






W styczniu liczba osób dotkniętych wiru-
sem COVID-19 na całym świecie wynosiła 
98 229 402, a liczba zgonów 2 103 386. W Eu-
ropie od początku trwania epidemii zareje-
strowano ponad 28 mln przypadków oraz 
około 650 tys. powiązanych z nimi zgonów.

•••

W Belgii w zeszłym roku dwie fale epide-
mii i sierpniowa fala upałów spowodowa-
ły o 19 620 więcej zgonów niż normalnie 
(+16,6%) – wynika z szacunków Sciensa-
no, Instytutu Zdrowia Publicznego. Łącznie 
w 2020 r. zmarło 126 tys. osób (przewidy-
wano 108 tys. zgonów). Z powodu Covid-19 
zmarło w ubiegłym roku w Belgii 19 620 
osób, natomiast w związku z falą upałów 
między 5 a 20 sierpnia 1503 osoby.

•••

W połowie grudnia 56% Belgów deklarowa-
ło, że chce się zaszczepić, liczba ta wzrosła do 
77% na początku stycznia – wynika z sonda-
ży kilku belgijskich uniwersytetów. Badanie 
przeprowadzone na 15 719 uczestnikach po-
kazuje, że Belgowie są coraz bardziej skłonni 
do szczepień. Aktualnie zaszczepiono w Bel-
gii ponad 100 tys. osób.

•••

Blisko 1 na 8 obywateli Belgii jest obcokra-
jowcem, zaś co piąty mieszkaniec kraju ma 
pochodzenie migracyjne – wynika z najnow-
szych danych krajowego biura statystycz-
nego Statbel. Z populacji liczącej 1 stycznia 
11,5 mln osób 7,8 mln stanowią Belgowie 
urodzeni w Belgii i mający dwóch rodziców 
również urodzonych w Belgii. Około 1,43 mln 
obywateli to obcokrajowcy, czyli osoby 
urodzone poza granicami Belgii i mające 

rodziców niepochodzących z Belgii. Około 
2-2,26 mln stanowią osoby, które urodziły 
się w Belgii, ale ich rodzice pochodzą z za-
granicy. W Regionie Stołecznym Brukseli tyl-
ko co czwarta osoba jest 100-procentowym 
Belgiem. Pozostałe osoby to albo Belgowie 
z pochodzeniem migracyjnym, albo obcokra-
jowcy urodzeni w innym kraju.
W Regionie Walońskim 1 na 3 osoby ma 
pochodzenie migracyjne albo jest obcokra-
jowcem, zaś w Regionie Flamandzkim – 1 na 
4 osoby.
Rodzice 1/5 Belgów mających pochodzenie 
migracyjne pochodzą z krajów ościennych: 
Niemiec, Francji, Holandii, Luksemburga oraz 
Wielkiej Brytanii, zaś nieco ponad połowa – 
z innych krajów.

•••

Polski Alarm Smogowy przygotował niechlub-
ny ranking najbardziej „zasmogowanych” 
miejscowości w Polsce. „Zwycięzcą” w kwe-
stii przekroczenia rakotwórczego benzo(a)- 
pirenu (BAP) w powietrzu okazał się Nowy 
Targ, gdzie osiągnięto poziom 1800 proc. 
normy – dokładnie tyle samo, ile w poprzed-
nim roku. Najmniejszą liczbę dni smogowych 
odnotowano w miastach położonych na Po-
morzu: w Sopocie (1 dzień), Słupsku (3 dni) 
i Kołobrzegu (4 dni), natomiast największą 
liczbę takich dni w Pszczynie (106 dni), Ryb-
niku (89 dni) oraz Nowym Targu (88 dni).

•••

15 stycznia minęła 20. rocznica powstania 
Wikipedii. To największa internetowa ency-
klopedia, a przy tym jeden z najpopularniej-
szych portali na świecie. Tylko w Polsce co 
miesiąc odwiedza ją ponad 30 mln użytkow-

ników. A w naszej wersji językowej jest już 
prawie 1,5 mln haseł.

•••

2020 r. był najcieplejszym rokiem w historii Eu-
ropy, przy czym siedem najcieplejszych lat w hi-
storii obserwacji to minione lata 2014–2020.  
Do podobnych wniosków dochodzi tak-
że agencja pogodowa przy ONZ. W całym 
2020 r. świat był również świadkiem najgo-
rętszych w historii: stycznia, września i listo-
pada, a maj osiągnął poprzedni miesięczny 
rekord ustanowiony w 2016 r. Średnia tem-
peratura globalna prawdopodobnie zwiększy 
się o 1,5 st. C już do 2024 r. 

•••

Domy najdroższe są w Brukseli, a mieszka-
nia we Flandrii Zachodniej. Najniższe ceny 
mają mieszkania i domy w prowincji Hainaut. 
W ubiegłym roku za dom w stolicy płacono 
średnio 499,5 tys. euro, z kolei w prowincji  
Hainaut średnia cena domu wynosiła w 2020 r. 
jedynie 165,6 tys. euro. Jeśli chodzi o średnią 
krajową w 2020 r., było to 277 tys. euro, czyli 
o 5,7% więcej niż w 2019 r. Za mieszkanie pła-
cono średnio 244 tys. (wzrost o 6,8%).

•••

Brytyjski magazyn The Economist podał ran-
king najdroższych miast świata w 2020 r. 
W zestawieniu miast, w których dobrze jest 
mieszkać mimo Covid-19, europejskie miasta 
nie wypadły tak dobrze. Jednak zajęły wyso-
kie miejsca, jeśli chodzi o najdroższe miasta 
świata… Na pierwszym miejscu są aż dwa 
europejskie: Paryż i Zurych (oraz Hongkong). 
Pozostałe miejsca zajęły: Singapur, Osaka, 
Tel Awiw, Nowy Jork, Genewa, Los Angeles 
i Kopenhaga.
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Bruksela – ograniczenie 
prędkości do 30 km/h

Od 1 stycznia 2021 r. weszły w życie prze-
pisy o ograniczeniu prędkości do 30 km/h 
w regionie Brukseli. W praktyce oznacza 
to, że jeżeli nie ma znaku wskazującego, że 
można jechać z inną prędkością, nie wolno 
przekroczyć 30 km/h.

W tunelach, na obwodnicy petite ceinture, 
na Boulevard Léopold II, Boulevard Lam-
bermont, Rue Belliard i Rue de la Loi, Bou-
levard Général Jacques, Avenue Louise, 
Avenue de Tervuren i kilku innych trasach 
o dużym natężeniu ruchu można poruszać 
się z prędkością 50 km/h. W niektórych 
miejscach limit zostanie utrzymany na po-
ziomie 70, a nawet 90 km/h – dla „kilku 
wjazdów do miasta”.

Za nieprzestrzeganie przepisów grożą man-
daty: za przekroczenie prędkości powyżej 
30 km/h zapłacimy 53 euro do 10 km/h 
powyżej dozwolonej prędkości, następnie 
11 euro za każdy dodatkowy km/h: na tere-
nie zabudowanym, w strefie 30, na obrze-
żach szkół i osiedlach, w strefie o dużej 
koncentracji pieszych. Na innych drogach 
będzie to 53 euro, a następnie 6 euro za 
każdy dodatkowy km/h.

Brexit
Z 31 grudnia 2020 r. na 1 stycznia br. zakoń-
czył się 11-miesięczny okres przejściowy po 
wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. 
Formalnie Wielka Brytania wystąpiła z UE 
31 stycznia 2020 r., ale do końca 2020 r. trwał 
okres przejściowy. W tym czasie kraj stanowił 
część jednolitego rynku UE i unii celnej.

1 stycznia br. weszła w życie uzgodniona 
24 grudnia umowa handlowa zawarta mię-
dzy Wielką Brytanią a Unią Europejską.

Umowa między Unią Europejską a Zjed-
noczonym Królestwem pozwala zachować 
większość zasad wolnego handlu i współ-
pracy, jakie obowiązywały do brexitu.

Atak na Kapitol  
Stanów Zjednoczonych

6 stycznia br. Donald Trump wygłosił w Wa-
szyngtonie przemówienie do tysięcy swoich 
zwolenników zgromadzonych przed Białym 
Domem na wiecu „Save America”. Kolejny 
raz nawiązał wtedy do rzekomych fałszerstw 

W I A D OMO Ś C I

wyborczych, do których miało dojść podczas 
wyborów prezydenckich, oraz stwierdził, że 
to on odniósł zwycięstwo, które demokraci 
zamierzają mu odebrać. 

Tysiące zwolenników Trumpa, w proteście 
przeciwko wynikom wyborów prezydenc-
kich z listopada 2020 r., wtargnęło do Ka-
pitolu, gdy obie izby Kongresu prowadziły 
obrady mające potwierdzić zwycięstwo 
Joego Bidena w wyborach. Po dostaniu się 
do budynku uczestnicy szturmu dopuścili 
się licznych aktów wandalizmu i rabunku, 
zanim po kilku godzinach zostali wyrzuceni 
przez siły policyjne. 

W wyniku wydarzeń na Kapitolu śmierć po-
niosło 5 osób, zaś ponad 116 policjantów zo-
stało rannych. Atak na Kapitol spotkał się ze 
zdecydowanymi reakcjami sprzeciwu zarów-
no w Stanach Zjednoczonych, jak i na świecie 
oraz doprowadził do wszczęcia procedury 
impeachmentu wobec Donalda Trumpa.

Inauguracja prezydentury  
Joego Bidena

20 stycznia br. odbyła się inauguracja 46. 
prezydenta Stanów Zjednoczonych. Po za-
kończeniu kadencji przez Donalda Trumpa 
jego następcą w Białym Domu został de-
mokrata Joe Biden.

Inauguracja prezydentury Joego Bidena 
była odmienna względem tego, jak wyglą-
dało to w przeszłości. Z powodu epidemii 
oraz zagrożenia atakami na inauguracji nie 
było jak zazwyczaj wiwatujących tłumów 
przed Kapitolem. Na wielkich błoniach 
w ziemię wbito prawie 200 tys. flag, które 
miał symbolizować chętnych do uczestni-
czenia w inauguracji Bidena. Podświetlało 
je 56 filarów odzwierciedlających liczbę 
stanów i terytoriów USA. 

Uroczystość ochraniało około 26 tys. żoł-
nierzy Gwardii Narodowej rozmieszczo-
nych na ulicach Waszyngtonu. 

Na uroczystości obecni byli: wiceprezydent 
Mike Pence, reprezentujący administrację 
Donalda Trumpa, sędziowie Sądu Najwyż-
szego, byli prezydenci Obama, Bush i Clin-
ton, wielu kongresmenów i rodziny nowej 
administracji.

Kamala Harris, pierwsza kobieta, pierwsza 
osoba czarnoskóra i pierwsza osoba o azja-
tyckich korzeniach obejmująca urząd wice-
prezydenta USA, została zaprzysiężona przez 
sędzię Sonię Sotomayor. Zgodnie z trady-
cją prezes Sądu Najwyższego John Roberts 
przyjął prezydencką przysięgę. Biden złożył 
ją, kładąc dłoń na 127-letnią Biblię, która od 
pokoleń należy do jego rodziny. W swej inau-
guracyjnej mowie Joe Biden, drugi w historii 
katolik obejmujący najwyższy urząd w USA, 
mówił o swoim programie walki z epidemią 
Covid-19 i wezwał do narodowej jedności. 

Inaugurację uświetniły występy Lady Gagi, 
która zaśpiewała hymn narodowy, Jenni-
fer Lopez, Gartha Brooksa i młodej poetki 
Amandy Gorman.

Po złożeniu przysięgi para Biden-Harris 
obejrzała krótką paradę wojskową przed 
wschodnim skrzydłem Kongresu, a na-
stępnie udała się na cmentarz w Arlington 
pod Waszyngtonem, gdzie w towarzystwie 
byłych prezydentów złożyła wieniec przed 
Grobem Nieznanego Żołnierza. Następnie 
nowy prezydent udał się do Białego Domu, 
gdzie od razu przystąpił do pracy i podpi-
sał 17 aktów wykonawczych. Aż 9 z nich 
polegało na odwróceniu decyzji podjętych 
przez Donalda Trumpa. Biden ponownie 
przyłączy USA do porozumienia paryskiego 
i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Dzień zaprzysiężenia Bidena i Harris uwień-
czył wirtualny koncert „Celebrating Ame-
rica” z gwiazdami amerykańskiej sceny 
muzycznej. Gospodarzem był aktor Tom 
Hanks, a wystąpili m.in. Bruce Springsteen, 
zespół Foo Fighters czy wokaliści John Le-
gend, Jon Bon Jovi i Justin Timberlake. Kon-
cert transmitowany był w telewizji. 
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COVID 19 PLAN SZCZEPIEŃ W BELGII
W grudnia Belgia, mająca około 11,5 mln 
mieszkańców, zawarła umowy z pięcioma 
producentami szczepionek. Zamówiono 
5 mln dawek od firmy Pfizer/BioNTech 
i 2 mln od firmy Moderna. Największe za-
mówienie zostało złożone w szwedzko-bry-
tyjskiej firmie AstraZeneca: 7,5 mln dawek. 
Zamówienia złożono również w firmach 
Curevaca (2,9 mln dawek) i Johnson&John-
son (5 mln). W przypadku trzech ostatnich 
szczepionek nadal istnieje duża niepew-
ność co do czasu produkcji i dostawy, za-
twierdzenia przez EMA, a nawet ich sku-
teczności, więc system szczepień, który się 
rozpoczął, bazuje na pierwszej szczepionce 
firmy Pfizer.

W przypadku wszystkich szczepionek są 
wymagane dwie dawki (w zależności od 

szczepionki drugą dawkę podaje się po 
trzech lub czterech tygodniach). Po trzech 
tygodniach od podania pierwszej dawki 
skuteczność szczepionki wynosi tylko oko-
ło 50 proc., konieczne są więc dwie dawki, 
aby dana osoba była chroniona przed za-
każeniem. 

Szacuje się, że aby powstała tzw. odpor-
ność grupowa i liczba wirusa w populacji 
zmalała na tyle, że nie będą potrzebne 
specjalne środki ostrożności w kontaktach 
międzyludzkich, musi zostać (skutecznie) 
zaszczepione 70 proc. populacji.

Masowe szczepienia rozpoczęto w Belgii 
4 stycznia od seniorów w domach opie-
ki, w następnej kolejności są szczepieni 
pracownicy służby zdrowia w szpitalach – 
najpierw pracujący na tzw. oddziałach co-

vidowych, a potem personel ze wszystkich 
innych oddziałów. Od marca rozpocznie się 
etap szczepień dla tzw. szerokiej publiczno-
ści (najpierw osoby powyżej 65 lat i grupa 
45–65 lat z chorobami współistniejący-
mi, pracownicy kluczowych sektorów), od  
maja-czerwca wszystkie pozostałe osoby 
powyżej 18 r.ż. Każda osoba otrzyma li-
stownie lub mailowo zaproszenie na szcze-
pienie do najbliższego centrum szczepień. 
Będzie ono informowało o dacie, godzinie 
i miejscu szczepienia. Każdy obywatel bę-
dzie miał trzy możliwości:

•	 potwierdzenie proponowanego umó-
wienia,

•	 odmowę (szczepienie nie jest obo-
wiązkowe),

•	 zmianę umówienia (daty, godziny –  
telefonicznie lub online).

PLAN SZCZEPIEŃ W BELGII

podpodziały możliwe w zależności od dostępnej ilości

pracownicy służby 
zdrowia w szpitalach

osoby powyżej 
65 roku życia

lekarze pierwszego 
kontaktu

osoby z chorobami 
współistniejącymi

populacja powyżej 
18 roku życia

pracownicy  
w kluczowych sektorach

mieszkańcy i pracownicy 
domów opieki

miesiąc 
rozpoczęcia 
szczepienia

dostępne 
szczepionki

miejsce 
szczepienia

zakłady zbiorowej  
opieki zdrowotnej  

i inny personel szpitalny

Przewidywania teoretyczne, podlegające zatwierdzeniom i dostawom.  
Rodzaj podawanej szczepionki dla każdej grupy zostanie określony zgodnie z jej charakterystyką techniczną  

i miejscami szczepień.

Więcej informacji www.info-coronavirus.be
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BELGIA    KORONAWIRUS
BELGIA – OBOWIĄZUJĄCE 
OBOSTRZENIA
W styczniu w Belgii liczby dotyczące epi-
demii miały tendencję do stabilizowania 
się. Brytyjska odmiana koronawirusa nie-
pokoi jednak naukowców i władze, ponie-
waż rozprzestrzenia się szybciej. W tym 
kontekście podjęto poniższe decyzje.

ZAKAZ PODRÓŻOWANIA POZA BELGIĘ 
W CELACH INNYCH NIŻ SŁUŻBOWE
• Od 27 stycznia do 1 marca br. obowią-

zuje zakaz podróżowania w celach in-
nych niż służbowe, zarówno z Belgii do 
innych krajów, jak i z innych krajów do 
Belgii. Dotyczy to głównie podróży tu-
rystycznych i rekreacyjnych. Została po-
dana lista podróży, które można uznać 
za „niezbędne”. Należą do nich wyjazdy 
z powodów rodzinnych, pogrzeby, stu-
dia itp. Trzeba będzie mieć przy sobie 
oświadczenie honorowe. Wzór formula-
rza zostanie podany przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych. Oświadczenie 
honorowe musi być powiązane z For-
mularzem Lokalizacji Pasażera (PLF) 
osoby podróżującej i poparte niezbęd-
nymi dokumentami.
Osoby, które będą podróżować z waż-
nych powodów dłużej niż 48 godzin, 
będą musiały przejść kwarantannę po 
powrocie, a także podwójny test PCR 
w dniu powrotu i siedem dni później.

• Dla osób przybywających z Wielkiej 
Brytanii lub Irlandii, zamieszkałych 
w Belgii lub nie, kwarantanna jest obo-
wiązkowa niezależnie od długości po-
bytu w Belgii. Od 25 stycznia wszyscy 
podróżni przybywający z Wielkiej Bry-
tanii, Ameryki Południowej lub Afryki 
Południowej będą musieli poddać się 
dziesięciodniowej kwarantannie, z te-
stem PCR 1. i 7. dnia. 

• Nierezydenci, którzy chcą przyjechać do 
Belgii, będą musieli przedstawić nega-
tywny test i poddać się ponownemu te-
stowi po przyjeździe.

• Podróże służbowe (i konieczne) – po po-
wrocie z każdej podróży dłuższej niż 48 
godzin obowiązuje 10-dniowa kwaran-
tanna, jak i podwójny test w 1. i 7. dniu.

• Mieszkańcy gmin przygranicznych będą 
mogli nadal przekraczać granicę w celu 
zrobienia zakupów. 

• W przypadku nieprzestrzegania zakazu 
będą przewidziane kary. 

• Zasady i monitorowanie przestrzegania 
kwarantanny po powrocie z podróży zo-
staną sprecyzowane i wzmocnione.

• Decyzję tę podjęto w oparciu o dane 
z okresu świątecznego, kiedy stwierdzo-
no, że podróżowanie ludności powoduje 
przedostawanie się na terytorium Belgii 
nowych odmian wirusa Covid-19. Belgia 
chce uniknąć sytuacji z lutego 2020 r., 
gdy powroty z ferii spowodowały ogrom-
ny wzrost zachorowań.

DOZWOLONE PODRÓŻE 
O CHARAKTERZE NIEZBĘDNYM: 
Istotne powody rodzinne
• Łączenie rodzin.
• Wizyty u współmałżonka lub partnera, 

który nie mieszka z nami pod tym samym 
dachem – kiedy można przedstawić wia-
rygodne dowody na istnienie stabilnego 
i trwałego związku.

• Podróże związane ze wspólnym rodziciel-
stwem, ślubami cywilnymi i religijnymi, 
pogrzebami (bliskich lub krewnych).

Powody humanitarne
• Pomoc osobie starszej, małoletniej, nie-

pełnosprawnej lub wymagającej szcze-
gólnej opieki.

• Podróże z powodów medycznych i kon-
tynuacja leczenia.

• Odwiedziny krewnych będących w opie-
ce paliatywnej.

Nauka, studia
• Wyjazdy uczniów, studentów i stażystów 

biorących udział w wymianie w ramach 
swoich studiów.

• Naukowcy z umową na pobyt (un contrat 
d’hébergement).

Dla mieszkańców obszarów  
przygranicznych
• Przemieszczanie się związane z życiem 

codziennym dla aktywności, które są 
również dozwolone w Belgii.

• Wykonywania działalności zawodowej.

KWARANTANNA I TESTY
Od 25 stycznia kwarantanna została wydłu-
żona z 7 do 10 dni. W przypadku kontaktów 
wysokiego ryzyka lub objawów obowiązko-
wy jest test w 1. i 7. dniu kwarantanny.

NIEMEDYCZNE ZAWODY KONTAKTOWE
Jeżeli do 5 lutego poprawi się sytuacja epide-
miologiczna, niemedyczne zawody kontakto-
we (fryzjerzy, kosmetyczki, masażyści) będą 
mogły rozpocząć działalność od 13 lutego.

BRUKSELA – obostrzenia 
• Godzina policyjna między 22.00 a 6.00 i obowiązek noszenia masek w Regionie Stołecz-

nym Brukseli – przedłużenie do 1 marca. 
• Sklepy są zobowiązane do zamykania o godzinie 20.00 i nadal obowiązuje zakaz spoży-

wania alkoholu w miejscach publicznych.
• Zakaz eksmisji, który obowiązywał zarówno podczas pierwszego, jak i obecnego lock-

downu, zostanie ponownie przedłużony do 1 marca. 
• W Walonii godzina policyjna została przedłużona co najmniej do 15 lutego. 
W Brukseli podjęto decyzję o uproszczeniu procedury testów w celu ułatwienia badań prze-
siewowych osób, u których wystąpiły objawy koronawirusa oraz osób zidentyfikowanych 
jako kontakty wysokiego ryzyka. W praktyce na test można się teraz umawiać bez recepty 
(zlecenia), za pośrednictwem platformy: 
brussels.testcovid.be. Jednakże testowane 
osoby będą musiały złożyć oświadczenie 
honorowe, że rzeczywiście mają objawy, 
które mogą być związane z Covid-19.
Te nowe reguły mają ułatwić wykrywanie 
osób z objawami lub osób z grupy kontak-
tów wysokiego ryzyka, które nie mają sta-
łego lekarza pierwszego kontaktu. 
Od 25 stycznia wszystkie osoby z kontaktów 
wysokiego ryzyka będą musiały zrobić test 
w 1. i 7. dniu kwarantanny, aby jeszcze bar-
dziej ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa.

PRZYPOMNIENIE
Duże spotkania rodzinne, z przyjaciółmi 
i imprezy „lockdownowe” są zabronio-
ne. Kary dla uczestników nielegalnych 
spotkań i imprez „lockdownowych” wy-
noszą 250–750 euro, a dla organizatorów 
tych imprez 750–4000 euro.

Zakupy robimy indywidualnie, przez maksy-
malnie 30 minut.

Miejsca kultu pozostają otwarte, w na-
bożeństwach może uczestniczyć 15 osób.
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COVID 19 PLAN SZCZEPIEŃ W BELGII
W grudnia Belgia, mająca około 11,5 mln 
mieszkańców, zawarła umowy z pięcioma 
producentami szczepionek. Zamówiono 
5 mln dawek od firmy Pfizer/BioNTech 
i 2 mln od firmy Moderna. Największe za-
mówienie zostało złożone w szwedzko-bry-
tyjskiej firmie AstraZeneca: 7,5 mln dawek. 
Zamówienia złożono również w firmach 
Curevaca (2,9 mln dawek) i Johnson&John-
son (5 mln). W przypadku trzech ostatnich 
szczepionek nadal istnieje duża niepew-
ność co do czasu produkcji i dostawy, za-
twierdzenia przez EMA, a nawet ich sku-
teczności, więc system szczepień, który się 
rozpoczął, bazuje na pierwszej szczepionce 
firmy Pfizer.

W przypadku wszystkich szczepionek są 
wymagane dwie dawki (w zależności od 

szczepionki drugą dawkę podaje się po 
trzech lub czterech tygodniach). Po trzech 
tygodniach od podania pierwszej dawki 
skuteczność szczepionki wynosi tylko oko-
ło 50 proc., konieczne są więc dwie dawki, 
aby dana osoba była chroniona przed za-
każeniem. 

Szacuje się, że aby powstała tzw. odpor-
ność grupowa i liczba wirusa w populacji 
zmalała na tyle, że nie będą potrzebne 
specjalne środki ostrożności w kontaktach 
międzyludzkich, musi zostać (skutecznie) 
zaszczepione 70 proc. populacji.

Masowe szczepienia rozpoczęto w Belgii 
4 stycznia od seniorów w domach opie-
ki, w następnej kolejności są szczepieni 
pracownicy służby zdrowia w szpitalach – 
najpierw pracujący na tzw. oddziałach co-

vidowych, a potem personel ze wszystkich 
innych oddziałów. Od marca rozpocznie się 
etap szczepień dla tzw. szerokiej publiczno-
ści (najpierw osoby powyżej 65 lat i grupa 
45–65 lat z chorobami współistniejący-
mi, pracownicy kluczowych sektorów), od  
maja-czerwca wszystkie pozostałe osoby 
powyżej 18 r.ż. Każda osoba otrzyma li-
stownie lub mailowo zaproszenie na szcze-
pienie do najbliższego centrum szczepień. 
Będzie ono informowało o dacie, godzinie 
i miejscu szczepienia. Każdy obywatel bę-
dzie miał trzy możliwości:

•	 potwierdzenie proponowanego umó-
wienia,

•	 odmowę (szczepienie nie jest obo-
wiązkowe),

•	 zmianę umówienia (daty, godziny –  
telefonicznie lub online).

PLAN SZCZEPIEŃ W BELGII

podpodziały możliwe w zależności od dostępnej ilości

pracownicy służby 
zdrowia w szpitalach

osoby powyżej 
65 roku życia

lekarze pierwszego 
kontaktu

osoby z chorobami 
współistniejącymi

populacja powyżej 
18 roku życia

pracownicy  
w kluczowych sektorach

mieszkańcy i pracownicy 
domów opieki

miesiąc 
rozpoczęcia 
szczepienia

dostępne 
szczepionki

miejsce 
szczepienia

zakłady zbiorowej  
opieki zdrowotnej  

i inny personel szpitalny

Przewidywania teoretyczne, podlegające zatwierdzeniom i dostawom.  
Rodzaj podawanej szczepionki dla każdej grupy zostanie określony zgodnie z jej charakterystyką techniczną  

i miejscami szczepień.

Więcej informacji www.info-coronavirus.be
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BELGIA    KORONAWIRUS
BELGIA – OBOWIĄZUJĄCE 
OBOSTRZENIA
W styczniu w Belgii liczby dotyczące epi-
demii miały tendencję do stabilizowania 
się. Brytyjska odmiana koronawirusa nie-
pokoi jednak naukowców i władze, ponie-
waż rozprzestrzenia się szybciej. W tym 
kontekście podjęto poniższe decyzje.

ZAKAZ PODRÓŻOWANIA POZA BELGIĘ 
W CELACH INNYCH NIŻ SŁUŻBOWE
• Od 27 stycznia do 1 marca br. obowią-

zuje zakaz podróżowania w celach in-
nych niż służbowe, zarówno z Belgii do 
innych krajów, jak i z innych krajów do 
Belgii. Dotyczy to głównie podróży tu-
rystycznych i rekreacyjnych. Została po-
dana lista podróży, które można uznać 
za „niezbędne”. Należą do nich wyjazdy 
z powodów rodzinnych, pogrzeby, stu-
dia itp. Trzeba będzie mieć przy sobie 
oświadczenie honorowe. Wzór formula-
rza zostanie podany przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych. Oświadczenie 
honorowe musi być powiązane z For-
mularzem Lokalizacji Pasażera (PLF) 
osoby podróżującej i poparte niezbęd-
nymi dokumentami.
Osoby, które będą podróżować z waż-
nych powodów dłużej niż 48 godzin, 
będą musiały przejść kwarantannę po 
powrocie, a także podwójny test PCR 
w dniu powrotu i siedem dni później.

• Dla osób przybywających z Wielkiej 
Brytanii lub Irlandii, zamieszkałych 
w Belgii lub nie, kwarantanna jest obo-
wiązkowa niezależnie od długości po-
bytu w Belgii. Od 25 stycznia wszyscy 
podróżni przybywający z Wielkiej Bry-
tanii, Ameryki Południowej lub Afryki 
Południowej będą musieli poddać się 
dziesięciodniowej kwarantannie, z te-
stem PCR 1. i 7. dnia. 

• Nierezydenci, którzy chcą przyjechać do 
Belgii, będą musieli przedstawić nega-
tywny test i poddać się ponownemu te-
stowi po przyjeździe.

• Podróże służbowe (i konieczne) – po po-
wrocie z każdej podróży dłuższej niż 48 
godzin obowiązuje 10-dniowa kwaran-
tanna, jak i podwójny test w 1. i 7. dniu.

• Mieszkańcy gmin przygranicznych będą 
mogli nadal przekraczać granicę w celu 
zrobienia zakupów. 

• W przypadku nieprzestrzegania zakazu 
będą przewidziane kary. 

• Zasady i monitorowanie przestrzegania 
kwarantanny po powrocie z podróży zo-
staną sprecyzowane i wzmocnione.

• Decyzję tę podjęto w oparciu o dane 
z okresu świątecznego, kiedy stwierdzo-
no, że podróżowanie ludności powoduje 
przedostawanie się na terytorium Belgii 
nowych odmian wirusa Covid-19. Belgia 
chce uniknąć sytuacji z lutego 2020 r., 
gdy powroty z ferii spowodowały ogrom-
ny wzrost zachorowań.

DOZWOLONE PODRÓŻE 
O CHARAKTERZE NIEZBĘDNYM: 
Istotne powody rodzinne
• Łączenie rodzin.
• Wizyty u współmałżonka lub partnera, 

który nie mieszka z nami pod tym samym 
dachem – kiedy można przedstawić wia-
rygodne dowody na istnienie stabilnego 
i trwałego związku.

• Podróże związane ze wspólnym rodziciel-
stwem, ślubami cywilnymi i religijnymi, 
pogrzebami (bliskich lub krewnych).

Powody humanitarne
• Pomoc osobie starszej, małoletniej, nie-

pełnosprawnej lub wymagającej szcze-
gólnej opieki.

• Podróże z powodów medycznych i kon-
tynuacja leczenia.

• Odwiedziny krewnych będących w opie-
ce paliatywnej.

Nauka, studia
• Wyjazdy uczniów, studentów i stażystów 

biorących udział w wymianie w ramach 
swoich studiów.

• Naukowcy z umową na pobyt (un contrat 
d’hébergement).

Dla mieszkańców obszarów  
przygranicznych
• Przemieszczanie się związane z życiem 

codziennym dla aktywności, które są 
również dozwolone w Belgii.

• Wykonywania działalności zawodowej.

KWARANTANNA I TESTY
Od 25 stycznia kwarantanna została wydłu-
żona z 7 do 10 dni. W przypadku kontaktów 
wysokiego ryzyka lub objawów obowiązko-
wy jest test w 1. i 7. dniu kwarantanny.

NIEMEDYCZNE ZAWODY KONTAKTOWE
Jeżeli do 5 lutego poprawi się sytuacja epide-
miologiczna, niemedyczne zawody kontakto-
we (fryzjerzy, kosmetyczki, masażyści) będą 
mogły rozpocząć działalność od 13 lutego.

BRUKSELA – obostrzenia 
• Godzina policyjna między 22.00 a 6.00 i obowiązek noszenia masek w Regionie Stołecz-

nym Brukseli – przedłużenie do 1 marca. 
• Sklepy są zobowiązane do zamykania o godzinie 20.00 i nadal obowiązuje zakaz spoży-

wania alkoholu w miejscach publicznych.
• Zakaz eksmisji, który obowiązywał zarówno podczas pierwszego, jak i obecnego lock-

downu, zostanie ponownie przedłużony do 1 marca. 
• W Walonii godzina policyjna została przedłużona co najmniej do 15 lutego. 
W Brukseli podjęto decyzję o uproszczeniu procedury testów w celu ułatwienia badań prze-
siewowych osób, u których wystąpiły objawy koronawirusa oraz osób zidentyfikowanych 
jako kontakty wysokiego ryzyka. W praktyce na test można się teraz umawiać bez recepty 
(zlecenia), za pośrednictwem platformy: 
brussels.testcovid.be. Jednakże testowane 
osoby będą musiały złożyć oświadczenie 
honorowe, że rzeczywiście mają objawy, 
które mogą być związane z Covid-19.
Te nowe reguły mają ułatwić wykrywanie 
osób z objawami lub osób z grupy kontak-
tów wysokiego ryzyka, które nie mają sta-
łego lekarza pierwszego kontaktu. 
Od 25 stycznia wszystkie osoby z kontaktów 
wysokiego ryzyka będą musiały zrobić test 
w 1. i 7. dniu kwarantanny, aby jeszcze bar-
dziej ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa.

PRZYPOMNIENIE
Duże spotkania rodzinne, z przyjaciółmi 
i imprezy „lockdownowe” są zabronio-
ne. Kary dla uczestników nielegalnych 
spotkań i imprez „lockdownowych” wy-
noszą 250–750 euro, a dla organizatorów 
tych imprez 750–4000 euro.

Zakupy robimy indywidualnie, przez maksy-
malnie 30 minut.

Miejsca kultu pozostają otwarte, w na-
bożeństwach może uczestniczyć 15 osób.
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Są w Polsce takie zwyczaje, które swoją 
oryginalnością przebijają wszelkie pla-
giaty pseudoświąt z zagranicy. Jednym 
z nich są Dziady – ale nie te Mickiewi-
czowskie, powiązane ze Świętem Zmar-
łych. Mowa o Dziadach, które pojawiają 
się w różnych wioskach na Żywiecczyźnie, 
krocząc dumnie w feerii barw i miesza-
ninie dźwięków w okresie noworoczno- 
-karnawałowym. W stolicy regionu te 
niezwykłe postaci nazywane są Jukacami 
i tworzą tęczowy korowód na żywieckich 
ulicach. Jest to swoisty teatr, pełen magii 
i starodawnych wierzeń ludowych.

DZIKI POCHÓD ZWIASTUJĄCY POMYŚLNOŚĆ
Dziady to grupa przebierańców, którzy zgod-
nie z tradycją na przełomie roku pojawiali się 
na ulicach wsi, strasząc, śmiesząc, zaczepia-
jąc napotkane osoby. Geneza tego zwyczaju 
nie jest zbyt dobrze znana; przypuszcza się, 
że pierwsze obrzędy pojawiły się już w XVII w. 
Powiązane są one także z popularnym w tym 
rejonie Polski kolędowaniem, które w okre-
sie świątecznym i noworocznym było nieod-
łącznym elementem wiejskiej rzeczywistości.

Zgodnie z tradycją przebierańcami mogą być 
tylko mężczyźni. Choć niegdyś byli to wyłącz-
nie kawalerowie i młodzi chłopcy, dziś często 
uczestniczą w obrzędzie także mężowie i ojco-
wie. Niegdyś miało ich być tylko trzynastu. Dziś 
idą barwnym korowodem przez główne ulice 
miast i wsi, pociągając za sobą tłumy zafascy-
nowanych obserwatorów i turystów. Niegdyś 
spontanicznie odwiedzali domy, kolędowali, 
hałasowali i winszowali (czyli składali tradycyj-
ne góralskie życzenia). Przynosili pomyślność.

Można wśród nich spotkać dziwaczne postaci, 
które przez stulecia były starannie dopracowy-
wane i tworzą nieodłączny element tradycyj-
nego korowodu. Dzięki niezwykłym, dokładnie 
przemyślanym przebraniom i trafnym rekwi-
zytom symbolika postaci sięga daleko poza 
proste konotacje i mogłaby stanowić twardy 
orzech do zgryzienia dla niejednego badacza 
kultury regionu. Pojawiają się tutaj bowiem 
postaci związane z różnymi zawodami, róż-
nych narodowości, różnych klas społecznych, 
ale także zwierzęta czy postaci mityczne.

KIEDYŚ I DZIŚ

Przygotowanie barwnych strojów niegdyś 
zajmowało kilka miesięcy. Wykorzystywano 
głównie materiały pozyskane z natury, takie 
jak rogi, słomę, drewno czy skórę zwierzę-
cą. Słynne trzaskanie batem, głośna muzyka 
i pokrzykiwania, dzwoniące dzwonki, instru-
menty regionalne miały potęgować ogólny 
rwetes – był to również znak pomyślności, 
ponieważ miał odpędzić złe duchy. Podczas 
tego niezwykłego kolędowania pojawiała się 
także symbolika płodności, cykliczności ży-
cia, obfitości, odrodzenia.

Wśród przebierańców można było tak 
kiedyś, jak i dziś spotkać konie (w wiel-
kich kolorowych czapkach) i niedźwie-
dzie (w futrzanych kombinezonach), 
młodą parę i księdza, rodzinę cy-
gańską (z dzieckiem na plecach) 
i Żyda, „dziechciorza” i kominia-
rza, żołnierza i policjanta, diabła 
i śmierć. Była też – dla wielu naj-
piękniejsza – Macidula, czyli postać 
w drewnianej masce, której strój zro-
biono z kolorowych ścinków falujących 
w dzikim tańcu. Bez wątpienia jest to 
dziś jedna z najpopularniejszych wizytó-
wek dziadowej tradycji. 

Całości dopełniali żywieccy górale przygry-
wający na regionalnych instrumentach: he-
ligonkach, skrzypcach, wakatach, kołatkach. 
Trzaskanie bicza, gwizdy i wszechobecne 
dzwonki wibrowały w rytm ruchliwych po-
staci – jedne w biegu, inne w tańcu. Mróz 
i skrzący się śnieg dodatkowo aktywizowały 
zarówno tłum aktorów, jak i publiczności. 
W tym spektaklu bowiem prócz dźwięku, 
ruchu i obrazu jeszcze jeden element był 
nieodzowny – gwałtowna, intensywna in-
terakcja z otoczeniem.

ŻYWIECKIE GODY

Od ponad 50. lat zwyczaje żywieckich prze-
bierańców mają oficjalną formę – podczas 
organizowanych corocznie, zazwyczaj pod ko-
niec stycznia lub na początku lutego, Godów 
Żywieckich. W ich trakcie odbywa się przegląd 
zespołów kolędniczych i obrzędowych z całego 
regionu, a towarzyszy im wiele oficjalnych wy-
darzeń, jak i spontanicznych wędrówek Dzia-
dów. Najwięcej przebierańców można spotkać 
wówczas w Żywcu oraz w Milówce i okolicz-

nych wsiach, jednak w ostatnich latach 
cały region, łącznie z przygranicznymi 
wioskami słowackimi, aktywizuje się 
w czasie tego wydarzenia. Niezwy-
kłą atmosferę podsyca zazwyczaj 
zimowa aura.

W tym roku po raz pierwszy 
impreza odbędzie się online 

(www.mck.zywiec.pl), co daje 
szansę na zapoznanie 
się z kulturą żywiec-
ką bez względu na 
odległość. Nie ma 
jednak co liczyć na to, 
że atmosfera wyda-
rzenia uchwycona 
zdalnie będzie się 
równać bezpo-
średniemu spo-
tkaniu z Dzia-
dami – tego nie 
da się ani opisać, 

ani nagrać czy 
sfotografować. To 

trzeba po prostu przeżyć.

Ewelina Wolna-Olczak
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W środę 6 stycznia zwolennicy prezydenta 
Donalda Trumpa, po serii jego nawołujących 
do walki wiadomości, wtargnęli do Izby Re-
prezentantów i Senatu. Przerwali obrady 
Kongresu, który zebrał się, aby ostatecznie 
zatwierdzić wyniki wyborów prezydenckich 
z 3 listopada 2020 r., które wygrał demokra-
ta Joe Biden. Trump wielokrotnie podważał 
uczciwość wyborów, informując poprzez 
media społecznościowe o nieprawidłowo-
ściach i oszustwach, jakich jego zdaniem 
dopuszczono się podczas głosowania i licze-

nia głosów. Mimo 
wielu przegranych 
spraw sądowych 
i  ca łkowitego 
braku dowodów 
na te oszustwa 
wyborcze ustę-
pujący prezydent 
i wierne grono 
jego fanów nadal 
wierzą, że zwy-
cięstwo Bidena to 
ustawka. W ata-
ku na Kapitol zgi-
nęły cztery oso-
by, a ponad 50 
zostało rannych; 

w sąsiedztwie budynków znaleziono dwie 
bomby i samochód wypełniony bronią. 
Część demonstrantów pojawiła się z banera-
mi przedstawiającymi motyw Q lub QAnon. 
Najczęściej chyba przez światowe serwisy 
informacyjne pokazywany protestujący, 
zwany już powszechnie człowiekiem-bizo-
nem (z odsłoniętym torsem, futrem narzu-
conym na barki i rogami na głowie) okazał 
się związanym z QAnon szamanem. 

 
By odpowiedzieć na to pytanie, musimy 
cofnąć się do października 2017 r. Użyt-
kownik portalu 4chan, podpisujący się jako 
„Q”, umieścił wtedy serię postów, w których 
twierdził (choć nie wiadomo dokładnie, czy 
Q to jedna osoba, czy też grupa ludzi), że jest 
związany z osobami bardzo wysoko posta-
wionymi w strukturach rządu USA i dzięki 

temu ma dostęp do tajnych informacji, 
niedostępnych dla zwykłych obywateli. 
Według nich prezydent Trump jest zaan-
gażowany w wielką operację, wręcz wojnę 
na wielu frontach, prowadzoną przeciw 
organizacjom (lub organizacji) spod ciem-
nej gwiazdy, starającym się zaszkodzić 
Stanom Zjednoczonym na forum mię-
dzynarodowym, a także zaangażowanych 
w pedofi lię, handel ludźmi, satanizm, ka-
nibalizm i próbę niedozwolonej kontroli 
nad społeczeństwem.

Donald Trump jest dla sympatyków ruchu 
QAnon bohaterem walczącym ze złem, 
które chce zapanować nad światem, zaś 
Joe Biden i Kamala Harris to wrogowie, 
a nawet członkowie owej zbrodniczej 
organizacji dążącej do zmiany porządku 
społecznego i do zapanowania nad ludź-
mi. Prezydent publicznie nie poparł teorii 
spiskowej, ale opisał działaczy QAnon jako 
„ludzi, którzy kochają nasz kraj”, a o „sze-
fostwie” organizacji powiedział, że nie 
wie, kim są, ale wie, że go lubią. Przed 
wyborami natomiast jego syn Eric Trump 
opublikował post o QAnon na Instagramie, 
czym wywołał niemałe poruszenie w pra-
sie amerykańskiej i międzynarodowej. Do 
tej pory ludzie wierzący w teorie Q byli po-
strzegani jako niegroźni dziwacy oderwani 
od rzeczywistości, kiedy jednak zaczął ich 
promować syn kandydata na prezydenta, 
niektórzy (dotąd sceptyczni) zaczęli podej-
rzewać, że może jest coś na rzeczy.

Według BBC w ruch QAnon wierzą tysiące 
osób. Zainteresowanie grupą i treściami pro-
mowanymi przez nią na głównych serwisach 
społecznościowych (Facebook, Twi� er, Red-
dit i YouTube) gwałtownie rosło od 2017 r., 
także podczas pandemii koronawirusa. To 
Q rozpowszechniało plotki o zależnościach 
między siecią 5G a Covid-19 oraz o tym, że 

w szczepionkach ukryty jest 
chip, dzięki któremu ONI (nie 
wiadomo dokładnie kto i dla-
czego) będą zaszczepionych 
kontrolować.

 

Jedna z najbardziej nośnych 
i popularnych teorii QAnon 
to ta związana z zaginięcia-
mi dzieci. Blisko 7 tys. polu-
bień i ponad 2 tys. udostęp-
nień na Twi� erze zyskał wpis 
z sugestią, że amerykański 
internetowy sklep z meblami 
i wyposażeniem wnętrz jest 
wykorzystywany przez zorga-
nizowaną grupę przestępczą 
specjalizującą się w handlu 
żywym towarem. W lipcu jed-
na z użytkowniczek Twittera 
napisała, że posiada infor-
macje o tym, iż amerykański 
sklep Wayfair pośredniczy 
w handlu dziećmi. Wyjaśnia-
ła, że przedmioty tam sprze-
dawane mają nazwy takie jak 
imiona zaginionych dzieci. 
„Niektóre z nich pojawiają się 
na stronie tuż po ich zaginię-
ciu” – przekonuje internaut-
ka. „Głupia poduszka, koc, dy-
wan czy szafa kosztują u nich 
10–30 tys. dolarów” – dodała. 
Polski wpis o tej samej treści 
polubiło ponad 5 tys. osób. 
Z komentarzy wynikało, że 
wiele osób w to uwierzyło. 
Oto kluczowe wątki sprawy 
opisywanej przez internautów 
jako „Afera Wayfair”.
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Fakt, że fi rma meblowa jest przykrywką dla 
organizacji pedofi lskiej handlującej dziećmi, 
mają zdradzać symbole niebieskich i różo-
wych trójkątów lub serduszek wykorzysty-
wane na zdjęciach produktów wystawia-
nych na portalu Wayfair oraz w logotypach 
fi rm prowadzących sprzedaż na tej pla� or-
mie. Podejrzenia wzbudziło też nazywanie 
przez Wayfair niektórych bardzo drogich 
produktów imionami dzieci. Według zwo-
lenników teorii to wskazówka, że cena za 
dany produkt jest tylko przykrywką za moż-
liwość wykorzystania seksualnego dziecka. 
Jako przykład podawane są metalowe szaf-
ki za prawie 13 tys. dolarów. Nazywają się 
Samiyah, tak jak zaginiona dziewczynka 
z Ohio. Jednak, jak podaje agencja Associa-
ted Press, Samiyah rzeczywiście zaginęła 
w 2009 r., ale po czterech dniach się odna-
lazła. Wayfair odniósł się do informacji QA-

non, pisząc w ofi cjalnym oświadcze-
niu, że nazwy produktów dobiera 
algorytm, niektóre rzeczy są drogie, 
bo przeznaczone są do użytku prze-
mysłowego, a ceny innych, zdaniem 
internautów absurdalnie wysokie, 
wynikały z błędów na stronie. Oczy-

wiście nie wszystkich te wyjaśnienia prze-
konały, a teorie QAnon nadal krążą w sieci. 
Co więcej, treści rozpowszechniane w śro-
dowisku QAnon coraz częściej przedostają 
się do mediów głównego nurtu. Tweety po-
chodzące z kont sympatyzujących ze środo-
wiskiem podawał dalej Donald Trump. Na 
jego spotkaniach z wyborcami pojawiały 
się osoby w ubraniach z napisami i hasła-
mi QAnon. Amerykańskie media podają, że 
w 2020 r. aż 23 kandydatów do Kongresu 
popierało lub promowało to środowisko. 

 

Wiara w teorie spiskowe może prowadzić 
do przemocy i agresji, o czym świadczy tzw. 
Pizzagate. W 2017 r. pochodzący z Karoliny 
Północnej mężczyzna został skazany na wię-
zienie po tym, jak wszedł do waszyngtońskiej 
pizzerii i oddał trzy strzały, na szczęście niko-
go nie raniąc. Była to restauracja, w której 
(zgodnie z popularną wówczas teorią Q) oso-
by powiązane z Par� ą Demokratyczną miały 
przetrzymywać dzieci i umożliwiać pedofi -
lom ich wykorzystywanie. Napastnik tłuma-
czył, że chciał uwolnić dzieci. Domagał się, 
by obsługa wpuściła go do piwnicy, w której 
miały przebywać. Na nic się zdały tłumacze-
nia, że pizzeria nie ma piwnicy. Pizzagate sta-
ła się popularna przed wyborami prezydenc-
kimi w USA w 2016 r. Ujawniono wówczas 

e-maile szefa kampanii Hillary Clinton, które 
zdaniem miłośników teorii spiskowych miały 
zawierać zakodowane informacje dotyczące 
udziału waszyngtońskich elit w procederze 
handlu ludźmi i przestępstw pedofilskich. 
W Pizzagate pojawiają się nazwiska rzeczy-
wistych przestępców – Jeffreya Epsteina 
i jego prawej ręki, Ghislaine Maxwell. Mi-
liarder oskarżony był o m.in. o molestowa-
nie nieletnich dziewcząt i o nakłanianie do 
werbunku ofi ar. Groziło mu do 45 lat pozba-
wienia wolności, ale przed rozpoczęciem 
procesu popełnił samobójstwo (lub, według 
niektórych, został zamordowany) w areszcie. 
Z Epsteinem związanych było wiele osób ze 
świtowych elit, w tym syn królowej Elżbie-
ty, książę Andrzej. Dla zwolenników teorii 
o światowej siatce pedofi lskiej wieloletnia 
działalność Epsteina, która, jak udowodnili 
śledczy, była często tuszowana dzięki pienią-
dzom i znajomościom, jest potwierdzeniem, 
że takie rzeczy są niestety możliwe. 

Wydarzenia z 6 stycznia pokazują, że ruchu 
QAnon nie można dłużej lekceważyć, nazy-
wając jego zwolenników dziwakami z inter-
netu. Za sprawą ostatnich wydarzeń dostrze-
gliśmy, jak ważnym politycznym graczem się 
stali. Dziś nie są już tylko niegroźnymi fanami 
teorii spiskowych, które wielu z nas uznaje 
za śmieszne. Wierzą, że Donald Trump i jego 
administracja walczyli ze złem na świecie, 
dlatego są gotowi iść za Trumpem wszędzie. 

Z czego wynika popularność teorii QAnon? 
Przede wszystkim dotykają one nośnych pro-
blemów i dają namiastkę wyjaśnienia spraw, 
z którymi ich zdaniem policja nie jest w stanie 
sobie poradzić. Zaginęło dziecko, poszukiwa-
nia trwają nawet latami – Q i inne tego typu 
organizacje spieszą więc z rozwiązaniem. Wy-
jaśnienie sprawy międzynarodową szajką pe-
dofi lską powiązaną z ludźmi ponad prawem 
wydaje się racjonalnie tłumaczyć, dlaczego 
mimo tak wielkich wysiłków kogoś nie uda-
je się odnaleźć. QAnon uderza w elity, które 
według nich mają monopol na bezkarność 
dzięki pieniądzom. Niestety sprawa Epsteina 
pokazuje, że światowe elity mają wiele na 
sumieniu, zapewne będzie więc wielokrotnie 
przywoływana, by uprawdopodobnić róż-
ne teorie. Choćby tę, że koronawirus to na-
rzędzie mające na celu kontrolowanie ludzi 
przez najbogatszych. Na forach przeczytamy, 
że Covid-19 jest spiskiem międzynarodowych 
instytucji, które poprzez strach chcą zdobyć 
nad nami jeszcze większą kontrolę. Obostrze-
nia wzmacniają tylko to przekonanie, budząc 

w wielu osobach frustrację 
i zwątpienie w racjonalność 
działania państwa. Badanie 
Pew Research Center z września 
2020 r. wykazało, że spośród 
Amerykanów, którzy słyszeli 
o ruchu QAnon, jedna piąta ma 
o nim pozytywną opinię. 

Nie powinno nas więc dziwić 
to, co stało się w Ameryce. 
To skutek całego ciągu wyda-
rzeń, skutek wiary w spiski, ale 
także skutek polityki mediów 
informacyjnych, które od wie-
lu lat zamiatały pod dywan 
wiele informacji związanych 
m.in. z działalnością Epsteina, 
nazywając je kłamstwami 
i wymysłami. Dlaczego? Być 
może bały się wpływów mi-
liardera. Media społeczno-
ściowe nie mogą też często 
na czas kasować szkodliwych 
treści, co sprawia, że łatwo 
się one rozprzestrzeniają. Gdy 
okazało się, że wyspa Epsteina 
rzeczywiście istnieje, że na-
prawdę dochodziło tam do 
wykorzystywania nieletnich, 
że w orgiach brał udział ksią-
żę Andrzej – wiara wielu osób 
w prawdziwość tego, co ser-
wują nam media tradycyjne, 
upadła. Wielu zwróciło się ku 
internetowi, ponieważ tam 
każdy może właściwie mówić 
i pisać, co mu się podoba, tak-
że kłamstwa, często bezkar-
nie. Skoro prawdą okazało się 
coś nazywanego od lat kłam-
stwem, to dlaczego nie wie-
rzyć w inne teorie spiskowe? 

Jeśli mężczyzna w skórze bi-
zona, przedstawiający się 
jako szaman QAnon, wyjdzie 
z więzienia, zapewne pokaże 
się na niejednej demonstra-
cji poparcia dla Trumpa lub 
kogoś, kto przejmie po nim 
polityczną schedę. Teorie spi-
skowe są wiecznie żywe i nie 
łudźmy się – wkrótce zapew-
ne wypłyną nowe, a tysiące 
ludzi będzie ich bronić nawet 
za cenę własnego życia. 

Anna Albingier
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Na pierwszej konferencji prasowej po 
uznaniu jej za biologiczną córkę króla Al-
berta II oraz przyznaniu jej tytułu książę-
cego Delphine Boël powiedziała, że wielo-
letnie starania i batalia sądowa o uznanie 
ojcostwa były drogą do odkrycia prawdy. 
Jej prawnicy dodawali, że jest zachwycona 
decyzją sądu. Choć nie zwróci jej to miło-
ści ojca, to daje poczucie sprawiedliwości. 
W czasie trwania procesu opinia publiczna 
była jednak podzielona. Wiele osób za-
rzucało Delphine niestosowną interesow-
ność, czyli chęć zdobycia pieniędzy, sławy 
i tytułu. Inni z kolei dopingowali ją w walce 
o odkrycie prawdy, wyjście z cienia i do-
chodzenie należnych jej praw. 

Delphine Boël ma prawo do posługiwa-
nia się tytułem książęcym, który brzmi 
„księżniczka Belgii”, oraz do spadku – po 
śmierci swego biologicznego ojca, czyli 
króla Alberta II. A może to być nawet 1/8 
majątku króla. Jej dwojgu dzieciom – cór-
ce Józefinie i synowi Oskarowi – również 
należą się tytuły książęce. Kobieta może 
zmienić nazwisko na Sachsen-Coburg, co 

ma zamiar uczynić. Nie ma jednak żad-
nych praw do dziedziczenia tronu ani nie 
przysługują jej państwowe dotacje pie-
niężne, jak jest to w przypadku pozosta-
łych członków belgijskiej rodziny królew-
skiej. To konsekwencja jej pochodzenia ze 
związku pozamałżeńskiego. 

Delphine Boël jest owocem pozamał-
żeńskiego związku Alberta II z baronową 
Sybille de Selys Longchamps. Poznali się 
w 1966 r., a po kilku miesiącach nawiązali 
romans. Delphine przyszła na świat 22 lu-
tego 1966 r. w Brukseli – jej rodzice byli 
wtedy oficjalnie w innych związkach. Al-
bert był mężem włoskiej księżniczki Paoli 
Ruffo di Calabria i nosił tytuł księcia Liège, 
a Sybille de Selys Longchamps była żoną 
bogatego przemysłowca Jacques’a Boël. 
Oficjalnie i prawnie Delphine Boël uznana 
więc została za jego córkę. 

Romans Księcia Alberta i Sybille ciągnął się 
przez kilkanaście lat – aż do początku lat 
80. Przyszły król Belgów i baronowa spoty-
kali się często, mała Delphine systematycz-

nie widywała więc swojego biologicznego 
ojca. Na przykład w 1974 r. spędzili w trój-
kę wakacje na Korsyce, co można zobaczyć 
na zdjęciach. Baronowa postanowiła jed-
nak „uciec” z Belgii i zamieszkać z kilku-
letnią córką w Londynie. Według jej słów 
książę Albert był gotów nawet rozwieść 
się z żoną, księżniczką Paolą, i związać się 
z nią. To jednak oznaczałoby pozbawienie 
go możliwości dziedziczenia tronu i łączy-
łoby się z wieloma innymi obciążeniami. 
Do rozwodu więc nie doszło, choć romans 
pokazuje, jak głęboki kryzys małżeński 
przechodzili Albert i Paola. 

Warto też dodać, że przez długi czas ksią-
żę Albert nie czuł się przyszłym królem, bo 
w Belgii rządził jego starszy brat – król Bau-
douin. Choć przyjął decyzję brata, to jed-
nak namawiał go do zakończenia romansu 
lub przynajmniej do powstrzymania się 
z ostatecznym krokiem, i naciskał na ojca 
Sybille, by ten wpłynął na córkę. 

Dość nieoczekiwanie na początku lat 80. 
książę Albert pokonał jednak problemy 
małżeńskie i pogodził się z żoną. W 1984 r. 
ostatecznie zakończył romans i świętował 

iniony rok zapisał się jako rok wybuchu i rozprzestrzeniania 
się epidemii koronawirusa. Ale w Belgii był on także ważny 
z innego powodu. Doszło wreszcie do rozstrzygnięcia 
sprawy, która od kilkunastu miesięcy była na czołówkach, 
ale swój początek miała wiele, wiele lat temu. Tym 
gorącym tematem belgijskich mediów był proces sądowy 
wytoczony królowi Albertowi II przez jego własną córkę – 
Delphine Boël.
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25. rocznicę ślubu. Przestał się kontaktować 
z córką. Brak dziedzica tronu i nieoczekiwa-
na śmierć króla Baudouina sprawiły, że Al-
bert w 1993 r. zasiadł na belgijskim tronie. 
Natomiast Sybille rozwiodła się z mężem 
w 1978 r., a cztery lata później wyszła za 
Michaela Anthony’ego Rathborne’a Cayze-
ra, syna pierwszego barona Rotherwicka. 
O swoim prawdziwym pochodzeniu Del-
phine Boël dowiedziała się od matki w dniu 
swoich 18. urodzin.

Romans króla Alberta II, choć oficjalnie go 
nie komentowano, był w zasadzie tajemni-
cą poliszynela. Natomiast o istnieniu córki 
z tego pozamałżeńskiego związku wiedziały 
tylko nieliczne osoby, które przez wiele lat 
utrzymywały tę informację w tajemnicy. Sy-
tuacja zmieniła się diametralnie w 1999 r., 
po wydaniu nieautoryzowanej biografii 
królowej Paoli „Paola: van ‘la dolce vita’ tot 
koningin”, napisanej przez osiemnastolet-
niego adepta dziennikarstwa z Flandrii. 

Mario Danneels zamieścił w książce, któ-
ra odniosła nieoczekiwanie spory sukces, 
takie zdanie: „Paola refusa d'accueillir 
la demi-soeur de ses enfants”. Wyraźna 
sugestia istnienia nieślubnej córki króla 
Belgów sprawiła, że wybuchł medialny 
skandal. Czytelnicy dowiedzieli się o poza-
małżeńskim związku króla oraz o przyjściu 
na świat nieślubnej córki. Pałac Królew-
ski jednakże zdementował te informacje. 
Dziennikarze jednak odnaleźli Delphine 
i jej matkę oraz namawiali je do zwierzeń. 
Początkowo kobiety odmawiały jakiego-
kolwiek komentarza, ale później zaczęły 
się pojawiać pierwsze wywiady, których 
tematem był brak ojca. 

Sam król Albert II publicznie zaprzeczał, 
że ma córkę ze związku pozamałżeńskie-
go. Gdy Delphine Boël chciała odnowić 
z nim relacje, telefonując do niego w 2001 
r., miał zaprzeczyć, jakoby była jego cór-
ką. Poczuła się zdradzona. Jako dorosła 
kobieta rozpoczęła walkę o uznanie ojco-
stwa. W 2005 r. udzieliła wywiadu, w któ-
rym opowiedziała o swoim pochodzeniu. 
Sprawa została upubliczniona także za 
sprawą jej matki – Sybille de Selys Long-
champs, która w dniu abdykacji Alberta II 
udzieliła wywiadu telewizyjnego. Opowie-
działa o swoim wieloletnim romansie z by-
łym królem i podała wiele szczegółów z ich 
wspólnego pozamałżeńskiego „pożycia”. 

Najpierw Delphine Boël założyła sprawę 
sądową księciu Filipowi i księżnej Astrid, 
by udowodnić, że jest córką króla Alberta 
II, a więc ich przyrodnią siostrą. Nie mogła 
pozwać Alberta II jako oficjalnie urzędują-
cego króla, gdyż jest on praktycznie niety-
kalny. W Belgii zawrzało. Jednak w 2013 r., 
po abdykacji króla, sprawy przybrały inny 
obrót. Pozew sądowy skierowany został 
także przeciwko niemu, gdyż nie chronił 
go już immunitet. 

Najpierw wydawało się, że sprawa zakończy 
się po myśli Alberta II, bowiem w 2017 r. 
sąd uznał pozew Delphine za bezpodstawny. 
Jednak jej prawnicy niezmiennie apelowali 
o zmianę wyroku. W listopadzie 2018 r. uzy-
skali nakaz poddania się króla testowi DNA. 
Ale pomimo wyroku Albert II ciągle zwle-
kał z dostarczeniem próbek krwi. Wreszcie 
w maju 2019 r. belgijski sąd zagroził królowi 
zastosowaniem kary pieniężnej w przypad-
ku dalszego ociągania się z wypełnieniem 
orzeczenia sądu. Każdy dzień zwłoki miał 
kosztować 5000 euro. Wtedy Albert II zre-
zygnował z walki w sądzie. Przekazał próbki 
DNA do wykonania testu na ojcostwo, który 
potwierdził to, czego się wszyscy domyślali 
– że jest biologicznym ojcem Delphine Boël. 

27 stycznia 2020 r. Albert II wydał poprzez 
swoich prawników oświadczenie, w którym 
oficjalnie przyznał się do ojcostwa. Pomimo 
tego kroku ku prawdzie zarzucono mu, że 
wydźwięk dokumentu jest dość chłodny. 
Były król musi także opłacić koszty trwają-
cego ponad 7 lat procesu sądowego, a wy-
noszą one 3,4 mln euro. 

Po zakończonym sądowym procesie i „wy-
granej” Delphine Boël została zaproszona 
przez swojego przyrodniego brata, króla 
Filipa, do rezydencji królewskiej w La-
eken. Obecny król Belgów bardzo chciał 
pozytywnie zakończyć odziedziczoną po 
ojcu, ciągnącą się latami, aferę. Spotka-
nie miało charakter prywatny, a w oficjal-
nym komunikacie dwór królewski ogłosił, 
że mieli okazję się poznać i porozmawiać 
o życiu i wspólnych zainteresowaniach. Do 
tekstu dołączono zdjęcie, na którym pozu-
ją wspólnie – brat-król i jego już oficjalnie 
uznana przyrodnia siostra. 

Także Albert II spotkał się z córką. Przez 
lata zaprzeczał, że jest jej ojcem, choć 
krążące na ten temat coraz bardziej pew-
ne pogłoski potwierdzało też niezwykłe 
podobieństwo Delphine do ojca i jego 
matki – księżniczki Astrid. Jednak Pałac 
Królewski zawsze dementował tego typu 
rewelacje. Teraz, jak można przeczytać 
w oficjalnym komunikacie wydanym po 
spotkaniu, „otworzył się nowy rozdział, 
pełen emocji, spokoju, zrozumienia, a tak-
że nadziei. Po zamieszaniu, ranach i cier-
pieniach przychodzi czas na przebaczenie, 
uzdrowienie i pojednanie”. Być może tak 
będzie, bo w spotkaniu uczestniczyła też 
była królowa Paola. 

Zakończona batalia sądowa rozstrzyga, 
że Delphine Boël jest prawnie uznawana 
za czwarte dziecko króla Alberta II. Zyska 
więc nie tylko królewskiego ojca, ale i kró-
lewskie rodzeństwo. Zresztą już w 2008 r. 
książę Laurenty spotkał się z nią na poka-
zie mody i pozował do wspólnego zdjęcia, 
ale, jak wiadomo, jest on enfant terrible 
rodziny królewskiej.

Delphine Boël jest artystką plastyczką. Jej 
prace znane są z niezwykle żywych kolo-
rów. Cechuje je ekscentryczność, a czę-
sto prowokacyjność. Nie jest to styl, któ-
ry wszystkim się podoba, ale wyraża jej 
uczucia i przeżycia. Teraz jest Delphine 
de Sachsen-Coburg – artystką, której pra-
ce odzyskały kolor, gdy „odzyskała” ojca, 
sama stając się przy tym księżniczką. 

Sylwia Maj
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Delphine Boël 
z prawem do  tytułu
„księżniczka Belgii”
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POLITYKA ZAPOMNIENIA

Tradycja zadawania pracy domowej jest tak 
samo stara jak instytucja szkoły. Czasy się 
zmieniają. Edukacja podlega reformom; 
wyłaniają się idee ruchu pedagogiki al-
ternatywnej. Na przestrzeni dziejów po-
glądy na funkcję i wartość pracy domo-
wej ulegały przeobrażeniom. Także dziś 
zagadnienie jest przedmiotem dyskursu 
społecznego. Jednak prace domowe, po-
mimo historycznych burz i naporów, nadal 

są integralną częścią procesu nauczania 
i uczenia się. Fakt, są mnie czasochłonne 
niż dawniej (wystarczy wspomnieć bo-
haterów „Syzyfowych prac” Stefana Że-
romskiego, którzy uczyli się, dopóki knot 
świecy na to pozwolił), niemniej jednak 
ich cele pozostały nienaruszone.

Fundamentem procesu dydaktycznego jest 
lekcja i dopiero ona w połączeniu z zada-
niami domowymi tworzy pewną  całość. 
Wszystkie formy pracy są od siebie zależne. 
Nauka domowa jest składową jednolitego 

„Ile ci wyszło?” – pada bezceremonialnie pytanie, gdy Agnieszka 
odbiera połączenie od Aśki. „O co chodzi w drugim ćwiczeniu?” – 
dostaje w międzyczasie SMS od Alinki. „Daj odpisać!” – nagabuje 
ją na WhatsAppie Inez. „Jeszcze nie odrobiłam pracy domowej” – 
odpowiada wszystkim zawstydzona, bo już po 20.00, a ona w polu. 
Jeśli myślisz, że Agnieszka jest nieogarniętą uczennicą, to wypro-
wadzę cię z błędu. Jest matką, która podobnie jak Aśka, Alina i Inez 
mocuje się z zadaniami domowymi swoich dzieci.

procesu kształcenia. Nie jest więc „dodat-
kiem” do nauki szkolnej, ale jej integralnym 
elementem. Lekcja jest za krótka, by młody 
umysł znalazł odpowiedzi na wszystkie po-
ruszane na niej zagadnienia. Praca domowa 
jest więc przedłużeniem lekcji. Z tą różnicą, 
że w szkole uczeń przebywa pod kuratelą 
nauczyciela, który kieruje jego pracą i kon-
troluje jej wykonanie. W domu natomiast 
musi podjąć wysiłek z własnej inicjatywy, 
wykazując się przy tym samodyscypliną 
i organizacją. Jak podkreślają pedagodzy, 
spontaniczne uczenie się owocuje warto-
ściami i umiejętnościami, za którymi stoi 
szczera motywacja. To ona zapowiada przy-
szłe osiągnięcia uczniów.

Środowisko szkolne i domowe dzieli tylko 
cienka linia. Niedopuszczalne jest jednak 
rozbudowanie zakresu nauki domowej 
przez przerzucenie na dom podstawowych 
zadań  nauczania szkolnego. „Dom to nie fi -
lia szkoły!” – buntują się rodzice.

WORK BALANCE

Tego wieczoru Agnieszka odrzuciła połącze-
nie od Inez. Zignorowała wiadomość od Ali-
ny. Aśkę także pozostawiła bez odpowiedzi.

Rozwój cywilizacji spowodował, że człowiek 
stał się niewolnikiem własnych osiągnięć. 
Tymczasem reakcją obronną organizmu na 
bodźce fi zyczne, psychiczne oraz fi zjologicz-
ne, z jakimi mamy do czynienia każdego 
dnia, jest stres. W stanach bezpośredniego 
zagrożenia zdrowia lub życia może działać 
mobilizująco, ale częściej działa destrukcyj-
nie na ciało i psychikę. Przewlekły powo-
duje choroby serca i układu krążenia, bóle 
głowy i kręgosłupa, kłopoty z trawieniem, 
wrzody żołądka i dwunastnicy, a także sta-
ny depresyjne. Nie chodzi jednak o to, by 
całkowicie unikać stresu. Niemniej jednak 
po kilkugodzinnym wysiłku umysłowym, 
gdy zaczyna dawać o sobie znać zmęczenie, 
trzeba rozładować jego nadmiar. 

Czas wolny jest kategorią  historyczną , co 
oznacza, ż e pojawił się  w pewnym procesie 
rozwoju cywilizacyjnego jako przeciwsta-
wienie czasowi przeznaczonemu na zajęcia 
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zarobkowe, czyli pracy. Czas wolny ma 
wiele funkcji – regeneruje siły, pozwala 
na doskonalenie się czy na udział w ży-
ciu społecznym i kulturalnym. Dorosłych 
bombarduje się technikami efektywne-
go odpoczynku i warsztatami na temat 
znaczenia czasu wolnego, zalecając zre-
dukowanie godzin pracy. Rzecz ma się 
zgoła inaczej z dziećmi. Młodzież żyje pod 
presją szkoły. Zerkając na napięte grafiki 
uczniów, można śmiało wysnuć tezę, że 
mają oni coraz mniej czasu wolnego ze 
względu na natłok zajęć. To niedopusz-
czalne, ponieważ w fazie dojrzewania 
czas wolny zyskuje szczególne znaczenie, 
jeśli chodzi o rozwój społeczny, intelektu-
alny i fizyczny, a także kształtowanie się 
uzdolnień i zainteresowań. Pełni funkcje 
poznawcze, wychowawcze, socjalizujące, 
a nawet edukacyjne. To czas zabawy, ale 
rozumianej nie tylko jako absurdalne har-
ce. Zabawa dostarcza więcej wiadomości 
o świecie niż nauka rozumiana w sposób 
klasyczny. Pozwala na doświadczanie. 

Z ilością zadań pozaszkolnych oraz czasem, 
jaki uczeń poświęca na naukę w domu, nie-
rozerwalnie wiąże się motywacja do nauki 
i odrabiania prac domowych. Proces moty-
wacyjny polega na wzbudzaniu wewnętrz-
nego stanu gotowości do działania, pobu-
dzaniu energii i ukierunkowywaniu wysiłku 
na cel. Gdy nauczyciel stawia poprzeczkę 
zbyt wysoko, zaciera się granica pomiędzy 
czasem przeznaczonym na pracę a czasem 
wolnym. Im więcej zadań do wykonania 
w domu mają uczniowie, tym mniej czasu 
poświęcają na wypoczynek, pasje i rozwój 
talentów. Ważniejsza jest jakość zadań do-
mowych niż ich ilość. Przeciążenie dzieci 
i młodzieży pracą pozalekcyjną prowadzi 
do wielu niepożądanych konsekwencji, za-
równo dydaktycznych, jak też wychowaw-
czych i zdrowotnych. A motywacja pryska 
jak bańka mydlana.

PAKT O NIEAGRESJI

Gdy na ekranie telefonu wyświetliła się 
„Aśka”, połączenie odebrała rozjuszona 
Agnieszka. Tego wieczoru nie dostała wia-
domości ani od Aliny, ani od Inez, więc 
węszyła ciszę przed burzą. „Jeszcze nie 
zdążyłam!” – wyrzuciła z siebie wykuty na 
blachę, wielokrotnie recytowany tekst. Od-
powiedziała jej cisza. To, że Asia milczała, 

nie znaczy, że nie miała nic do powiedzenia. 
Ona też odpadła. Następnego dnia przyja-
ciółki nie zadzwoniły do siebie. Wybrały nu-
mer nauczycielki.

Co powinno łączyć rodziców, uczniów i na-
uczycieli? Sojusz. Tymczasem oczekiwania 
społeczne dotyczące jakości pracy w szkole 
są bardzo wysokie. Uczniowie, ich rodzice, 
władze szkolne i opinia publiczna domagają 
się od pedagoga ponadprzeciętnych umiejęt-
ności. Po drugiej stronie barykady stoją ro-
dzice, od których z kolei szkoła wymaga peł-
nego zaangażowania i współpracy. Nierzadko 
stawiając ich w roli uczniów, których trzeba 
notorycznie instruować i formować na swoją 
modłę. Warto więc wysłuchać utyskiwań obu 
stron, a także poznać wartość pracy domo-
wej w kontekście jej znaczenia dla ucznia. 

Rodzajów zadań domowych jest wiele – po-
zwalają przypomnieć materiał omawiany 
w szkole, stanowią dokończenie lekcji, są 
formą przygotowania do następnych zajęć 
lub zachęcają do zastosowania przyswojo-
nej wiedzy w praktyce. Argumentów prze-
mawiających na korzyść prac domowych jest 
więc bez liku. Służą utrwalaniu zagadnień, 
lepszemu zrozumieniu materiału, kształto-
waniu umiejętności krytycznego myślenia 
i przetwarzaniu informacji. Ponadto przyczy-
niają się do wyrobienia nawyku uczenia się,̨ 
a także stymulują samodyscyplinę. Poprzez 
autonomię w rozwiązywaniu problemów, 
poczucie odpowiedzialności, sprawczości 
i umiejętności zarzadzania czasem uczeń jest 
lepiej przygotowany do pracy zawodowej. 
A któż nie chciałby zasiąść w fotelu prezesa?

Przeciwnicy prac domowych wnoszą, że 
co za dużo, to niezdrowo. W wyniku prze-
silenia uczeń odczuwa permanentne zmę-
czenie i ma niedosyt czasu, który mógłby 
przeznaczyć na inne aktywności pozasz-
kolne – rozwijanie zainteresowań czy spo-
tkania z przyjaciółmi. Ze względu na swój 
przymusowy charakter praca domowa ma 
negatywnie wpływać na motywację do 
nauki. W ubiegłym roku szkolnym w wielu 
warszawskich szkołach ruszył program pilo-
tażowy „Zadaję z głową”. By nie tyle wyeli-
minować zadania domowe, ile ograniczyć 
je do minimum. Bez zadawania z dnia na 
dzień, na weekendy czy ferie. 

Mówi się, że eskalacja wszelkich napięć 
rozpoczyna się wraz z porzuceniem dia-
logu. Warto więc pokusić się o mediację, 
która ma za zadanie doprowadzić do za-
warcia ugody. Polega na dobrowolnej roz-
mowie, w której skonfliktowani uczestnicy 
dążą do kompromisu w danej sprawie. Jej 
kluczowym celem jest samodzielne wypra-
cowanie przez strony konsensusu, a tak-
że akceptowalnego i satysfakcjonującego 
paktu. Mediacja daje możliwość rozmowy 
o przyczynach konfliktu i sposobach jego 
rozwiązania. Co najważniejsze, toczy się 
w swobodnej, bezpiecznej i poufnej at-
mosferze. W efekcie usprawnia wzajemną 
komunikację i pomaga w określaniu in-
teresów obu stron. Bo choć przekonanie 
o potrzebie zadawania prac domowych 
jest silnie zakorzenione w nauczycielach 
oraz w tradycyjnym systemie edukacji, to 
jednak warto spytać pedagoga, czy mógł-
by delegować pracę do domu tylko wte-
dy, kiedy uzna to za naprawdę niezbędne. 
W sprawie ramowych planów nauczania, 
a przede wszystkim podstawy programo-
wej istnieją jasne przepisy, ale na próżno 
szukać uregulowań, czy realizacja progra-
mu powinna, może czy musi łączyć się 
z zadawaniem prac domowych. Nauczyciel 
ma więc niezależność przy wyborze metod 
kształcenia i środków realizacji podstawy 
programowej. Prace domowe są inicjaty-
wą obywatelską, a nie rządową. Można 
więc wnosić, by były one bardziej dosto-
sowane do potrzeb uczniów, a tym samym 
chętniej przez nich odrabiane. Ponadto 
powinny być na tyle przemyślane, by nie 
zakrawać na banał, ale też nie powodo-
wać zgryzot rodziny. A przede wszystkim, 
by dostosować ich stopień trudności do 
umiejętności dziecka. Zadania domowe są 
dla uczniów, nie dla rodziców. 

Gdy dziś Agnieszka otrzymuje wiadomości 
od swoich przyjaciółek, wie, że na ekranie 
telefonu nie pojawi się skan zadania z pod-
ręcznika lub niewykonalna karta pracy. Co 
najwyżej zdjęcie udanego biszkoptu lub za-
powiedź intrygującego filmu. To znaczy, że 
mamy odrobiły pracę domową. Swoją. 

Sylwia Znyk

 
tym mniej czasu poświęcają na wypoczynek, pasje i rozwój talentów. 

Im więcej zadań do wykonania w domu mają uczniowie,
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Love for livres
NASZE EMOCJE, NASZE KSIĄŻKI

BIBLIOTHÈQUES DES ÉMOTIONS

Ponieważ twórcy Love for livres są 
przekonani, że korzyści z czytania 
książek nie można przecenić, po-

starali się nawiązać współpracę z in-
nymi placówkami zajmującymi się wypoży-
czaniem i promocją książek. W ten sposób 
chcą ułatwić czytelnikom dostęp do ksią-
żek, tym bardziej że ze względu na panu-
jącą sytuację epidemiologiczną biblioteki 
często pozostają zamknięte. I choć moż-
na nadal wypożyczać książki, to niestety 
nie można ich samodzielnie wybierać, 
chodząc między półkami lub uczestnicząc 
w różnego typu aktywnościach organi-
zowanych przez pracowników bibliotek, 
ponieważ obecnie większość oferty ogra-
niczona jest do strefy wirtualnej. 

Kilka bibliotek w Europie zostało wybra-
nych do pilotażowego programu związa-

nego z czytelnictwem książek, a wią-
żącego się z ideą twórców Love for 
livres. Ów projekt, finansowany ze 

środków Unii Europejskiej, zakłada stwo-
rzenie oddziałów biblioterapii w ramach 
Bibliothèques des Émotions. Wybrane 
zostały cztery biblioteki: jedna w Belgii – 
w Brukseli; jedna w Polsce – w Łodzi i dwie 
na Słowacji, w miejscowościach Kaunas 
i Kranj. W Belgii wybrano Bibliothèque 
de l’Espace Carême w dzielnicy Ander-
lecht. Po wejściu na stronę internetową 
biblioteki – www.emca.be – należy wejść 
w zakładkę o nazwie Numerique, gdzie 
pokaże nam się napis Love for livres, skąd 
zostaniemy automatycznie przekierowani 
na odpowiednią stronę loveforlivres.com. 
Można też oczywiście wejść bezpośrednio 
na tę stronę. Będąc na stronie biblioteki, 
możemy zarekomendowane nam książki 
od razu spróbować wypożyczyć. 

Czy jest się zapalonym czytelnikiem, czy tyl-
ko debiutantem – literacki świat wyobraźni, 
uczuć i przeżyć jest otwarty dla każdego.

Sylwia Maj

KSIĄŻKA NA ŻYCZENIE

Radość, złość, smutek, strach oraz ich 
różnorakie odcienie są obecne w naszym 
życiu codziennie. Pod wpływem emocji 
mówimy i działamy, choć czasami zda-
rza nam się po czasie żałować wypowie-
dzianych wtedy słów i podjętych decyzji. 
Wszelkiej maści uczucia są też siłą napę-
dową działań bohaterów fikcyjnych, któ-
rych perypetie zapisane są na kartach 
książek. A my – czytelnicy – płaczemy 
i się śmiejemy lub przejmujemy losami 
tej czy innej postaci literackiej. Każdemu 
z nas podobają się trochę inne historie 
– jedni wolą dreszczyk emocji, drudzy – 
romantyczne uniesienia. 

Od całkiem niedawna możliwe stało się 
dobranie książki w zależności od emocji, 
która w danej chwili w nas dominuje. 
A to wszystko za sprawą twórców Love 
for livres. Pomysł narodził się wśród 
francuskich miłośników literatury i jest 
bardziej nowoczesnym sposobem na 
zaprezentowanie książek, dzielenie się 
nimi i nabranie chęci do czytania, bo 
wykorzystuje nowoczesną technologię. 
Właśnie ona pozwala na dostosowanie 
wymagań do potrzeb danego człowieka, 
co od dawna dzieje się w sferze rekla-
my i sprzedaży. Stosowanie sztucznej 
inteligencji oraz dostęp do wielu danych 
o poszczególnym użytkowniku pozwa-
la w tym wypadku jak najlepiej dopa-
sować rodzaj lektury do odczuwanego 
nastroju. Strona internetowa działa do-
piero od końca grudnia 2019 r., ale już 
cieszy się sporą popularnością. Cały czas 
się rozwija, a twórcy poszukują nowych 
strategii działania, w tym współpracy 
z bibliotekami. 

JAK TO MOŻLIWE?

Strona Love for livres działa trochę jak sieć 
społecznościowa, choć jest skonstruowana 
po to, by pomóc nam wybrać odpowiednią 
lekturę do czytania. Zanim będziemy mogli 
wejść głębiej na stronę, proszeni jesteśmy 
o odpowiedź na kilka pytań o nasz aktualny 
stan ducha, a spośród tysięcy tytułów ksią-
żek wybrane zostaną właśnie te, których te-
mat współgra z naszymi emocjami. Każdej 
książce przydzielony jest symbol KEI (key 
emotion indicator) – w formie obrazka twa-
rzy o wyrazistej ekspresji. Jego ekspresyj-
ność zależy od tego, jak bardzo daną książką 
zostali poruszeni jej poprzedni czytelnicy. 
Dodatkowo każda książka ma przydzielane 
przez czytelników punkty w skali od 0 do 
10 ze względu na zawartość w niej sześciu 
podstawowych emocji – są nimi radość, mi-
łość, zaskoczenie, smutek, gniew, strach. To 
odrobinę zmodyfikowana klasyfikacja uczuć 
zaprezentowanych przez amerykańskiego 
psychologa i pioniera w zakresie badań nad 
emocjami, Paula Ekmana, ale zamiast obrzy-
dzenia jest miłość. Kryteria poszukiwań mo-
żemy dodatkowo zawęzić, wybierając pre-
ferowaną epokę literacką i wiek czytelnika, 
a nawet planowany na czytanie czas i miej-
sce. Można też wyszukiwać książkę klasycz-
nie – poprzez wpisanie autora lub tytułu. 

W przyszłości autorzy projektu zamierzają 
dodać możliwość doboru terapeutycznego 
książek, tak by można było wybrać takie, 
które pozwolą opanować stres, nauczyć się 
większej koncentracji lub łatwiej zasnąć. 

To zachęta do czytania i odkrywania 
swoich emocji poprzez lekturę, ale też 

do odkrywania tekstów o danym ładun-
ku emocjonalnym. Do poznawania autorów 
z całego świata, bo przecież wszędzie ludzie 
doznają tych samych emocji.

W jaki sposób wybrać ciekawą książkę? Po okładce, autorze, tytule, 
streszczeniu na obwolucie? A może kierować się zdaniem przyjaciółki, 
nauczyciela czy recenzenta? Teraz pojawił się całkiem nowy sposób 
wyboru lektury – emocje, które chcemy przeżyć w trakcie czytania.
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Szafa kapsułowa (capsule wordrobe) nie 
jest wcale wymysłem jakiegoś współcze-
snego blogera. Idea ma już ponad 50 lat, 
a jej autorką jest Susie Faux, właściciel-
ka pewnego londyńskiego butiku o wiele 
mówiącej nazwie „Szafa”. Propagowała 
ona kompletowanie garderoby na łatwych 
zasadach, z kilku prostych, klasycznych, 
ale gatunkowo najlepszych elementów. 
Pomysł ten w latach 80. spopularyzo-
wała projektantka mody Donna Karan, 
przedstawiając kolekcję kapsuł odzieżo-
wych „7 łatwych kawałków” – składają-
cych się z kilku wymiennych elementów. 

Dzięki dzisiejszym możliwościom global-
nej komunikacji zamysł ten stał się po-
pularny na całym świecie, przybierając 
dość niecodzienne formy. Wcześniej był 
spotykany w amerykańskich mediach mo-
dowych, a nawet serialach, ale najwięk-
szą siłę przebicia dały mu internetowe 

gatunki społecznościowe. Niektórzy pre-
kursorzy współczesnego trendu na swo-
ich blogach czy kanałach ściśle określają 
liczbę elementów w szafie kapsułowej, 
dopuszczając np. 33 lub 40 elementów, 
z których można komponować stroje na 
jeden sezon dla jednej osoby. 

Ciuchomaniakom ogarniętym manią ku-
powania, których szafy pękają w szwach, 
taka rewolucja może wydawać się strasz-
ną katorgą odbierającą całą radość ży-
cia. Miłośnicy szaf kapsułowych zgodnie 
twierdzą jednak, że wprowadzenie w co-
dzienne użytkowanie takiej praktycznej 
szafy przyniosło im wiele korzyści, o któ-
rych początkowo w ogóle nie myśleli. Co 
więcej, pojawiają się eksperci (zazwyczaj 
youtuberzy lub blogerzy), którzy z chęcią 
zaglądają do cudzych szaf, przystosowu-
jąc je do indywidualnych potrzeb danej 
osoby. Powstają poradniki pomagające 
ograniczyć liczbę ubrań w szafie, a nawet 
gotowe listy odzieży. 

Minimalizm przenika przez 
różne płaszczyzny codzien-
nego życia i aktywności. Lu-
dzie pozbywają się zbędnych 
rzeczy, by oczyścić przestrzeń 
wokół siebie z niepotrzeb-
nych elementów, jedno-
cześnie wzbogacając swoją 
duchowość i uszczęśliwiając 
się. Jedną z dość kontrower-
syjnych form minimalizmu 
jest rewolucja w szafie.

W ubiegłym roku często 
wśród celebrytów lub bloge-
rów pojawiały się deklaracje 
wstrzemięźliwości w zaku-
pach odzieżowych. Powo-
dowane one były względami 
ekologicznymi, wyzyskiem 
w pracy, nieposzanowa-
niem posiadanej własności, 
a czasem wyrażały po prostu 
zwykły sprzeciw dla wma-
wianej nam konieczności 
ciągłej konsumpcji. 

Coraz częściej spotykamy się 
też z pochwałą metody sza-
fy kapsułowej, która umożli-
wia taką redukcję ubrań, aby 
z kilku niezbędnych elemen-
tów móc stwarzać stroje 
na każdą okazję. Sama idea 
wydaje się kusząca, ale – jak 
wiele gorących tematów – 
może nie przetrwać naszych 
skłonności konsumpcyjnych.
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IKR�MAGI
t i tres serv ices

Ponieważ wWalentynki nikt nie myśli o sprzątaniu, mamy
do rozdania odkurzacz automatyczny firmy iRobot Roomba.

CO ZROBIĆ ABY WYGRAĆ? TO BARDZO PROSTE:

Odnajdź naszą stronę IKR & MAGI na Facebook'u
(facebook.com/ikr.magi/)

Polajkuj oraz udostępnij post dotyczący konkursu

Polajkuj naszą stronę IKR & MAGI Titres-Services na
Facebook'u

Oznacz trzech znajomych w komentarzu pod tym
postem

Więcej informacji na facebook.com/ikr.magi/

Po co męczyć się z odkurzaczem?

Wygraj odkurzacz iRobot i patrz jak
sprząta za Ciebie!

WWW.IKRMAGI.COM | 02 735 64 94
RUE COLONEL BOURG 22, 1030 SCHAERBEEK

Złóż wniosek dot. Limozy
lub budowy 30 bis online
pod adresem www.izarz.com

Biuro Księgowe Vandenheede życzy wszystkim
klientom obecnym i przyszłym dużo ciepła i miłości
z okazji Walentynek ! Zapraszamy serdecznie do
współpracy!

Pomagamy klientom w podejmowaniu
mądrych decyzji już od 1997 roku - dzięki nam
nigdy już nie będziesz musiał martwić się robotą
papierkową! Skontaktuj się z nami, a znajdziesz
wszystko to czego szukałeś!

Rzosinska Izabela
0494 625 938
izakontakt1@gmail.com

WWW.IZARZ.COM | 0494 625 938
RUE COLONEL BOURG 22, 1030 SCHAERBEEK

KSIĘGOWOŚĆ DOSTOSOWANA
DO TWOICH POTRZEB!

BIURO KSIĘGOWE
VANDENHEEDE
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To, co może się znaleźć w szafie kap-
sułowej, powinno zostać poprzedzo-
ne dość wnikliwą analizą własnych 
upodobań. Pierwszym wyznaczni-
kiem jest sezon – w naszej strefie kli-
matycznej mamy trzy: letni, zimowy 
i wiosenno-jesienny. Nie znaczy to, 
że na każdy sezon muszą przypadać 
osobne zestawy – raczej powinny być 
wymienne, np. płaszcz zimowy i ko-
zaki na letnią sukienkę i sandały. Pod-
stawą doboru ubrań powinny być 
kolory bazowe – czerń, biel, szarość, 
ewentualnie granat i brąz. Z innych 
kolorów możemy wybrać dwa-trzy, 
które przeznaczymy na dopełnienie 
strojów dodatkami. 

Gdy już sezon i kolorystyka są okre-
ślone, warto zastanowić się chwilkę 
nad sobą. Szczerym okiem spojrzeć 
na swój styl i upodobania odzieżo-
we, zastanowić się, w jakich stro-
jach czujemy się swobodnie, jak 
najczęściej spędzamy czas. Jeśli do 
pracy potrzebny jest elegancki strój, 
a na co dzień swobodny – warto 
rozważyć stworzenie dwóch szaf 
kapsułowych, w których może być 
mniej elementów. 

Po etapie określania gustów moż-
na przystąpić do dzieła: redukcji. 
Z całego ogromu swojej szafy na-
leży zostawić około 30 elementów. 
Ale ich wybór nie jest prosty – mu-
szą być uniwersalne, lubiane przez 
właściciela, często używane i, co 
najważniejsze, najlepsze gatunko-
wo. Jeśli mają stanowić podstawę 
sezonowego stroju, to nie mogą po 

trzech praniach stracić swoich właściwo-
ści. Wybór jest niezwykle trudny i dlatego 
powstają e-publikacje, które pomagają 
przebrnąć przez ten etap. Po odpowie-
dziach na kluczowe pytania większość 
rzeczy z szafy zostanie wyrzucona z nastę-
pujących powodów: za małe, za duże, od 
dwóch lat leży na półce, zmechacone, za 
szybko się mnie, nie podoba się, dziwny 
krój, pogrubia, postarza, odcień nie ten... 
I tak do uzyskania idealnego efektu kilku-
dziesięciu sztuk. Co ważne, w redukcji nie 
biorą udziału ubrania „po domu”, piżamy, 
szlafroki, bielizna, ubrania do uprawiania 
sportów itp.

Następnie, gdy komplet kapsułkowy pięknie 
już wisi w swojej przestrzeni, mamy z górki 
– cały sezon trzeba nosić wybrane ubrania, 
nic nie dokupując. Jeśli przy zmianie sezo-
nu wystąpią braki w garderobie – uzupełnia 
się je wymianami 1:1. Elementy z poprzed-
niego sezonu nie trafiają do kosza, tylko na 
półkę na przeczekanie, jeśli spełniają nadal 
jakościowe i gustowe wymagania.

Gdy szafa jest gotowa, można korzystać 
z niej szybko i wygodnie. Dlaczego? Po-
wodów jest kilka, a najlepszy to oszczęd-
ność porannego czasu przeznaczonego 
na ubranie się. Inną zaletę odczuje nasz 
portfel – mimo że trzeba kupować droższe 
ubrania, to dzięki ich jakości i uniwersal-
nemu krojowi można w nich chodzić la-
tami. Oszczędność czasu pojawi się rów-
nież podczas wizyt w galeriach – sklepy 
odzieżowe zazwyczaj będą omijane przez 
posiadaczy szaf kapsułowych. Odpadną 
czasochłonne porządki w szafie, bo nie 
będzie denerwującego bałaganu, który 
„sam” się robi. 

Pozytywnym skutkiem jest też ochrona 
środowiska – im bardziej dbamy o swoje 
rzeczy, im lepsze jakościowo posiadamy, 
tym mniej przyczyniamy się do produkcji 
nowych, czyli – do degradacji środowiska. 
Jak wiadomo, przemysł odzieżowy jest jed-
nym z największych zagrożeń dla przyrody, 
a nagminne wyrzucanie ubrań dobrej ja-
kości (często w ogóle niewykorzystanych) 
jest strasznym marnotrawstwem w dobie 
ubożenia zasobów naturalnych planety oraz 
niepotrzebnej emisji dwutlenku węgla z za-
kładów produkcyjnych.

Nie tylko jednak o oszczędzanie i wymierne 
korzyści w tu chodzi. Najważniejsze to... do-
brze wyglądać i dobrze się czuć. Paradoksal-
nie mała liczba ubrań pozwala osiągnąć taki 
stan, w którym jesteśmy bardziej zadowoleni 
ze swojego wyglądu, bardziej akceptujemy 
siebie, czujemy się pewniej i atrakcyjniej. 
Dodatkowo osoby, które mają mniej rzeczy, 
czują się szczęśliwsze, co jest naukowo udo-
wodnione. Wydawałoby się, że taka szafa 
kapsułowa wiąże się więc tylko z korzyściami.

Niestety, są też zagrożenia. Taki ekspe-
ryment, jeśli jest potrzebą serca, może 
przynieść minimalistom wiele ciekawych 
efektów. Jeśli jednak miałby być tylko po-
dążaniem za modą, na pewno spowoduje 
więcej złego niż dobrego. Ktoś, kto pozbę-
dzie się prawie całej swojej szafy pochop-
nie, wkrótce może poczuć dyskomfort oraz 
potrzebę ponownego uzupełniania garde-
roby. Dlatego podążanie za trendem 30, 
40 czy 50 sztuk nie zawsze będzie trafną 
drogą dla każdego. 

Dla tych napalonych, ale nie do końca prze-
konanych ideologicznie do metody szafy 
kapsułowej, lepszy byłby inny sposób – 
stopniowa eliminacja nieużywanych ubrań 
(najlepiej przez oddanie ich w drugi obieg), 
ograniczenie zakupów odzieżowych do mi-
nimum i zastanowienie się nad własnym 
stylem i preferencjami. Bo jeśli ktoś lubi róż-
norodność, różne kolory, nietypowe wzory, 
niesymetryczne kroje, ma nietypową sylwet-
kę, do tego lubi spędzać czas przed lustrem 
i przymierzać, wybierać, komponować... 
pojawia się pytanie: dlaczego miałby z tego 
rezygnować w imię jakiejś abstrakcyjnej idei, 
która w założeniach może jest pociągająca, 
praktyczna i uniwersalna, ale grozi pozba-
wieniem własnego stylu i przyjemności? 

Mając już jakiś kompletny zestaw ubrań, 
wcale nie trzeba go drastycznie minimali-
zować, by osiągnąć szczęście – wystarczy 
lepiej go przemyśleć i rzadziej wybierać 
się na zakupy, a rzeczy, które się znudzi-
ły, przekazać w dalsze użytkowanie. Po-
siadanie szafy kapsułowej jest fajne, ale 
wymaga dokładnej analizy własnych ubrań
i preferencji. Bez tego ten projekt nie ma 
szansy się udać.

Ewelina Wolna-Olczak
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„WAKACJE W BELGII”
grupa

www.facebook.com/groups/wakacjewbelgii/

tarcie do przeciwległego brzegu bez objazdu. 
Zbudowany na wysokości młyna w Epine nowy 
most łączy zatem trasy z Botassart i z Corbion. 
Wiele okolicznych wiosek jest również łatwiej 
dostępnych dzięki kładce, a zwiedzający mają 
większy dostęp do różnych tras spacerowych.

Kolejnymi miejscami na trasie są trzy punkty 
widokowe: Pic du Diable, l’Epine i Clernot, 
z których roztacza się piękny widok na rzekę 
i wspaniałą ardeńską naturę w zaskakująco 
pięknych kolorach jesieni! Pogoda robi nam 
prezent i zza chmur wychodzi słońce, rozświe
tlając dolinę Semois i ukazując niesamowity 
spektakl kolorów, tak że jesienny krajobraz 
tego miejsca wydaje nam się jeszcze bardziej 
magiczny.

Dalej, 70 m nad drugim brzegiem Semois, 
widzimy Rocher du Pendu („Skała wisielca”). 
Dziwaczna nazwa jest też oczywiście związana 
z legendą. Rolnik z Corbion sprzedał swoje 
bydło na targu w Bouillon, a potem wydał pie
niądze na alkohol… W drodze do domu zaczął 
się tak bardzo wstydzić, że nie mógł o tym 
powiedzieć rodzinie, dlatego powiesił się na ka
mieniu. Opowieści o Ardenach rzadko kończą 
się dobrze…

Idziemy teraz bardzo blisko brzegu rzeki. Mo
mentami można nawet podejść do samej wody. 
Wtedy dostrzegamy idealne miejsce na piknik. 
Na samym brzegu rzeki Semois leżą wiel
kie, nagrzane od słońca kamienie. Siadamy 
na nich, wystawiając się na ciepłe promienie, 
prawie mrucząc jak koty z zachwytu, i w tej cu
downej scenerii podziwiamy znajdujące się po 
drugiej stronie rzeki zabudowania cysterskie-
go opactwa Notre-Dame de Clairefontaine, 

położonego wzdłuż Semois, w prawdziwej oa
zie spokoju.

Po krótkiej, acz treściwej przerwie ruszamy 
w stronę największej atrakcji turystycznej Bouil
lon, bo jeśli słyszałeś o Bouillon, to pewnie 
ze względu na to, że jest tam ogromny śre
dniowieczny fort. Château fort de Bouillon 
znajduje się wysoko na wzgórzu i widoczny 
jest z każdego miejsca położonego niżej mia
steczka. Samo zwiedzanie zamku polecamy 
zaplanować w sezonie letnim, gdy odbywają 
się tam np. pokazy sokolnictwa, lub pod koniec 
października, kiedy to z okazji Halloween orga
nizowane są nocne wizyty, a miejsce to zamie
nia się w nawiedzony zamek.

Ostatnim, wyczekanym miejscem na naszej tra
sie jest Belvédère d’Auclin – wieża widokowa, 
do której prowadzi strome zbocze Côte d’Auclin 
i 116 schodów! Podczas wspinaczki zwróćcie 
szczególną uwagę na oznakowanie, ponieważ 
od niektórych ścieżek odchodzą rozgałęzienia. 
Wieża widokowa Auclin pochodzi z 2001 r. i ma 
22 m wysokości. Widok na miasto rozciąga się 
poza francuską granicę. Kiedy tam docieramy, 
jest późne, ale słoneczne popołudnie, czyli naj
lepsza pora do robienia zdjęć z tego miejsca.

Podsumowując: wędrówka zmęczyła nas 
porządnie, bo choć Ardeny nie należą do 
gór wysokich, to jednak doliny poprzecinane 
licznymi wąwozami i jaskiniami sprawiają, że 
różnica wzniesień między rzeką i szczytami 
jest całkiem spora. Jednak za każdym razem 
nasze wysiłki były nagradzane fantastycznymi 
widokami. Trzeba również dodać, że trasy są 
bardzo dobrze oznaczone i jest ich duży wybór, 
w zależności od stopnia trudności.

Również rzeka Semois doskonale nadaje się 
latem do brodzenia lub kąpieli, a Bouillon jest 
centrum spływów kajakowych. W każdej miej
scowości można wynająć kajak i spłynąć z wol
nym prądem rzeki do następnego punktu, skąd 
można wrócić busikiem.

Krajobraz Bouillon jest także ciekawym ple
nerem dla fotografów krajobrazu – zarówno 
wczesną wiosną, jak i w środku jesieni, co, 
mamy nadzieję, potwierdzają nasze zdjęcia.

A sam region jest na tyle atrakcyjny, że chętnie 
się tam wraca nawet kilkukrotnie. My także 
z pewnością tam wrócimy, by pokonać m.in. je
dną z trudniejszych tras Bouillon, tzw. Prome-
nade des échelles (Ścieżkę drabinową) i na 
pewno Wam o tym opowiemy.

Kiedy piszemy ten artykuł, w Ardenach trwa zimowe szaleństwo. Tegoroczne opady śniegu zadowoliły wszystkich, którzy 
mieli ochotę na spacer w białej i mroźnej scenerii. W naszej grupie na Facebooku „Wakacje w Belgii” przez cały sezon po
dajemy Wam na bieżąco informacje o najlepszych lokalizacjach na zimowe wypady. Mamy nadzieję, że każdy Polak ulepi 
tej zimy swojego bałwana! A wyobraźnia Was nie ogranicza! Oto kilka Waszych dzieł opublikowanych w naszej grupie:

Bouillon
Zanim jednak Ardeny zmieniły kolor na 

śnieżnobiały, miałyśmy okazję sprawdzić 
ich urok jeszcze w jesiennej scenerii. Wy
brałyśmy położone na południowym wschodzie 
Belgii, w prowincji Luksemburg, zaledwie 5 km 
od francuskiej granicy Bouillon.

Kiedy przybyłyśmy wcześnie rano na miejsce, 
przywitał nas oszroniony poranny krajobraz. 
Dzień jednak okazał się słoneczny i zaprezen
tował piękne jesienne oblicze Bouillon! Nie bez 
powodu ta część ardeńskich gór, wokół rzeki 

Semois, uznana jest za najbardziej atrakcyjną 
turystycznie. Potwierdzamy! Jest co podziwiać!

Wędrówkę rozpoczynamy od parkingu z punk
tem widokowym w Botassart (rue de Châ-
teaumont), gdzie w szerokim dnie doliny, w za
kolu rzeki, znajduje się wspaniały naturalny 
obszar nazwany Tombeau du Géant („Grób 
olbrzyma”). Jest on wpisany na listę wyjątkowe
go przy rodniczego dziedzictwa Walonii. Jest to 
jednocześnie jedno z najbardziej fotografowa
nych walońskich miejsc. Mimo jeszcze sza
rawej porannej aury i lekkiej mgły miejsce to 
robi na nas piorunujące wrażenie.
Jak się zapewne domyślacie, z jego nazwą 
wiąże się legenda. Opowiada ona o niezwy
kle krzepkim i silnym człowieku z plemienia 
Trevian, który zdołał uciec armii Rzymian po 
przegranej bitwie pod Sambre. Odważnemu 
gigantowi kilkakrotnie udało się umknąć przed 
pościgiem wysłanym przez rzymskie oddziały. 
Dopiero nad brzegiem Semois, w miejscu 
zwanym Rocher des Gattes, olbrzym zdał so
bie sprawę z tego, że rzymscy żołnierze odcięli 
mu wszelką możliwość ucieczki. Wpadnięcie 
w ręce Rzymian było dla niego nie do pomy
ślenia, dlatego przywiązał linę do drzewa za 
pomocą pętli. Jednak rzymski setnik Labienus 
przeciął linę jednym ciosem miecza, a giganty

czny Trevier stoczył się z góry. Dopiero następ
nego dnia spacerujący starzec mieszkający 
w Botassart odkrył martwe ciało olbrzyma. 
Wezwani na miejsce mieszkańcy, oszołomie
ni jego odwagą i rozmiarem, postanowili po
chować go na wzgórzu utworzonym w zakolu 
rzeki Semois. Od tamtej pory wzgórze to na
zywane jest „Grobem olbrzyma”.

Pstrykamy kilka fotek w mglistej scenerii i wyrus
zamy na szlak. Drogą przez las docieramy do 
kładki na rzece Semois. Passerelle de l’Epine 
ma 55 m długości. Ten imponujący most wiszą
cy został zainaugurowany we wrześniu 2020 r. 
Umożliwia on przekroczenie rzeki Semois i do

Monika & Iwona

Tombeau du Geant

 Pasrelle de l’Epine  Château fort de Bouillon

Notre-Dame de Clairefontaine

Belvédère d’Auclin
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„WAKACJE W BELGII”
grupa

www.facebook.com/groups/wakacjewbelgii/

tarcie do przeciwległego brzegu bez objazdu. 
Zbudowany na wysokości młyna w Epine nowy 
most łączy zatem trasy z Botassart i z Corbion. 
Wiele okolicznych wiosek jest również łatwiej 
dostępnych dzięki kładce, a zwiedzający mają 
większy dostęp do różnych tras spacerowych.

Kolejnymi miejscami na trasie są trzy punkty 
widokowe: Pic du Diable, l’Epine i Clernot, 
z których roztacza się piękny widok na rzekę 
i wspaniałą ardeńską naturę w zaskakująco 
pięknych kolorach jesieni! Pogoda robi nam 
prezent i zza chmur wychodzi słońce, rozświe
tlając dolinę Semois i ukazując niesamowity 
spektakl kolorów, tak że jesienny krajobraz 
tego miejsca wydaje nam się jeszcze bardziej 
magiczny.

Dalej, 70 m nad drugim brzegiem Semois, 
widzimy Rocher du Pendu („Skała wisielca”). 
Dziwaczna nazwa jest też oczywiście związana 
z legendą. Rolnik z Corbion sprzedał swoje 
bydło na targu w Bouillon, a potem wydał pie
niądze na alkohol… W drodze do domu zaczął 
się tak bardzo wstydzić, że nie mógł o tym 
powiedzieć rodzinie, dlatego powiesił się na ka
mieniu. Opowieści o Ardenach rzadko kończą 
się dobrze…

Idziemy teraz bardzo blisko brzegu rzeki. Mo
mentami można nawet podejść do samej wody. 
Wtedy dostrzegamy idealne miejsce na piknik. 
Na samym brzegu rzeki Semois leżą wiel
kie, nagrzane od słońca kamienie. Siadamy 
na nich, wystawiając się na ciepłe promienie, 
prawie mrucząc jak koty z zachwytu, i w tej cu
downej scenerii podziwiamy znajdujące się po 
drugiej stronie rzeki zabudowania cysterskie-
go opactwa Notre-Dame de Clairefontaine, 

położonego wzdłuż Semois, w prawdziwej oa
zie spokoju.

Po krótkiej, acz treściwej przerwie ruszamy 
w stronę największej atrakcji turystycznej Bouil
lon, bo jeśli słyszałeś o Bouillon, to pewnie 
ze względu na to, że jest tam ogromny śre
dniowieczny fort. Château fort de Bouillon 
znajduje się wysoko na wzgórzu i widoczny 
jest z każdego miejsca położonego niżej mia
steczka. Samo zwiedzanie zamku polecamy 
zaplanować w sezonie letnim, gdy odbywają 
się tam np. pokazy sokolnictwa, lub pod koniec 
października, kiedy to z okazji Halloween orga
nizowane są nocne wizyty, a miejsce to zamie
nia się w nawiedzony zamek.

Ostatnim, wyczekanym miejscem na naszej tra
sie jest Belvédère d’Auclin – wieża widokowa, 
do której prowadzi strome zbocze Côte d’Auclin 
i 116 schodów! Podczas wspinaczki zwróćcie 
szczególną uwagę na oznakowanie, ponieważ 
od niektórych ścieżek odchodzą rozgałęzienia. 
Wieża widokowa Auclin pochodzi z 2001 r. i ma 
22 m wysokości. Widok na miasto rozciąga się 
poza francuską granicę. Kiedy tam docieramy, 
jest późne, ale słoneczne popołudnie, czyli naj
lepsza pora do robienia zdjęć z tego miejsca.

Podsumowując: wędrówka zmęczyła nas 
porządnie, bo choć Ardeny nie należą do 
gór wysokich, to jednak doliny poprzecinane 
licznymi wąwozami i jaskiniami sprawiają, że 
różnica wzniesień między rzeką i szczytami 
jest całkiem spora. Jednak za każdym razem 
nasze wysiłki były nagradzane fantastycznymi 
widokami. Trzeba również dodać, że trasy są 
bardzo dobrze oznaczone i jest ich duży wybór, 
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Również rzeka Semois doskonale nadaje się 
latem do brodzenia lub kąpieli, a Bouillon jest 
centrum spływów kajakowych. W każdej miej
scowości można wynająć kajak i spłynąć z wol
nym prądem rzeki do następnego punktu, skąd 
można wrócić busikiem.

Krajobraz Bouillon jest także ciekawym ple
nerem dla fotografów krajobrazu – zarówno 
wczesną wiosną, jak i w środku jesieni, co, 
mamy nadzieję, potwierdzają nasze zdjęcia.

A sam region jest na tyle atrakcyjny, że chętnie 
się tam wraca nawet kilkukrotnie. My także 
z pewnością tam wrócimy, by pokonać m.in. je
dną z trudniejszych tras Bouillon, tzw. Prome-
nade des échelles (Ścieżkę drabinową) i na 
pewno Wam o tym opowiemy.

Kiedy piszemy ten artykuł, w Ardenach trwa zimowe szaleństwo. Tegoroczne opady śniegu zadowoliły wszystkich, którzy 
mieli ochotę na spacer w białej i mroźnej scenerii. W naszej grupie na Facebooku „Wakacje w Belgii” przez cały sezon po
dajemy Wam na bieżąco informacje o najlepszych lokalizacjach na zimowe wypady. Mamy nadzieję, że każdy Polak ulepi 
tej zimy swojego bałwana! A wyobraźnia Was nie ogranicza! Oto kilka Waszych dzieł opublikowanych w naszej grupie:

Bouillon
Zanim jednak Ardeny zmieniły kolor na 

śnieżnobiały, miałyśmy okazję sprawdzić 
ich urok jeszcze w jesiennej scenerii. Wy
brałyśmy położone na południowym wschodzie 
Belgii, w prowincji Luksemburg, zaledwie 5 km 
od francuskiej granicy Bouillon.

Kiedy przybyłyśmy wcześnie rano na miejsce, 
przywitał nas oszroniony poranny krajobraz. 
Dzień jednak okazał się słoneczny i zaprezen
tował piękne jesienne oblicze Bouillon! Nie bez 
powodu ta część ardeńskich gór, wokół rzeki 

Semois, uznana jest za najbardziej atrakcyjną 
turystycznie. Potwierdzamy! Jest co podziwiać!

Wędrówkę rozpoczynamy od parkingu z punk
tem widokowym w Botassart (rue de Châ-
teaumont), gdzie w szerokim dnie doliny, w za
kolu rzeki, znajduje się wspaniały naturalny 
obszar nazwany Tombeau du Géant („Grób 
olbrzyma”). Jest on wpisany na listę wyjątkowe
go przy rodniczego dziedzictwa Walonii. Jest to 
jednocześnie jedno z najbardziej fotografowa
nych walońskich miejsc. Mimo jeszcze sza
rawej porannej aury i lekkiej mgły miejsce to 
robi na nas piorunujące wrażenie.
Jak się zapewne domyślacie, z jego nazwą 
wiąże się legenda. Opowiada ona o niezwy
kle krzepkim i silnym człowieku z plemienia 
Trevian, który zdołał uciec armii Rzymian po 
przegranej bitwie pod Sambre. Odważnemu 
gigantowi kilkakrotnie udało się umknąć przed 
pościgiem wysłanym przez rzymskie oddziały. 
Dopiero nad brzegiem Semois, w miejscu 
zwanym Rocher des Gattes, olbrzym zdał so
bie sprawę z tego, że rzymscy żołnierze odcięli 
mu wszelką możliwość ucieczki. Wpadnięcie 
w ręce Rzymian było dla niego nie do pomy
ślenia, dlatego przywiązał linę do drzewa za 
pomocą pętli. Jednak rzymski setnik Labienus 
przeciął linę jednym ciosem miecza, a giganty

czny Trevier stoczył się z góry. Dopiero następ
nego dnia spacerujący starzec mieszkający 
w Botassart odkrył martwe ciało olbrzyma. 
Wezwani na miejsce mieszkańcy, oszołomie
ni jego odwagą i rozmiarem, postanowili po
chować go na wzgórzu utworzonym w zakolu 
rzeki Semois. Od tamtej pory wzgórze to na
zywane jest „Grobem olbrzyma”.

Pstrykamy kilka fotek w mglistej scenerii i wyrus
zamy na szlak. Drogą przez las docieramy do 
kładki na rzece Semois. Passerelle de l’Epine 
ma 55 m długości. Ten imponujący most wiszą
cy został zainaugurowany we wrześniu 2020 r. 
Umożliwia on przekroczenie rzeki Semois i do
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Nowy Program - Siła kobiet

Katalog znajdziesz na 
www.facebook.com/MaxiClean.be 

i w naszych biurach

Sprawdź w katalogu, 
jakie prezenty dla Ciebie 

przygotowaliśmy

Zaproś koleżankę do zespołu 
MaxiClean i wybierz prezent 
z naszego katalogu dla siebie i dla niej

To będzie wyjątkowy rok z MaxiClean

Regulamin Programu “Siła kobiet” dostępny 
na www.facebook.com/MaxiClean.be 
Akcja trwa do 28 lutego 2021

Zadzwoń: GSM 485 03 13 70  
i dołącz do nas 
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CHRZEŚCIJAŃSKI FUNDUSZ ZDROWIA

Szczepienia – co warto wiedzieć
W związku z pandemią jesteśmy obecnie wyjątkowo uczuleni na 
punkcie ochrony siebie i swoich najbliższych. Czekamy na szcze-
pionkę na Covid-19, zastanawiamy się, czy będzie skuteczna i bez-
pieczna dla naszego zdrowia. CM zajmuje się również profi laktyką 
– myślimy o waszym zdrowiu, zanim zachorujecie, dlatego chcieli-
byśmy przekazać sprawdzone informacje o szczepieniach. 

Szczepienia zalecane przez belgijską Radę Zdrowia (Conseil supér-
ieur de la santé / Hoge Gezondheidsraad) są bezpieczne i skuteczne. 
Podlegają prawu i przepisom farmaceutycznym i spełniają surowe 
międzynarodowe wymagania dotyczące jakości i bezpieczeństwa. 
Każda szczepionka jest rygorystycznie testowana na różnych eta-
pach badań, zanim zostanie wprowadzona na rynek, a następnie jest 
regularnie poddawana ponownej ocenie.

Co sprawia, że szczepionki są tak wyjątkowe?
• Szczepionki mają szeroki zasięg: chronią jednostki, społeczności 

i całe populacje.
• Działają szybko: efekt jest zauważalny prawie natychmiast. Na pr-

zykład w latach 2000–2008 szczepienie przeciwko odrze zmniej-
szyło na całym świecie liczbę zgonów z powodu tej choroby 
o 78 proc.

• Szczepionki ratują życie i mogą być bardzo opłacalne: komplek-
sowe szczepienia dzieci zajmują czwarte miejsce na liście 30 naj-
bardziej efektywnych sposobów promowania globalnego dobro-
bytu. Nie ma właściwie niczego, co miałoby tak głęboki wpływ na 
zmniejszenie śmiertelności, niepełnosprawności i wzrost populacji. 

Szczepienie można wykonywać od najmłodszych lat. W czasie ciąży 
dziecko otrzymuje od matki przeciwciała, które chronią je przez kilka 
miesięcy; przeciwciała uzyskuje się również w trakcie karmienia pier-
sią. Zapewniają one dobrą ochronę przed wieloma chorobami (np. 
infekcjami jelit), ale nie przed polio, błonicą czy krztuścem.

Ochrona zbiorowa
Szczepienie jest ważne nie tylko dla jednostki. Jeśli zostało mu pod-
danych więcej osób, lepiej chroniona jest również cała populacja. 
Ta zasada nazywa się odpornością grupową. Jeśli na przykład 95 
proc. osób w danej populacji zostało zaszczepionych przeciwko 
określonej chorobie, między pozostałymi 5 proc. choroba nie bę-
dzie już krążyć. Odsetek osób, które należy zaszczepić, aby uzyskać 
taką odporność, różni się w zależności od schorzenia. Odporność 
grupowa chroni również osoby, które nie mogą zostać szczepione z 
powodów medycznych lub innych, a także dzieci, które są zbyt małe, 
aby otrzymać określone szczepienia. 

W krajach, w których nie ma szczepień lub są one niewystarczające, 
wiele osób nadal pada ofi arą chorób zakaźnych. W 2012 r. na odrę 
zmarło około 122 tys. osób, z których większość stanowiły dzieci 
poniżej piątego roku życia. Najnowsze dane pokazują spadek za-
chorowań na tę chorobę w Unii Europejskiej w ostatnich latach, ale 
w wielu krajach wyszczepialność pozostaje niewystarczająca. Aby 
wyeliminować odrę i chronić osoby najbardziej narażone na poważ-
ne powikłania i śmierć, konieczne jest objęcie szczepieniem 95 proc. 
populacji. W przeciwnym razie ryzykujemy wzrost epidemii i od-
rodzenie choroby. 

Jak najszerzej zakrojone szczepienia zapewniają trwałe wyelimino-
wanie niektórych chorób. Tak stało się na przykład w przypadku ospy 
prawdziwej, która jest zwalczana od lat 80. Światowa Organizacja 
Zdrowia pracuje również nad wyeliminowaniem polio.

Polski konsultant CM 
w Brukseli

• 0473 52 05 55
• Polska.smb@cm.be@cm.be
To jest tłumaczenie z języka niderlandzkiego. 
Niniejsza publikacja służy wyłącznie do celów 
informacyjnych. W przypadku wątpliwości lub 
sporu stosuje się ustalenia zawarte w  statu-
cie funduszu zdrowia .
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Sądowe orzeczenie zatrzymania prawa jazdy
Utrata prawa do prowadzenia pojazdów mechanicznych (franc. 
la déchéance du droit de conduire) jest karą orzeczoną przez Sąd 
Policyjny (Tribunal de Police) po popełnieniu wykroczenia/prze-
stępstwa drogowego. Minimalny okres, na jaki orzeczona jest 
kara odebrania prawa jazdy, to 8 dni. Decyzja o tym może zostać 
podjęta, ponieważ popełnione wykroczenie jest zbyt poważne lub 
ponieważ kierowca jest uważany za niezdolnego do kierowania 
pojazdem z przyczyn fizycznych lub psychologicznych.

Utrata prawa do prowadzenia pojazdu może być opcjonalną karą 
za niektóre wykroczenia, takie jak brak ubezpieczenia, przekrocze-
nie prędkości, etc.

Jest ona obowiązkowa, jeśli dana osoba spowodowała śmiertel-
ny wypadek lub obrażenia ciała w wyniku nadmiernej prędkości, 
prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków, 
lub wykroczeń drugiej, trzeciej lub czwartej kategorii, ale także 
w przypadku ponownego popełnienia wykroczenia za prowadze-
nie pojazdu pod wpływem alkoholu lub za prowadzenie pojazdu 
mimo odebrania prawa jazdy.

Jeśli taka kara zostanie orzeczona, należy odesłać prawo jazdy 
do sekretariatu Tribunal de Police. Informacji w sprawie termi-
nów odesłania oraz wykonalności orzeczenia udziela dzielnicowy 
gminy zamieszkania. Sędzia może zdecydować, że prawo jazdy 
zostanie zwrócone pod warunkiem zdania testu teoretycznego 
(16 euro), praktycznego (37 euro), psychologicznego (311 euro) 
lub medycznego (92 euro). Nowy cennik obowiązuje od 1 stycznia 
2021 r. Dodatkowo sędzia może nakazać obowiązek zamontowa-
nia w pojeździe specjalnego urządzenia podobnego do alkomatu.

Możliwe jest uzyskanie, ale tylko w niektórych przypadkach, zgody 
na prowadzenie pojazdu w tygodniu w związku z wykonywaną pra-
cą. Wówczas zakaz będzie obowiązywał jedynie w weekendy i świę-
ta, od godz. 20.00 w piątek lub dzień poprzedzający święto do godzi-
ny 20.00 w niedzielę lub w święto, co naturalnie znacznie wydłuży 
czas obowiązywania zakazu. Przykład. Jeśli odebranie prawa jazdy 
zostało orzeczone na 20 dni, to oznacza, że sąd może (ale nie musi!) 
zamienić to na 10 weekendów oraz 2 dni ustawowo wolne od pracy.

Istnieje także możliwość odebrania prawa jazdy w związku z nie-
zdolnością fizyczną lub psychiczną do prowadzenia pojazdów 
mechanicznych. W tym przypadku jego odebranie może mieć 
charakter ostateczny lub tymczasowy.

Natychmiastowe odebranie prawa jazdy 
Przestępstwa, które mogą skutkować natychmiastowym odebraniem 
prawa jazdy (franc. retrait administratif immediat du permis de con-
duire), są następujące: jazda pod wpływem alkoholu (powyżej 0,8 gr/l) 
lub narkotyków, nieumyślne spowodowanie śmierci lub obrażeń, jaz-
da z prędkością przekraczającą o ponad 20 km/h dozwoloną szybkość 
w terenie zabudowanym i o ponad 30 km/h w innych miejscach.

Od 2014 r. prokurator królewski nie jest już jedyną osobą, która 
może nakazać natychmiastowe odebranie prawa jazdy. Obecnie ta-
kie uprawnienie mają też funkcjonariusze policji. Bezpośrednie ode-
branie prawa jazdy nie może trwać dłużej niż 15 dni, chyba że dana 
osoba zostanie skazana na pozbawienie prawa jazdy przez sąd – 
w tym przypadku czas trwania natychmiastowego odebrania prawa 
jazdy zostanie odliczony od czasu trwania pozbawienia prawa jazdy.

Wyrok zaoczny
Jeśli osoba prawidłowo wezwana nie stawi się na rozprawę, zosta-
je wówczas wydany tzw. wyrok zaoczny. 

Od wyroku zaocznego dostarczonego przez komornika przysługuje 
tzw. opozycja, którą należy wnieść w ciągu 15 dni. Po tym terminie 
wyrok staje się prawomocny i wykonalny.

Agnieszka Sità

prawnik w TRAMPOLINA ASBL

Na podstawie obowiązujących przepisów:
– Loi du 16 mars 1968,
– AR du 23 mars 1998.

Utrata prawa do prowadzenia pojazdu
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 lutego obchodzone jest w Belgii 
nie tylko święto Ofiarowania 
Pańskiego, zwane też świętem 

Matki Bożej Gromnicznej, ale rów-
nież Dzień Naleśnika! Tego dnia 
w każdym przykładnym belgijskim 
domu pod sufi tem fruwają naleśniki, 
przynosząc miłość i szczęście!

Święto Ofiarowania Pańskiego, po 
francusku Le Chandeleur, obcho-
dzone jest 40 dni po Wigilii Bożego 
Narodzenia, na pamiątkę ofi arowa-
nia Jezusa w świątyni. Tego dnia od-
bywają się w kościołach procesje ze 
świecami, a wierni tradycyjnie już od 
IX w. przynoszą świece do pobłogo-
sławienia. Samo słowo chandeleur 
wywodzi się od łacińskiego candela, 
czyli właśnie „świeca”. 

W Belgii, Francji i Szwajcarii znacznie 
bardziej niż z religią 2 lutego koja-
rzy się z naleśnikami. Ale crêpes de 
la chandeleur to nie zwykłe placki! 
Choć współcześnie istnieje wiele 
wariantów przepisów, często związa-
nych z regionem lub tradycją w danej 
rodzinie, to najważniejszy jest sposób 
pieczenia pierwszego naleśnika. Aby 
zapewnić sobie miłość i pomyślność 
na cały rok, należy go smażyć, trzy-
mając patelnię w prawej ręce, a w le-
wej monetę (w przeszłości bogacze 
wybierali złotą). Przesądni mogą do-
datkowo uderzyć naleśnik kilka razy, 
aby odpędzić pecha na nadchodzą-

cy rok. I najważniejsze – naleśnik 
należy przewrócić na drugą stro-
nę w powietrzu, podrzucając go 
szybko na patelni. Jeśli cały proces 
przebiegnie pomyślnie, możemy 
odetchnąć z ulgą: zapewniliśmy 
sobie szczęście na nowy rok!

Naleśniki znane są na całym świe-
cie. To chyba najstarsza (bo i naj-
prostsza!) potrawa, jaką zaczęli 
przyrządzać ludzie. Do mąki wy-
starczy dodać wodę i jajko, wy-
mieszać, a następnie rozsmarować 
na rozgrzanej blasze. Danie tak 
proste, a jednak powstało całe 
mnóstwo odmian i rodzajów tych 
smacznych placków. Tymczasem 
prawa do smacznego wynalazku 
przypisują sobie Włosi. Uważają 
oni, że naleśniki powstały we Flo-
rencji, skąd dopiero przywiozła je 
do Francji Katarzyna Medycejska 
po poślubieniu francuskiego króla.

Francuzi nie byliby jednak sobą, gdy-
by nie udoskonalili tej potrawy i nie 
dodali jej trochę „szyku”: ich nale-
śniki są niezwykle cienkie i zaskaku-
jąco chrupiące. Najsłynniejsze, czyli 
bretońskie, przyrządzane są na słod-
ko lub na słono (w tym przypadku 
z mąki gryczanej). To właśnie w Bre-
tanii powstały pierwsze „crêperies”, 
czyli bary specjalizujące się w ser-

Interesująca jest eskimoska odmiana – cre� . To placki 
z alg i wodorostów, wymieszane z… krwią fok, nadzie-
wane rybami i foczym mięsem, podawane na zimno.

E� opczycy smażą naleśniki zwane indżera. Na wyko-
nanie trzeba poświęcić trochę czasu, gdyż ciasto musi 
przefermentować. Dzięki temu placki nabierają kwaśne-
go smaku i można je podawać z gulaszem i warzywami.

Najdroższe naleśniki można zamówić w luksuso-
wej restauracji w Londynie. Przygotowuje się je na 
szampanie, z dodatkiem homarów i trufli. Porcja 
kosztuje, bagatela, 800 funtów.

Greckie naleśniki � ganites są niewielkie i niezbyt słod-
kie. W dawnych wiekach wykorzystywane były podczas 
dzielenia się ciałem Chrystusa na greckich mszach.

W Polsce smażymy podstawową wersję naleśników 
i najczęściej podajemy je z serem. W Szwajcarii nale-
śniki zjada się z farszem czekoladowo-orzechowym. 
Na Węgrzech oprócz słodkiej wersji podaje się nale-
śniki z gulaszem. Kraje skandynawskie lubią crespelle 
z bitą śmietaną i lodami. Dodatkowo w Szwecji znane 
są placki „raggmunk – z dodatkiem ziemniaczanego 
purée i pieczoną wołowiną.

Każdy, kto spróbował przygotować naleśniki, zgodzi się 
z faktem, że pierwszy ląduje w koszu. Zaczyn nie chce 
się od razu odpowiednio usmażyć i dopiero za drugim 
razem jest wylewany na patelnię o odpowiedniej tem-
peraturze. A więc – patelnie w dłoń i do smażenia!
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wowaniu naleśników. Można tam za-
mówić przeróżne wersje placków. 
Najbardziej znanym deserem naleśni-
kowym we Francji jest bez wątpienia 
crêpe Suze� e, czyli wykwintne danie 
z likierem pomarańczowym i lodami. 
Naleśniki we Francji tradycyjnie sma-
żone są z dodatkiem cydru lub wina.  

Widok porwanego na kawałki nale-
śnika posypanego cukrem pudrem 
lub podanego z konfi turami może za-
skoczyć niejednego wielbiciela tego 
dania. Ale nie mieszkańca Austrii, 
bo to tam w taki sposób serwuje się 
Kaiserschmarrn – ulubiony deser 
Austriaków. Przygodę z naleśnikami 
warto rozpocząć od tej wersji – na 
pewno się uda. Anegdota podaje, że 
deser powstał na życzenie cesarzo-
wej Elżbiety Bawarskiej, która, dbając 
o linię, zapragnęła zjeść coś lekkie-
go. Jednak według opinii cesarzowej 
przysmak okazał się zbyt tłusty, ale 
to „głupstwo”, czyli „schmarrn”, za-
smakowało cesarzowi i na stałe we-
szło do menu. Inne austriackie na-
leśniki to Palatschinken, podawane 
z dżemem lub konfi turą morelową.

Kto wybiera się na Wschód, z pew-
nością zostanie poczęstowany blina-
mi. W kuchni rosyjskiej zajmują one 
szczególe miejsce. Przygotowuje się je 
przez cały rok, ale szczególnego zna-
czenia nabierają podczas „maslenicy”, 
czyli ostatków. Złocisty kolor blinów 
symbolizuje słońce, a spożywając je, 
biesiadnicy nabierali przekonania, że 
zjadają cząstkę jego potęgi. Okrągły 
kształt blinów odnosi się z kolei do cy-
klu ludzkiego życia, w związku z czym 
podaje się je świeżo upieczonym mat-
kom, ale też… żałobnikom na stypach. 
Prawdziwe bliny wykonuje się na 
mące z domieszką gryki. Podaje się je 
nie tylko na słodko, ale równie często 
z kawiorem lub łososiem.

W każdym tradycyjnym amerykań-
skim domu na śniadanie serwuje się 
pancakes. To niewielkie okrągłe pla-
cuszki o średnicy 12 cm, grube na-

wet na 1 cm. Aby ciasto odpowied-
nio wyrosło, dodaje się proszek do 
pieczenia, a gęstość zawdzięcza się 
dodatkowi jogurtu. To bardzo sycąca 
potrawa, tym bardziej że podaje się 
je polane syropem klonowym.

Jeśli chodzi o Indie, wzmianki o na-
leśnikach znajdują się w pismach 
datowanych na 100 lat p.n.e. Tam-
tejsze placki noszą nazwę „dosa” 
i są często serwowane jako doda-
tek do innych potraw. Zjada się je 
zarówno na śniadanie, jak i kolację. 
Ciasto przygotowuje się z mąki ry-
żowej i soczewicy, a następnie po-
zostawia do przefermentowania 
i dopiero później wypieka. Najbar-
dziej znane są masala dosa, czyli 
naleśniki podawane z warzywami 
doprawionymi curry.

Również kraje arabskie mają swoje 
wersje smacznych placków. W Ma-
roko noszą one nazwę rghayef (ale 
też rghaif lub msemen) i występują 
w wersji na słodko – polane mio-
dem lub na słono – z warzywami. 
Do ciasta dodaje się masło, droż-
dże i kaszę manną, ze składników 
następnie wyrabia się elastyczne 
ciasto, które dzieli się na niewiel-
kie placuszki. Posypuje się je ka-
szą manną i układa po około 6–8 
jeden na drugim. Placuszki muszą 
być bardzo cienkie, bo smaży się 
je właśnie w takiej formie, po kilka 
minut z każdej strony. Przypominają 
trochę formą ciasto francuskie, ale 
pozostają elastyczne w środku.

Tajlandczycy zajadają się roti – te 
smaczne placki znajdziemy w każ-
dej restauracji w Tajlandii, ale też 
w Wietnamie i Kambodży. Podaje 
się je z mango, bananami i innymi 
egzotycznymi owocami. Ro�  są bar-
dzo kaloryczne, a dodatkowo pole-
wa się je skondensowanym mlekiem 
i czekoladą. Często możemy spotkać 
stragany z ro�  – placki smażone są 
na oczach kupujących.

Agnieszka Strzałka

Składniki

 

ciasto:
 

250 g mąki gryczanej
 

1/2 łyżeczki soli
 

1 jajko
 

2 szklanki wody
W niektórych przepisach pojawia się także roz-
puszczone masło wlewane od ciasta. Wtedy 
należy zastępić 1 jajko 2 łyżkami tłuszczu.

 

farsz:
 

ok. 200 g ser żółtego (gruyère)
 

kilkanaście plastrów dobrej szynki
 

po jednym jajku na każdy naleśnik

Przygotowanie
Wymieszać wszystkie składniki i odstawić ciasto 
na 1-2 godziny. Ciasto nie może być za gęste. 
Powinno się bez problemu rozpływać po patel-
ni. W razie konieczności dodajcie trochę wody. 
Mocno rozgrzaną patelnię smarujemy niewielką 
ilością oleju lub rozpuszczonego masła. Wlewa-
my cieniutką warstwę ciasta. Dobre gale� es po-
winny być cienkie, prawie przezroczyste. Smaży-
my z obydwu stron.
Jednym z najbardziej popularnych sposób ser-
wowania są gale� es complètes, czyli z szynką, 
żółtym serem i wbitym na górę jajkiem, z brze-
gami złożonymi w kwadrat. 
Każdy naleśnik faszerujemy tuż po usmażeniu, 
układając go spodem do dołu na mocno rozgrza-
nej patelni. Na środek naleśnika wbijamy jajko: 
białko rozprowadzamy po całej powierzchni 
ciasta, żółtko powinno znajdować się pośrodku 
placka. Doprawiamy z wierzchu solą i pieprzem. 
Dookoła żółtka układamy szynkę pokrojoną 
w szerokie paski. Całość oprószamy serem star-
tym na grubych oczkach i chwilę podgrzewamy, 
aż białko się zetnie. Żółtko jajka powinno pozo-
stać delikatnie płynne. Następnie brzegi naleśni-
ka zakładamy do środka z czterech stron tak, by 
uzyskać kształt kwadratu. 

Przepis podstawowy na około 10 naleśników

Mąka  gryczana wytwarzana jest z gryki. Do Fran-
cji dotarła bardzo dawno temu, w czasach wy-
praw krzyżowych. Ciemnej barwie zawdzięcza 
swoje francuskie imię farine de sarrasin – sara-
ceńska. Dlaczego tak sobie upodobała Bretanię? 
Gryka rośnie nawet na nieurodzajnych bretoń-
skich glebach. Szybko dojrzewa. Ponieważ mąka 
gryczana nie nadawała się na chleb, przyrządzano 
z niej placki pieczone na gorącym płaskim kamie-
niu zwanym jalet stąd ich nazwa: gale� es.
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WIELKA AKCJA POMOCY  
OSOBOM BEZDOMNYM  
I POTRZEBUJĄCYM
SZTABU POMOCY BELGIA

Dzięki pomocy kościoła Église du 
Sacré-Cœur, miasta Bruksela, policji 
brukselskiej, Ambasady RP w Bruk-

seli oraz Polskiej Parafii Prawosławnej 
w Brukseli udało się połączyć ogromną 
rzeszę Polonii rozproszonej po całej Belgii, 
co zapoczątkowuje tradycje, które będą 
kontynuowane przez najbliższe lata.

A co dalej?

Sztab Pomocy Belgia, a dokładnie Help 
Centre Belgium asbl, rozrasta się w nie-
samowitym tempie, a liczba wolontariu-
szy wzrasta z dnia na dzień. Organizacja 
rozpoczyna właśnie program wsparcia 
Senior 70+ przy współpracy z Ambasadą 
Rzeczpospolitej Polskiej w Brukseli, Mi-
nisterstwa Rodziny i Polityki Społecznej 
oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Utworzono infolinię wsparcia na cały rok 
2021 oraz delegowano wolontariuszy do 
zarządzania projektem.

Sztab, wykorzystując także doświadcze-
nia zbiórki pakietów podczas wyborów 
2020, rusza ze wsparciem Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy w całej Belgii 
przy współpracy z WOŚP Bruksela. 

A to dopiero początek roku…

Sztab Pomocy Belgia

Cała Polonia w Belgii odpowiedziała na 
zaproszenie Sztabu do współpracy po 
ograniczeniach, jakie powstały podczas 
drugiego lockdownu. 

Pomiędzy 8 listopada 2020 r. a 10 stycz-
nia br. wolontariusze sztabu wydali 
1041 paczek żywnościowych w centrum 
Brukseli oraz tony ubrań i materiałów 
higienicznych. Do akcji włączyło się 30 
polskich sklepów w całej Belgii oraz 
ogromna rzesza osób prywatnych, dar-
czyńców, którzy dostarczali żywność, 
ubrania, środki higieniczne.

To dzięki Wam wszystkim żywność trafia 
do potrzebujących na ulicy! Dziękujemy!

Szczególne podziękowania dla Agaty Ju-
styny Marciniak z Heverlee. Trzeba mieć 
ogromne serce, żeby co tydzień szyko-
wać nam po 100 gołąbków, bigos lub gu-
lasz w garnkach jak dla wojska. Również 
ogromnie dziękujemy mamie Magdaleny 
Mozgawy, Magdzie, Małgorzacie Pyżew-
skiej i Marcinowi Warda.

Dodatkowo Wigilia Chri- 
stmas Help pokazała, iż 
w dobie pandemii da się 
zorganizować działania 
pomocowe na szeroką 
skalę, zachowując rygor 
sanitarny. Udało się na 
5+, ponieważ w trakcie 
trwania akcji organiza-
cja została zweryfiko-
wana pozytywnie przez 
funkcjonariuszy policji. 
Wszystkim, którzy przy-
łączyli się do akcji Christ-
mas Help, serdecznie 
dziękujemy!

fo
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Seniorze!

Wolontariusz podpowie Ci jak założyć 
Profil Zaufany, pomoże stworzyć pliki 
tekstowe w komputerze, wskaże jak 
skontaktować się z urzędem w Polsce.
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Pewnie mnie znasz – to Ja. 

A to moja siostra Klara. (…) okazało się, że 
historie, które opowiadam, wszyscy nazy-
wają historiami o KLARZE. A to są przecież 
historie o MNIE, bo – jak wiadomo – Ja je 

opowiadam.

Być może bierze się 
to stąd, że Klara jest 
ode mnie starsza. Ale 
to się wkrótce zmieni: 
jeszcze tylko dwa lata 
i będę miał dokładnie 
tyle lat, ile ma ona!

Krótkie, śmieszne i napisane wartkim ję-
zykiem opowiadania o przygodach dwójki 
rodzeństwa. Nie sposób nie uśmiechnąć 
się, czytając o ich poczynaniach – ileż 
emocji może wzbudzić nazwanie brata 
„biedną paróweczką”! I co może wyniknąć 
z chęci posiadania przez rodzeństwo wła-
snego Dzidziusia? Tego wszystkiego dowie-
dzieć się można, sięgając po lekturę „Sto 
pociech z Klarą”. Nas najbardziej rozbawiła 
historia sprzedaży zabawek – kupcem lalki 
Klary podczas kiermaszu okazał się… no 
właśnie – sprawdźcie sami kto! 

Pozycja dla młodszych dzieci – już 5-latek ucie-
szy się, słuchając o pomysłach zwariowanego 
rodzeństwa. Książka do pochłonięcia w całości 
lub w dwóch wieczornych czytaniach.

 
 

Szczególną przyjemność sprawia mi czyta-
nie z dziećmi książek napisanych w języku 
polskim. Jako lingwistyka doceniam wpraw-
dzie pracę i pomysłowość tłumacza, jednak 
teksty powstające od razu po polsku na ogół 
wydają mi się bardziej „soczyste” językowo. 
Dlatego ucieszyłam się, natrafi wszy na nowo 
wydaną przez Naszą Księgarnię pozycję – 
„Osiecka dzieciom”. Tym bardziej że autorkę 
znam i cenię głównie z uwagi na wyjątkowe 
teksty piosenek czy listów pisanych do Je-

remiego Przybory (te 
polecam dorosłym 
czytelnikom do samo-
dzielnej lektury).

W tym przypadku 
nieco jednak obawia-
łam się wykwintności 
języka Osieckiej. Bądź 
co bądź, moje dzieci 

wychowywane są na obczyźnie i ich język ce-
chuje specyfi czny idiolekt. Jakież było moje 
zaskoczenie, kiedy chłopcy nie tylko słuchali 
z uwagą, ale i prosili o więcej! A ja odczuwa-
łam czytelnicze spełnienie:

Od tej pory zaczęło się z naszą klasą dziać 
coś dziwnego. Dostaliśmy po prostu kota 
na punkcie latania. Był to kot uparty, zie-
lonooki i bystry. Ledwie nam przechodziło, 
zaczynał nowe podszepty.

I jak tu się nie zachwycić? Gorąco zachęcam 
do poznania ptaka Eugeniusza, szwedzkiego 
glinianego stworzenia z duszą. Podróżujcie 
z nim i z Agnieszką samolotem. Odkryjcie 
miejsca bliskie sercu Osieckiej z perspekty-
wy wrażliwego stworzenia. Poznajcie Dixie 
– pojazd, który uwiezie was, wraz z Mar-
kiem i Karoliną, w nieznane krainy. Czekają 
tam na spotkanie Siódmaki i jeden Wpół-
dopiątak. A może oczaruje Was diabelski 
Belo? Albo Ptakowiec ? Ptak to czy samo-
lot? Humor, ironia i abstrakcja w idealnym 
połączeniu. Lektura dla sprawnie czytają-
cych 8-latków.

 
 

Większość dzieci rozpozna na ulicy Teslę 
(markę samochodu elektrycznego). Ale czy 
wiedzą, kim był Nikola Tesla? I jak wygląda-
ło jego dzieciństwo? A może zaciekawi je, 
jak wpłynął na życie Julii i Toma?

Kryminał dla dzieci starszych (9+) – prze-
platany opowieściami o dzieciństwie Nikoli 
Tesli, pełen tajemnic, szyfrów i niespodzie-
wanych zwrotów akcji. Para przyjaciół, 

z pomocą wiernego 
labradora Spajka, bę-
dzie musiała odnaleźć 
porwanego ojca Toma. 
A nie jest to łatwa mi-
sja, bo przeszłość mie-
sza się z teraźniejszo-
ścią, a na dzieci czyhają 
złoczyńcy o mało poko-
jowych zamiarach. 

Trzeźwe spojrzenie, umiejętność anali-
zy i spryt pozwolą Julii i Tomowi wyjść 
zwycięsko z wielu potyczek. Książka jest 
pierwszą z serii „Detektywi na kółkach” 
(Julia od czasu wypadku jeździ bowiem na 
wózku inwalidzkim). 

Nikola Tesla, jego historia, wynalazki i odkry-
cia na długo stały się tematem rozmów w na-
szym domu. Lektura dla dzieci lubiących przy-
gody o walorze naukowym. Historie o Tesli są 
bowiem oparte na faktach z życia naukowca.

Jednym z najsilniejszych wspomnień z mojego dzieciństwa jest głos czyta-
jących mi rodziców. Mimo że byłam czwartą córką, nigdy nie pozwolili mi 
odczuć, że są zmęczeni dziećmi, pracą, obowiązkami. Pamiętam półciemność 
w moim pokoju, zapaloną jedynie lampkę, ich głosy i moje dziecięce zdener-
wowanie, kiedy nagle zanikały. „Mamo, nie zasypiaj. Czytaj dalej!”. Mimo 
że przeczytałam w swoim dorosłym życiu wiele książek, wciąż doskonale 
pamiętam ulubioną bajkę mojego taty.

Od lat czytam swoim czterem synom. Od przebudzenia czekam na ten mo-
ment, gdy w moim domu przygasną światła, a po godzinnym czytaniu usły-
szę głos moich dzieci: „Mamo, nie zasypiaj. Czytaj dalej!”.

Zapraszam więc i państwa do magicznego świata wspólnej lektury. Dobrej 
lektury dorosłym i dzieciom!

Anna Pliszki-Fila – mama Marka (12), Gerarda (10), Wiktora (8) i Oskara (3)
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stacjonarne puszki & Mobilna skarbonka
puszki są w 65 punktach: polskie sklepy, biura titres-

services, polskie szkoły, instytucje ... 
mobilna skaronka w sobotę 30.01 i niedzielę 31.01

w największych miastach w belgii 
( info & mapka: www.wosp.be/skarbony ) 

   Siema Bruksela, Siema Antwerpia, Siema Belgia! 

  Wielkimi krokami zbliża się 29 Finał WOŚP i będzie on inny niż 
dotychczasowe z oczywistych dla wszystkich względów...  
Ale nie poddajemy się! Robimy wszystko co w naszej mocy, by i w 
2021 roku nie zabrakło lata w środku zimy. 
  Żeby to się udało potrzebujemy waszego wsparcia, bardziej 
niż kiedykolwiek. Obostrzenia i plany zmieniają się jak w 
kalejdoskopie, więc śledźcie nasze Social Media, naszą stronę i 
lokalną prasę . Dzięki temu będziecie na bieżąco. Każde polubienie 
czy udostępnienie to ogromna pomoc. 
  Wielkie dzięki! Ściskamy Was bardzo gorąco, trzymajcie się!

      Sztab WOŚP Bruksela #5409

mobilny sklepki wośp - 30-31.01
informacje na naszej stronie internetowej

( info: www.wosp.be/sklepik ) 

licytacje
allegro oraz online 

( info: www.wosp.be/licytacje ) 

kwesta online
 e-skarbona lub na konto: 

Emigration Project ASBL 
BE25 0689 0807 1082 - BIC: GKCCBEBB 

z dopiskiem «DON WOSP» 

( e-skarbona: www.wosp.be/kwesta )

fb.com/wospBrukselawww.wosp.be twitter.com/WOSPbe instagram.com/wosp.be +32 476 03 04 00 sztab-bxl@wosp.be

Wszystkie 
adresy

Emigration ProjectOrganizator: Partner strategiczny: Partnerzy:

Wpłać na WOŚP
skanując QR CODE 
belgijską mobilną 
aplikacją bankową



PRAWO

5 grudnia br. weszło w życie wiele zmian w polskim prawie dro-
gowym. Są one kontynuacją nowelizacji Prawa o ruchu drogowym 
z 14 sierpnia 2020 r. Zmiany te wprowadzają szereg ułatwień dla 
kierowców i dotyczą rejestracji pojazdu, rynku obrotu pojazdami, 
dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych.

Jedną z zasadniczych zmian jest brak konieczności posiadania 
przy sobie przez kierowcę prawa jazdy, o ile ma on polskie 
prawo jazdy. Wszystkie niezbędne dokumenty samochodowe kie-
rowcy będą mogli mieć w telefonie w aplikacji mObywatel i mPo-
jazd. Z tego rozwiązania będą mogli skorzystać ci, którzy są zareje-
strowani w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) jako posiadacze 
samochodów, motocykli, skuterów itd. Aplikacja mPojazd zawiera 
takie dane jak: marka i model pojazdu, rok produkcji, numer reje-
stracyjny, numer VIN, termin badania technicznego.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 80cb ust. 1 prawo o ruchu dro-
gowym, każdemu zainteresowanemu, po podaniu danych, dane 
zgromadzone w ewidencji udostępnia się w postaci elektronicznej 
przy użyciu systemu teleinformatycznego. Raport z systemu tele-
informatycznego potwierdza dane zgromadzone w ewidencji i nie 
wymaga podpisu ani pieczęci.

W przypadku wykorzystania w dowodzie rejestracyjnym wszystkich 
rubryk na wpisanie badań technicznych nie będzie już trzeba wyra-
biać nowego dowodu, ponieważ wynik badań technicznych zostanie 
wprowadzony do systemu elektronicznego i w ten sposób będzie 
weryfi kowany podczas kontroli.

W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego pojazdu zareje-
strowanego za granicą przy jego rejestracji w kraju zamiast tego 
dokumentu należy przedstawić jego wtórnik albo dokument wy-
stawiony przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miej-

sce ostatniej rejestracji pojazdu, potwierdzający dane zawarte 
w utraconym dokumencie niezbędne do rejestracji pojazdu. Je-
żeli organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej 
rejestracji pojazdu za granicą odmówił wydania wtórnika dowodu 
rejestracyjnego albo dokumentu potwierdzającego dane zawarte 
w utraconym dokumencie, starosta może wystąpić do tego organu 
o potwierdzenie tych danych. Uzyskane potwierdzenie danych, 
w postaci papierowej albo elektronicznej, zastępuje dokument 
potwierdzający dane zawarte w utraconym dokumencie niezbęd-
ne do rejestracji pojazdu.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku utraty dowodu rejestra-
cyjnego auta wywiezionego z Polski, uprzednio w Polsce zareje-
strowanego. Wówczas organ rejestracyjny właściwy ze względu na 
miejsce ostatniej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje zaświadczenie po-
twierdzające dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym.

W znowelizowanych przepisach usunięto obowiązek zmiany 
tablic rejestracyjnych po zakupie samochodu używanego. 
Jeśli samochód jest już zarejestrowany w Polsce, nowy właściciel 
nie będzie musiał zmieniać tablicy rejestracyjnej bez względu na 
swoje miejsce zamieszkania.

Od 4 grudnia obowiązuje zakaz umieszczania na pojeździe tablic 
(tablicy) rejestracyjnych w innym miejscu niż konstrukcyjnie do tego 
przeznaczone. Od tego dnia obowiązuje także zakaz umieszczania 
na pojeździe jednorzędowych zmniejszonych tablic rejestracyjnych, 
jeżeli pojazd nie ma zmniejszonych wymiarów miejsca konstrukcyj-
nie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej. Wpro-
wadzono również obowiązek utrzymywania tablic (tablicy) rejestra-
cyjnych i innych wymaganych oznaczeń pojazdu w należytym stanie 
oraz zapewnienie ich czytelności.

Poprzednie, ale wciąż jeszcze nowe zmiany objęły również pie-
szych – uzyskali oni pierwszeństwo przed pasami. Według 
nowych przepisów kierowcy mają obowiązek stworzyć pieszym 
możliwość bezpiecznego przejścia przez jezdnię. Dotyczy to pie-
szych, którzy już są na pasach oraz tych oczekujących przed nimi. 
Poza tym ujednolicono dozwoloną prędkość w terenie zabudowa-
nym. Do tej pory od godziny 23.00 do 5.00 pojazd w terenie za-
budowanym mógł poruszać się z przędnością 60 km/h, a w ciągu 
dnia 50 km/h. Obecnie bez względu na porę dnia jest to 50 km/h. 
Trzecia zmiana to rozszerzenie możliwości utraty prawa jazdy przy 
przekroczeniu dopuszczalnej prędkości o 50 km/h na wszystkie 
kategorie dróg. 

Agnieszka Hajdukiewicz
radca prawny
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Szybkie postępowania

Dodatkowo w określonych przez ustawę sprawach pisma proceso-
we będą mogły być doręczane nie tylko przez pocztę, ale również 
za pośrednictwem policji. Będzie ona też zobowiązana do udziela-
nia sądowi wszelkiej pomocy niezbędnej do szybkiego zakończe-
nia sprawy, np. przy ustaleniu adresu świadka. W pewnych przy-
padkach sąd będzie miał trzy dni na rozpatrzenie wniosku ofiary 
przemocy, natomiast całą sprawę będzie musiał rozpoznać w ciągu 
miesiąca od złożenia wniosku. 

Poza tym osoby domagające się zastosowania takich środków 
wobec sprawcy przemocy będą zwolnione z kosztów sądowych. 
Ofiary będą też mogły uzyskać pomoc psychologiczną lub wspar-
cie i leczenie w zakresie uzależnień, które są główną przyczyną 
przemocy domowej.

Wprowadzone ustawą antyprzemocową zmiany są przełomowe ze 
względu na zastosowanie po raz pierwszy takich rozwiązań, które 
natychmiast uwolnią ofiarę przemocy od sprawcy, co z jednej strony 
zapewnia bezpieczeństwo osobie pokrzywdzonej, a z drugiej wią-
że się z natychmiastowym wymierzeniem kary sprawcy w postaci 
nakazu opuszczenie mieszkania. Taka dolegliwość w postaci nakazu 
opuszczenia mieszkania, odczuta przez sprawcę bezpośrednio po 
dopuszczeniu się przemocy, ma działanie zarówno prewencyjne, 
jak i psychologiczne, mianowicie uświadamia nieuchronność kary 
grożącej po dokonaniu czynu bezprawnego.

Należy wskazać również, że osoba uznana za sprawcę przemocy do-
mowej ma prawo zażalić się na taki nakaz do sądu, który rozpatrzy 
zażalenie w ciągu trzech dni. Sądem właściwym jest sąd rejonowy, 
w okręgu którego znajduje się wspólnie zajmowane mieszkanie.

Agnieszka Hajdukiewicz
radca prawny

tel: 0048 504 078 866 
www.kancelariahajdukiewicz.com

Na podstawie:
1. ustawy z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 
    oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 956),
2. https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/skuteczna-ochrona-ofiar---ustawa-
    antyprzemocowa-obowiazujacym-prawem

PRAWO

30 listopada 2020 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu postę-
powania cywilnego i szeregu innych ustaw, zwana ustawą anty-
przemocową. Zasadniczą nowością, jaką wprowadza ustawa, jest 
wyposażenie funkcjonariuszy policji i Żandarmerii Wojskowej 
w uprawnienia do wydawania wobec sprawców przemocy domo-
wej nakazu opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego 
bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania 
i jego bezpośredniego otoczenia, jeżeli w ocenie funkcjonariusza 
istnieje zagrożenie dla zdrowia lub życia domowników. Powyższe 
instrumenty prawne mają zapewnić możliwość szybkiego izolo-
wania osoby dotkniętej przemocą od osoby stosującej przemoc, 
w sytuacjach gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia do-
mowników. Warto przypomnieć, że do tej pory takie uprawnienia 
miał sędzia lub prokurator.

Procedura skorzystania przez funkcjonariuszy z powyższych 
uprawnień została bardzo skrócona. Decyzję o zastosowaniu 
nakazu opuszczenia mieszkania (zajmowanego wspólnie z ofia-
rą przemocy) można wydać bezpośrednio w trakcie interwencji 
w mieszkaniu, jak również tylko na skutek pozyskania informacji 
od samej ofiary, np. w drodze zgłoszenia telefonicznego. Ponadto 
winny przemocy dostanie zakaz zbliżania się do ofiary na dwa 
tygodnie z możliwością przedłużenia tego czasu. Przedłużenie 
może nastąpić przez sądem na skutek złożenia stosownego wnio-
sku przez osobę pokrzywdzoną przemocą. Postępowanie w takiej 
sprawie będzie toczyło się w trybie przyśpieszonym i powinno 
zająć nie więcej niż jeden miesiąc.
 
Skuteczne egzekwowanie sankcji

Nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy będzie eg-
zekwowany – łącznie z możliwością użycia środków przymusu – bez 
względu na ewentualne twierdzenie winnego, że nie ma dokąd się 
wyprowadzić. Policjant wskaże mu placówki zapewniające miejsca 
noclegowe, np. schronisko dla bezdomnych. 

Policjant będzie mógł również wydać wobec sprawcy przemocy za-
kaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Po-
licja będzie również zobowiązana do regularnego sprawdzania, czy 
sprawca przemocy stosuje się do tych sankcji. Jeśli złamie zakaz, po-
licja będzie mogła zastosować środki przymusu, by wyegzekwować 
nałożone zobowiązanie. Poza tym sprawca przemocy narazi się na 
zastosowanie aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. Te same 
zasady dotyczą egzekwowania nakazu opuszczenia mieszkania. 
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Tymczasowa dodatkowa premia energetyczna 
w Regionie Stołecznym Brukseli
Inwestowanie w ekologiczne, energo-
oszczędne rozwiązania w budownictwie 
staje się w Belgii coraz bardziej opłacalne. 
W poprzednich artykułach omawialiśmy 
już kwestię programu premii energetycz-
nych realizowanego w Regionie Stołecz-
nym Brukseli, dotyczącego dotacji do 
inwestycji związanych z poprawą właści-
wości energetycznych budynków. Program 
taki był realizowany w ubiegłym roku i jest 
nadal prowadzony w 2021 r. 

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

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

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

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

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

Agnieszka Gansiniec

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

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

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

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

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

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

               EMPIRE



HUMOR

Magik jedzie na swój kolejny występ 
i zostaje zatrzymany przez policję.
– Co te noże robią w pańskim 
samochodzie? – pyta się policjant.
– Żongluję nimi podczas występu – 
objaśnia magik.
– Ach tak – mówi policjant – może pan 
zademonstruje.
Przejeżdżający obok facet zauważając 
sytuację stwierdza do osoby, z którą 
podróżuje:
– Rety, cieszę, że rzuciłem picie popatrz 
tylko, jakie testy na obecność alkoholu  
każą teraz robić.

• • •
Blondynka stoi na przystanku autobusowym. 
Podchodzi facet i mówi:
– Proszę pani... Ten autobus kursuje tylko 
w święta.
– No to dobrze, bo dzisiaj mam imieniny.

• • •
Tonie facet na basenie i krzyczy do 
ratownika:
– Dajcie koło ratunkowe!!!
A ratownik na to:
– Pół na pół, czy telefon do przyjaciela?

• • •
Do kolejki przed sklepem podchodzi 
człowiek i pyta:
– Przepraszam czy to kolejka do sklepu?
– Nie, robimy pociąg.

• • •
Pewnego dnia na siłowni ćwiczący pyta 
trenera:
– Trenerze z jakiego mam urządzenia 
korzystać, żeby laski na mnie leciały?
– Z bankomatu mój drogi

• • •
Podchodzi facet do straganu z warzywami 
i pyta sprzedawczynią:
– Czy te warzywa są zmodyfikowane 
genetycznie?
Sprzedawczyni mówi:
– A dlaczego się pan pyta?
A marchewka mówi:
– Właśnie, dlaczego?

• • •
Rozmowa o pracę:
– Dlaczego wybrał pan naszą firmę?
– Bo szukacie pracownika
– No dobrze, co pan może dać naszej 
firmie?
– Nowego pracownika

• • •
Rozmawiają dwaj koledzy:
– Co to jest klaustrofobia?
– To lęk przed zamkniętymi 
pomieszczeniami.
– To ja tak mam. Jak idę do sklepu po 
procenty, to boję się, że będzie zamknięty.

• • •
Zona mówi do męża:
– Chcesz coś zjeść?
– A co jest do wyboru?
– Tak albo nie.

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

• • •
– Tatusiu widziałem jak nasz sąsiad gonił 
ruszający z przystanku autobus...
– I co?
– Poszczułem go naszym Burkiem i zdążył...

• • •
Matka wymienia smsy z synem:
– „Mamo, nie denerwuj się, zaraz przywiezie 
mnie radiowóz”
– „Synu, już 8 lat jesteś komendantem policji 
w miasteczku, pora byś wymyślił nowy żart”

• • •
Kiedy Blondynka mówi do rzeczy?
– Kiedy stoi przed szafą.

• • •
Ostatnio wypróbowałem tę słynną i prostą 
dietę „jedz połowę”.
Nie polecam.
Nie dość że nic nie schudłem, to jeszcze 
wydałem dwa razy więcej na jedzenie.

• • •
– Kocham cię mamo!
– Może powiesz to też tacie. Bardzo się 
ucieszy.
– Tato, kocham mamę!

• • •
Mąż do żony:
– Kochanie idziemy na kolację do 
restauracji czy zabrać cię na zakupy?
– No ale przecież jest kwarantanna...
– Och zapomniałem, ale pamiętaj, 
proponowałem.

• • •
– Sara, pożyczysz mi pieniądze?
– Icek, 40 lat temu pożyczyłam pieniądze 
Abramowi i do tej pory się ze mną nie 
rozliczył.
– Ale on jest twoim mężem!
– Wtedy nie był.

• • •
Anglik i Szkot jadą pociągiem. Na każdej 
stacji Szkot gdzieś szybko wychodzi i wraca, 
ledwo oddychając, tuż przed odjazdem 
pociągu. Anglik nie mógł pohamować 
ciekawości i pyta:
– Gdzie pan szanowny tak biega?
– Od kardiologa wracam. Powiedział, 
że mogę w każdej chwili umrzeć. Dlatego 
kupuję bilet tylko do następnej stacji.

• • •
Żona Szkota prowadzi, jej mąż siedzi obok.
– Hamulce nie działają!!!
– Uspokój się, kochanie i spróbuj zderzyć 
się z czymś najtańszym.

60 GAZETKA
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SPRZEDAŻ I NAPRAWA
SMARTPHONY, TABLETY, KOMPUTERY

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

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

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

RUE DES MENAPIENS 44    
1040 ETTERBEEK         

(         MERODE)
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02/7207207

 SERVICE
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   Sprzedam
 Sprzedam tanio laptop stan idealny.  

T. 0487 439 126
 Sprzedam tanio nowe z gwarancją świa-

tową luksusowe zegarki damskie i męskie 
firmy AVA, Alpha Sierra i Thomas Earn-
shaw, na gwarancji. T. 0487 439 126

 Sprzedam tanio nowy robot kuchenny 
firmy Berline Haus oraz nowy odkurzacz 
bezworkowy. T. 0484 995 220

  Sprzedam duży regał, z półkami, witry-
ną, szafeczkami, ciemno szary, w bardzo 
dobrym stanie. Wymiary: wys. 2,23m, z 
jednej strony: dł. 232cm, głębokość: 37cm, 
z drugiej strony 285cm x 37cm. Można 
rozdzielić elementy (półki od witryny, itp.) 
Zdjęcia mogę wysyłać Whatsappem/Mes-
senger/Skype. Mebel znajduje się w cen-
trum Brukseli w apartamencie na 1 piętrze. 
Cena 250€, do negocjacji. T. 0476 920 819

 Oddam
  Oddam kanapę w kolorze kawy z mle-

kiem, długość 2,20 m w dobrym stanie 
GRATIS! T. 0484 612 669 (Iwona,  
Mechelen) 

  Praca: szukam
  Kobieta w średnim wieku szuka pracy.  

T. 00 48 513 347 641
  Poszukuję zatrudnienia przy pracach 

wykończeniowych. Poza tym fasady i inne 
prace. Działalność belgijska, nie posiadam 
prawa jazdy. T. 0474 697 879

  Poszukuję pracy w logistyce (transport 
i dystrybucja). Po 8 latach pracy w sklepie 
„ZARA” jako sprzedawczyni, a potem 
menadżer (5 lat) podjęłam decyzję o 
zmianie branży. W lipcu 2020 ukończyłam 
szkolenie na kierunku „Employé(e) 
logistique” zorganizowane przez FOREM. 
Szukam pracy w okolicach Nivelles, La 
Louvière, Braine-l’Alleud, Mons... ale 
również w okolicach Brukseli, jezeli jest 
dobry dojazd. Jeżeli macie Państwo jakieś 
propozycje, proszę o kontakt.  
T. 0486 669 472

  Szukam pracy na terenie Charleroi. 
Mam 31 lat i doświadczenie przy pracach 
budowlanych (stany surowe, kompletne 
zbrojenia czyt. planow, szalunki wylewki 
murowanie ) oraz prace wykończeniowe. 
Jestem pracowitą osobą, bez problemów 
nałogowych gotową podjąć pracę w 
najbliższym terminie. Proszę o kontakt 

przez sms. T. 0048 572 526 123 Maciek
  Szukam pracy w budownictwie, 

pracowałem przy stanach surowych jako 
pomocnik, mam założoną działalność i druk 
A1, posiadam auto i prawo jazdy kat. B, 
niepijący, niepalący.
T. 518 039 431, 0497 266 878

  Szukam pracy w okolicach Vilvoorde  
(w promieniu 50km). Jestem kobietą w 
wieku 23 lat, posiadam doświadczenie 
w pracy na produkcji, w sklepie, jako 
sprzątaczka oraz jako opiekunka. Języka 
niderlandzkiego dopiero się uczę, język 
angielski w miarę komunikatywny. 
Podejmę się każdej pracy.  
T. +32 474 044 053

  Hydraulik szuka pracy. T. 0486 645 867

  Mieszkanie: wynajmę
  Mieszkanie do wynajęcia, 2 sypialnie, 

salon, kuchnia z balkonem na 1 piętrze. 
Drogenbos, region flamandzki - możliwość 
otwarcia własnej działności gospodarczej 
bez wymaganych dyplomὀw, cena 800€ + 
opłaty (światło, gaz, woda).  
T. 0485 841 453

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

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

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

Codziennie na www.gazetka.be nowe ogłoszenia!
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  Wynajmę mieszkanie na poddaszu, salon 
z kuchnią + pokoik, łazienka, mezanina, 
cena 650€. T. 0477 998 396

  Wynajmę mieszkanie na Saint-Gilles, 1 
pokoik, kuchnia, prysznic, odzielne wejście 
z klatki, cena 400€. T. 0477 998 396

  Przyjmę na mieszkanie współlokatora. 
Centralne ogrzewanie, woda, gaz, prąd 
wliczone w czynsz, na poddaszu, drugie 
piętro, cena 250€ miesięcznie. T. 0486 645 
867

  Mieszkanie do wynajęcia na Laeken, w 
okolicy metra Pannenhuis, modny duplex 
80m2, na 3 piętrze, 3 otwarte pomieszcze-
nia, liczniki indywidualne, wolne od lutego, 
790€ + 2 miesiące gwarancji. T. 0472 787 
462

  Mieszkanie do wynajęcia na Forest, oko-
lice Place Albert, 2 piętro, 2pokoje, kuchnia 
i łazienka, wolne, 600€ + 2 miesiące gwa-
rancji + opłaty. T. 0472 787 462

  Mamy do zaoferowania mieszkania dla 
osób które przyjeżdzają do pracy z zagra-
nicy. Krotko , średnio i długo terminowe. 
Mieszkania sa umeblowane i wyposażone 
w m.in. : podstawowe meble , internet , 
TV , lodówka i resztę podstawowych rzeczy 
które powinny sie znajdować w mieszka-
niu. Mieszkania nie potrzebują żadnego 
własnego wkładu finansowego , oczywiście 
to zależy od pragnienia klienta/najemca. 
Po więcej informacji zapraszam. Tel/What-
sapp: +32 485 510 960  
Email : Workproperty@outlook.com

  Mieszkanie: szukam
  Szukamy domu do wynajęcia na terenie 

Brabant Wallon, jesteśmy 4-osobową ro-

dziną, 3 pokoje do kwoty 1100€, najlepiej 
ogloszenie prywatne, bo przez agencję 
bardzo trudno wynająć. T. 0470 845 095

  Spokojna kobieta szuka oddzielnego 
mieszkania, najlepiej nisko. Kontakt sms.  
T. 0466 188 294

  Praca: zatrudnię
Aktualne ogłoszenia biur pracy znaj-

dziesz na naszej stronie  
www.gazetka.be

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

  Zatrudnię montera okien na terenie 
Brukseli. Stawka i rodzaj zatrudnienia w 
zależności od umiejętności i doświadczenia 
w tej dziedzinie. T. 0495 670 246

  Entreprise générale spécialisée en réno-
vation située dans le sud de BXL recherche: 
1 responsable / chef de chantier ( salarié 
et/ou indépendant ), parlant français et 
ayant une bonne expérience générale 
dans le bâtiment, avec de préférence des 
accès à la profession. Minimum 10 ans 
d’expérience, permis B. Les connaissances 
élémentaires en informatique (Internet, 
Word et Excel ) sont requises. Disponibilité, 
régularité, autorité, propreté, honnêteté 
et ne buvant pas d’alcool sont des atouts 
indispensables pour la fonction.
Veuillez envoyer un CV à l’adresse mail 
suivante: olivier@miseajour.be ou me 
contacter au 0479 877 862 pour tout ren-
seignement complémentaire.

  Entreprise générale spécialisée en réno-
vation située dans le sud de BXL recher-
che: 1 ouvrier polyvalent ( salarié et/ou 
indépendant ) ayant une bonne expérience 
générale dans le bâtiment. Minimum 5 
ans d’expérience. Disponibilité, régularité, 
autorité, propreté, honnêteté et ne buvant 
pas d’alcool sont des atouts indispensables 
pour la fonction. Veuillez envoyer un CV à 
l’adresse mail suivante: olivier@miseajour.
be ou me contacter au 0479 877 862 pour 
tout renseignement complémentaire.

  Entreprise générale spécialisée en 
rénovation située dans le sud de BXL re-
cherche: 1 électricien, 1 plombier. Salarié 
avec diplôme ou indépendant avec accès 
à la profession. Disponibilité, régularité, 
autorité, propreté, honnêteté et ne buvant 
pas d’alcool sont des atouts indispensables 
pour la fonction. Veuillez envoyer un CV à 
l’adresse mail suivante: olivier@miseajour.
be ou me contacter au 0479 877 862 pour 
tout renseignement complémentaire.

  Firma budowlana aktualnie poszukuje 
doświadczonych murarzy do prac na tere-
nie Antwerpii. Wymagana własna działal-
ność. T. +48 606 552 282

  Nasz klient to firma (Pelt, Belgia), która 
od ponad 20 lat specjalizuje się w gal-
wanizacji metalowych elementów. Pilnie 
poszukujemy pracowników na stanowi-
sko: pracownik cynkowni metalu. Zakres 
obowiązków: rozwieszanie przeznaczonych 
do obróbki elementów na hakach, obci-
nanie nadlewek, szlifowanie i wygładzanie 
ostrych krawędzi, praca w systemie dwu-
zmianowym. Wymagania: gotowość do 
ciężkiej fizycznej pracy, znajomość języka 
angielskiego w stopniu podstawowym/ko-
munikatywnym. Warunki finansowe: atrak-
cyjne wynagrodzenie, bonusy - 13stka, 
pieniądze wakacyjne, kilometrówka, 



GAZETKA   65



66 GAZETKA

zasiłek rodzinny, ubezpieczenie zdrowotne 
i wypadkowe, zwrot kosztów za pierwszy 
dojazd do Belgii, dobre zakwaterowanie 
niedaleko miejsca pracy. T. 48 81 440 88 93
-Ogrodnik/brygadzista – Wespelaar- Ha-
acht Belgia. Zakres obowiązków:
czytanie rysunków technicznych, prowa-
dzenie zespołu i współpraca, architektu-
ra krajobrazu, utrzymanie istniejących 
ogrodów. Profil kandydata: znajomość 
języka: bardzo dobra znajomość jęz. angiel-
skiego; co najmniej 3 lata doświadczenia 
na podobnym stanowisku; bardzo dobra 
znajomość roślin; pozytywne nastawienie; 
chęć do ciężkiej pracy w różnych warun-
kach atmosferycznych; gracz zespołowy; 
prawo jazdy BE. Oferujemy: umowa na 
belgijskich warunkach; ubezpieczenie zdro-
wotne, społeczne oraz prawo do belgijskiej 
emerytury; wynagrodzenie w zależności od 
doświadczenia; zwrot kosztów przyjazdu 
do Belgii; premia na zakończenie roku oraz 
dodatek wakacyjny; zakwaterowanie w 
pokoju jednoosobowym  €72 tygodniowo 
(wszystkie opłaty w tym Internet); trans-
port do pracy; zasiłek rodzinny. Kontakt: 
info@silko-recruiting.com

  Nieruchomości
  Sprzedam budynek gospodarczy 200m2 

na działce 48 arów. Nieruchomość znaj-
duje się w połowie trasy Lublin-Chełm, w 
kotlinie Nadwieprzańskiego Parku Krajo-
brazowego. Widok nieprzeciętny. Świetny 
dojazd z każdej strony. Do Lublina 28 
km/25 minut. Tyle samo do Chełma. Jest 
to na terenie Nadwieprzanskiego Parku 
Krajobrazowego. Budynek gospodarczy 
ok. 200 m2 usytuowany na wzniesieniu na 
działce o łącznej powierzchni 4 800 m2 z 
przepięknym widokiem na łąki. Dolna część 
budynku ok. 100 m2 obejmuje: 1. Garaż. 
Wysokość pomieszczenia 3,5 m, posadzka 
betonowa, kanał murowany o długości 5 
m, nowa brama segmentowa (3,2x3,5 m) 
ze zdalnie sterowanym napędem elektrycz-
nym, nowa instalacja elektryczna z siłą i 
licznikiem, instalacja wodno-kanalizacyj-
na z wodomierzem, dostęp do instalacji 
kominowej, dwa nowe okna PCV, oddziel-
ne wejście obok bramy. Wnętrze dobrze 
oświetlone łącznie z kanałem. Po wybu-
rzeniu ścianki można uzyskać dodatkowe 
40 m2. z kolejnym oknem. 2. Obok kolejne 
mniejsze pomieszczenie/garaż ok. 30 m2 
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z oddzielną bramą wejściową. 3. Góra 
budynku to bardzo wysokie poddasze w 
stanie surowym. Na całym budynku zostało 
wymienione poszycie na blachę trapezową 
w kolorze brązowym wraz z orynnowa-
niem. Działka ogrodzona z dwóch stron. 
Istnieje możliwość umówienia oględzin 
w terminie dogodnym dla Państwa po 
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. 
Cena nieruchomości z działka 265000 zł. 
Zdjęcia na www.facebook.com/marketpla-
ce/item/413665379752343/.  
T. 48 669 381 343 Piotr

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

  Sprzedam: Appartement 1 chambre de 
+/- 55 m² situé dans un quartier résiden-
tiel, à 2 pas du Canal et du la Gare du 
Nord, à proximité des commerces, écoles, 
transports en commun, ring Bxl et espa-
ces verts. Il se trouve au 1er étage (sur 
9) d’une copropriété avec ascenseur déjà 
mis en conformité. Comporte 1 chambre 
avec bureau attenant séparé de +/- 13 
m², un séjour de +/- 20 m², une cuisine 
semi-équipée de +/- 5 m², salle de douche 
avec espace buanderie. Chauffage central 
collectif au gaz ! Châssis triple vitrage bois 
partout ! Compteur indiv. pour l’électricité. 
PEB : E (345 kwh/m²). Provision de charges 

pour parties communes, eau et chauffage 
privatifs : 200 EUR/mois. Libre à l’acte. 
Visites et renseignements : 02/899 04 60 
ou info@simplissimmo.be, www.simplis-
simmo.be/achat,appartement-canal-yser-
appartement-1-chambre-+-55-m-bureau-
separe,1000-V-A1-192

 Wiadomości osobiste
 Poznam miłą, dyskretną panią w wieku 

do 50 lat, czekam na twój sms.  
T. 0465 482 339

 Poznam sympatycznego pana do lat 60.  
T. 0488 101 887

 Różne
 Szukam dostawcy antyków z Belgii, Holandii, 

Francji. Interesują mnie obrazy, figury, por-
celana, zegary, rzeźby i inne. Interesują mnie 
ponad to tzw. kartony z antykami segregowane 
jak również pakiety z likwidowanych mieszkań. 
Proszę o kontakt w sprawie każdej propozycji.  
T. +48 601 092 222

 Kupię stare odznaki, odznaczenia, medale, 
ordery, wpinki,orzełki, naszywki itp.: wojskowe 
oraz cywilne, dyplomy, zaświadczenia i legity-
macje związane z nadaniem odznaczeń, inne 
pamiątki i starocie związane z wojskowością i 
służbami mundurowymi. T. + 48 518 507 460, 
e-mail: wojskowe-odznaki@wp.pl

 Poszukuję osób, które posiadają, tak jak ja, 
psa rasy „dobermann”. T. 0476 920 819
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GRUPA ANONIMOWYCH  
HAZARDZISTÓW „JEDNOŚĆ” z BRUK-

SELI zaprasza wszystkich, którzy mają 
problem z hazardem oraz tych, którzy chcą 

zweryfikować czy problem hazardu ich 
dotyczy. 

PRZYJDŹ NA MITINGAH : 
Polska Misja Katolicka, rue Jourdan 

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

Spotkania AA -Anonimowych 
Alkoholików w Antwerpii zapraszamy na 

spotkania grup polskojęzycznych AA:   

Grupa „Krok po Kroku” – czw. godz. 
20.00-22.00, 
Grupa „Nadzieja” – sob. godz. 18.00-
20.00, 
Grupa „Victoria” – niedz. godz. 18.00-
20.00

Adres: 2600 Antwerpia,  
Langebeeldekensstraat 18

Tel.: +32 484 93 11 02   

e-mail: antwerpen.aa@gmail.com

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

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

on-line na SKYPE:

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

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

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

Grupa Genesis      
e-mail: genesisbrukseladdaddd@hotmail.com      

tel. 0491 32 14 73

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

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

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

Tel. 0032 485 866 445

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

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

KREW DAREM ŻYCIA-BELGIA  
możesz dowiedzieć się gdzie znajdują się  

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

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

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

Tel. 0483 67 48 26 Bardzo serdecznie zapraszamy!

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

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

Chcesz pomóc sobie i innym? Przyjdź, posłuchaj, zobacz.
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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: 02 479 18 18 lub  
02 513 02 02
Taxi Verts 02 349 49 49, 
Taxi Bleus 02 268 00 00

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

AMBASADA RP W BRUKSELI
Rue Stevin 139 – 1000 Bruxelles
Tel. +32 (0) 2 736 18 81, 
+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 Etterbeek
Zapisy na spotkanie:
http://www.e-konsulat.gov.pl
tel. +32 (0)2 780 45 02
fax. +32 (0)2 736 04 64
www.bruksela.msz.gov.pl
tel. alarmowy: +32 (0) 492 727 405
(po godz. pracy urzędu) wyłącznie
w nagłych wypadkach / zagrożenie życia
(zgon, wypadek, narażenie życia)

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

SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY  
IM. JANA PAWŁA II PRZY  
AMBASADZIE RP W BRUKSELI  
Z SIEDZBA PRZY PMK
Rue d’Angleterre 43, 1060 Bruxelles, 
tel: 0473 74 38 54, 
sekretariat@szkolapmk.pl, 
www.szkolapmk.pl  
POLSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA  
IM. JANA PAWLA II W BRUKSELI 
Zajęcia odbywają się: 
Ecole Notre-Dame de la Paix, 
Av. Félix Marchal 50, 1030 Bruxelles, 
tel. 02 705 61 18, gsm: 0486 38 40 07, 
e-mail: teresa@arszagi.eu, 
www.szkola.be
SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY 
IM.GEN.S.MACZKA PRZY 
AMBASADZIE RP W BRUKSELI 
Z SIEDZIBĄ W ANTWERPII 
Siedziba: Jodenstraat 15 - 2000 Antwerpen
tel: 0032 3 226 92 12, 
Gsm 0032 475 965 158
Sekretariat: 0032 489 377 714
www.szkolapolska.be
POLSKA SZKOŁA im. MARII 
SKŁODOWSKIEJ-CURIE W LEUVEN przy 
Stowarzyszeniu DASKALIA
przedszkole – zerówka – szkoła – biblioteka
tel: 0468 485 005, 0486 231 432
przedszkole@daskalia.eu, 
szkola@daskalia.eu
www.daskalia.eu
POLSKA SZKOŁA LEUVEN IM.WISŁAWY 
SZYMBORSKIEJ 
www.polskaszkolaleuven.eu
tel: (+32) 0472 286 925 / szkoła
tel: (+32) 0489 305 905 / przedszkole 
szkolawleuven@gmail.com
POLSKA SZKOŁA EDUGANDAWA
Zajęcia odbywają się: 
Freinetmiddenschool, Offerlaan 3, 9000 
Gent. Tel: (+32) 484 691 801
edugandawa@gmail.com, 
www.szkola.edugandawa.be
POLSKA MISJA KATOLICKA
Rue Jourdan 80, 1060 Saint-Gilles,
tel. 02 538 30 87, www.pmkbruksela.com

PUNKT KONSULTACYJNO- 
INFORMACYJNY BRUKSELA  
(porady psychologa, logopedy,  
pedagoga i asystenta socjalnego)  
tel. (umówienia codziennie po 17.00):  
0475 397 514,  
porady: pon. w godz.18.00-20.00

PUNKT KONSULTACYJNO- 
INFORMACYJNY ANTWERPIA   
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  
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 Bruksela
Tel. +32 489 86 91 16, 
www.orthpol.be
email: xpawelcecha@gmail.com

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

PRZEMOC W RODZINIE
całodobowa infolinia w Belgii:
0800 30 0 30

PRZEMOC MIĘDZY PARTNERAMI
Kseniya: 0478 21 24 49
Maya Stepien: 014 42 06 73 (10h-12h)
Malwina: 0471 01 23 40, 
malwinabelgia@gmail.com
Telefon zaufania: 106/107

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, 
tel. 02 535 40 55.

NIEZBĘDNE ADRESY
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