, czy też wysoko 
wrażliwe, delikatne emocjonalnie. Życie duchowe dostarcza im tylu przeżyć 
i emocji, że raczej nie poszukują ich więcej w świecie zewnętrznym. Najbar-
dziej cenią sobie święty spokój. Zdecydowanie unikają nadmiaru bodźców 
i silnie stymulujących form aktywności, bo są im one niepotrzebne.

	Czy warto zatem się trudzić, aby zwiększyć swoje poczucie bezpieczeństwa? 
Jak najbardziej! Co więcej, większość z nas (o ile nie wszyscy) się w tej spra-
wie trudzi. Trzeba jednak pilnować, aby zmierzać w tym trudzie we właściwą 
stronę. Na początek niezbędna jest umiejętność odróżniania faktów od na-
szych (lub cudzych) interpretacji. Bo to zazwyczaj nie fakty chwieją naszym 
poczuciem bezpieczeństwa, ale ich interpretacja. To my nadajemy faktom zna-
czenie i ładunek emocjonalny. Już sama świadomość tego, że od nas zależy, 
co zrobimy z danym zdarzeniem, pozwala nam pozostać w kontakcie z rze-
czywistością i utrzymać grunt pod nogami. Chcielibyśmy, aby było lekko, łatwo 
i przyjemnie, ale pamiętajmy: pracę nad opanowaniem własnych lęków trzeba 
zacząć od pracy nad własnym wnętrzem. Nie ma innej drogi, niż słuchanie 
swoich lęków, rozpoznawanie ich, a następnie zrozumienie, skąd się biorą. 
Dość często zdarza się, że ludzie osadzają swoje poczucie bezpieczeństwa 
w drugim człowieku. Przestrzegam, iż nie jest to najlepszy pomysł. Bo co się 
stanie, kiedy nasz dobrostan, szczęście i komfort psychiczny ulokowaliśmy 
w człowieku, który od nas odchodzi? No właśnie. On odejdzie, a wraz z nim 
to, co tak misternie przez lata wypracowywaliśmy, tylko że zamiast w sobie, to 
w kimś innym.

	Poczucia bezpieczeństwa nie zbudujemy, odgradzając się od świata i unikając 
zagrożeń czy ryzyka. Życie jest nieprzewidywalne i nie da się go zaplanować. 
Paradoks polega na tym, że najbardziej straszy nas nasz własny mózg, któ-
ry za wszelką cenę usiłuje nas utrzymać przy życiu. Stąd właśnie tyle w nim 
ośrodków, których zadaniem jest natychmiastowe wykrywanie każdego poten-
cjalnego zagrożenia. Układ nerwowy ocenia poziom naszego bezpieczeństwa 
na podstawie stanu naszych organów wewnętrznych (w stresie boli nas brzuch 
albo nie możemy nic przełknąć) czy mięśni (najczęściej karku i barków). Emo-
cje powstające pod wpływem stresujących, zagrażających naszemu bezpie-
czeństwu wydarzeń dłużej się utrzymują i są trudniejsze do przeżycia niż te 
związane z wydarzeniami pozytywnymi. Trudno się zresztą dziwić umysłowi, 
że jest w stanie nieustannej czujności i niepokoju. Lata ewolucji go do tego 
przystosowały.

	Najważniejsze, z czym chciałabym państwa zostawić, to uświadomienie sobie, 
że poczucie bezpieczeństwa zależne od czynników zewnętrznych jest bardzo 
złudne. Proszę nie dać się na to nabrać. Można być szczęśliwym w chorobie 
i w czasie wojny, a bardzo nieszczęśliwym, wiodąc dostatnie i wygodne życie. 
Możemy gonić za bezpieczeństwem zależnym od drugiego człowieka, od pra-
cy czy znajomych. Możemy poddać się zakupoholizmowi i otoczyć rzeczami 
jak tarczą ochronną. Każdy ma wybór. I pewnie nawet chwilowo pozbędziemy 
się lęków. Prawdziwe i stabilne poczucie bezpieczeństwa wynika jednak z głę-
bokiego przekonania i poczucia, że człowiek jest częścią czegoś większego 
i że zmiana, choć budzi niepokój, jest istotą naszego życia.

Aleksandra Szewczyk
psycholog

Od czego zależy nasze  
poczucie bezpieczeństwa?
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Czekam na grudzień z niecierpliwością. 
W listopadzie budzę się i wstaję w ciemno-
ściach, a po pracy wracam do domu także 
w ciemnościach. Zimny deszcz, spadające 
liście i wilgoć przenikająca do szpiku kości 
nie nastrajają mnie optymistycznie. Dlate-
go kiedy pojawiają się światełka, świeczki 
i błyszczące ozdoby na ulicach i w oknach, 
mój nastrój się zmienia i zaczynam tęsknić 
za czasem świąt Bożego Narodzenia. 

Mieszkam w Belgii od ponad 20 lat. Świę-
ta Bożego Narodzenia spędzałam na wiele 
sposobów. Były lata, kiedy zostawaliśmy na 
miejscu i świętowaliśmy tylko w gronie mo-
ich najbliższych, czasem dołączała do nas 
rodzina z Polski albo przychodzili znajomi 
i przyjaciele, którzy też zostali w tym czasie 
w Belgii. Przez wiele lat jeździliśmy do Pol-
ski. Z czasem te wyjazdy zaczęły nam się ko-
jarzyć z niekończącą się falą samochodów 
na niemieckiej autostradzie z wszelkiej ma-
ści rejestracjami. Ale kiedy wjeżdżaliśmy na 
staję benzynową, zdawaliśmy sobie sprawę 
z tego, że 90 proc. podróżnych to Polacy 
wracający na święta do kraju. A zdarzało się 
też, że święta spędzaliśmy w innym kraju 
Europy lub na drugim krańcu świata.

Gdziekolwiek byłam, chciałam, żeby był to 
czas skoncentrowany na rodzinie i najbliż-
szych. Czas odwiedzania, spotykania się 
z osobami, z którymi nie udało mi się zbyt 
często spotkać w ciągu roku albo z którymi 
nie widziałam się od dawna. Wspólne posił-
ki, nieraz po prostu kawa i ciasto i złożenie 
sobie życzeń świątecznych – to dodawało 
specjalnego uroku i magii temu okreso-
wi. W niektórych latach „grafik spotkań” 
był tak napięty, że po świętach miałam 
ochotę na jeszcze kilka dni wolnego, żeby 
odpocząć. Nasza polska gościnność powo-
dowała, że niekiedy kończyliśmy na trzech 
dużych posiłkach jednego dnia, ponieważ 
w każdym domu czekał na nas suto zasta-
wiony stół, bo „przecież nie możemy was 
głodnych wypuścić do domu”.

Lubię polską tradycję Bożego Narodzenia. 
To, że zaczynamy Wigilią, a okres świą-
teczny trwa przynajmniej trzy dni albo jest 
przedłużany nawet do sylwestra. Lubię to, 
że myśląc o świętach, myślę o kilku dniach, 
a nie o weekendzie. Lubię czas prezentów, 
wspólnych posiłków, specjalnych potraw. 

Wiem, że czasem jako Polacy przesadzamy 
w niektórych aspektach: nieśmiertelny karp 
smażony w panierce, którego musi zjeść 
każdy (ja już od dawna unikam), góra pre-
zentów od każdego w rodzinie, nawet jeśli 
oznacza to ok. 20 na osobę, zapracowane 
kobiety w kuchni i mężczyźni uganiający się 
za choinką w ostatni dzień. Często to przera-
sta nawet najbardziej zorganizowanych i do-
prowadza do kłótni i sprzeczek. No i ostatnio 
często praktykowane rozmawianie o polityce 
przy świątecznym stole. Z reguły kończy się 
katastrofą i brakiem kontaktu na najbliższe 
miesiące, aż do… następnych świąt.

I to wszystko stawia mnie dziś przed pyta-
niem: Jak chcę spędzić święta w tym roku? 
Co jest ważne? Co nie ma znaczenia? Czego 
mogę się pozbyć? A czego na pewno nie chcę 
odpuścić? Czego stanowczo odmawiam? 
I czego nowego chcę spróbować w te święta? 

Zapraszam cię do zadania sobie tych pytań 
już teraz, kiedy masz czas zaplanować, prze-
dyskutować albo poinformować o swoich 
planach najbliższych i znajomych. Jakiekol-
wiek decyzje podejmiesz, trzymaj się ich. 
Przemyśl je teraz, kiedy jeszcze jest trochę 
czasu i możesz na wiele rzeczy spojrzeć 
z perspektywy, a nie w świątecznej gorączce.

W tym roku na święta mam trzy życzenia 
i postanowienia. 

Pierwsze: chcę mieć czas dla siebie. Chcę 
na dzień lub dwa wyjść z „autopilota” swo-
jej codzienności i z zapełnionego kalenda-
rza. Spędzę czas dla siebie, czytając książkę, 
i tym razem biorę jedną (nie pięć). Chcę ją 
przeczytać, nie patrząc co chwila na zega-
rek. I chcę ją przeczytać pod kocem, z cie-
płym napojem w ręce. To będzie mój „de-
toks” od codzienności. 

Drugie: chcę się spotkać z najbliższymi, któ-
rzy „zasilają” mnie i dają mi dobrą energię. 
Nie chcę w te święta poświęcać czasu oso-
bom, po spotkaniu których czuję się zmę-
czona albo zła. Nie chcę być z kimś, kto nie 
szanuje mnie jako kobiety (i uważa, że powin-
nam zasuwać w kuchni) lub jako osoby, któ-
ra ma swoje zdanie i przekonania. Nie daję 
przyzwolenia na to, żeby ktoś mnie poniżał, 
uważał, że wie lepiej, i co gorsza, narzucał mi 
swoje zdanie lub pouczał, jak mam żyć.

I trzecie: skupię uwagę na tych, na których 
mi zależy i których kocham. Będę z nimi 
w pełni, będę ich więcej słuchać (a nie wię-
cej do nich mówić), będę z nimi wspólnie 
gotować, bawić się, chodzić na spacery 
i słuchać muzyki. Pozbędę się „zagłuszaczy 
relacji” między ludźmi: wyłączę telewizor 
i radio. W zamian kupię planszówki albo 
puzzle (rok temu w pięć osób ułożyliśmy 
puzzle z 1000 małych kawałeczków), znaj-
dę przepisy na proste potrawy, które można 
łatwo zrobić z dziećmi lub z mamą. 

Może proste i niezbyt wymagające życze-
nia, ale będą wymagać ode mnie trochę 
skupionej intencji, mówienia „nie” i zapla-
nowania czasu. Mam dużą ochotę na dobry 
czas w te święta.

PS Mała refl eksja na zakończenie. Kilka dni 
temu słuchałam audycji z osobą, która w tym 
roku nie zdecydowała się pojechać do rodzi-
ny na święta. Kilka lat temu wyprowadziła 
się z domu rodzinnego i mieszka w innym 
mieście. Zdała sobie sprawę z tego, że do tej 
pory święta kojarzyły jej się z tym, że mama 
spędza godziny w kuchni i narzeka, jak dużo 
ją to wszystko kosztuje wysiłku i energii. Tato 
z kolei sprawdza ją za każdym razem, jak so-
bie radzi poza domem i czy już znalazła part-
nera. Między sobą rodzice rywalizują, które 
jest ważniejsze w jej życiu. A ponieważ jest 
jedynaczką, to cała uwaga jest skupiona na 
niej. To wszystko zawsze prowadzi do nie-
uniknionej awantury przy świątecznym stole. 
Postanowiła w tym roku nie przeżywać tego 
znowu. Zadzwoniła do nich i powiadomiła 
o swojej decyzji. Była zaskoczona ich reak-
cją. Stwierdzili, że jeżeli nie przyjedzie, to 
nie będą robić świąt. Doszła do wniosku, że 
może właśnie taki inny czas świąteczny po-
zwoli im wszystkim z innej perspektywy oce-
nić, jak chcą ten czas spędzić za rok. 

autorka: 
członkini Centrum Antyprzemocowego 

Elles pour Elles
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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

Fundusz CM oferuje szeroki pakiet usług i świadczeń, takich jak dodatkowa 
refundacja okularów lub soczewek kontaktowych, opieki w podróży, trans-
portu medycznego, opieki w połogu itp. Ich pełną listę można znaleźć na 
stronie www.cm.be/voordelen. Z tych usług i świadczeń można korzystać 
tylko pod warunkiem prawidłowego opłacania składki CM.

Co się dzieje w razie nieopłacenia składki CM?
Podobnie jak inne fundusze zdrowia, fundusz CM ma obowiązek reagowa-
nia w przypadku zaległych płatności. Jeśli nie zapłacą Państwo składek CM 
za okres 24miesięcy, zakończy się Państwa prawo do korzystania z usług  i  
świadczeń  CM. Fundusz  CM  ma w  takiej  sytuacji  ustawowy  obowiązek  
zakończenia  Państwa uczestnictwa w tym pakiecie usług i świadczeń.

Czas oczekiwania na ponowne przystąpienie do 
pakietu usług i świadczeń CM
Po  zakończeniu  uczestnictwa  w  pakiecie  usług  i świadczeń  CM,  nie  
będą  Państwo  już  mieć  prawa  do otrzymania  refundacji  lub  niektóre  
usługi  staną  się  droższe.  Możliwe  będzie  ponowne  przystąpienie  do 
funduszu, ale trzeba będzie wcześniej odczekać 24miesiące. W tym okre-
sie trzeba będzie płacić składkę CM bez  prawa  do  przysługujących  człon-
kom  funduszu  CM  refundacji  lub  zniżek  za  usługi  takie  jak  transport 
medyczny,  domowa  opieka  nad  dzieckiem  podczas  choroby,  zakup  
środków  związanych  z  nietrzymaniem moczu, itp.

Uczestnictwo w ubezpieczeniach CM
Członkowie funduszu CM, którzy przystąpili do innych ubezpieczeń CM 
(CM-MediKo Plan, CM-Hospitaalplan, CM-Hospitaalfix  czy  CM-Hospita-
alfix  Extra) utracą  ponadto  prawo  do  korzystania  z  tych  ubezpieczeń. 
Fundusz CM jest do tego zobowiązany na mocy wymogu ustawowego w 
przypadku nieopłacania składek CM. Do  tych  ubezpieczeń  CM  będzie  
można  przystąpić  ponownie  dopiero  po  spełnieniu  wszystkich  warun-
ków objęcia  ubezpieczeniem  i  po  upływie  nowych  okresów  oczekiwania.  
Składka  ubezpieczeniowa  zostanie określona jak dla nowego uczestnika 

i może być przez to wyższa. W przypadku ubezpieczenia CM-Hospitaal-
planponownie obowiązywać będą wymogi dotyczące istniejących wcze-
śniej  dolegliwości,  a  więc  ponownie  będzie  musiał  upłynąć  okres,  w  
którym  uwzględnia  się  istniejącą wcześniej dolegliwość lub ciążę. Ponow-
ne   przystąpienie   do   ubezpieczenia CM-MediKo  Plan będzie   możliwe   
dopiero   po   3 latach   po zakończeniu poprzedniego uczestnictwa.

Warto wiedzieć
W przypadku zakończenia uczestnictwa w pakiecie dodatkowych usług i 
świadczeń CM, zachowują Państwo jednak  prawo  do refundacji  kosz-
tów  opieki  zdrowotnej (np.  zwrotu  kosztów  za  konsultację  u  lekarza 
pierwszego kontaktu), pod warunkiem, że wywiązują się Państwo ze zwią-
zanych z tym obowiązków. Wszystkie fundusze zdrowia sprawdzają, czy 
dana osoba miała zaległości w płaceniu składek, nawet w innym funduszu. 
Jeśli w ciągłym okresie 24 miesięcy należeli Państwo do różnych funduszy 
zdrowia, przed ponownym uzyskaniem  prawa  do  korzystania  z  pakietu  
dodatkowych  usług  i  świadczeń  CM  trzeba  wpłacić  zaległe należności 
do obu tych funduszy. Zanim fundusz CM wykluczy uczestnika z pakietu 
usług i świadczeń CM za niezapłacone składki CM, przesyła mu  najpierw  
kilka wezwań  do zapłaty. Dopiero  gdy  zaległość  w  płatności  wyniesie  
24miesiące,  uczestnik otrzyma od nas ostateczne wezwanie do zapłaty.

Warto płacić 
swoją składkę CM
Jeśli nie zapłacą Państwo w terminie składki CM, wstrzy-
mamy wszystkie korzyści wiążące się z tym pakietem, 
i nie będą już Państwu przysługiwać żadne dodatkowe 
usługi i świadczenia oferowane przez nasz fundusz. Dla-
tego najlepiej płacić je w terminie, aby uniknąć wyklucze-
nia.
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	2 listopada 2022 r. prezydent Andrzej Duda podpisał usta-
wę o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograni-
czenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu 
niektórych odbiorców w 2023 r. Zgodnie z nią od 1 grud-
nia 2022 r. zostaną wprowadzone maksymalne ceny za 
energię elektryczną dla małych i średnich firm, podmio-
tów wrażliwych oraz dla gospodarstw domowych, które 
przekroczą limity rocznego zużycia prądu.

	Nowe przepisy wprowadzają limity dla poszczególnych 
grup społecznych dotyczące zużycia prądu. Rachunki, 
które mieszczą się w granicach limitu, nie wzrosną. Ceny 
energii elektrycznej po przekroczeniu limitu będą roz-
liczane według zamrożonych stawek, nadwyżka ponad 
te limity będzie rozliczana w ramach mechanizmu ceny 
maksymalnej: 693 zł/MWh.

	Przewidziane są trzy różne limity. Dla gospodarstw domo-
wych przewidziany jest roczny limit zużycia energii 2 MWh 
na rok. Limity dla osób z niepełnosprawnościami są zwięk-
szone do 2,6 MWh na rok. Dla gospodarstw domowych 
z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników limit wynosi do 3 MWh.

	Maksymalne ceny za energię elektryczną do rozliczeń 
z odbiorcami uprawnionymi przez sprzedawców energii 
mają wynieść:
	• dla gospodarstw domowych nie więcej niż 693 zł za MWh,
	• dla małych i średnich firm oraz podmiotów wrażliwych 
– maksymalnie 785 zł za MWh.

Ceny te nie obejmują 23-procentowego VAT-u.

	Przykładowo: czteroosobowa rodzina, przy rocznym zu-
życiu 2,4 MWh, dzięki rządowemu wsparciu i zamrożeniu 
cen prądu w 2023 r. zapłaci za prąd ok. 1833 zł na rok za-
miast 3889 zł.

PRAWO W POLSCE

Zamrożenie cen energii elektrycznej  
w Polsce

WARUNKI, KTÓRE TRZEBA SPEŁNIĆ, ŻEBY W 2023 R. 
PŁACIĆ NIŻSZE RACHUNKI ZA PRĄD

	Gospodarstwa domowe zużywające 2 MWh na rok nie 
muszą składać żadnych oświadczeń. Gospodarstwa domo-
we znajdujące się w zwiększonym limicie powinny złożyć 
odpowiednie oświadczenia, a w niektórych przypadkach 
dołączyć dokumentację poświadczającą uprawnienia. Do 
tej grupy należą:

	• Rodziny wielodzietne – uprawnione do limitu 3 MWh. 
Powinny złożyć:
	– oświadczenie dla zamrożenia cen prądu skierowane 
do dostawcy prądu,
	– kopię Karty Dużej Rodziny (w oświadczeniu należy po-
dać numer Karty).

	• Osoby z niepełnosprawnością – uprawnione do limitu 
2,6 MWh. Powinny złożyć:
	– oświadczenie dla zamrożenia cen prądu skierowane 
do dostawcy prądu, bez dodatkowych dokumentów.

	• Rolnicy – uprawnieni do limitu 3 MWh. Powinni złożyć:
	– oświadczenie dla zamrożenia cen prądu skierowane 
do dostawcy prądu,
	– kopię decyzji o podatku rolnym za 2022 r. – w oświad-
czeniu należy również podać numer decyzji.

	Przedsiębiorstwa energetyczne przygotowały wzory 
oświadczeń i będą je udostępniać. Oświadczenia należy 
kierować do dostawcy prądu do końca czerwca 2023 r.

	Rządowe wsparcie obejmie również podmioty użytecz-
ności publicznej, które zużywają energię na potrzeby 
swojej podstawowej działalności. Będą to m.in.: szkoły, 
żłobki i kluby dziecięce, dzienni opiekunowie, szpitale, 
przychodnie, ochotnicze straże pożarne, kościoły i inne 
związki wyznaniowe, placówki, które zapewniają cało-
dobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle 
chorym lub osobom w podeszłym wieku, rodzinne domy 
pomocy, centra i kluby integracji społecznej, warsztaty te-
rapii zajęciowej oraz spółdzielnie socjalne, noclegownie 
i ogrzewalnie.

Agnieszka Hajdukiewicz
radca prawny

Źródło:
www.gov.pl/web/klimat/ustawa-ograniczajaca-wzrost-cen- 
-energii-elektrycznej-podpisana-przez-prezydenta





Pełnomocnictwo do spraw spadkowych
O prawie przy kawie – rozmowa z Agnieszką Sità

„Mieszkam na stałe w Belgii i chciałabym zapytać, czy istnieje 
możliwość udzielenia pełnomocnictwa mojej siostrze do 
reprezentowania mnie w sprawie spadkowej i do sprzedaży 
mojego udziału w mieszkaniu po śmierci naszej mamy.”

„Gazetka”: Takie pytania pojawiają się chyba często?

Agnieszka Sità: Kilka, a nawet kilkanaście razy w miesiącu, pada 
pytanie o możliwość reprezentowania przed urzędami i sądami 
w Polsce. Nie każdy może udać się do kraju – czasem z powodu 
braku urlopu, ze względu na szkołę, z powodów zdrowotnych lub 
niepełnosprawności, niekiedy zaś dlatego, że to daleka i kosztow-
na podróż.

I co wtedy mówisz?

Zawsze staram się uzyskać jak najwięcej szczegółowych informa-
cji dotyczących danej sprawy spadkowej. Muszę wiedzieć, jaki ro-
dzaj pełnomocnictwa będzie konieczny.

Jeśli dobrze rozumiem, to oznacza, że jest kilka różnych rodzajów 
pełnomocnictw?

Ogólnie można powiedzieć, że istnieją trzy formy „upoważnień”, 
jak to nazywają klienci.

Pierwsze to pełnomocnictwo prywatne zwykłe, w którym napi-
szemy, że osoba X upoważnia osobę Y do reprezentowania w po-
stępowaniu sądowym o stwierdzenie nabycia spadku po osobie Z, 
zmarłej w dniu D oraz w postępowaniu o dział spadku po osobie Z. 
Takie pełnomocnictwo podpisuje się odręcznie i przesyła pocztą. 
Należy jednak pamiętać, że polski Kodeks postępowania cywilnego 
określa krąg osób, które mogą nas reprezentować w postępowa-
niu spadkowym. W myśl art. 87 § 1 K.p.c. – pełnomocnikiem może 
być adwokat lub radca prawny (…), a ponadto osoba sprawująca 
zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze 
stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wcho-
dzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również ro-
dzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozo-
stające ze stroną w stosunku przysposobienia.

Druga możliwość to notarialne poświadczenie podpisu. Belgijski 
notariusz nie weryfikuje treści pełnomocnictwa, dlatego też doku-
ment ten możemy napisać po polsku. Notariusz potwierdza jedy-
nie to, że nasz podpis pod dokumentem jest autentyczny.

Można także napisać pełnomocnictwo po francusku i wówczas no-
tariusz potwierdzi swoją pieczęcią treść oraz podpis.

Jednak należy pamiętać, że żaden z powyższych dokumentów nie 
podlega legalizacji, czyli nadaniu tzw. klauzuli apostille.

Do czego służy taka klauzula?

Apostille to takie podwójne sprawdzenie autentyczności aktu. To 
poświadczenie, że dany dokument pochodzi z właściwego urzędu – 
jest „niepodrobiony”. Dzięki temu można posługiwać się nim za gra-
nicą. Klauzulę taką wystawia tylko i wyłącznie Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych kraju, w którym dany dokument jest sporządzony. 
UWAGA! W Belgii od 2018 r. apostille wystawiane są jedynie w wer-
sji elektronicznej, więc klient nigdy nie otrzyma wersji papierowej.

Czy istnieją pełnomocnictwa podlegające opatrzeniu klauzulą apostille?

I tu właśnie chciałam powrócić do kazusu z początku naszej roz-
mowy. Osoba, która pyta o pełnomocnictwo, precyzuje, że ma ono 
obejmować sprzedaż jej udziału w mieszkaniu po zmarłej mamie. 
W takim przypadku jedyną dopuszczalną formą pełnomocnictwa 
będzie pełnomocnictwo notarialne opatrzone klauzulą apostille.

Pełnomocnictwo do zbycia mieszkania (lub udziału) powinno być 
udzielone w formie aktu notarialnego, ponieważ musi ono być 
w takiej samej formie, w jakiej musi być zawarta umowa sprze-
daży mieszkania.

Jak wskazuje art. 158 Kodeksu cywilnego – umowa zobowiązująca 
do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta 
w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszą-
cej własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego 
uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomo-
ści; zobowiązanie powinno być w akcie wymienione. Z kolei sto-
sownie do art. 99 § 1 K.c., jeżeli do ważności czynności prawnej 
potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania 
tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.

Aby ta pani mogła ustanowić siostrę swoim pełnomocnikiem do sprze-
daży mieszkania (lub udziału), musi zostać sporządzone pełnomocnic-
two notarialne. W tym celu może ona skorzystać z usług belgijskiego 
notariusza (jeśli potrzeba, to z moją pomocą). Pełnomocnictwo no-
tarialne (jak każdy inny akt notarialny) sporządzone w Belgii i mające 
służyć w polskim obrocie prawnym powinno być opatrzone klauzulą 
legalizacyjną oraz przetłumaczone przysięgle, co także wykonujemy.

To wszystko brzmi dość skomplikowanie…

W pierwszej chwili można mieć takie wrażenie – ale gdy spokojnie 
wytłumaczę klientowi wszystkie etapy, okazuje się, że nie taki dia-
beł straszny.

Dziękuję za rozmowę.
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VI Międzypokoleniowe Śpiewanie  
Pieśni Patriotycznych

w Szkole im. Joachima Lelewela  
przy Ambasadzie RP w Brukseli

NASZE SZKOŁY
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W sobotę 12 listopada odbyła się w naszej 
szkole uroczystość upamiętniająca 104 roczni-
cę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Przez 123 lata naszej Ojczyzny nie było na 
mapach Europy. 11 listopada 1918 г., dzięki 
naszym przodkom, odzyskaliśmy upragnio-
ną wolność. Jest to dla nas Polaków bardzo 
szczególny i ważny dzień.

Aby okazać szacunek i wdzięczność oraz pod-
kreślić, że pamiętamy o tym wydarzeniu, 
w naszej szkole odbyły się lekcje o tematyce 
patriotycznej.

Następnie wszyscy na dziedzińcu szkoły, wzię-
liśmy udział w akademii. Uroczystość rozpo-
częła się od słowa wstępnego, które wygło-
siła Kierownik szkoły – Pani Edyta Bednarz. 
Następnie wszyscy zaśpiewali hymn Polski, 
a kilkoro uczniów z klas piątych powiedziało 
krótko, z czym kojarzy im się Polska i dlacze-
go ją lubią. Patriotyczny charakter uroczysto-
ści podkreślały plakaty przygotowane przez 
uczniów, kotyliony w barwach narodowych, 
godła i flagi. 

Tego dnia gościliśmy w naszej szkole Panią 
Konsul Dagmarę Jasińską, prezesa Fundacji 

Polonia – Pana Andrzeja Pakulskiego wraz 
z małżoną, przedstawiciela Stołecznego Śro-
dowiska I Dywizji Pancernej – Panią Marzenę 
Gudyś, panią Magdalenę Gleba z IPN-u oraz 
przedstawicieli Związku Harcerstwa Polskie-
go w Belgii.

Pani Wioletta Falba uświetniła uroczystość ory-
ginalnym wykonaniem pieśni patriotycznych.

Podczas akademii śpiewaliśmy także inne pie-
śni: „Marsz Pierwszej Brygady”, „Serce w ple-
caku”, „Warszawiankę” i „O mój rozmarynie”.

Uroczystość wzbogacił występ dwojga 
uczniów naszej szkoły, którzy zagrali na 
klarnecie i na saksofonie utwory „Płynie 
Wisła płynie” oraz „Jak długo na Wawelu”.

Razem z uczniami pieśni patriotyczne śpie-
wali także ich rodzice, a nawet nasi absol-
wenci, którzy w tym dniu nas odwiedzili. 

Również uczniowie klas środowych mogli 
upamiętnić to szczególne dla nas święto. 
Nasza szkoła wzięła bowiem udział w akcji 
„Szkoła do hymnu». W tym dniu zaśpie-
waliśmy Mazurek Dąbrowskiego i odbyły 
się występy artystyczne naszych koleża-

nek i kolegów. Jedna z uczennic przepięk-
nie zagrała nam na skrzypcach utwór „Za-
kwitają pąki białych róż”.  

Wszyscy pokazaliśmy jak bardzo jesteśmy 
dumni z bycia Polakami. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzi-
com, zwłaszcza Zarządowi Rady Rodziców 
za pomoc w organizacji uroczystości, po-
moc techniczną, dekoracje oraz poczęstu-
nek dla zaproszonych gości i nauczycieli. 
Dziękujemy również Państwu Magdalenie 
i Arturowi Kęskom z MagaFoto za wykona-
nie zdjęć z uroczystości.

Niech żyje wolna i niepodległa Polska!

Kornelia Słokotowicz

Błażej Janecki

uczniowie klasy 8c Szkoły Polskiej  
im. Joachima Lelewela  

przy Ambasadzie RP w Brukseli

https://bruksela.orpeg.pl/

www.facebook.com/szkola.lelewelawbrukseli
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Urodzony w 1857 r. Robert Baden-Powell był 
nie tylko brytyjskim wojskowym, generałem, 
porucznikiem i pisarzem, ale przede wszystkim 
twórcą i założycielem skautingu (harcerstwa) na 
świecie. Wszystko zaczęło się podczas II wojny 
burskiej w Afryce Południowej, gdzie dowodził 
obroną miasta Mafeking. Wykorzystał w niej od-
dział młodzieży do służby pomocniczej. Uświa-
domił sobie przy tym, że jeśli młodych traktuje 
się poważnie, z chęcią podejmują się odpowie-
dzialnych zadań.
Według Baden-Powella najważniejszą komórką 
pracy w harcerstwie jest zastęp, który składa 
się z 6–8 harcerzy. Przewodniczy mu zastępo-
wy wspierany przez podzastępowego. Zastępy 
współzawodniczą ze sobą poprzez podnoszenie 
swoich sprawności i zdobywanie stopni.
Obecnie nasza drużyna harcerska, 1. Belgijska Dru-
żyna Harcerska w ramach ZHP poza granicami Kra-
ju, która przyjęła nazwę „Matecznik” (symbol trudno 
dostępnego miejsca w puszczy i zarazem miejsce 
schronienia, gdzie pielęgnuje się tradycje), składa 
się z czterech zastępów, a są to:

	• Lisy z zastępową dh. Karoliną Jasiński,
	• Mrówki z zastępową dh. Mają Białek,
	• Borsuki z zastępowym dh. Jakubem Białkiem,
	• Rysie z zastępowym dh. Dominikiem 
Mioduszewskim.

W naszej drużynie jest także aktywny krąg starszo-
harcerski dla harcerzy powyżej 15. roku życia, pod 
przywództwem dh. Alberta Strauchmana. Uchwałą 
Rady Drużyny powołany został również zastęp za-
stępowych Niedźwiedzie, w którego skład wchodzą 
wszyscy zastępowi oraz kadra.
Bardzo ważna dla prawidłowego funkcjonowania 
drużyny jest odpowiednio wyszkolona i profesjo-
nalna kadra. Harcerzami opiekuje się dh. Domi-
nika Chylińska, związana z harcerstwem już od 
1994 r. Swoją harcerską przygodę zaczęła w 313. 
Warszawskiej Drużynie Harcerek (WDH-ek) Knie-
je, Hufiec Mokotów, Chorągiew Mazowiecka. W la-
tach 1997–2001 była zastępową zastępu, a po 
zdobyciu patentu została jej drużynową. W latach 
2008–2010 pełniła także służby instruktorskie. 
W ZHP Belgia jest od maja 2022 r. i z wielkim za-
angażowaniem przykłada się do rozbudowy pol-
skiego harcerstwa ZHP w Belgii.
Ostatnie tygodnie okazały się bardzo aktywne dla na-
szej drużyny. W ramach współpracy z Ambasadą RP 
w Brukseli ZHP Belgia zaangażował się w akcję upa-
miętnienia polskich bohaterów pochowanych w Belgii. 

1 listopada zapaliliśmy znicze na mogiłach na cmenta-
rzu w dzielnicy Schaerbeek (Rue Colonel Bourg 102).
11 listopada, z okazji Narodowego Święta Niepodle-
głości, na zaproszenie ambasadora Rafała Siemia-
nowskiego uczestniczyliśmy w uroczystym złożeniu 
kwiatów pod pomnikiem Marszałka Piłsudskiego 
przed budynkiem Ambasady RP w Brukseli. Tego sa-
mego dnia całą drużyną braliśmy także udział w uro-
czystościach w Heverlee. Oddaliśmy hołd polskim 
żołnierzom spoczywającym na cmentarzu wojsko-
wym (Bierbeekpleindreef) i uczestniczyliśmy w mszy 
św. w intencji Ojczyzny w kościele Sint Lambertus 
w Heverlee. Nasza drużyna wspólnie z 64. Drużyną 
Harcerską „Skaut” im. Maksymiliana Cieślika z Wo-
dzisławia Śląskiego zatańczyła także belgijkę.
Już następnego dnia byliśmy w Szkole Polskiej im. 
Joachima Lelewela przy Ambasadzie RP w Bruk-
seli. Pani Edyta Bednarz, p.o. dyrektora szkoły, 
zaprosiła nas na uroczystość Międzypokoleniowe-
go Śpiewania Pieśni Patriotycznych. Następnie, 
na zaproszenie pani Kamili Janiszewskiej, dyrektor 
Polskiej Szkoły EduGandawa, wzięliśmy udział 
w spotkaniu niepodległościowym pt. „Śpiewajmy pa-
mięć o tych chłopakach, śpiewajmy pamięć o tych 
dniach”. Cieszymy się, że mogliśmy uroczyście 
śpiewać pieśni patriotyczne i bardzo dziękujemy 
za wspólnie spędzone chwile. Wielka brawa dla 
uczniów i nauczycieli za tak profesjonalne przygoto-
wanie tych wspaniałych uroczystości.
Także 13 listopada był bardzo aktywnym dniem. Na 
zbiórce drużyny harcerskiej „Matecznik” i gromady zu-
chów „Leśne Ekoludki” odbyła się gra w parku Cinquan- 
tenaire oraz w Królewskim Muzeum Sił Zbrojnych 
i Historii Wojskowości. Nasze dzielne zuchy pomogły 
harcerzom zidentyfikować szpiegów i powstrzymać 
natarcie wroga. Na końcu wspólnie odśpiewaliśmy 
hymn narodowy. Słyszała nas cała Bruksela!

Związek Harcerstwa Polskiego w Belgii 
liczy już ponad 60 harcerzy i zuchów

Obchody z okazji Narodowego Święta Niepodległo-
ści zakończyliśmy mszą św. w kościele Notre Dame 
de la Chapelle. Po niej odbył się koncert pieśni pa-
triotycznych, zorganizowany przez Instytut Pamięci 
Narodowej pod honorowym patronatem Ambasady 
RP w Brukseli. Gratulujemy wspaniałej uroczystości. 
Nasi harcerze wystąpili m.in. w TVP Polonia w pro-
gramie „Kierunek na Zachód”.
20 listopada w domu polskim Polonez w Beringen 
(Laan op Vurten 83, 3582 Beringen) starsi harcerze 
wzięli udział w spotkaniu Polonii z historykami IPN 
z Oddziału w Rzeszowie. Tam wysłuchali referatu 
nt. odzyskania przez Polskę niepodległości, przedsta-
wiającego w szczególności historię Orląt Lwowskich.
Zapraszamy do naszej drużyny harcerskiej młodzież 
w wieku 12–15 lat, a do kręgu starszoharcerskiego 
osoby powyżej 16. roku życia.
ZHP Belgia jest odpowiednim miejscem dla dzieci 
i młodzieży polskiej mieszkających w Belgii i pra-
gnących utrzymać więź z polską kulturą i językiem. 
Harcerstwo to gra; bawimy się wspólnie na zbiór-
kach zuchowych, gramy, harcujemy, przeżywamy 
przygody na zbiórkach harcerskich. Nawiązujemy 
przyjaźnie i stale rozwijamy się poprzez zdobywanie 
stopni i sprawności.
Spotykamy się na zbiórkach raz w tygodniu, w so-
botę. Raz na miesiąc odbywają się zbiórki drużyny.
Zapraszamy osoby z obyciem harcerskim lub zain-
teresowane jego zdobyciem (szkolenia m.in. w Lon-
dynie lub w innych krajach UE) i chcące zaangażo-
wać się w budowanie polskiego harcerstwa w Belgii 
w ramach ZHP pgk.

Napisz do nas na zhp.belgia@zhp.org oraz po-
lub nas na www.facebook.com/ZHPBelgia.

Czuwaj!
p.o. drużynowego ZHP Belgia Łukasz Wardyn
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Ucieka misjonarz przed lwem. Widząc, że 
nie ma szans, pada na kolana i modli się:
«Panie, jeśli taka jest Twoja wola, spraw, 
aby w tej bestii obudziła się dusza 
gorliwego chrześcijanina!».
Nagle lew pada na kolana, składa łapy do 
modlitwy i mówi: «Pobłogosław, Panie, te 
dary, które spożywać będziemy».

• • •

Mama zajęczyca mówi do małego zajączka:
– Zatkają uszy, synku.
– Ale dlaczego, mamo?
– Za tamtym drzewem stoi myśliwy i celuje 
do nas.
– Boisz się, że mnie strzał ogłuszy?
– Nie, po prostu nie chcę, żebyś słyszał co 
powie, kiedy spudłuje.

• • •

– Halo?
– Sklep obuwniczy, słucham?
– Przepraszam, pomyliłam numer.
– Niech Pani przyjdzie, wymienimy.

• • •

Dzwoni telefon:
– Pan Kowalski?
– Tak
– Proszę przyjechać po Jasia do szkoły.
– No nie... Co znowu narozrabiał?
– Nic, ale już prawie północ.

• • •

W sklepie:
– Czy te żarówki rzeczywiście świecą 7 lat?
– Oczywiście. Dajemy na to dwa lata 
gwarancji.

• • •

Na WF w szkole wszystkie dzieci mają robić 
«rowerek». Jedynie Jasiu nie robi, więc 
pani do niego podchodzi i pyta:
– Jasiu dlaczego nie ćwiczysz?
– Ćwiczę, po prostu mój rower zjeżdża z górki

• • •

Spotykają się dwie znajome:
– Wiesz, straciłam na wadze.
– I nie cieszysz się?
– No nie, bo kupiłam wczoraj wagę za 100 zł, 
a dzisiaj jest w promocji o 50% taniej.

• • •

IKEA
Choinka składana:
– Szkielet – 1 szt,
– Gałązki – 46 szt,
– Igły – 13543 szt,
– Klej montażowy – 3 litry.

• • •

– Cześć! A gdzie Twój kolega?
– Niedźwiedź go porwał.
– Coś Ty! Gdzie?
– W różne strony...

• • •

– Jak włożyć żyrafę do szafy?
– Normalnie. Otworzyć szafę. Włożyć 
żyrafę. Zamknąć szafę.
– Lew zwołał zebranie. Kto nie przyjdzie?
– Żyrafa. Bo jest w szafie.
– Jak przejść przez rzekę pełną krokodyli?
– Normalnie. Przecież krokodyle są na 
zebraniu lwa.

• • •

– Panie dyrektorze, czy mógłbym otrzymać 
dzień urlopu, aby pomóc teściowej przy 
przeprowadzce? 
– Wykluczone! 
– Bardzo dziękuje, wiedziałem, że mogę na 
pana liczyć.

• • •

Zima, Alpy, stok. Facet rusza z góry, odbija 
się kijkami i jedzie na bombę. 
Nagle podskakuje na muldzie, obraca go, 
leci, koziołkuje, w tumanie śniegu. 
Wali w drzewo... 
Kijki w jedną, narty w drugą, gość 
rozwalony, zęby wybite, krew z nosa, nogi 
poskręcane w dziwny sposób. 
Otwiera nieprzytomne oczy, wciąga górskie 
powietrze i mówi:
– I tak lepiej niż w pracy!

• • •

– Byłem u dentysty.
– To nie będziesz mógł teraz jeść przez  
2 godziny.
– Tyle zapłaciłem, że nie będę jadł przez 
tydzień.

• • •

Nowakowie postanowili pójść do opery. 
Odświętnie ubrani ustawili się przed kasą.
Przed nimi stoi jakaś para. Kobieta mówi:
– «Tristan i Izolda». Dwa poproszę.
Nowak jest następny:
– Marian i Helena. Dla nas też dwa.

• • •

– Dlaczego na polowaniu strzelał pan do 
swojego kolegi? – pyta sędzia na rozprawie. 
– Wziąłem go za sarnę. 
– A kiedy spostrzegł pan swoją pomyłkę? 
– Kiedy sarna odpowiedziała ogniem...

• • •

Jedzie Arab na wielbłądzie, gorąco jak 
licho, aż tu nagle wyprzedza go facet 
pędzący na rowerze. 
Arab nieźle się zdziwił, dogonił faceta  
i pyta: 
– Dokąd się tak spieszysz? 
– Nie śpieszę się tylko czym szybciej jadę, 
tym bardziej wiatr mnie chłodzi i nie czuje 
gorąca. 
Nasz dzielny Beduin zastanowił się trochę  
i dalej popędzać wielbłąda. 
I rzeczywiście czym szybciej jechał, tym 
chłodniej mu było. 
Wiec pogania wielbłąda i jedzie szybciej  
i szybciej... Aż tu nagle wielbłąd padł. 
Arab zszedł z siodła obszedł go dookoła 
popatrzył, podumał i mówi: 
– O kurde, chyba zamarzł.
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OGŁOSZENIA DROBNE

   Sprzedam
  Sprzedam Forda Fiesta, 1,2l, 2016 r., z 

przebiegiem 52 tys., cena 11 500€, auto w 
bardzo dobrym stanie. T. 0474 637 308

  Sprzedam tanio voucher do Paryż / Ver-
sailles, 2 noce ze śniadaniem.  
T. 0487 439 126

  Sprzedam ze względu na chorobę,  
Peugeot 1007, 1,4 benzyna, 110.000 km, 
2006 r. T. 0487 439 126

  Działki rolno-budowlane po 3000m, 14 
km od Białegostoku, sprzedam, 75zl/m.  
T. 00 48 663 592 532

  Sprzedam 2 pompy malarskie niemiec-
kiej marki Grone, na gwarancji. Cena do 
uzgodnienia. T. 0466 050 162

  Praca: szukam
  Podejmę jakąkolwiek pracę na terenie 

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

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

  Babysitting: młoda dziewczyna (16 
lat) chętnie przypilnuje małe dzieci 
(+/- do 3 lat) popołudniami, wieczorami 
i w weekendy. Mam doświadczenie z 
maluchami i mam dużo czasu wolnego. 
Znam język fr, nl, ang, i bd rozumię polski. 
Kontakt jedynie Whattsapp: 0472 314 465

  Szukam pracy sprzątanie po budowach 
albo sprzątanie domów, klatek, proszę o 
kontakt. T. 0467 846 962

  Rzetelny, z doswiadczeniem szuka pracy 
w Belgii przy różnych koparkach/wózkach 
widłowych, nawet w weekend. Proszę 
dzwonić. T. 0493 037 101 Krzysztof

  Dwie kobiety z doświadczeniem na 
produkcji pilnie szukają pracy w okolicach 
Gent. Może być też inna praca np. przy 
sprzątaniu. T. 0048 508 496 527

  Dwie kobiety poszukują pracy w 
budowlance, posiadamy doświadczenie 
przy malowaniu, pomocy na budowie 

i sprzątaniu po remontach. Od zaraz, 
rozważymy każdą propozycję, własne auto, 
ZZP, znajomość języka. Zmotywowane i 
gotowe do pracy. T. 0468 566 746

  Szukam pracy w wykończeniówce i 
fasadach a także inne. T. 0474 697 879

  Szukam pracy na A1, pracowałem jako 
pomocnik elektryka ale mogę podjąć 
się czegoś nowego. Mam 24 lata, język 
angielski w stopniu komunikatywnym.  
T. +48 781 384 176

  Zainteresowana jestem pracą, stałką 
przy starszej osobie, w Brukseli lub okolice. 
Język: komunikatywny francuski. Jestem 
spokojną, sumienną kobietę, Danuta.  
T. +48 503 369 450

  Szukam pracy, wykończenia wnętrz, 
naprawy, łazienki, malowanie, tynki, 
parkiety i wiele innych, dokładny, 
wieloletnie doświadczenie. T. 0489 893 235

  Mieszkanie: wynajmę
  Wynajmę mieszkanie na Bockstael, bli-

sko metra, cena 600€. T. 0486 844 569
  Wynajmę mieszkanie Anderlecht, 

Westland shopping 2 piętro, odnowione, 
kuchnia wyposażona, 1sypialnia, +-50m², 
wolne od grudnia, cena 750€.  
T. 0486 900 369

  Wynajmę pokój na Anderlecht, przy 
metrze Bizet. T. +48 791 057 399 

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!

RUE DES MENAPIENS 44
1040 ETTERBEEK ( MERODE )

info@gsm-service.be

SERWIS 
NAPRAWY i SPRZEDAZY

(codziennie od 2003 roku)

SMARTPHONY
SERWIS APPLE 

TABLETY
KOMPUTERY PC & MAC

GPS, KONSOLE GIER
(naprawiamy prawie wszystko)

 

11h30-19h00

  SSEERRVVIICCEE
0022  772200  7722  0077

.

POLSKI SKLEP DO PRZEJĘCIA
Okolice placu Dailly (Schaerbeek), dobrze 

prosperujący, w pełni wyposażony,  
kontakt wyłącznie pod nr: 0484 267 069
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  Praca: zatrudnię
Aktualne ogłoszenia biur pracy  

znajdziesz na naszej stronie  
www.gazetka.be

  Pour un centre esthétique et spa très 
bien situé à Etterbeek, nous recherchons 
une esthéticienne, soit indépendante ou 
autre, pour compléter l’équipe. Cabine do-
tée d’équipement professionnel. Intéres-
sée? Contactez le 0487 164 299 (fr, ang.)

  Szukam kogoś kto potrafi dobrze tapeto-
wać. T. 0476 335 939 Ewa

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

  Szukamy osób do pracy z doświadcze-
niem lub do przyuczenia przy instalacjach 
fotowoltaicznych z A1 lub indépendant.  
T. 0493 393 493 lub +48 535 517 003, 
swies.ad22@gmail.com

  Zlecenie dla dekarzy z drukiem A1. Rejon 
Kortrijk. Praca od zaraz. Płatność faktur do 
3 dni od momentu wystawienia! Obowiąz-
ki: pokrycie dachów za pomocą systemy 
PDM. Kontakt: magdalena@ferbeco.be,  
T. 0032 492 36 91 63

  Podejmiemy współpracę z doświad-
czonym mechanikiem samochodowym 
prowadzącym własną działalność gospo-
darczą. Praca w warsztacie specjalizującym 
się w markach Audi oraz Volkswagen. 
Belgia/Tielt. Oczekujemy: doświadczenia 
na samodzielnym stanowisku minimum 3 
lata, komunikatywnej znajomości języka 
angielskiego pozwalającej na swobodną 
komunikację, własnej działalności gospo-
darczej bądź gotowości do jej założenia, 
gotowości do podjęcia pracy na terenie 

Belgii. Oferujemy: atrakcyjne stawki godzi-
nowe - od 24€/h, długoterminową współ-
pracę, zakwaterowanie w pobliżu miejsca 
pracy, pomoc w dopełnieniu wszelkich 
formalności przed wyjazdem. Kontakt tel.: 
+48 510 926 184

  Podejmiemy współpracę z doświadczo-
nymi murarzami prowadzącymi własną 
działalność gospodarczą. Praca przy 
budowie sklepu - murowanie z bloczków 
betonowych. Belgia – Gent, początek 
05.12.2022. Wymagania: doświadczenie 
zawodowe na stanowisku murarza, syste-
matyczność i terminowość w realizacji za-
dań, dyspozycyjność do współpracy na te-
renie Belgii, prawo jazdy kat. B oraz własne 
auto na wyjazd mile widziane. Oferujemy: 
atrakcyjne wynagrodzenie, ciągłość pracy, 
bonusy za polecenie fachowca, zakwa-
terowanie w pobliżu projektu, pomoc w 
formalnościach przy zakładaniu działalno-
ści gospodarczej i zdobyciem zaświadczeń. 
Kontakt tel.: +48 510 926 184
Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów 
rekrutacyjnych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 
2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw 
z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
Administratorem danych jest Regess Sp. z o.o. z 
siedzibą Mysłakowice 58-533, Łokietka 30. Ma Pani/
Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich po-
prawiania i usunięcia. Polityka prywatności dostępna 
jest na stronie internetowej: Regess 
Przesłanie aplikacji na powyższe ogłoszenie jest rów-
noznaczne z zapoznaniem się z klauzulą i wyrażeniem 
zgody na przetwarzanie danych.

 Wiadomości osobiste
  Jestem dziewczyną i jestem w Belgii. 

Chętnie poznam koleżanki, które też tu są. 
T. 0465 237 799

  Poznam uczciwą pania, cel: stała przy-

jaźń. Jestem po 60-tce. T. 0486 645 867
  Kobieta 55 lat szuka mężczyzny na stałe 

T. 0493 781 389 

  Nieruchomości
 Działki rolno-budowlane po 3000m, 14 

km od Białegostoku, sprzedam, 75zl/m.  
T. 00 48 663 592 532

 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 z łazienką, biuro, salon, 
kuchnia i przedpokój.  T. 0486 800 676

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

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

14 października 2022 r. weszło w życie rozporządzenie 
zmieniające system waloryzacji na najbliższe 12 miesięcy. 
Wskaźnik indeksacji czynszów będzie się różnił w zależności 
od parametrów energetycznych danej nieruchomości.

Obowiązują dwa warunki aby móc dokonać waloryzacji 
czynszu:
- posiadać zarejestrowaną umowę najmu (art. 227 Kodeksu 
mieszkaniowego)
- najemca musi otrzymać certyfikat PEB dla wynajmowanej 
nieruchomości

Waloryzacja czynszu w oparciu o certyfikat PEB
- Mieszkania z certyfikatem PEB A, B, C lub D – 100%
- Mieszkania z certyfikatem PEB E D – 50%
- Mieszkania z certyfikatem PEB F lub G – waloryzacja za-
blokowana

Tymczasowy system indeksacji będzie obowiązywał  
od 14 października 2022 r. do 13 października 2023 r.

Więcej: https://logement.brussels
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ANONIMOWI HAZARDZISCI
Informacje na temat uzależnienia od 

hazardu oraz zdrowienia  
pod numerem; +32 485 869 003

Spotkania AA -Anonimowych 
Alkoholików w Antwerpii zapraszamy na 

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

Adres: 2600 Antwerpia,  
Langebeeldekensstraat 18.  

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

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

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

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

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

Informacje na stronie internetowej: www.aaintergrupaardeny.eu  

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

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

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

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

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

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

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

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

Odwiedź, dowiedz się i do ataku!

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

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

Bardzo serdecznie zapraszamy!

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

którym bliski jest problem alkoholowy. 
Czwartek godz. 20.00,  

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

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

MITINGI ANONIMOWYCH 
NARKOMANÓW 

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

Lange Beeldekensstraat 18
2060 Antwerpia

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

życiu bez narkotyków.

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

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

Zapisy: terapiadda.geel@gmail.com

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

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

MASZ PROBLEM Z PICIEM

Polskojęzyczna Wspólnota 
Anonimowych Alkoholików 

Antwerpia zaprasza na spotkania

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

tel. (+32) 0484 931 102



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

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

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

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

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

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

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

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

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

NIEZBĘDNE ADRESY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

życzą Państwu przewoźnicyżyczą Państwu przewoźnicy
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