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W ciągu pierwszego tygodnia 2022 r. w Europie 
zarejestrowano aż 7 mln nowych przypadków 
zachorowań na Covid-19. To dwukrotny wzrost 
względem tego, co było dwa tygodnie wcześniej.
Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na Eu-
ropę dr Hans Kluge przedstawił fatalne progno-
zy. Zapowiedział, że europejskie systemy opieki 
zdrowotnej muszą spodziewać się poważnego 
przeciążenia. Wszystko dlatego, że wariant Omi-
kron rozprzestrzenia się wręcz błyskawicznie. 
Niebawem zakażony może być co drugi mieszka-
niec Europy.

•••

Prawie 2 mln nowych przypadków astmy dzie-
cięcej każdego roku spowodowanych jest zanie-
czyszczeniem powietrza związanym z ruchem 
drogowym – wynika z badania opublikowanego 
na początku stycznia w „The Lancet Planetary 
Health”. Na potrzeby badania oceniono obcią-
żenie astmą dziecięcą spowodowaną zanie-
czyszczeniami w ponad 13 tys. miast: od Los 
Angeles po Bombaj. Z szacowanych 1,85 mln 
nowych przypadków astmy dziecięcej przypisy-
wanych NO2 (w skali całego świata, w 2019 r.) aż 
dwie trzecie wystąpiło na obszarach miejskich.

•••

Jak wynika z badania CBOS, w latach 1992-2021 
odnotowano poważny spadek poziomu wiary 
religijnej i praktyk religijnych w społeczeństwie 
polskim. Najgwałtowniej spada liczba praktyku-
jących osób w wieku 18-24 lata – z 69% do 23%. 
Z raportu wynika, że nadal częściej do kościoła 
chodzą kobiety.

•••

Tel Awiw znalazł się w 2021 r. na pierwszym 
miejscu najdroższych miast świata. Ranking 

przygotował ośrodek badawczy „The Econo-
mist”, porównując ceny 200 towarów i usług. 
Izraelska metropolia wyprzedziła Paryż i Sin-
gapur (2. i 3. miejsce), dotychczasowych li-
derów drożyzny w corocznym zestawieniu. 
Na kolejnych miejscach znajdują się: Zurych, 
Hongkong, Nowy Jork, Genewa, Kopenhaga, 
Los Angeles i Osaka. Warszawa w najnowszym 
zestawieniu brytyjskiego ośrodka badawcze-
go zajęła 67. miejsce na liście 130 miast świa-
ta. W ubiegłym roku była na miejscu 55.
Wzrost cen w wielu miastach to efekt świato-
wego kryzysu związanego z pandemią.

•••

W 2021 r. w Belgii liderem sprzedaży nowych 
samochodów po raz pierwszy w historii był kon-
cern BMW. Według niemieckiego producenta 
ubiegłoroczny sukces to m.in. skutek dużej po-
pularności w Belgii jego modeli elektrycznych. 
Chodzi tu o takie modele jak i3, i4, iX oraz iX3. 
Wiele sprzedawanych aut marki BMW to auta 
kupowane przez firmy dla pracowników jako 
samochody służbowe. Drugą najpopularniejszą 
marką nowych samochodów w Belgii był Peu-
geot, a trzecią Volkswagen. W sumie w ubie-
głym roku sprzedano 383 tys. nowych samocho-
dów. To o 11% mniej niż rok wcześniej.

•••

Ceny domów wzrosły w ciągu jednego roku 
w Belgii o 11% – wg danych za trzeci kwartał 
2021 r. Średnia cena za dom (dwie lub trzy 
fasady) wynosiła 245 tys. euro. Cena domu 
z czterema fasadami wynosiła 350 tys. euro, 
przy czym różniła się w zależności od regionu: 
region Brukseli pozostaje najdroższy, następna 
jest Flandria, a potem Walonia.

•••

Tylko 12% mieszkańców UE zjadało w 2019 r. co 
najmniej 5 porcji warzyw i owoców dziennie – 
poinformowało unijne biuro statystyczne Euro-
stat. Aż jedna trzecia mieszkańców państw UE 
przyznała, że często nie zjada w ciągu dnia ani 
jednej porcji warzyw i owoców. Około 55% za-
deklarowało, że je 1-4 porcji warzyw i owoców 
dziennie, a rekomendowane 5 porcji zjadał każ-
dego dnia tylko co ósmy mieszkaniec UE.
Najlepiej w tym zestawieniu wypadli mieszkań-
cy Irlandii. W tym kraju aż 33% populacji zja-
dało codziennie rekomendowaną ilość warzyw 
i owoców. W Holandii odsetek ten wyniósł 
30%, w Danii 23%, a we Francji 20%.
Najrzadziej do wytycznych dotyczących kon-
sumpcji warzyw i owoców stosowali się miesz-
kańcy Rumunii. W 2019 r. jedynie 2% mieszkań-
ców tego kraju zjadało codziennie co najmniej 
5 porcji warzyw i owoców. W Bułgarii i Słowenii 
odsetek ten wyniósł 5%, a w Austrii 6%. W Bel-
gii osoby spożywające zalecaną ilość warzyw 
i owoców stanowiły w 2019 r. ok. 15% popula-
cji. W Polsce odsetek ten był niższy niż w Belgii 
i niższy niż średnia dla całej UE (12%) i wyniósł 
niespełna 9%.

•••

W ubiegłym roku mieszkańcy Polski wydawali 
najwięcej na zakwaterowanie (wynajem miesz-
kania lub spłatę kredytu hipotecznego) i zwią-
zane z nim rachunki (woda, gaz, elektryczność). 
Łącznie wydatki na te cele pochłonęły w sumie 
20,9% dochodu Polaków. Na żywność i napoje 
(niealkoholowe) Polacy wydawali w 2020 r. śred-
nio 17,9% dochodu – wynika z danych Eurostat.
W Belgii wydatki na mieszkanie i rachunki były 
wyższe (25,4%) niż w Polsce, ale na żywność i na-
poje bezalkoholowe Belgowie wydali mniejszą 
część dochodu (14,4%) niż w Polsce.

B R E V E S
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BELGIA
BRUKSELA: BILET SZKOLNY STIB 
ZA 12 EURO ROCZNIE
Od 1 lutego 2022 r. z taryfy ulgowej 12 euro 
będą mogły korzystać również młode oso-
by w wieku od 18 do 24 lat, które nie są 
studentami, pod warunkiem że są miesz-
kańcami Brukseli. Ta decyzja rządu Regio-
nu Stołecznego Brukseli ma na celu zwięk-
szenie dostępu do transportu publicznego 
i zachęcenie młodych ludzi do częstszego 
korzystania z niego.

UŻYWANIE TELEFONU 
KOMÓRKOWEGO PODCZAS 
JAZDY BĘDZIE WYKROCZENIEM 
3. STOPNIA 
Parlament belgijski zatwierdził projekt usta-
wy CD&V, która ma zreformować przepisy 
zakazujące korzystania z telefonów komór-
kowych podczas jazdy. Wykroczenie zostanie 
podniesione z 2. do 3. stopnia, co oznacza 
grzywnę w wysokości od 116 do 174 euro. 
Za wykroczenie będzie uznawane trzymanie 
w ręku urządzeń elektronicznych z ekranem, 
chyba że pojazd nie porusza się lub jest zapar-
kowany. Urządzenie w czasie jazdy musi być 
umieszczone na odpowiednim nośniku.
Do tej pory kary dotyczyły tylko sytuacji, 
kiedy telefon był w ręku kierowcy. Jednak 
kierowcy niekoniecznie trzymają podczas 
jazdy telefon lub laptop w ręku. Badanie 
przeprowadzone przez firmę Vias, dotyczą-
ce korzystania z telefonów komórkowych 
za kierownicą, wykazało, że jeden na ośmiu 
kierowców kładzie telefon na kolanach, a je-
den na dwudziestu trzyma go między ramie-
niem a uchem, „co nie podlegało karze”, wy-
jaśnia Vias.

UNIJNE CERTYFIKATY  
COVID BĘDĄ WAŻNE  
PRZEZ 9 MIESIĘCY
Komisja Europejska podjęła decyzję, że od 
1 lutego 2022 r. unijne certyfikaty Covid 
dla pełnych szczepień będą ważne przez 
270 dni, czyli 9 miesięcy. Dotyczy to certy-
fikatów z pełnym cyklem szczepień szcze-
pionką jedno- lub dwudawkową lub jeśli 
dana osoba otrzymała dawkę przypomi-
nającą. W tym ostatnim przypadku okres 
ważności nie jest (jeszcze) określony. Nowe 
przepisy będą obowiązywać w 27 krajach.
Pozostałe dwie opcje dla certyfikatu Covid 
EU to negatywny wynik testu PCR uzyskany 

W I A D OMO Ś C I
nie wcześniej niż 72 godziny przed podró-
żą lub negatywny wynik szybkiego testu 
antygenowego uzyskany nie wcześniej niż 
24 godziny przed podróżą oraz certyfikat 
powrotu do zdrowia wskazujący, że od daty 
pierwszego pozytywnego testu upłynęło 
mniej niż 180 dni.

PODRÓŻE W UE
Ministrowie spraw europejskich państw UE 
uzgodnili zniesienie od 1 lutego epidemicz-
nych ograniczeń w podróżach wewnątrz 
Wspólnoty. Pod uwagę wzięto przede 
wszystkim indywidualne potrzeby ludzi, 
a nie sytuację w kraju ich pochodzenia. 
W ramach nowych środków dotyczących 
podróżowania ministrowie zgodzili się, że 
ograniczenia w swobodnym przepływie, 
takie jak kwarantanna i dodatkowe testy 
koronawirusowe, powinny zakończyć się 
od 1 lutego dla podróżnych posiadających 
ważny unijny cyfrowy certyfikat covidowy.
Oznaczałoby to, że każdy, kto jest w pełni 
zaszczepiony, jeśli od ostatniej dawki nie 
minęło więcej niż 270 dni lub kto otrzymał 
dawkę przypominającą, podlegałby nowym 
przepisom.
Dozwolony będzie również ujemny wy-
nik testu PCR, zrobiony w ciągu 72 godzin 
przed podróżą lub ujemny szybki test an-
tygenowy, zrobiony w ciągu 24 godzin 
przed wyjazdem z kraju. Do podróży bę-
dzie uprawniał także dowód wyzdrowienia 
z Covid w ciągu minionych 180 dni.

W POLSCE NA COVID-19 
ZMARŁO PONAD 100 TYS. 
OSÓB 
Trwa kolejna fala koronawirusa w Polsce. 
Do 11 stycznia br. od początku epide-
mii w Polsce na Covid zmarło już ponad 
100 tys. osób. W światowym zestawieniu 
– według serwisu worldometers.info – 
Polska jest na 15. miejscu. Najwięcej ofiar 
Covid pochłonął w Stanach Zjednoczonych 
(845 tys. 745), Brazylii (ponad 619 tys.), In-
diach (ponad 481 tys.), Rosji (308 tys. 860) 
i Meksyku (299 tys. 285).
Z państw europejskich więcej zgonów niż 
w Polsce odnotowano w Wielkiej Brytanii 
(148 tys. 421), Włoszech (137 tys. 247), Fran-
cji (123 tys. 552) i Niemczech (112 tys. 512). 
Jeśli chodzi o wskaźnik mówiący o ofiarach 
w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców, to Pol-
ska jest na 18. miejscu z liczbą 2569.
Najwięcej osób w przeliczeniu na 1 mln 
mieszkańców zmarło na Covid w Peru – 

współczynnik 6021, na kolejnych miejscach 
jest Bułgaria (4496) oraz Bośnia i Hercegowi-
na (4131). Stany Zjednoczone są na 20. miej-
scu (2533 ofiary na 1 mln mieszkańców).
Najnowszy, opublikowany w listopadzie 
2021 r., raport „Health at a Glance” poka-
zuje, że wśród krajów OECD Polska zajmuje 
drugie miejsce pod względem liczby nad-
miarowych zgonów w przeliczeniu na 1 mln 
mieszkańców. Wyprzedza ją jedynie Mek-
syk. Według danych zebranych do czerwca 
2021 r. średnia liczba nadmiarowych zgo-
nów dla państw OECD wyniosła 1499 na 
1 mln mieszkańców. W Polsce było to 3663 
– czyli niemal 2,5 raza więcej.

NAPIĘCIE WOKÓŁ GRANICY 
UKRAIŃSKO-ROSYJSKIEJ
Rosja zgromadziła wokół ukraińskich gra-
nic, jak również na Białorusi siły przekra-
czające 100 tys. żołnierzy. Zachód ostrzega, 
że Moskwa może planować inwazję. Kraje 
NATO stawiają siły w stan gotowości i wy-
syłają dodatkowe okręty oraz myśliwce do 
rozmieszczenia w Europie. Ma to „wzmac-
niać odstraszanie i możliwości obronne” 
w obliczu gromadzenia rosyjskich wojsk 
wokół Ukrainy.
NATO poinformowało, że w ostatnich 
dniach wiele państw sojuszniczych ogłosiło 
plany dotyczące rozmieszczenia swoich sił 
na wschodzie. Dania wysyła fregatę na Mo-
rze Bałtyckie i ma zamiar wysłać cztery my-
śliwce F-16 na Litwę. Okręty Hiszpanii mają 
dołączyć do sił morskich NATO. Kraj rozwa-
ża także wysłanie myśliwców do Bułgarii.
Francja wyraziła gotowość do rozmiesz-
czenia w Rumunii wojsk pod dowództwem 
NATO. Holandia w kwietniu wyśle dwa 
myśliwce F-35 do Bułgarii, a także stawia 
w stan gotowości okręt i jednostki lądowe. 
Stany Zjednoczone poinformowały o po-
stawieniu w stan najwyższej gotowości bo-
jowej 8,5 tys. żołnierzy, tak by byli gotowi 
do przerzutu do Europy w każdej chwili. 
W swoim komunikacie NATO podkreśla, 
że jest sojuszem o charakterze obronnym. 
W odpowiedzi na nielegalną aneksję Krymu 
przez Rosję w 2014 r. NATO zwiększyło swo-
ją obecność we wschodniej części sojuszu, 
w tym z czterema wielonarodowymi grupa-
mi bojowymi w Estonii, Łotwie, Litwie i Pol-
sce. Jednostki te, dowodzone odpowiednio 
przez Wielką Brytanię, Kanadę, Niemcy 
i Stany Zjednoczone, są gotowe do walki – 
podkreślono, że ich obecność jasno wska-
zuje, że atak na jednego sojusznika będzie 
uznany za atak na całe NATO.
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BELGIA    KORONAWIRUS
	• Kina, teatry, koncerty, stadiony – nadal obo-
wiązują maski, Covid Safe Ticket, sale o po-
jemności powyżej 200 osób mogą być zajęte 
do 70%.

	• Z dniem 1 marca br. okres ważności świadec-
twa szczepienia (Covid Safe Ticket) zostanie 
skrócony do 150 dni (5 mies.) od podania 
drugiej dawki. Ważność dawki uzupełniają-
cej nie jest ograniczona w czasie. Ważność 
certyfikatu ozdrowienia została również 
skrócona ze 180 dni do 150 dni w CST (Covid 
Safe Ticket). Zmiany te dotyczą osób, które 
ukończyły 18 lat. 

NOWE ZASADY DOTYCZĄCE 
TESTÓW, KWARANTANNY 

I IZOLACJI

DLA WSZYSTKICH
Zmiana dotyczy kontaktów wysokiego ryzyka 
(kontakt trwający dłużej niż 15 min, w odległo-
ści mniejszej niż 1,5 m):

	• jeżeli po kontakcie wysokiego ryzyka nie ma żad-
nych objawów → nie trzeba robić testu (PCR), 
	• jeśli jednak wystąpią objawy, trzeba zrobić 
test PCR → jeżeli będzie pozytywny → izo-
lacja przez 7 dni.

KWARANTANNA
Kwarantanna dla osób, które miały kontakt 
z osobami wysokiego ryzyka. Istnieją różne 
scenariusze w zależności od tego, czy jest się 
zaszczepionym w pełni, częściowo lub w ogóle 
nie jest się zaszczepionym.

	• Osoby w pełni zaszczepione (3 dawki, 2 dawki 
przed maks. 5 mies., ozdrowieniec do maks. 
5 mies.) po kontakcie z osobą wysokiego ry-
zyka nie przechodzą kwarantanny i nie robią 
testu PCR. Należy jednak zastosować środki 
zapobiegawcze przez 10 dni: noszenie maski 
(najlepiej FFP2), zachowanie odpowiedniej 
odległości, niekontaktowanie się z osobami 
szczególnie narażonymi itp.).
	• Osoby częściowo zaszczepione (bez 3. daw-
ki, chore lub 2 dawki powyżej 5 mies.) mu-
szą pozostać na kwarantannie przez 3 dni, 
następnie od 4. do 7. dnia codziennie należy 
wykonywać autotest. Wynik musi być oczy-
wiście negatywny, należy też przestrzegać 
środków zapobiegawczych.
	• Osoby nieszczepione, które miały kontakt 
z osobami wysokiego ryzyka, muszą odbyć 
6-dniową kwarantannę; może ona zostać znie-
siona od 7. dnia, pod warunkiem że codziennie 

do 10. dnia po kontakcie wykonywany będzie 
(ujemny) autotest. Również w tym przypadku 
obowiązują środki ostrożności.
	• Dzieci w wieku od 5 do 11 lat: mają taki sam 
status jak osoba dorosła, z którą zamieszku-
ją. Innymi słowy, będą musiały przestrzegać 
tych samych zasad kwarantanny. 
	• Dla wszystkich – w przypadku pojawienia się 
objawów choroby należy wykonać test PCR.

IZOLACJA
W przypadku wystąpienia objawów choroby 
lub po pozytywnym wyniku testu na koronawi-
rusa zawsze wymagana jest izolacja – zarówno 
zaszczepionych, jak i niezaszczepionych.

OMIKRON
Omikron to dominujący obecnie wariant ko-
ronawirusa. W wielu krajach odpowiada za 
ponad 90 proc. nowych zakażeń i sprawia, że 
ich dzienna liczba liczona jest w setkach tysię-
cy. Jego objawy nieco różnią się od dotychczas 
uważanych za najpowszechniejsze.

Omikron powoduje łagodniejszy przebieg koro-
nawirusa niż miało to miejsce w przypadku Delty.

Na podstawie badań z różnych krajów, eksper-
ci zidentyfikowali osiem objawów zakażenia 
Omikronem, pojawiających się we wczesnym 
stadium choroby. Są to:
	• drapanie w gardle 
	• ból dolnej części pleców 
	• katar – cieknący nos 
	• ból głowy 
	• zmęczenie 
	• kichanie 
	• nocne poty 
	• bóle ciała 

Omikron ma krótszy okres inkubacji niż wcze-
śniejsze warianty. W przypadku oryginalnego 
koronawirusa z Wuhan od zakażenia do wystą-
pienia objawów mijało nawet sześć dni, przy 
Omikronie objawy mogą się pojawić już po 
dwóch dniach od kontaktu z zakażoną osobą.

Jednak czas występowania tych objawów bywa 
równie długi, jak wcześniej, może to być do 
14 dni. Dlatego lekarze i wirusolodzy nieustan-
nie apeluję o testowanie się i izolację w przy-
padku podejrzenia kontaktu z wirusem.

Osoby przechodzące łagodnie koronawirusa 
zazwyczaj czują się gorzej przez dwa tygodnie. 
Jednak część chorych może być narażona na 
tzw. długi COVID-19, dotyczy to także zainfe-
kowanych Omikronem, wtedy dolegliwości 
mogą występować nawet przez kilka miesięcy.

STYCZNIOWE DECYZJE 
KOMITETU KONSULTACYJNEGO

BAROMETR COVIDOWY
Od 28 stycznia w Belgii obowiązuje ba-
rometr covidowy. Jest to trójkolorowy 
system wykorzystywany do oceny sytuacji 
epidemicznej i wiążący skalę ograniczeń 
z liczbą hospitalizacji oraz zajętych łóżek 
na oddziałach intensywnej terapii. Sektory, 
które muszą brać pod uwagę barometr, to 
Horeca: restauracje, wesela itp., działal-
ność związana z młodzieżą i różnego ro-
dzaju stowarzyszeniami, imprezy publiczne 
i zajęcia grupowe od 50 uczestników.

Kod żółty: mniej niż 65 hospitalizacji i mniej 
niż 300 pacjentów na oddziale intensywnej 
terapii.

Kod pomarańczowy: od 65 do 149 przyjęć do 
szpitala i od 300 do 500 pacjentów na oddziale 
intensywnej terapii.

Kod czerwony: ponad 150 hospitalizacji i po-
nad 500 pacjentów na oddziale intensywnej 
terapii.

Na dzień dzisiejszy w Belgii wg barometru 
obowiązuje kolor czerwony, ale wprowadzono 
pewne złagodzenia. 

	• Od 28 stycznia bary i restauracje są zamy-
kane o północy, a nie jak wcześniej o 23.00. 
W restauracjach nadal obowiązują maski, 
Covid Safe Ticket i maks. 6 osób przy stole. 
	• Otwarte są kręgielnie, parki trampolin, kasy-
na, aquaparki, escape game. Dyskoteki po-
zostają zamknięte.
	• Obecne zasady dotyczące telepracy, zaku-
pów i masek nadal obowiązują w ramach 
kodu czerwonego. 
	• Dozwolone są zorganizowane zajęcia grupo-
we, takie jak zajęcia dla młodzieży czy spor-
ty nieprofesjonalne – wewnątrz do maks. 
80 osób, a na zewnątrz do 200 osób. Dozwo-
lone są również noclegi w obozach.
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Bądź na bieżąco  
- Śledź nas!

Dołącz do
naszego
zespołu

Naszym pracownikom 
gwarantujemy:
 | Atrakcyjne wynagrodzenie i 

wypłatę ZAWSZE na czas

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

 | Odzież ochronną i zwrot kosztów 
za pranie

 | Płatne szkolenia zawodowe

 | Płatne dni wolne podczas 
nieobecności klienta (chômage 
économique) jeśli nie ma 
możliwości pracy na zastępstwie

 | Profesjonalną obslugę

 | Pomoc administracyjną

 | Zwrot kosztów transportu

 | Świadczenia socjalne i 
emerytalne

 | Grafik dostosowany do sytuacji 
życiowej pracownika

 | Zaliczki dla pracowników gdy 
zajdzie taka potrzeba (wystarczy 
zadzwonić lub wysłać sms) – nie 
ma konieczności rozliczenia się 
za połowę miesiąca

 | Rozliczenie raz w miesiącu

 | W ostatni dzień roboczy każdego 
miesiąca nasze biura są otwarte 
do godziny 19h00

 | W sytuacjach «awaryjnych» 
pracownik może się rozliczyć 
smsem w ostatni dzień miesiąca

KONTAKT

AVENUE DE TERVUEREN, 145 
1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

TEL.: 02.646.36.10
GSM : 0487.27.13.75

RUE DE LA VICTOIRE, 10
1060 SAINT-GILLES
TEL. : 02.538.67.04
GSM : 0484.77.03.76

  Hygienet 
  Titres Services
  
 

  www.hygienet.be
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FAŁSZYWKI spożywcze
I PODRÓBKI leków

Na całym świecie można zaob-
serwować zjawisko przekłamań 
na spożywczym rynku konsu-
menckim. Oszustwa dotyczą 
zazwyczaj etykiet i składów, 
a także przemilczeń i tauto-
logii, co w rezultacie może do-
prowadzić do poważnego uszczerb-
ku na zdrowiu lub życiu konsumen-
tów. Pomimo że prawo europejskie 
jasno definiuje ochronę praw konsu-
menta oraz prawo dostępu do peł-
nowartościowych produktów, czę-
sto wyłapanie nadużyć jest bardzo 
trudne i kosztowne. Dotyczy to za-
równo rynku spożywczego, jak i far-
maceutycznego, a podrobiona żyw-
ność i podrobione leki funkcjonują 
w obiegu bez większych przeszkód.

DROGO,  
NIEKONIECZNIE 
ZDROWO
Podrabianie żywności to nic innego jak ce-
lowe wprowadzenie konsumenta w błąd, 
że kupowany produkt jest lepszy, niż się 
wydaje. Aby utrzymać standardową cenę, 
znacząco obniża się jakość oraz walory od-
żywcze. W takich przypadkach na przykład 
ukrywa się jeden składnik na etykiecie, 
można też zastąpić ten kluczowy jakimś 
bezwartościowym, tańszym odpowied-
nikiem i to przemilczeć. Można rozcień-
czać produkt lub sztucznie powiększać 
jego objętość; etykieta może wskazywać 
na zupełnie różne proporcje składników, 
niż zostały zastosowane. Przekłamywać 
można też samo pochodzenie użytych 
składników.

Główną przyczyną podrabiania żywności są 
oczywiście pieniądze. Ten proceder znany 
był od stuleci, bo na całym świecie drogie 
produkty w dość szybkim czasie dorabiały 
się tańszych odpowiedników. Dzisiaj naj-
częściej podrabiane są produkty już nie-
koniecznie ekskluzywne, ale te codziennej 
konsumpcji, uważane za najzdrowsze, takie 
jak nabiał, miód, mięso czy dobre tłuszcze. 
Towary najlepszej jakości zazwyczaj miesza 
się z tymi podrzędnymi, uzyskując produkt 
przeciętny, ale też trudny do jednoznacz-
nego rozpoznania jako gorszy. Opakowanie 
i etykieta sugerują oczywiście najwyższą 
półkę. Sam spadek jakościowy jest w pod-
rabianiu żywności karygodny, ale bardziej 
dramatyczny w skutkach może się okazać 
czynnik wprowadzenia w błąd konsumenta. 
Jeśli na przykład w produkcie bezgluteno-
wym występuje gluten, a w bezlaktozowym 
laktoza, wówczas ryzyko powikłań konsu-
menckich jest naprawdę groźne.

DOLAĆ WODY 
I DOSŁODZIĆ
Produkty uważane za zdrowe dość 
często mają niewidoczne składniki, 

które negatywnie wpływają na ich 
wartość odżywczą i działanie zdro-

wotne. Wspomniany miód często spro-
wadzany jest z innych kontynentów, gdzie 
panują zupełnie inne standardy w jego 
produkcji, a dosładzanie substancjami 
słodzącymi jest zgodne z lokalnym prawem. 
Podczas produkcji soków istnieje dużo moż-
liwości nadużyć, z których wielu producen-
tów chętnie korzysta – prócz dosładzania 
i rozcieńczania stosuje się dodawanie do 
nich wyrobów z tańszych owoców lub od-
padów produkcyjnych, a także kwasy orga-
niczne. Często podrabia się również oliwę 
z oliwek – ta extra virgin pojawia się coraz 
rzadziej w formie czystej, a częściej z do-
datkami olejów roślinnych, których proz-
drowotne właściwości są znikome. Same 
oleje też bywają wzbogacane tańszymi 
odpowiednikami roślinnymi, a nawet… od-
zwierzęcymi! 

Jeśli chodzi o mięso, to standardowe sta-
ło się mieszanie różnych ich gatunków, 
a w nazwie wyróżniane zostaje to najdroż-
sze. Bardzo często w produkcji wykorzy-
stuje się podroby lub mięso oddzielone 
mechanicznie, o czym nie wspomina się na 
etykietach. W nabiałach najczęstsze pod-
róbki dotyczą serów – często miesza się 
w nich różne rodzaje mleka ze względów 
oszczędnościowych, a w ekstremalnych 
przypadkach dodaje się… olej palmowy. 
Podróbki pojawiają się również w produk-
cji alkoholi, szczególnie tych owocowych 
i długo leżakowanych. 

Praktycznie każdy produkt można w ten 
sposób przeanalizować i nie ma gwaran-
cji, że będzie on wolny od producenckiego 

12 GAZETKA



Belgijska firma

Aaxe Titres-Services
z 17-letnim doświadczeniem
zatrudni osoby do sprzątania
(z własnymi godzinami lub bez)

Zapewniamy :

• Konkurencyjne wynagrodzenie na czas !

• Miłą, zaufaną i profesjonalną obsługę.

• Bony żywnościowe od pierwszego dnia pracy.

• Bon o wartości 35 euro na koniec roku.

• Eko czeki oraz upominki świąteczne.

• Premię na koniec roku.

• Świadczenia socjalne:  
(emerytalne, płatny urlop wychowawczy / edukacyjny, itd.)

• Ubezpieczenie w razie wypadku w miejscu 
pracy i w drodze do pracy.

• Smartfon do użytku zawodowego.

• Praktyczną odzież roboczą.

• Pracę podczas nieobecności klienta.

• Szkolenia zawodowe oraz kurs francuskiego.

• Maksymalny ustawowy zwrot za transport.

• Zwrot za czas podróży między klientami.

• Pomagamy w sprawach administracyjnych 
(zeznanie podatkowe, ubezpieczenie, bank, itd ).

• Współpracujemy ze związkami zawodowymi.

Square Montgomery
Avenue de Tervueren 124,
1150 Bruxelles
Tel : 02 770 70 68
Krystyna: 04 96 30 24 68
Agnieszka: 04 99 05 17 46

Molenbeek-Basilique
Boulevard du Jubilé 27,
1080 Bruxelles
Tel: 02 420 33 50
Dorota: 04 97 42 90 21
sobota: 9h00 - 13h00

Woluwe-Duc
Rue du Duc 4,
1150 Bruxelles
Tel: 02 762 60 94
Jolanta: 04 95 25 99 84

Uccle-St.Gilles-Ixelles
Rue Vanderkindere 205,
1180 Uccle
Tel: 02 344 44 71
Aneta: 04 90 44 78 00

Diegem
Pegasuslaan 5/1,
1831 Diegem
Paulina: 04 86 20 84 40
środa 8h00 - 16h00

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

Serdecznie zapraszamy do współpracy !

Nasze biura :



przekłamania. Kiedyś w Polsce takie wy-
korzystywanie tańszych bądź dostępnych 
zastępników było normalne – w czasach 
PRL-u, kiedy na sklepowych półkach nie 
było wiele, ceniono zrobienie czegoś z ni-
czego. Dzisiaj półki sklepowe uginają się 
od nadmiaru różnorodnych produktów, 
a konsument jest coraz bardziej ogłupia-
ły w natłoku komunikatów. Zależy mu na 
zdrowym jedzeniu, więc nie oszczędza na 
najlepszych produktach, te jednak nieste-
ty często okazują się podróbkami, o czym 
etykiety milczą. 

SYMBOLICZNE 
KARY
Przestępczości w sektorze spożywczym 
sprzyja intensyfikacja zakupów on-line, 
która nastąpiła w dobie pandemii. Dzięki 
zakupom wirtualnym sprzedawcy poczuli 
się bezkarni i częściej dochodzi do nadużyć 
związanych z jakością, ceną, przydatnością 
do spożycia, a nawet bezpieczeństwem 
produktu. Można nawet mówić o przestęp-
czości zorganizowanej w zakresie oszustw 
na szkodę konsumentów, i to o zasięgu mię-
dzynarodowym (tzw. agromafie). 

W związku z zaistniałą sytuacją realnego za-
grożenia na terenie całej Unii Europejskiej 
podjęto ścisłą współpracę organów ścigania 
w celu udaremnienia tego typu przestępstw. 
Działania koordynuje Unijna Sieć Wymiany 
Informacji o Oszustwach Żywnościowych 
(UE Food Fraud Network – EU FFN) oraz po-
wstały w jej strukturze system RASFF (Rapid 
Alert System for Food and Feed) i zintegro-
wany z nim system AAC (Administrative As-
sistance and Cooperation). Taka współpraca 
pozwala też szybko rozprzestrzeniać infor-
macje o potencjalnie szkodliwych produk-
tach, a także wycofać je z obiegu.

Prawo unijne i polskie zakłada potrójną 
odpowiedzialność dla przestępców po-
drabiających produkty spożywcze – kar-
ną, administracyjną i cywilną. Najbardziej 
demotywujące wydawałyby się tutaj kary 
finansowe, ale w praktyce raczej nie odpo-
wiadają one powadze przestępstwa. Żadna 
inna forma represji również nie wydaje się 
skuteczna. Nawet gdy producentowi udo-
wodni się przestępstwo, to odpowiedzial-
ność, do jakiej jest pociągnięty, nie wydaje 
się wystarczającą przestrogą dla innych, by 
zaniechać fałszerskiej działalności.

PANDEMICZNY 
ROZKWIT  
APTECZNYCH 
PODRÓBEK
A co z lekami? Lek sfałszowany to taki, który 
niekoniecznie jest nieskuteczny, ale proces 
jego wytworzenia nie był opracowany zgod-
nie z przyjętymi procedurami lub został fał-
szywie przedstawiony. Przekłamanie może 

tu dotyczyć etykiety, nazwy, składu, opako-
wania, natężenia mocy składników, produ-
centa, kraju pochodzenia lub wytworzenia. 
Lekiem podrobionym będzie ten, który ma 
nielegalną dokumentacją (choć identyczną 
z legalną) lub jest pozbawiony certyfikatu 
potwierdzającego jego właściwości. 

Przestępczość w sektorze farmaceu-
tycznym też funkcjonuje prężnie od lat, 
a w dobie pandemii Covid-19 zyskała 
zupełnie nowe możliwości. Taką działal-
nością zaczęli się zajmować nawet zupeł-
nie niezwiązani z przemysłem farmaceu-
tycznym (a co dopiero z przestępczością) 
przedsiębiorcy, którzy nagle dopatrzyli 
się niebagatelnych zysków w dystrybucji 
podrobionych medykamentów. W trakcie 
trwania pandemii nie tylko zwykły, naiw-
ny człowiek padał ofiarą takiej przestęp-
czości – nierzadkie były przypadki, gdy 
najważniejsi przedstawiciele krajów wy-

dawali grube pieniądze na środki ochrony 
i środki lecznicze, które w praktyce nie 
miały żadnych właściwości lub nawet… 
nie istniały. 

Precedens roku 2020 oczywiście rozkwi-
tał w internecie, który stworzył wręcz 
nieograniczone możliwości handlu nie-
legalnymi produktami farmaceutyczny-
mi w chaosie lockdownu. W Unii Euro-
pejskiej powołano specjalne organizacje 
śledzące poczynania zarówno drobnych 

przestępców internetowych – sprzeda-
jących maseczki, płyny dezynfekujące, 
respiratory i termometry bezdotykowe 
– jak i świetnie zorganizowanych grup 
przestępczych kradnących całe transpor-
ty szczepionek. 

Wnioski z tego śledztwa są jednoznaczne 
– na każdym kontynencie i w każdym kra-
ju pandemia przyczyniła się do rozwoju 
handlu nielegalnymi wyrobami farmaceu-
tycznymi. A pewności co do tego, czym 
się leczymy i co jemy, w dzisiejszych cza-
sach nikt z nas mieć nie może… Pozosta-
je jedynie nadzieja, że jednak większość 
producentów honorowo podchodzi do 
swojej działalności, a przestępcy fałszują-
cy żywność i leki zostaną wyłapani przez 
specjalnie do tego powołane służby. 

Ewelina Wolna-Olczak
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O protestach, które tłumi wojsko 
i policja, mówi się najgłośniej. Krwa-
we próby blokowania manifestantów 
sprzedają się najlepiej. Przed oczami 
przesuwają się nam obrazy dotkliwych 
zniszczeń i ludzkich cierpień. Tymcza-
sem na bunt warto spojrzeć z innej 
perspektywy.

 
sympatii lub solidarności), często wi-
dzimy kadry dokumentujące agresję 
i obelgi rzucane jak pociski w stronę 
stróżów porządku. Wydawać by się 
mogło, że za buntem człowieka stoi je-
dynie instynkt. Nagła chęć wyrażenia 
dezaprobaty (lub aprobaty). Jednora-
zowy akt sprzeciwu. Okazuje się jed-
nak, że psychologia buntu jest bardziej 
złożona. Zanim człowiek tupnie nogą, 
pogrozi pięścią lub skieruje wyzwiska 
w stronę drugiego człowieka albo in-
stytucji, musi zdobyć się na skompli-
kowaną analizę rzeczywistości. Krót-
ko – musi najść go refleksja. Bodziec. 

go do podjęcia kroków. Bunt jest re-
akcją na „nie ma”. Nie ma poczucia 
bezpieczeństwa, nie ma wolności, nie 
ma prawdy, nie ma zgody. Nie buntuje 
się ten, kto nie ma powodów do kwe-
stionowania swojego położenia i wa-
runków, w jakich przyszło mu żyć. Bunt 
nie rodzi się sam z siebie i jako taki nie 
stanowi wartości. O wartości stanowi 
ta iskra, która go wznieciła.

W Ameryce lat sześćdziesiątych biali 
i czarni tylko z pozoru żyli razem, a tak 
naprawdę – obok siebie. „Kolorowym 
wstęp wzbroniony” – takimi hasła-
mi upstrzono ulice. 1 grudnia 1966 r. 
czterdziestodwuletnia ciemnoskóra 
szwaczka Rosa Parks wsiadła po pracy 
do autobusu w Montgomery w stanie 
Alabama. Usiadła w drugiej części po-
jazdu, tej przeznaczonej dla pasażerów 

dzenia z przodu zostały zajęte, powin-
na była – wedle zasady – ustąpić miej-
sca białym. Parks nie ruszyła się. Dała 
tym samym początek rewolucji, która 

zmieniła oblicze Ameryki. Jej bunt był 
przejawem odwagi. Znała konsekwen-
cje nieposłuszeństwa. Odpowiedzial-
ność karna i społeczny lincz. Jaka iskra 
wznieciła w niej bunt? Parks miała 
dość bycia uległą względem systemu. 

Jak wynika z biografii bohaterki, już 
na długo przed incydentem Rose była 
działaczką Krajowego Stowarzyszenia 
Postępu Ludzi Kolorowych, prowadziła 
kampanie przeciwko przemocy wobec 
ciemnoskórych i programy edukacyjne 
dla młodych Afroamerykanów. Mało 
tego, nie mogła wymazać z pamięci hi-
storii czternastoletniego chłopca, który 
pół roku wcześniej przyjechał z Chica-
go na wakacje do rodziny z Południa. 
Przechwalał się, że flirtował z białymi 
dziewczynami i podrywał białą właści-
cielkę lokalnego sklepiku spożywcze-
go. Choć z opisu świadków wynikało, 
że jedynie uśmiechał się do kobiety, za 
swoje niedojrzałe konfabulacje zapłacił 
najwyższą karę – śmierć. Zginął z rąk 
męża sprzedawczyni. Parks sprzeciwiła 

Według Biblii Bóg stworzył na ziemi cudowne dzieło. Aniołowie 
z zachwytem spoglądali na jego koncept. Gdy wyczarował 
pierwszych ludzi, ci także wydawali się najwyższej próby. Adam i Ewa 
mieli wszystkiego pod dostatkiem, ale kobiecie nie podobało się, że 
Stwórca nałożył na nich zakaz spożywania owocu ze wskazanego 
drzewa. Zagryzła wargi, tupnęła nogą, strzeliła focha (a dlaczego 
nie?) i sięgnęła po trefne jabłko. Wspomniany incydent uważany jest 
za pierwszy bunt człowieka.

Gdy obserwujemy w mediach demon-
stracje, publiczne wystąpienia dla wy-
rażenia swego stanowiska (protestu,

o jej kolorze skóry. Gdy wszystkie sie-

I, jak to w buncie bywa, jej niema re-wolta nie była wcale impulsywna. Nie była spontaniczną improwizacją.

Dopiero określone wnioski prowadzą

współpasażerów. Mimo to wszyscy 
wiedzą, że jej postawa była buntem. 
„Siedzącym protestem”. Siedziała, aby 
inni mogli wstać.

Warto zauważyć, że opór wyraża się 
w pozytywnych zachowaniach – w pre-
zentowaniu własnych racji, szukaniu lo-
gicznych argumentów, propagowaniu 
wyznawanych idei czy w aktywności 
obywatelskiej. Bywa także wyrazem 
sprzeciwu wobec bierności i egocentry-
zacji życia. Bunt to nie kakofonia i bur-
dy. Wystarczy dostrzec go w aktywności 
twórczej – protest songach, wierszach, 
happeningach. Bunt ma różne oblicza.

Muzyka od początku swojego istnienia 
była arcyważną formą przekazu. Czasy 
PRL w Polsce nie sprzyjały kontestato-
rom. „Młodzi gniewni” czuli na plecach 
oddech reżimu. Nie akceptowali tego, 

Ich bunt wynikał z braku możliwości 
upubliczniania swoich poglądów. Dla-
tego uciekali w muzykę. Polscy artyści 
dostarczali im tekstów, które wyraża-
ły protest przeciw temu, co działo się 
w kraju. Wydawać by się mogło, że 
utwór „Józek, nie daruję ci tej nocy” ma 
podteksty erotyczne. Nic bardziej myl-
nego! Nie o miłość w nim tak napraw-
dę chodzi. Piosenkę napisała Beata Ko-
zidrak w 1982 r. i z zespołem „Bajm” 
wykonywała ją przy gromkich brawach 
publiczności. Wokalistka określa ją 
mianem protest songu przeciwko pa-
nującym wtedy w kraju władzom i re-
akcją na wprowadzenie stanu wojen-
nego w Polsce. Pod imieniem „Józek” 
kryje się sam Wojciech Jaruzelski. To 
właśnie jemu Kozidrak „nie daruje tej 
nocy”, a ściślej tej z 13 grudnia 1981 r. 
Utwór stał się jednym z największych 
przebojów dekady.

Buntowników mamy po kokardę. Le-
karze manifestują w Warszawie, do-
magając się zwiększenia nakładów na 

ochronę zdrowia. „Jeśli to nie pomoże, 
będziemy pracować mniej” – dekla-
rują. Nacjonaliści organizują antyimi-
grancką manifestację. W apogeum 
największego kryzysu imigranckiego 
w historii Unii Europejskiej i przeszy-
wających do szpiku kości scen trage-
dii uchodźców ginących, by dostać 
się do Europy. Uczestnicy Marszu dla 

poczęcia. Ogólnopolski Strajk Kobiet 
zapoczątkował protesty przeciwko 
zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej. 
Wśród głoszonych postulatów znala-
zły się m.in. dymisja rządu, aborcja 
na żądanie, wprowadzenie świec-
kiego państwa i usunięcie religii ze 
szkół. Ponadto zaradzenie katastro-
fie klimatycznej oraz likwidacja tzw. 
umów śmieciowych na rynku pracy. 
Manifestacja antycovidowców – 
przemawiający porównuje noszenie 
maseczek do fetyszu podduszania. 
W szkołach też gorąco. Nauczyciele 
komentują propozycje MEiN doty-
czące podwyżek i większego pensum. 
Nie wykluczają strajku.

Uczestniczenie w pochodach, podpi-
sywanie petycji w ważkich sprawach, 
zamieszczanie butnych wpisów na fo-
rach społecznościowych to takie na-
sze małe „wentyle bezpieczeństwa”. 
Mamy przestrzeń, aby wyrazić swo-
ją opinię. Bywa, że porywamy masę 
i dokonujemy rewolucji. A bywa, że 
pogrozimy palcem (lub mniej kultural-
nie – pokażemy środkowy) i tyle. Cała 
para idzie w gwizdek. Jednak daliśmy 
upust swojej niezgodzie.

Ewa i Adam rychło doznali skutków 
nieposłuszeństwa i znieważenia pra-
wa. Za krnąbrność zostali wypędzeni 
z raju. Być może wsadzę kij w mrowi-
sko, ale ich zamach stanu miał sens. 
Każdy bunt jest ważny. Gdyby nie 
bunt, stalibyśmy w miejscu. Zarówno 
w sferze prywatnej, jak i w społecznej. 
Bunt jest manifestem. Walką o swoje 
prawa, o autonomię. Jest potrzebny, 
o ile prowadzi do dobrego celu. Pro-
blem mamy jedynie z tym celem. Każ-
dy z nas ma inny.

Bunt, prowokacja, agresja i przemoc 
są często stawiane w jednym rzędzie. 
Pomyłka. Bunt to ten bajkowy Kopciu-
szek, a pozostałe – jego dwie perfidne 
krewne. Z innej matki! Napady złości 
i chęć postawienia na swoim to natu-
ralne reakcje właściwe dwulatkom na 
drodze ich rozwoju społecznego. Jeśli 
rzucają grzechotką, szarpią za włosy, 
gryzą i drapią – wyluzuj. Maluchy nie 
potrafią kontrolować swoich emocji. 
Ich agresja nie ma charakteru inten-
cjonalnego i świadomego. Często nie 
wiedzą, że sprawiają komuś ból. Bo 
niby skąd ta wiedza ma wypływać? 
Niemniej, kiedy osoba dojrzała fryga 
po ulicy z koktajlami Mołotowa i jak 
fiksat miota nimi na prawo i lewo lub 
okłada nieznajomych pięściami, to 
już podchodzi pod paragraf i śmierdzi 
przestępstwem. Jeśli ideologia jest wy-
kalkulowana na zadawanie bólu innej 
osobie, to zwykłe łgarstwo. Buntować 
można się twórczo, konstruktywnie 
i bez rękoczynów. Bo bunt dla buntu 
to pomyłka. Liczy się intencja, która za 
nim stoi.

 
zagrażające jej prawom lub niezgod-
ne z oczekiwaniami i wyobrażeniami. 
Gdy widzisz pyskacza, najpierw spytaj, 
dlaczego podnosi głos. Jaka refleksja 
czai się za jego pieniactwem? Gdy wi-
dzisz milczka, nie zakładaj z góry, że 
godzi się na wszystko, co mu los na 
tacy podaje. Być może silnych emocji 
nie potrafi lub nie chce ująć w słowa. 
Buntownicy łamią zasady, by odkrywać 
nowe idee i wprowadzać pozytyw-
ną zmianę. Owszem, cel buntu, jego 
przebieg i konsekwencje nie zawsze są 
szlachetne czy patetyczne, ale sama 
postawa, sam impuls do sprzeciwu jest 
czymś ́szlachetnym w istocie ludzkiej. 
Co ważniejsze, jest czymś, czego poza 
człowiekiem nigdzie w świecie odna-
leźć nie można. 

Sylwia Znyk

się więc systemowi dyskryminacji. Nie 
pieniła się, nie kipiała złością (przy-
najmniej na zewnątrz), nie beształa

Życia i Rodziny manifestują swoje po-
parcie dla tradycyjnego rozumienia 
małżeństwa oraz ochrony życia od 

Protest jest formą przeciwstawiania się tym wszystkim obiektom i stanom rzeczy, które jednostka subiektywnie postrzega jako ograniczające i (lub) 

co działo się w Polsce do roku 1989. 
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O protestach, które tłumi wojsko 
i policja, mówi się najgłośniej. Krwa-
we próby blokowania manifestantów 
sprzedają się najlepiej. Przed oczami 
przesuwają się nam obrazy dotkliwych 
zniszczeń i ludzkich cierpień. Tymcza-
sem na bunt warto spojrzeć z innej 
perspektywy.

 
sympatii lub solidarności), często wi-
dzimy kadry dokumentujące agresję 
i obelgi rzucane jak pociski w stronę 
stróżów porządku. Wydawać by się 
mogło, że za buntem człowieka stoi je-
dynie instynkt. Nagła chęć wyrażenia 
dezaprobaty (lub aprobaty). Jednora-
zowy akt sprzeciwu. Okazuje się jed-
nak, że psychologia buntu jest bardziej 
złożona. Zanim człowiek tupnie nogą, 
pogrozi pięścią lub skieruje wyzwiska 
w stronę drugiego człowieka albo in-
stytucji, musi zdobyć się na skompli-
kowaną analizę rzeczywistości. Krót-
ko – musi najść go refleksja. Bodziec. 

go do podjęcia kroków. Bunt jest re-
akcją na „nie ma”. Nie ma poczucia 
bezpieczeństwa, nie ma wolności, nie 
ma prawdy, nie ma zgody. Nie buntuje 
się ten, kto nie ma powodów do kwe-
stionowania swojego położenia i wa-
runków, w jakich przyszło mu żyć. Bunt 
nie rodzi się sam z siebie i jako taki nie 
stanowi wartości. O wartości stanowi 
ta iskra, która go wznieciła.

W Ameryce lat sześćdziesiątych biali 
i czarni tylko z pozoru żyli razem, a tak 
naprawdę – obok siebie. „Kolorowym 
wstęp wzbroniony” – takimi hasła-
mi upstrzono ulice. 1 grudnia 1966 r. 
czterdziestodwuletnia ciemnoskóra 
szwaczka Rosa Parks wsiadła po pracy 
do autobusu w Montgomery w stanie 
Alabama. Usiadła w drugiej części po-
jazdu, tej przeznaczonej dla pasażerów 

dzenia z przodu zostały zajęte, powin-
na była – wedle zasady – ustąpić miej-
sca białym. Parks nie ruszyła się. Dała 
tym samym początek rewolucji, która 

zmieniła oblicze Ameryki. Jej bunt był 
przejawem odwagi. Znała konsekwen-
cje nieposłuszeństwa. Odpowiedzial-
ność karna i społeczny lincz. Jaka iskra 
wznieciła w niej bunt? Parks miała 
dość bycia uległą względem systemu. 

Jak wynika z biografii bohaterki, już 
na długo przed incydentem Rose była 
działaczką Krajowego Stowarzyszenia 
Postępu Ludzi Kolorowych, prowadziła 
kampanie przeciwko przemocy wobec 
ciemnoskórych i programy edukacyjne 
dla młodych Afroamerykanów. Mało 
tego, nie mogła wymazać z pamięci hi-
storii czternastoletniego chłopca, który 
pół roku wcześniej przyjechał z Chica-
go na wakacje do rodziny z Południa. 
Przechwalał się, że flirtował z białymi 
dziewczynami i podrywał białą właści-
cielkę lokalnego sklepiku spożywcze-
go. Choć z opisu świadków wynikało, 
że jedynie uśmiechał się do kobiety, za 
swoje niedojrzałe konfabulacje zapłacił 
najwyższą karę – śmierć. Zginął z rąk 
męża sprzedawczyni. Parks sprzeciwiła 

Według Biblii Bóg stworzył na ziemi cudowne dzieło. Aniołowie 
z zachwytem spoglądali na jego koncept. Gdy wyczarował 
pierwszych ludzi, ci także wydawali się najwyższej próby. Adam i Ewa 
mieli wszystkiego pod dostatkiem, ale kobiecie nie podobało się, że 
Stwórca nałożył na nich zakaz spożywania owocu ze wskazanego 
drzewa. Zagryzła wargi, tupnęła nogą, strzeliła focha (a dlaczego 
nie?) i sięgnęła po trefne jabłko. Wspomniany incydent uważany jest 
za pierwszy bunt człowieka.

Gdy obserwujemy w mediach demon-
stracje, publiczne wystąpienia dla wy-
rażenia swego stanowiska (protestu,

o jej kolorze skóry. Gdy wszystkie sie-

I, jak to w buncie bywa, jej niema re-wolta nie była wcale impulsywna. Nie była spontaniczną improwizacją.

Dopiero określone wnioski prowadzą

współpasażerów. Mimo to wszyscy 
wiedzą, że jej postawa była buntem. 
„Siedzącym protestem”. Siedziała, aby 
inni mogli wstać.

Warto zauważyć, że opór wyraża się 
w pozytywnych zachowaniach – w pre-
zentowaniu własnych racji, szukaniu lo-
gicznych argumentów, propagowaniu 
wyznawanych idei czy w aktywności 
obywatelskiej. Bywa także wyrazem 
sprzeciwu wobec bierności i egocentry-
zacji życia. Bunt to nie kakofonia i bur-
dy. Wystarczy dostrzec go w aktywności 
twórczej – protest songach, wierszach, 
happeningach. Bunt ma różne oblicza.

Muzyka od początku swojego istnienia 
była arcyważną formą przekazu. Czasy 
PRL w Polsce nie sprzyjały kontestato-
rom. „Młodzi gniewni” czuli na plecach 
oddech reżimu. Nie akceptowali tego, 

Ich bunt wynikał z braku możliwości 
upubliczniania swoich poglądów. Dla-
tego uciekali w muzykę. Polscy artyści 
dostarczali im tekstów, które wyraża-
ły protest przeciw temu, co działo się 
w kraju. Wydawać by się mogło, że 
utwór „Józek, nie daruję ci tej nocy” ma 
podteksty erotyczne. Nic bardziej myl-
nego! Nie o miłość w nim tak napraw-
dę chodzi. Piosenkę napisała Beata Ko-
zidrak w 1982 r. i z zespołem „Bajm” 
wykonywała ją przy gromkich brawach 
publiczności. Wokalistka określa ją 
mianem protest songu przeciwko pa-
nującym wtedy w kraju władzom i re-
akcją na wprowadzenie stanu wojen-
nego w Polsce. Pod imieniem „Józek” 
kryje się sam Wojciech Jaruzelski. To 
właśnie jemu Kozidrak „nie daruje tej 
nocy”, a ściślej tej z 13 grudnia 1981 r. 
Utwór stał się jednym z największych 
przebojów dekady.

Buntowników mamy po kokardę. Le-
karze manifestują w Warszawie, do-
magając się zwiększenia nakładów na 

ochronę zdrowia. „Jeśli to nie pomoże, 
będziemy pracować mniej” – dekla-
rują. Nacjonaliści organizują antyimi-
grancką manifestację. W apogeum 
największego kryzysu imigranckiego 
w historii Unii Europejskiej i przeszy-
wających do szpiku kości scen trage-
dii uchodźców ginących, by dostać 
się do Europy. Uczestnicy Marszu dla 

poczęcia. Ogólnopolski Strajk Kobiet 
zapoczątkował protesty przeciwko 
zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej. 
Wśród głoszonych postulatów znala-
zły się m.in. dymisja rządu, aborcja 
na żądanie, wprowadzenie świec-
kiego państwa i usunięcie religii ze 
szkół. Ponadto zaradzenie katastro-
fie klimatycznej oraz likwidacja tzw. 
umów śmieciowych na rynku pracy. 
Manifestacja antycovidowców – 
przemawiający porównuje noszenie 
maseczek do fetyszu podduszania. 
W szkołach też gorąco. Nauczyciele 
komentują propozycje MEiN doty-
czące podwyżek i większego pensum. 
Nie wykluczają strajku.

Uczestniczenie w pochodach, podpi-
sywanie petycji w ważkich sprawach, 
zamieszczanie butnych wpisów na fo-
rach społecznościowych to takie na-
sze małe „wentyle bezpieczeństwa”. 
Mamy przestrzeń, aby wyrazić swo-
ją opinię. Bywa, że porywamy masę 
i dokonujemy rewolucji. A bywa, że 
pogrozimy palcem (lub mniej kultural-
nie – pokażemy środkowy) i tyle. Cała 
para idzie w gwizdek. Jednak daliśmy 
upust swojej niezgodzie.

Ewa i Adam rychło doznali skutków 
nieposłuszeństwa i znieważenia pra-
wa. Za krnąbrność zostali wypędzeni 
z raju. Być może wsadzę kij w mrowi-
sko, ale ich zamach stanu miał sens. 
Każdy bunt jest ważny. Gdyby nie 
bunt, stalibyśmy w miejscu. Zarówno 
w sferze prywatnej, jak i w społecznej. 
Bunt jest manifestem. Walką o swoje 
prawa, o autonomię. Jest potrzebny, 
o ile prowadzi do dobrego celu. Pro-
blem mamy jedynie z tym celem. Każ-
dy z nas ma inny.

Bunt, prowokacja, agresja i przemoc 
są często stawiane w jednym rzędzie. 
Pomyłka. Bunt to ten bajkowy Kopciu-
szek, a pozostałe – jego dwie perfidne 
krewne. Z innej matki! Napady złości 
i chęć postawienia na swoim to natu-
ralne reakcje właściwe dwulatkom na 
drodze ich rozwoju społecznego. Jeśli 
rzucają grzechotką, szarpią za włosy, 
gryzą i drapią – wyluzuj. Maluchy nie 
potrafią kontrolować swoich emocji. 
Ich agresja nie ma charakteru inten-
cjonalnego i świadomego. Często nie 
wiedzą, że sprawiają komuś ból. Bo 
niby skąd ta wiedza ma wypływać? 
Niemniej, kiedy osoba dojrzała fryga 
po ulicy z koktajlami Mołotowa i jak 
fiksat miota nimi na prawo i lewo lub 
okłada nieznajomych pięściami, to 
już podchodzi pod paragraf i śmierdzi 
przestępstwem. Jeśli ideologia jest wy-
kalkulowana na zadawanie bólu innej 
osobie, to zwykłe łgarstwo. Buntować 
można się twórczo, konstruktywnie 
i bez rękoczynów. Bo bunt dla buntu 
to pomyłka. Liczy się intencja, która za 
nim stoi.

 
zagrażające jej prawom lub niezgod-
ne z oczekiwaniami i wyobrażeniami. 
Gdy widzisz pyskacza, najpierw spytaj, 
dlaczego podnosi głos. Jaka refleksja 
czai się za jego pieniactwem? Gdy wi-
dzisz milczka, nie zakładaj z góry, że 
godzi się na wszystko, co mu los na 
tacy podaje. Być może silnych emocji 
nie potrafi lub nie chce ująć w słowa. 
Buntownicy łamią zasady, by odkrywać 
nowe idee i wprowadzać pozytyw-
ną zmianę. Owszem, cel buntu, jego 
przebieg i konsekwencje nie zawsze są 
szlachetne czy patetyczne, ale sama 
postawa, sam impuls do sprzeciwu jest 
czymś ́szlachetnym w istocie ludzkiej. 
Co ważniejsze, jest czymś, czego poza 
człowiekiem nigdzie w świecie odna-
leźć nie można. 

Sylwia Znyk

się więc systemowi dyskryminacji. Nie 
pieniła się, nie kipiała złością (przy-
najmniej na zewnątrz), nie beształa

Życia i Rodziny manifestują swoje po-
parcie dla tradycyjnego rozumienia 
małżeństwa oraz ochrony życia od 

Protest jest formą przeciwstawiania się tym wszystkim obiektom i stanom rzeczy, które jednostka subiektywnie postrzega jako ograniczające i (lub) 

co działo się w Polsce do roku 1989. 
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Bez uprzedzania faktów i rozsiewania spoj-
lerów należy wspomnieć nieco o fabule 
filmu – otóż grupa astronomów zupełnie 
przypadkiem odkrywa, że w stronę Ziemi 
z dość niepokojącą szybkością zbliża się 
ogromna kometa. Ciało niebieskie okazuje 
się większe od tego, które odpowiadało za 
wymarcie dinozaurów, a jego kurs jest zde-
cydowanie kolizyjny z ziemskim. Jak na do-
brych obywateli i ludzi nauki przystało, dr 
Mindy (DiCaprio) i studentka Dibiasky po-
stanawiają ostrzec prezydenta, autorytety, 
rządy i właściwie cały świat o zbliżającym 
się niebezpieczeństwie. Niestety schody za-
czynają się, jeszcze zanim nasi bohaterowie 
na dobre się rozpędzą. 

Oglądając perypetie tej przezabawnej, uro-
czej i nieco dziwacznej pary, miałam wra-
żenie, że gdzieś już to wszystko widziałam. 
I niestety, „im dalej w film”, tym więcej ana-
logii do rzeczywistości. Świat w „Nie patrz 
w górę” stoi w obliczu zagłady, dowody 
są niezaprzeczalne, widoczne w pewnym 
momencie gołym okiem, a i tak znajdują 
się rzesze, które twierdzą, że wszystko jest 
ustawione, żadna kometa nie istnieje i wy-
starczy nie patrzeć w górę, a wszystko zno-
wu będzie jak dawniej. 

Czy nie tak samo traktuje się dziś kryzys 
klimatyczny? Plastik? Spaliny? Odpady? 
Dajcie spokój, kto to słyszał, żeby przez 
spalanie węgla coś tam się topiło na jakichś 
lodowcach! Wielu ludzi przy sterze, także 
w Polsce, na naszym własnym podwórku, 
zaklina rzeczywistość i zakłamuje fakty tyl-
ko po to, żeby nie narazić się kompaniom 
węglowym, górnikom i bogaczom w rafi-
neriach. My też w realnym świecie stoimy 
w obliczy kryzysu, który nie tylko może, 
ale już kosztuje życie wielu osób i wysysa 
ogromne pieniądze w budżetów. Mimo do-
wodów niektórzy nadal robią dobrą minę 
do złej gry i starają się „nie patrzeć w górę”. 

Satyryczne przedstawienie naukowców wę-
drujących od Annasza do Kajfasza i starają-
cych się zmobilizować rządy, wynalazców, 
bogaczy i ludzkość do działania, jest absolut-
nie komiczne, ale też niesamowicie smutne. 
Rządzący dbają jedynie o swój polityczny 
interes, „wielcy” tego świata nieustannie li-
czą każdy grosz, przerażeni podwładni myślą 
jedynie o zachowaniu swoich pozycji i ode-
braniu kolejnego przelewu z pensją. 

Nie powiem, w pewnych momentach śmia-
łam się do rozpuku, ale często też zalewała 
mnie krew, bo w niektórych bohaterach – ich 
słowach i decyzjach – odnajdywałam ludzi, 
którzy pojawiają się na co dzień w mediach 
i usiłują wmówić nam, że naukowcy przesa-
dzają. Dewaluacja nauki szaleje w świecie już 
od kilku lat – szkoła jest niepotrzebna, bo za-
wsze można znaleźć zajęcie jako modelka na 
Instagramie, słowa uczonych to jedynie czar-
ne scenariusze pisane na wodzie, żeby tylko 
nas wszystkich wystraszyć bez cienia powodu. 

Kryzys klimatyczny i pandemia pokazały, 
jak bardzo opinia publiczna podatna jest 
na wpływy. Kiedy naukowcy domagali się 
wprowadzenia zakazu używania jednorazo-

Znacie to: wracacie sobie do domu 
po całym dniu pracy, rozkładacie 
się na sofie i odpalacie Netflix. Ach! 
Przyjemna perspektywa spędzenia 
spokojnego wieczoru na jakimś lek-
kim i przyjemnym filmidle. Ostat-
nio mój wybór padł na „Nie patrz 
w górę”. „Komedia/katastroficzny” 
brzmiało dobrze, tak łatwo i przy-
jemnie; do tego doskonała kombi-
nacja Leonardo DiCaprio i Jennifer 
Lawrence. Co może pójść nie tak?! 
Otóż wszystko, moi mili, wszystko…

wych torebek i ograniczenia spalania paliw 
kopalnych, nagle w internecie i w telewizji 
wyrośli jak grzyby po deszczu „eksperci” 
pomstujący na te prośby i udowadniają-
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chem, kiedy były prezydent Trump rzucał 
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tyzm negowania nauki objawił się naszym 
oczom w całej swojej krasie. Idźcie do kina, 
odpalcie film na Netfixie, oglądajcie i na-
wracajcie się, jeśli błądzicie! Naukowcy mó-
wią prawdę, chcą pomóc i nie oczekują za 
to niczego poza odrobiną szacunku. Słucha-
jąc ich pomagamy sobie i naszym bliskim, 
ratujemy planetę i może, w pewnym sen-
sie, zmieniamy kurs komety, która zmierza, 
żeby nam wszystkim złoić zadki.

Anna Albingier
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uczestnicy mieli scharakteryzować inną osobę. Na koniec oka-
zało się, że portrety wykonane na podstawie własnego opisu
były znacznie gorsze niż rzeczywistość – ludzie widzą siebie jako 
dużo brzydszych… Rysunki wykonane na podstawie deskrypcji 
innych uczestników eksperymentu były natomiast zdecydowa-
nie dokładniejsze – pozujący przypominali samych siebie. 

Okazuje się, że potrafi my we własnych oczach tak samych siebie 
zdeformować, że przestajemy dostrzegać, jak naprawdę wyglą-
damy. Skoro możemy zrobić sobie taką krzywdę, jeśli chodzi 
o wygląd zewnętrzny, to jestem pewna, że poprzez słuchanie 
negatywnego głosu w głowie tak zdegenerujemy siebie psy-
chicznie, że nie będziemy w stanie zobaczyć swojego prawdzi-
wego „ja”. Więc kiedy ktoś cię chwali – podziękuj, uśmiechnij 
się, powiedz: „bardzo mi miło, że to mówisz, postanowiłam dziś 
inaczej upiąć włosy i faktycznie ładnie to wyszło”. 

Postaraj się uwierzyć, że ludzie szczerze myślą o tobie dobrze 
i nie mówią ci miłych rzeczy z wyrachowania czy żeby coś ugrać. 
Częściej chcą po prostu pokazać, że cię lubią, szanują, że po-
doba im się to, jak wyglądasz, co robisz i kim jesteś. Dopuść te 
głosy do swojej głowy i serca, pozwól im rozgościć się w duszy 
i rozgrzewać cię każdego dnia.

Czym byłyby walentynki bez małych uroczych drobiazgów? Dlate-
go podaruj sobie coś miłego. Skoro nie czekasz z niespodziankami 
dla innych na jakieś wyjątkowe okazje, dlaczego zwlekasz z po-
darunkiem dla samego lub samej siebie? Kup sobie kawę z rana, 
zacznij dzień od kawałka ciasta, jeśli sprawi ci to radość, kup sobie 
płytę, o której już tak długo marzysz, przygotuj sobie coś pysz-
nego, zarezerwuj wieczór tylko dla siebie, wyleguj się w wannie, 
spędź dzień w łóżku z książką. Zrób coś, co przyklei uśmiech na 
twoją twarz na calutki boży dzień. Zobaczysz, jak taki mały gest 
wobec siebie potrafi  poprawić humor i podnieść na duchu. 

Nie czuj się źle, kiedy raz na jakiś czas zadbasz o siebie i spra-
wisz sobie niespodziankę – jak głosi stara mądrość reklamo-
wa: „jesteś tego wart(a)”. Dbanie o wszystkich dookoła jest 
wspaniałe, może przynieść spełnienie i uszczęśliwić, jednak 
zajmując się innymi, nie możemy zapomnieć, że my sami też 
zasługujemy na to, żeby o nas dbano. I jeśli nie masz przy so-
bie kogoś, kto robi to za ciebie, weź sprawy we własne ręce 
i zacznij samodzielnie rozjaśniać swoje życie. 

Uwierzcie mi, nie trzeba od razu kupować sobie Chanel, 
żeby się rozpieścić. Czasem dużo więcej przyjemności 
sprawia długi spacer bez dzieci, tłumów i hałasu. Zapytaj 
siebie, co cię uszczęśliwi, i staraj się to sobie podarować. 
Nie myśl, że to pycha, że egoizm i że na to nie zasługu-
jesz. Ucisz takie myśli i ciesz się chwilą. 

Kochani, na walentynki życzę wam więc dużo miłości dla 
siebie samych. Szanujcie i lubcie siebie, bo jeśli nie je-
steście w stanie kochać siebie, jak do cholery będziecie 
w stanie pokochać kogoś innego?! 

Anna Albingier

jesz. Ucisz takie myśli i ciesz się chwilą. 

Większość z nas, myśląc o miłości do sa-
mego siebie, słyszy jakieś dalekie echa 
strofowań, żeby nie popadać w egoizm. 
Tymczasem lubienie i chronienie samych 
siebie nie jest egoizmem, ale czymś, co 
powinniśmy wszyscy zacząć praktykować 
dla własnego dobra. 

Jednym z moich największych problemów 
jest stawianie granic i asertywność właśnie 
z powodu ciągłej obawy, by nie zostać po-
sądzoną o samolubstwo. Zawsze staram 
się pomagać innym, nawet kosztem swo-
jego wolnego czasu, nerwów czy odpo-
czynku. Czasem moje poczucie „obowiązku 
pomocy” przysparza mi więcej kłopotów 
niż pożytku. Myślę, że nie jestem w tym 
poczuciu odosobniona, i dlatego mówię 
wam: asertywność i mówienie „nie” to 
nie egoizm. Każdy ma prawo do własnej 
przestrzeni i chronienia siebie. To nie jest 
jakaś wydumana fanaberia, ale akt miłości 
względem samego siebie. 

Dbanie o innych, kochanie ich, pomaganie 
nie powinno sprawiać, że my sami czujemy 
się ograbieni z prywatności, wolnego cza-
su i energii. Dlatego na walentynki poda-
ruj sobie prezent i zacznij stawiać granice, 
bądź asertywny – jeśli coś nie sprawia ci 
radości, krzywdzi cię albo niewoli, odważ 
się powiedzieć „NIE”. Bądź miły, kiedy od-

mawiasz, powiedz, dlaczego nie będziesz 
woził swoich pijanych kumpli od baru do 
baru po całym dniu pracy czy dlaczego 
nie chcesz spotkać się na zakupy z kole-
żankami, które sprawiają, że wychodząc 
z przymierzalni, czujesz się jak ostatnia 
ofi ara. Kiedy ktoś w pracy znowu poprosi 
cię o zamianę godzin, a ty zwyczajnie nie 
masz ochoty zostawać na jego miejscu – 
powiedz to, zadbaj o siebie. 

Może ktoś będzie przez chwilę w szoku, 
może twoja odpowiedź wywoła dziwaczną 
reakcję – nie szkodzi, zmiany nie muszą być 
od razu przyjemne. Gdybyśmy dbali o sie-
bie tak, jak dbamy o innych, i gdybyśmy 
pomagali sobie samym tak często i z takim 
zaangażowaniem, jak pomagamy ludziom 
wokół nas, bylibyśmy znacznie szczęśliwsi. 

Każdy z nas zna ten irytujący głos mieszka-
jący w głowie, który ciągle ocenia wszyst-
ko, co robimy, mówi, jak bardzo niedosko-
nali jesteśmy, jak powinniśmy być lepsi, 
ładniejsi, silniejsi, inni. W te walentynki 
postanowiłam, że zacznę ten głos uciszać 
i zastępować go innym, takim, który mówi 
do mnie z szacunkiem i miłością. 

Kiedy pierwszy raz usłyszałam o ćwicze-
niu w mówieniu sobie komplementów, 
pomyślałam, że to wariactwo – stać przed 

lustrem i powiedzieć sobie głośno pięć mi-
łych rzeczy. Przecież to zalatuje próżnością! 
A poza tym to głupie mówić do siebie. Póź-
niej odkryłam, że to wcale nie mówienie 
do siebie na głos tak mnie odpychało, stre-
sowało i onieśmielało. To, z czym miałam 
największy problem, to wypowiedzenie na 
głos do samej siebie czegoś innego niż ty-
rady o mojej niedoskonałości. 

Najpierw po cichu i z lekką niepewnością, 
a potem coraz pewniej mówię sobie – na-
wet bez lustra – że dobrze dziś wyglądam, 
że mam ładne oczy, że jestem mądra, że 
dobrze rozwiązałam ten problem w pracy. 
Po kilku takich sesjach uświadamiasz so-
bie, że wcale nie jesteś zły, nijaki czy nie 
dość dobry, i zaczynasz o sobie myśleć nie-
co cieplej. Każde miłe słowo i dobra myśl, 
którą sobie podarujesz, zbliżają cię do 
uciszenia tego wstrętnego potwora, który 
usiłuje ci wmówić, że jesteś nikim. 

Ćwicz mówienie i myślenie o sobie z mi-
łością i szacunkiem każdego dnia – ktoś 
komplementuje twój wygląd: podziękuj 
i nie zaczynaj, że ta sukienka jest już stara 
albo że właściwie to nie spałeś pół nocy 
i w ogóle. Naucz się wierzyć, że jesteś wart 
dużo więcej, niż sam sądzisz. 

Psychologowie przeprowadzali ekspery-
ment, w którym badane osoby musiały 
opisać siebie portrecistom; później ci sami 
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We Francji był to dawniej bardzo hucznie świę-
towany dzień – dziś tradycja zredukowana zo-
stała do obowiązkowego skonsumowania wiel-
kiej ilości naleśników. Zresztą tłuste smakołyki 
zjada się w czasie całego karnawału, zaczynając 
od święta Trzech Króli. We Francji i w Belgii za-
czyna się więc od ciasta – galette du roi, potem 
nastaje czas na gofry i merveilles – czyli rodzaj 
faworków, a jedzeniowe szaleństwa karnawa-
łu kończy naleśnikowa uczta – wtedy królują 
crêpes Suzette, czyli te najbardziej wykwintne, 
z sosem pomarańczowym. 

W Paryżu odbywa się co prawda jeszcze parada, 
ale na niewielką skalę. Natomiast huczne i pełne 
rozmachu zabawy zachowały się po dziś w ame-
rykańskim Nowym Orleanie. Mardi Gras to pełne 
przepychu zwieńczenie karnawału, w którym bie-
rze udział cała tamtejsza społeczność oraz spra-
gnieni niesamowitych wrażeń turyści. Odbywa 
się kilka oddzielnych parad, a wielobarwne ko-
stiumy swym bogactwem zapierają dech w pier-
si. Orkiestry, karnawałowe platformy, ludzie ob-
wieszeni sznurami korali w kolorach karnawału, 
czyli fioletowym, zielonym i złotym, umalowane 
lub ozdobione maskami twarze – ostatnia szaleń-
cza zabawa zdaje się nie mieć końca. 

W krajach angielskojęzycznych – Wielkiej Brytanii, Stanach 
Zjednoczonych i Australii – dniem ostatniego obżarstwa i za-
bawy także jest wtorek – Shrove Tuesday. Piecze się wtedy 
pancakes, czyli rodzaj naleśniko-racuchów, dlatego dzień ten 
nazywany jest też popularnie Pancake Day. Oczywiście jest do-
zwolone objadanie się naleśnikami, ale nie tylko. Jedną z kar-
nawałowych zabaw tego dnia jest Pancake Race, czyli wyścig 
z naleśnikiem na trzymanej w ręku patelni. Tradycja mówi, że 
pewna kobieta z angielskiego miasta Olney tak się zajęła sma-
żeniem naleśników, że zapomniała udać się na mszę. O obo-
wiązku przypomniały jej dopiero bijące dzwony – wybiegła 
z domu jak najszybciej, by nie spóźnić się na nabożeństwo, ale 
z rozpędu zapomniała odłożyć patelnię ze smażonym naleśni-
kiem i właśnie tak przybiegła do kościoła. Do dziś takie biegi są 
bardzo popularne i urządzane w innych miasteczkach. 

W Polsce dniem obżarstwa jest czwartek, 
a ostatnim dniem zabawy – wtorek przed 
Środą Popielcową. Ten czas to tak zwane 
zapusty lub ostatki. Według istniejącego 
przesądu trzeba wtedy zjeść choć jeden 
pączek, by nam się wiodło w życiu. Pączki 
zyskały w Polsce popularność w XVI w. i do 
dziś są słodkim symbolem końca karnawa-
łu. Zjadamy je z różnymi nadzieniami: mar-
moladą, budyniem, likierem, czekoladą, 
a nawet twarogiem, choć najlepiej z kon-
fiturą różaną i lukrem. Przed cukierniami 
ustawiają się tego dnia długie kolejki. Fe-
lietoniści gazet sprzed stu lat porównywali 
ilości pączków dostępnych w sklepach 
i smażonych w domach do wielkości ta-
trzańskich szczytów, więc musiano objadać 
się ponad miarę. I choć dziś królują pączki 
i faworki, kiedyś jadano także racuchy, bli-
ny, pampuchy. 

Ostatni dzień przed Popielcem upływał na 
jedzeniu i piciu oraz zabawie. Korzystano 
z okazji do świętowania przed czasem wy-
rzeczeń. Obecnie nie przestrzega się już 
tak silnie postu, co nie przeszkadza obja-
dać się pączkami i naleśnikami. 

Sylwia Maj

To tutaj słowa klucze. W przeszłości jadano bowiem tego dnia 
jak najwięcej, ale i jak najbardziej tłusto. Dziś w całej Europie 
królują wtedy lokalne odmiany pączków i faworków. W Hiszpa-
nii pączki są robione z ciasta parzonego, czyli takiego, z którego 
powstają ptysie. Grecy delektują się małymi kulami oblanymi 
miodem i posypanymi cynamonem. We Włoszech popularne 
są toskańskie bomboloni wypełnione kremem budyniowym, 
a w Niemczech – berlinery. Wyroby te, smażone na głębokim 
tłuszczu, są bardzo kaloryczne, co ma 
swoje uzasadnienie historyczne. Po-
wstawały bowiem z mnóstwa jajek 
i masła, które starano się wykorzystać 
przed czasem postu, kiedy to były za-
bronione. W ostatnim dniu biesiado-
wania raczono się więc tylko sycącymi 
i kalorycznymi potrawami. Dawniej 
pączki nadziewano także mięsem, 
słoniną lub boczkiem. Natomiast ich 
słodki wariant, tak powszechny obec-
nie, postał pod wpływem kuchni 
arabskiej. W krajach takich jak Fran-
cja, Belgia czy Anglia smaży się z kolei 
tysiące naleśników. Obsypane cukrem 
i z dodatkiem konfitur, czekolady lub 
słodkich sosów owocowych kuszą 
i dzieci, i dorosłych. 

Ostatni dzień karnawału był zawsze sposobnością 
do hulanek i obżarstwa. Następująca po nim Środa 
Popielcowa zwiastowała rozpoczęcie postu, co kie-
dyś oznaczało nie tylko niejedzenie mięsa, ale za-
kaz wszelkich zabaw oraz umartwianie się duchowe 
i fizyczne. Mardi Gras jest obchodzony właściwie 
w każdym kraju z katolicką tradycją, gdyż wiąże się 
z rokiem liturgicznym. 
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Składniki:
• 6 białek 
• 125 g zmielonych migdałów
• 160 g cukru
• 25 g mąki 
• płatki migdałów do dekoracji 

Składniki:
• 200 g mąki 
• 80 g skrobi kukurydzianej 
  (maïzena)
• 3 jajka
• 75 g masła
• 6 łyżek mleka
• 4 łyżki rumu lub curaçao
• 2 opakowania cukru waniliowego 
• 1 łyżka cukru 
• szczypta soli
• 1/2 opakowania proszku 
  do  pieczenia
• skórka z cytryny, cukier puder, 
  olej do smażenia

Przygotowanie:
Wymieszać w misce mąkę, skrobię 
kukurydzianą, cukier, cukier wani-
liowy i sól. Dodać jajka, miękkie 
masło oraz rum lub curaçao. 
Zagnieść ciasto, dodając proszek 
do pieczenia, skórkę z cytryny, 
mleko i sól. Formować niewielkie 
kulki i smażyć na rozgrzanym oleju.

Składniki:
• 500 g mąki 
• 3 jajka 
• 25 ml mleka lub 250 g masła
• szczypta soli 
• 2 łyżki brązowego cukru 
• 0,5 l piwa 
• 15 g drożdży 
• rum 
• laska wanilii

Przygotowanie:
Rozcieńczyć drożdże w trzech 
łyżkach chłodnego mleka. Do miski 
wsypać mąkę, wrzucić żółtka, 
dodać cukier, sól, ziarenka wanilii 
i drożdże. Powoli wlewać mleko 
(lub roztopione masło), cały czas 
mieszając. Następnie wlewać 
powoli piwo, ciągle mieszając, aby 
uzyskać jednolitą masę, trochę 
gęstszą niż ciasto na naleśniki. 
Dodać kieliszek rumu i ubitą pianę 
z białek. Przykryć ręcznikiem i od-
stawić w ciepłe miejsce do 
wyrośnięcia. Ciasto powinno 
podwoić swoją objętość. Piec 
w dobrze nagrzanej gofrownicy. 
Podawać na ciepło z masłem, konfi -
turami, cukrem lub bitą śmietaną.

Smacznego karnawałowego 
szaleństwa!

Karnawał

Przygotowanie kremu 
i dekorowanie:
Na patelnię wlać odrobinę wody, 
dodać cukier i mieszając, doprowa-
dzić do wrzenia. Jajka ubić w misce, 
a następnie wlać wrzącą wodę 
z cukrem i dalej ubijać. Poczekać, 
aż masa ostygnie. Masło ubijać 
trzepaczką przez kilka minut. 
Dodać aromat waniliowy i stopnio-
wo dodawać schłodzoną masę. 
Dekorować ciasteczka, smarując 
jedno kremem, a drugie kładąc na 
wierzch. 

Składniki:
• 150 g mąki
• 3 jajka (lub 2 duże)
• szczypta soli
• łyżeczka cukru
• 300 ml jasnego piwa
• 100 ml mleka
• olej

Przygotowanie:
Jajka, cukier i sól mieszać w misce, 
dodając stopniowo mąkę i piwo, 
a na koniec mleko. Jeśli ciasto 
jest zbyt rzadkie, można dodać 
mniej mleka lub w ogóle z niego 
zrezygnować. Na koniec dodać olej 
i wszystko wymieszać. Smażyć jak 
zwykłe naleśniki.

CRÊPES Z PIWEM

GOFRY KARNAWAŁOWE

BAISER DE MALMEDY

CAŁUSKI Z MALMEDY

Tłusty czwartek w Polsce to 
obowiązkowe pączki 
i faworki. Jednak tradycja 
objadania się słodkościami 
w ostatnich dniach karnawału, 
tuż przed nastaniem wielkiego 
postu, jest też znana w Belgii.  
W wielu miejscowościach 
przygotowuje się wtedy lo-
kalne specjały przeznaczone 
na ten szczególny okres. 
Zapraszamy do spróbowania!

KARNAWAŁOWE 
BEIGNETS Z HAINAUT

w kuchni

Krem:
• 180 g cukru
• woda
• 4 jajka lub w jajka i 2 żółtka
• 250 g masła
• aromat waniliowy

Przygotowanie:
Ubijać pianę z białek, a gdy zacznie 
sztywnieć, dodać 40 g cukru i dalej 
ubijać. Resztę cukru, zmielone 
migdały i mąkę wymieszać, a na-
stępnie do masy delikatnie 
dodać ubitą pianę z białek.  Tak 
przygotowaną masę przełożyć do 
rękawa cukierniczego i formować 
niewielkie ciasteczka. Posypać 
połamanymi płatkami migdałów. 
Piec 40 min. w piekarniku nagrza-
nym do 160°C. 

Smacznego karnawałowego szaleństwa!
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Mówi się, że zakochujemy się trzy razy 
w życiu. I te trzy miłości są ważne, ponie-
waż każdej z nich potrzebujemy z innego 
powodu. 

Pierwsza miłość to pierwsza lekcja w szkole 
uczuć. To miłość wyidealizowana. Wydawać 
by się mogło, że na śmierć i życie. Dozgonna 
i absolutnie nie do podważenia. To jest tak-
że jedno z pierwszych doświadczeń związa-
nych z przekraczaniem ego. Ktoś zakochany 
przestaje sam sobie wystarczać. Gdy przy-
chodzi kres miłości, młody człowiek popada 
w rozpacz, bo oto w wieku nastu lat został 
sam i na mur beton zostanie starym kawa-

lerem (lub starą panną) i skona w otoczeniu 
dwudziestu kotów. Nie wierzy w pociesze-
nia, że przed nim całe życie i tego kwiatu 
jest pół światu. Pękła bańka mydlana i pora 
umierać. Nie przekonasz.

Wtem okazuje się, że pierwsze śliwki roba-
czywki! Jak grom z jasnego nieba pojawia 
się druga miłość, a wraz z nią wesołe mia-
steczko. Karuzele, huśtawki, kolejki górskie, 
diabelski młyn, beczka śmiechu, strzelnice, 
labirynt luster, zjeżdżalnie, trampolina, sy-
mulatory ruchu, pałac strachów. Emocjo-
nalny rollercoaster. Raz na górze, raz na 
dole. Raz śmiejesz się do rozpuku, a raz pła-
czesz jak bóbr. Hormony szczęścia wywołują 
stany euforyczne, dobre samopoczucie, za-
dowolenie z siebie i z podejmowanych de-
cyzji. Uwaga, pułapka! Wysoki poziom do-
paminy prowadzi do urojeń i halucynacji. To 
endogenne opioidy. Redukują uczucie bólu. 

Uśpią czujność, kiedy zjeżdżając ze ślizgaw-
ki, nabędziesz urazu kości ogonowej. Tyle, 
że pojawi się ból. Uporczywy i uciążliwy. 
Ale tyś nie tchórz, dalej człapiesz po tym 
lunaparku, bo chcesz wierzyć, że to twoje 
miejsce na ziemi. Druga miłość jest trudna. 
Usmolona machlojkami, manipulacjami 
i intrygami. Dramat w trzech aktach odgry-
wany cyklicznie, aż aktor połamie wszystkie 
kości i poturbowany spadnie ze sceny. Role 
rzucone w diabły. Spektakl zdjęty z afi sza. 
Druga miłość uczy nas, kim jesteśmy.

Trzecia miłość jest jak nowalijka. Nikt nie 
spodziewa się jej, a ta staje w przedsion-
ku i szepcze pod nosem: oto jestem. Nie 
ma postaci księcia na białym rumaku. Ani 
woltyżera składającego obietnicę przedniej 
zabawy. Nie zwraca na siebie uwagi. A oka-
zuje się, że imię jej to miłość. Bo o ile dwie 
pierwsze przybierały maski, to ta jest praw-
dziwa. Żadna tam wyidealizowana i przy-
pudrowana. Żadna tam pasja, pot i łzy. Ot, 
taka miłość zza miedzy. Swojska. Po to były 
te dwie pierwsze, by odkryć, czym miłość 
nie jest. Pierwsze miłości są jak wprawki. 
Trening przed rozgrywką pierwszoligową.

A czasem życie zatacza koło. Szampan się 
skończył. Bąbelków nie ma. 

11 listopada 2006 r. studenci infor-
matyki na Uniwersytecie Wrocław-
skim utworzyli portal nasza-klasa.pl, 
którego nazwa nawiązywała do pio-
senki Jacka Kaczmarskiego. Wzoro-
wano go na amerykańskim serwisie 
społecznościowym classmates.com, 
założonym dziesięć lat wcześniej. 
Jego celem było umożliwienie użyt-
kownikom odnalezienia osób ze swo-
ich szkolnych lat i odnowienia z nimi 
kontaktu. Okazało się, że Nasza Klasa 
wkrótce stała się portalem randko-
wym, na którym absolwenci odnaj-
dywali po latach swoją pierwszą mi-
łość. A ta podobno nie rdzewieje. łość. A ta podobno nie rdzewieje. 

dwudziestu kotów. Nie wierzy w pociesze-

jest pół światu. Pękła bańka mydlana i pora 
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prowadzenie dokumentacji kadrowej,

sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, 

świadectw pracy, oświadczeń zgodnie z Kodeksem Pracy,

wsparcie podczas kontroli inspekcji pracy, ubezpieczeń 

społecznych i urzędu skarbowego,

wsparcie w kontaktach z zewnętrznym organem BHP, skierowa-

nia na badania lekarskie.

rejestracja i wyrejestrowanie pracownika w Dimona,

sporządzanie listy płac i pasków pracowniczych i menadżerów,

naliczanie wynagrodzeń chorobowych i zasiłków, ekwiwalentów 

urlopowych, premii i nagród,

rozliczanie nadgodzin,

sporządzanie i wysyłanie deklaracji rozliczeniowych do urzędu 

skarbowego i ubezpieczeń społecznych,

obsługa ekspatów oraz firm delegujących pracowników do Belgii,

doradztwo w zakresie prawa pracy.



ry
s.

 F
re

ep
ik

grupy amfeta-
min, potocznie 
nazywana „nar-
kotykiem miłości”. 
To  o n a  p o wo d u j e 
uczucie bezpodstaw-
nego zachwytu, odwagi, 
podniecenia czy nadmiernej 
aktywności na przemian z bra-
kiem skupienia. Odpowiada też za 
bezsenność, zaburzenia łaknienia, uczucie 
niepewności, lęku i depresji. Ekstremalne 
emocje, za którymi stoją hormony, tworzą 
w mózgu rodzaj emocjonalnej pamięci. Po 
latach, kiedy dostrzegamy zarys pierwszej 
miłości, słyszymy jej głos i czujemy zapach 
(węch odgrywa główną rolę w postrze-
ganiu atrakcyjności seksualnej!), motyle 
w brzuchu grają marsz weselny. Z hiber-
nacji uwalnia się pamięć. A z nią budzi się 
na nowo pożądanie. I ponownie, stres, jaki 
odczuwamy podczas pierwszych spotkań, 
wyzwala wyrzut adrenaliny i kortyzolu do 
krwi. Wskutek tego czujemy, że szybciej bije 
nasze serce, czerwienieją policzki, pocą się 
ręce, nogi są jak z waty, tracimy jasność my-
ślenia, a słowa nie kleją się w zdanie.

Według Kalish dawnej miłości najchętniej 
szukają w sieci osoby powyżej trzydzie-
stego piątego roku życia. Najstarsza para 
badana przez psycholożkę nie widziała się 
siedemdziesiąt pięć lat. Gdy Be� y i Robert 
ponownie się spotkali, ona skończyła dzie-
więćdziesiąt jeden lat, a on dziewięćdzie-
siąt dwa lata. Wbrew protestom bliskich 
weszli w związek małżeński.

Czy zawsze pierwsza miłość okazuje się tą 
ostatnią? Nie, nie zawsze. Mamy za sobą 
bagaż doświadczeń, który zdewaluował na-
sze młodzieńcze ideały i cele. Żyjemy w in-
nej czasoprzestrzeni. Bywa, że spotkanie po 
latach przynosi rozczarowanie. Bo to jednak 
nie bóg (bogini), ale zwykły śmiertelnik. 
Zazwyczaj łączą się ponownie w związek 
ci, których za młodu rozdzielił los – zmiana 
miejsca zamieszkania, szkoły, weto rodzi-

ny. Rzadko happy end 
znajduje para, która już 

za pierwszym razem zakoń-
czyła związek brakiem poro-

zumienia. Zanim się pochopnie 
zainwestuje, lepiej zaktualizować 

dane. Czasem lepiej zacząć i skończyć 
na wymianie grzecznościowych wiado-

mości i zdjęć. Aby nie wyskoczyć w po-
płochu z wehikułu czasu i nie potłuc sobie 
czterech liter. 

Konflikty są wpisane w związek, ale 
trzeba mieć odwagę, by się z nimi skon-
frontować. Nie bez kozery mówi się, że 
relację należy budować. Defi nitywny ko-
niec związku czasem trudno odróżnić od 
zwykłego kryzysu w miłości. Zamiast goo-
glować nazwisko pierwszej miłości, lepiej 
nawiązać kontakt z tamtym – jak to ładnie 
defi niuje psychologia – wewnętrznym sta-
nem zakochania. Jak się wówczas czułem? 
Jak się zachowywałem? Co mi sprawiało 
przyjemność? W jaki sposób ja sprawia-
łem przyjemność oblubienicy (oblubień-
cowi)? Wierz czy nie, ale można być i doj-
rzałym, i romantycznym.

Amerykańscy psycholodzy utworzyli nowe 
słowo: „retroseksualni”. To o tych, którzy 
po latach próbują odnowić swoje pierwsze 
związki. Retroromans trochę trąci myszką, 
ale wabi tajemnicą. Fascynujące doświad-
czenie łączenia „starego” z „nowym”. 

Zgodnie z zapowiedziami serwis nasza-kla-
sa.pl został oficjalnie zamknięty 27 lipca 
2021 r. Jak poinformował administrator 
portalu, proces usuwania danych osobo-
wych użytkowników może potrwać jeszcze 
kilka miesięcy. Żałuję, że nikt nie prowadził 
statystyk, ilu absolwentów odnalazło na 
nim swoją pierwszą miłość. A ilu ostatnią.

Sylwia Znyk

Polski portal społecznościowy stał się 
mekką dla czterdziestolatków. Kryzys wie-
ku średniego, określany często mianem 
„drugiej młodości”, to stan prowadzący 
do życiowej rewolucji. Zwiastuje półmetek 
życia, a ten skłania do refl eksji. Co posia-
dam? A co jest poza moim zasięgiem? Co 
upolowałem? A co przegapiłem? Podsumo-
wania są bodźcem do zmian. Często zmia-
ny partnera. Bo za koślawy, za garbaty, za 
zwalisty, za cherlawy. Bo tępak, oferma i ny-
gus. Tetryk. Bo zgrzybiała, obleśna. Prukwa 
i ciepłe kluchy. A w wieku średnim ma się 
chrapkę na kogoś powyżej średniej. Nowy, 
lepszy model (partnera) pełni funkcję do-
wartościowania. Pojawia się nierealistycz-
na tęsknota niedojrzałego (wbrew metryce) 
człowieka za kimś, kto ma i da mu wszystko. 
Jak nie mogę, jak mogę! Ino patrz.

Wśród czterdziestolatków szału nie ma. 
Stąd atak paniki. Czy to już wszystko? Czy 
tak mam spędzić kolejne dziesięciolecia? 
W tej spranej piżamie w grochy? Pod tą fl a-
nelową pościelą, co ją teściowie dali w wy-
prawce? Na odkształconym, nieergono-
micznym materacu? Z tym (tą) tu oto? Zero 
perspektyw. Toż to dożycie, a nie życie! 
Większość ludzi rozstaje się, bo nie potra-
fi ą ze sobą rozmawiać. Ale nie o tym, co za 
numer koleżka z roboty wywinął albo jakie 
czerstwe pieczywo wciska raszpla w nowym 
markecie. Cytując klasyka, Stanisława Sojkę 
w piosence „Tolerancja”: „Dlaczego nie mó-
wimy o tym, co nas boli, otwarcie?”.

Wracamy do punktu wyjścia. Ryszard Rie-
del przy akompaniamencie zespołu „Dżem” 
śpiewał: „Dużo bym dał, by przeżyć to 
znów. Wehikuł czasu to byłby cud”.

Amerykańska psycholog, prof. Nancy Ka-
lish, autorka książki „Utraceni i odzyskani 
kochankowie”, fenomen pierwszej miło-
ści tłumaczy hormonami. Podwzgórze to 
fragment przodomózgowia należący do 
tzw. układu limbicznego, który obejmuje 
ewolucyjnie najstarsze struktury mózgu. 
Centrum sterowania różnymi procesami 
metabolicznymi i wieloma funkcjami ukła-
du nerwowego i hormonalnego. To właśnie 
tu podczas zakochiwania się powstaje feny-
loetyloamina (PEA), substancja należącą do 
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Elles Pour Elles: Co może zrobić kobieta, 
kiedy jej partner staje się agresywny? Co 
może zrobić, kiedy chce poprosić o pomoc, 
ale przemocowiec może słyszeć jej rozmo-
wę z policją?

Policjant: Po pierwsze, kobieta powin-
na jak najszybciej zadzwonić pod numer 
112. Jeśli nie może rozmawiać, powinna 
skorzystać z aplikacji 112 BE. Aplikacja 
ta jest dostępna na wszystkich telefo-
nach i pomaga w lokalizacji osoby dzwo-
niącej, która w sytuacji zagrożenia nie 
może rozmawiać przez telefon.  

W przypadku gdy osoba dzwoniąca nie 
ma tej aplikacji i się nie odzywa, opera-
tor spróbuje jeszcze raz się z nią skon-
taktować. Jeśli nadal nie będzie odpo-
wiadać, policja zostanie wysłana na tak 
zwane ciche wezwanie. Ale niestety nie 
będziemy w stanie pomóc, jeśli nie zna-
my adresu.

Który numer alarmowy należy wybrać, kie-
dy dochodzi do przemocy domowej: 101 
czy 112? Jak przebiega interwencja?

Zarówno numer 101 (policja), jak i 112 
(najbliższe centrum powiadomienia 
ratunkowego) są obsługiwane przez 
operatorów, których zadaniem jest 

uzyskanie najważniejszych informacji 
i pomoc w szybkim rozpoczęciu in-
terwencji. Niezależnie od wybranego 
numeru, najważniejsze jest podanie 
odpowiednich danych. 

Można również zgłosić przemoc i po-
prosić o interwencję poprzez aplikację 
112 BE. Należy wcześniej się na niej za-
rejestrować (imię, nazwisko, data uro-
dzenia, numer telefonu oraz, co WAŻ-
NE, adres!) i mieć aktywną lokalizację. 
Aplikacja daje możliwość szybkiego 
wezwania policji, karetki pogotowia 
lub straży pożarnej. Wystarczy kliknąć 
na odpowiednią ikonę, aby aktywować 
informację o potrzebnej pomocy.

Jak się przygotować i które informacje są 
najważniejsze, aby pomoc dotarła jak naj-
szybciej? O czym musi wiedzieć policja? Czy 
istnieje jakieś hasło, które należy podać? 

Ważne jest, żeby jak najbardziej zwięź-
le i precyzyjnie opisać sytuację i, co 
WAŻNE, podać swoją lokalizację. Nie 
ma żadnego hasła. Nasz operator zada 
najważniejsze pytania. Nigdy nie należy 
zwlekać ze zgłoszeniem przemocy na 
policję. A jeżeli przemocowiec jest agre-
sywny, należy tylko podać adres i powie-
dzieć, że potrzebna jest pomoc i chodzi 

o agresję. W takich sytuacjach grupa 
policyjna jest wysyłana natychmiast, 
jeszcze przed zakończeniem rozmowy.

Jak wygląda interwencja policji? Czy poli-
cja przyjedzie na sygnale? Co w sytuacji, 
kiedy dzieci będą świadkami takiej inter-
wencji? Ilu policjantów bierze udział w in-
terwencji? Czy są to policjantki czy poli-
cjanci? Czy będą dzwonić do drzwi? A co, 
jeśli kobieta nie może otworzyć? 

Interwencja policji zależy od dostarczo-
nych informacji i od powagi sytuacji. 
Interwencje związane z przemocą do-
mową są „rutynowe”. Oczywiście, po-
licja przybędzie na miejsce najszybciej, 
jak to możliwe, na sygnale. Sygnał jest 
zazwyczaj wyłączany przed dojazdem na 
miejsce zdarzenia. 

CENTRUM ANTYPRZEMOCOWE ELLES POUR ELLES PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ 
WOLONTARIACKĄ NA RZECZ POLEK �I KOBIET MÓWIĄCYCH PO POLSKU� MIESZKAJĄCYCH 
W BELGII, KTÓRE CHCĄ UWOLNIĆ SIĘ OD PRZEMOCY DOMOWEJ. GŁÓWNYM CELEM 
CENTRUM JEST UDZIELANIE POMOCY I PORADY PRAWNEJ I PSYCHOLOGICZNEJ ORAZ 
ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI WŚRÓD SPOŁECZNOŚCI POLSKIEJ W BELGII NA TEMAT 
MECHANIZMÓW ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY DOMOWEJ.

NASZE WOLONTARIUSZKI PRZEPROWADZIŁY WYWIAD Z POLICJANTEM PRACUJĄCYM 
NA TERENIE BRABANCJI WALOŃSKIEJ �PROKURATURA NIVELLES�, KTÓRY OPOWIEDZIAŁ 
O ROLI POLICJI W ZGŁOSZENIACH DOTYCZĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ. 
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Priorytetem policjantów jest bezpie-
czeństwo ofiary. Gdy w mieszkaniu są 
dzieci, jeden z policjantów zostaje z nimi 
w innym pomieszczeniu, żeby je uspoko-
ić lub, w zależności od sytuacji, opiekuje 
się nimi, żeby nie zostały skrzywdzone 
przez agresywnego partnera. 

Grupa interwencyjna wysłana na miejsce 
składa się z policjantów, którzy są akurat 
dostępni, a ich liczba zależy od sytuacji. 
Nie ma konkretnej liczby policjantów lub 
policjantek wysyłanych na interwencję. 
Oczywiście, jeśli jest wymagana kontro-
la osobista, staramy się, żeby była ona 
przeprowadzona przez osobę tej samej 
płci, ale nie zawsze jest to możliwe.

Jeśli chodzi o przebieg interwencji, to naj-
pierw policjanci dzwonią do drzwi albo 
próbują się skontaktować z osobą, która 
wysłała zgłoszenie. Policja nie może wejść 
do mieszkania sama. Jedynym wyjątkiem 
jest wołanie o pomoc. Jeśli ktoś głośno 
wzywa pomocy, policja może w takim 
wypadku wyważyć drzwi do mieszkania 
lub poczekać na przyjazd ślusarza. 

W zależności od sytuacji, policja spróbu-
je rozwiązać sytuację w mieszkaniu i zo-
stać tak długo, jak to będzie potrzebne. 

Ile czasu trzeba czekać na policję w przy-
padku interwencji? O co pytają policjan-
ci po przybyciu na miejsce? O czym mu-
szą wiedzieć, żeby mieć później solidną 
dokumentację? Czy zabiorą agresora na 
komisariat? A co się stanie, jeśli policja 
zbagatelizuje sytuację, mówiąc, że nic 
się nie stało?

Każda interwencja jest inna, w grę 
wchodzi wiele czynników (np. stan oso-
by dzwoniącej lub podejrzanego, po-
waga sytuacji, obecność dzieci, ślady 
przemocy fizycznej, obecność alkoholu 
lub narkotyków). 

Jeśli chodzi o czas oczekiwania na poli-
cję, to tak jak już wcześniej mówiłem, 
wszystko zależy od danej sytuacji, ale 
policja zawsze stara się przybyć na miej-
sce zdarzenia jak najszybciej. 

Po przybyciu na miejsce policja rozma-
wia z ofiarą, żeby dowiedzieć się, jaka 
zaistniała sytuacja. Zadaniem ekipy in-
terwencyjnej nie jest rozwiązanie proble-
mów w związku. Policjanci skupiają się 

na rozwiązaniu sytuacji, którą zastali na 
miejscu. Jeśli osoba podejrzana o agresję 
nie jest zameldowana pod danym adre-
sem, zostaje od razu wypraszana z miesz-
kania lub odwożona na komisariat. 

Żeby dokumentacja była solidna, po-
trzebne są ślady przemocy oraz oświad-
czenie o przemocy wydane przez lekarza.

Zadaniem policji jest sporządzenie 
protokołu z interwencji, ale dalszym 
ewentualnym postępowaniem zajmie 
się prokuratura. Zakaz zbliżania się jest 
wydawany w trybie postepowania są-
dowego. Aby do niego doprowadzić, 
należy zgromadzić jak najwięcej dowo-
dów (np. protokół policyjny z interwen-
cji, obdukcję lekarską itp.) 

Jeśli ofiara dzwoni kilkakrotnie, lecz 
w trakcie interwencji dochodzi do pogo-
dzenia się z przemocowcem, czy może 
w przyszłości powołać się na tę interwen-
cję? Czy jeśli skontaktuje się później z po-
licją, zostanie jej przydzielona osoba, która 
zajmie się całościowo jej sprawą i której 
będzie mogła opowiedzieć o całej sytu-
acji? Co dalej dzieje się z taką sprawą?

Z założenia należy unikać wzywania po-
licji i wycofywania się z zarzutu przemo-
cy domowej podczas interwencji. Jeśli 
taka sytuacja się powtarza, osoba zgła-
szająca nie będzie traktowana poważnie 
i następnym razem jej sprawa może zo-
stać zbagatelizowana. 

W chwili gdy policja zjawia się na miejscu 
zdarzenia, a ofiara utrzymuje, że nic się 
nie stało, policjanci nie mają podstaw do 
interwencji. Jeśli policja interweniuje kilka 
razy pod tym samym adresem i pomaga 
ofierze znaleźć rozwiązanie, ale nic się nie 
zmienia w związku, to policja będzie nadal 
interweniować, ale już nie w ten sam spo-
sób i z mniejszym zaangażowaniem.  

Po każdej interwencji związanej z prze-
mocą domową policja musi spisać pro-
tokół. Nie jest on karą; jest to raport, 
który policja sporządza i przekazuje 
prokuraturze, żeby przedstawić fakty. 

W każdym okręgu policyjnym istnie-
je wydział, który zajmuje się pomocą 
ofiarom przemocy domowej. Na tere-
nie Belgii istnieją też ośrodki pomocy 
dla takich osób i należy z nich korzy-
stać. Rozumiem, że wasza organizacja, 
Elles Pour Elles, także zajmuje się in-
formacją i doradztwem w sytuacjach 
przemocy domowej. 

A jeśli ofiara nie mieszka już z krzyw-
dzącym, ale on nadal ja nęka i nachodzi 
w domu lub w pracy? Co może zrobić poli-
cja w takiej sytuacji? Jak wygląda procedu-
ra zakazu zbliżania? Czy policja zna adresy 
osób z zakazem zbliżania się w swoim re-
jonie i interweniuje tam szybciej? 

Jeśli ofiara jest nękana, może zgłosić 
się na policję i powiadomić o tym. Jeśli 
agresor wejdzie do domu nieproszony, 
jest to przestępstwo. Trzeba powiado-
mić policję, która natychmiast przyje-
dzie i wyprowadzi krzywdziciela. Taka 
interwencja zostanie zaprotokołowana.

Policja nie wydaje zakazów zbliżania się, 
robi to prokuratura. Jeśli zakaz jest nie-
przestrzegany, policja może spisać pro-
tokół o niezgodności.

W naszych rejonach na prośbę prokura-
tury istnieją tak zwane HotSpoty. Są to 
adresy, pod którymi trzeba interwenio-
wać jak najszybciej. Policja wie, że są to 
tak zwane „wrażliwe adresy”. 

Dziękujemy za rozmowę i podzielenie się 
z nami pana doświadczeniem. 

autorka: członkini Elles pour Elles
ry

s.
 F

re
ep

ik

36 GAZETKA



GAZETKA   37



Rozkwitnij w MaxiClean

Chcesz poprawić swoje warunki pracy i wynagrodzenie? 

ZMIEŃ BIURO NA MAXICLEAN
Umów się na spotkanie już dziś i poznaj nasz Maxi Pakiet na start.  

0485 03 13 70

MAXI PAKIET 
NA START

WŁASNY 
OPIEKUN 

AKADEMIA 
ROZWOJU 

STREFA DOBREGO 
CZASU

PROGRAM 
SIŁA KOBIET 

STREFA 
DLA CIEBIE 

SPEŁNIAMY 
MARZENIA 

DBAMY O TWOJE 
ZDROWIE 

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO 
NA PIERWSZYM MIEJSCU

NR 1 W SEKTORZE 
TITRES-SERVICES

BRAK OPŁAT 
ADMINISTRACYNYCH 

DLA TWOICH KLIENTÓW 

NOWOŚCI W MAXICLEAN 

NIE MUSISZ 

WIERZYĆ NAM 

NA SŁOWO 

- SPRAWDŹ 

NAS
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KADOC, le Centre de documentation et de recherche sur la reli-
gion, la culture et la société de la KU Leuven, est une organisation 
patrimoniale nationale qui prend soin d’une collection exception-
nellement riche. ODIS (www.odis.be) est la pierre angulaire de l’in-
frastructure de recherche numérique de KADOC et l’une des bases 
de données historiques les plus consultées en Flandre.

Dans ODIS, KADOC offre des informations cohérentes et de qualité 
sur la manière dont la religion a influencé la société et la culture 
modernes. La série de données documente l’histoire de la socié-
té civile, des institutions religieuses, des écoles, des institutions de 
soins, des syndicats et des organisations patronales, des commu-
nautés religieuses et des paroisses, des organisations de migrants 
et des organisations ethnoculturelles... ODIS contient également de 
nombreuses données biographiques, par exemple sur les prêtres 
et les religieux, les politiciens, les universitaires, les missionnaires... 
En outre, vous trouverez des informations sur les journaux historiques, 
les archives, les congrès, les processions et les bâtiments d’église.

Une entreprise importante pour KADOC et l’équipe d’ODIS est le pro-
jet de recherche du CELSA « Émigré Europe », qui examine la riche 
histoire des migrants d’Europe centrale et orientale dans les Pays-Bas 
entre 1933 et 1989. Le projet explore les expériences des migrants 
dans leur nouvelle patrie, les sociétés qu’ils ont rejointes et établies 
(un point majeur des données ODIS existantes), ainsi que la manière 
dont ils ont interagi avec les populations locales et entre eux. Nous 
espérons élargir les connaissances sur ce contexte migratoire étendu 
mais peu compris, dans le cadre d’un projet conjoint entre KADOC et 
des universités partenaires à Cracovie, Budapest et Prague.

Pour compléter et étendre les ensembles de données dans 
ODIS, KADOC recherche des volontaires motivés. Ceux-ci re-
cevront une formation approfondie, seront bien encadrés et 
pourront accomplir leurs missions à la fois au KADOC et chez 
eux. Le contrat des volontaires prévoit les avantages et rem-
boursements de frais habituels, par exemple pour les TIC et les 
frais de déplacement.

Nous attendons des candidats qu’ils soient discrets, précis et 
systématiques dans leur travail. Naturellement, ils doivent éga-
lement montrer un intérêt pour notre domaine de travail et 
être quelque peu familiers avec le travail du PC. Pour les can-
didats ayant un intérêt particulier pour le projet CELSA, l’his-
toire des migrations et l’Europe de l’Est, nous recherchons des 
personnes ayant une connaissance (de base) du hongrois, du 
polonais, du tchèque et/ou du slovaque.

Actuellement, nous recherchons également des volontaires 
pour, entre autres, la saisie de données sur les prêtres et les 
religieux, ainsi que sur les paroisses, les établissements d’en-
seignement et de santé.

Vous êtes intéressés ? Alors n’hésitez pas et envoyez-nous une 
courte lettre de motivation et quelques informations générales 
sur vous-même avant le mardi 1 mars 2022 à info@odis.be. 

Vous avez d’autres questions ? Contactez-nous à info@odis.be, 
luke.dodds@kuleuven.be (Luke Dodds, CELSA rechercher) ou 
au 016 32 35 00 (demandez Peter Heyrman ou Joris Colla).

KADOC, het Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Gods-
dienst, Cultuur en Samenleving van de KU Leuven, is een nati-
onale erfgoedorganisatie die zorg draagt voor een uitzonderlijk 
rijke collectie. ODIS (www.odis.be) is de hoeksteen van de digi-
tale onderzoeksinfrastructuur van KADOC en één van de meest 
geraadpleegde historische databanken in Vlaanderen.

In ODIS biedt KADOC coherente en kwaliteitsvolle informatie 
over hoe religie de moderne samenleving en cultuur heeft be-
invloed. De datareeks documenteert de geschiedenis van het 
maatschappelijk middenveld, religieuze instellingen, scholen, 
zorginstellingen, vakbonden en werkgeversorganisaties, kerkge-
meenschappen en parochies, migranten- en etnisch-culturele or-
ganisaties... ODIS bevat ook uitgebreide biografische gegevens, 
bijvoorbeeld over priesters en religieuzen, politici, academici, 
missionarissen... Verder vindt u informatie over historische tijd-
schriften, archieven, congressen, processies en kerkgebouwen.

Een belangrijke onderneming voor KADOC en het ODIS-team is 
het CELSA-onderzoeksproject “Émigré Europe”, dat de rijke ge-
schiedenis van Midden- en Oost-Europese migranten naar de 
Lage Landen tussen 1933-1989 onderzoekt. Het project verkent 
de ervaringen van migranten in hun nieuwe thuis; de samenle-
vingen waartoe ze toetraden en die ze oprichtten (een belangrijk 
aandachtspunt van de bestaande ODIS-gegevens), alsook hoe ze 
interageerden met de lokale bevolking, en met elkaar. We hopen 
de kennis van deze uitgebreide maar weinig begrepen migratie-
context uit te breiden, als onderdeel van een gezamenlijk pro-
ject van KADOC en partneruniversiteiten in Krakau, Boedapest 
en Praag.

Om de datareeksen in ODIS verder aan te vullen en uit te 
breiden, is KADOC op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers. 
Zij krijgen een grondige opleiding, worden goed begeleid en 
kunnen hun opdrachten zowel in KADOC als thuis uitvoeren. 
Het vrijwilligerscontract voorziet in de gebruikelijke voorde-
len en onkostenvergoedingen, bijvoorbeeld voor ICT en reis-
kosten.

Wij verwachten van kandidaten dat zij discreet, nauwkeu-
rig en systematisch te werk gaan. Uiteraard dienen zij ook 
belangstelling te tonen voor ons werkterrein en enigszins 
bekend te zijn met PC-werkzaamheden. Voor kandidaten 
met een bijzondere belangstelling voor het CELSA-project, 
migratiegeschiedenis en Oost-Europa, zoeken wij personen 
met een (basis)kennis van het Hongaars, Pools, Tsjechisch 
en/of Slowaaks.

Momenteel zijn wij ook op zoek naar vrijwilligers voor onder 
andere de invoer van gegevens over priesters en religieuzen, 
en over parochies, onderwijs- en zorginstellingen.

Bent u geïnteresseerd? Aarzel dan niet en stuur ons vóór 
dinsdag 1 maart 2022 een korte motivatiebrief en wat ach-
tergrondinformatie over jezelf via info@odis.be. 

Heb je nog vragen? Contacteer ons via info@odis.be,  
luke.dodds@kuleuven.be (Luke Dodds, CELSA onderzoeker) 
of 016 32 35 00 (vraag naar Peter Heyrman of Joris Colla).

RECHERCHE DE VOLONTAIRES
VRIJWILLIGERSONDERZOEK
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Nowości notarialne 2022
Poniżej znajduje się przegląd zmian prawnych, które weszły w życie 1 stycznia 
2022 r. zarówno na poziomie regionalnym, jak i federalnym. Dowiedz się, które 
przepisy mogą dotyczyć także ciebie.

1. Walonia – nowe uregulowania dotyczące 
darowizn i spadków

W Regionie Walonii został uchwalony dekret, którego celem jest zachęcanie do rejestro-
wania darowizn majątku ruchomego (kwoty pieniężne, biżuteria, dzieła sztuki etc.).
Obecnie osoba zameldowana w Walonii i chcąca przekazać pewną sumę pienię-
dzy ma możliwość (ale nie obowiązek) zarejestrowania tej darowizny. Jeśli tego nie 
zrobi, ale umrze w ciągu 3 lat od darowizny, to, co podarowała, zostanie potrakto-
wane jako część spadku. Obdarowany będzie wówczas musiał zapłacić podatek 
spadkowy od otrzymanej sumy.
Wolą rządu walońskiego jest wydłużenie tego okresu z 3 do 5 lat, aby zachęcić dar-
czyńców do rejestrowania darowizn ruchomości od 1 stycznia 2022 r. Nowelizacja 
ta zakłada, że nowa regulacja prawna nie będzie miała mocy wstecznej, w przeci-
wieństwie do tego, co pierwotnie sugerowano. Jeśli ktoś dokonał darowizny między 
2019 r. a końcem grudnia 2021 r., okres 3-letni będzie nadal brany pod uwagę.
1 stycznia 2022 r. zmieniły się także przepisy dotyczące darowizny ubezpieczenia 
na życie. Tak jak w przypadku darowizn rzeczy ruchomych, okres ewentualnego 
opodatkowania spadkowego wydłuża się z 3 do 5 lat.
Są też inne sytuacje. Tak jest na przykład w przypadku ubezpieczenia na życie 
będącego częścią wspólnego majątku małżeństwa. W przypadku śmierci jednego 
z małżonków ubezpieczenie na życie wchodzi w skład spadku. Obecnie spadko-
biercy muszą płacić podatek spadkowy od tej kwoty, mimo że będą mogli z niego 
skorzystać dopiero po śmierci małżonka pozostałego przy życiu. Ta sytuacja ma 
się zmienić już w 2022 r.: spadkobiercy zostaną opodatkowani, gdy kwota za ubez-
pieczenie na życie zostanie im rzeczywiście wypłacona.

2. Cała Belgia – od 1 stycznia 2022 r. obowiązkowa 
wycena nieruchomości przed otrzymaniem 
kredytu hipotecznego

Każdy rok przynosi nowe regulacje dla sektora bankowego i 2022 nie jest wyjątkiem. 
Od 1 stycznia banki są zobowiązane do przeprowadzenia wyceny nieruchomości przed 
udzieleniem kredytu hipotecznego. Pożyczona kwota będzie teraz ustalana na pod-
stawie wyceny, a nie na podstawie ceny zakupu, tak jak to było do tej pory.
Można się więc spodziewać, że wkład własny nabywców nieruchomości będzie 
musiał być wyższy niż do tej pory, ponieważ wartość nieruchomości ustalona przez 
eksperta z reguły jest niższa od ceny w ogłoszeniu o sprzedaży. Natomiast wycena 

ekspercka może także stanowić argument w negocjowaniu ostatecznej ceny naby-
cia, ale nie ma charakteru wiążącego.
Zawsze trzeba pamiętać o zawarciu w umowie przedwstępnej kupna klauzuli wa-
runku zawieszającego dotyczącego udzielenia kredytu. W chwili gdy bank odmówi 
nam kredytu na żądaną kwotę, zawarta umowa przedwstępna nie będzie mogła 
wywołać niekorzystnych dla nas konsekwencji w formie kary umownej. 

3. Bruksela – „orientacyjne czynsze referencyjne”
Od 2 grudnia 2021., niezależnie od tego, czy jest się najemcą, czy osobą wynajmu-
jącą, można dokładniej oszacować czynsz w odniesieniu do cen rynkowych oraz 
charakterystyki danej nieruchomości. Na mocy nowych przepisów, jeśli zawiera-
my umowę najmu w Regionie Stołecznym Brukseli, obowiązkowo należy zawrzeć 
w umowie wysokość czynszu referencyjnego. 
Jest to szacunkowa wartość (niewiążąca prawnie!), którą można znaleźć na stronie 
loyers.brussels i która zależy w szczególności od lokalizacji, stanu nieruchomo-
ści, powierzchni oraz liczby pokoi. Różnice w cenie najmu mogą być także uwarun-
kowane dodatkowymi elementami, takimi jak dobry poziom wydajności energe-
tycznej (PEB A do D), garaż, taras, panele słoneczne itp. Przewidziano również 
dodatkowe czynniki wpływające na wyższy czynsz, np. wyjątkowy widok z okna.
Należy zauważyć, że ten orientacyjny czynsz referencyjny nie jest wiążący, 
ma jedynie charakter poglądowy. Wynajmujący może więc dowolnie ustalać 
wysokość czynszu.

4. Zmiany w opodatkowaniu od nabycia 
nieruchomości we Flandrii

Dobra wiadomość – opłaty rejestracyjne przy zakupie domu rodzinnego we Flandrii 
od 1 stycznia 2022 r. zostają zredukowane z 6% do 3%. Warunek? Nie można 
posiadać żadnej innej własności lub – jeśli się taką posiada – należy ją sprzedać 
w ciągu 1 roku od nabycia domu rodzinnego we Flandrii.
Jeśli dodatkowo przeprowadzimy całkowitą renowację energetyczną nierucho-
mości, skorzystamy z jeszcze korzystniejszej stawki 1% (zamiast 5%)! Stawka ta 
dotyczy tak zwanych „poważnych prac modernizacyjnych”. Więcej informacji na 
stronie Energiesparen.be.
Jeśli mamy już dom, którego nie chcemy sprzedawać, ale chcemy zainwestować 
w drugi dom lub nieruchomość inwestycyjną, od 1 stycznia 2022 r. będziemy mu-
sieli uiścić podatek w wysokości 12% zamiast 10%.

5. Oświadczenie o posiadanej nieruchomości  
za granicą

Organy podatkowe zmieniają przepisy dotyczące nieruchomości posiadanej za 
granicą. Od roku podatkowego 2022 dochód do opodatkowania z nieruchomości 
położonych za granicą będzie ustalany na podstawie dochodu katastralnego.
Jeśli ktoś nabył nieruchomość za granicą przed 1 stycznia 2021 r., miał czas do 
31 grudnia 2021 r., aby zgłosić to organom podatkowym pod groźbą kary admini-
stracyjnej w wysokości od 250 do 3000 euro. Jeśli ktoś nabył nieruchomość za gra-
nicą po 1 stycznia 2021 r., musi to zgłosić z własnej inicjatywy w ciągu 4 miesięcy 
od zakupu również pod groźbą kary finansowej.
Po otrzymaniu deklaracji o nabyciu nieruchomości poza Belgią administracja ustali 
dochód katastralny dla każdej nieruchomości znajdującej się za granicą. Ten nowy 
dochód katastralny zostanie wykorzystany w deklaracji IPP (podatek od osób fi-
zycznych), którą należy złożyć w 2022 r. (w odniesieniu do dochodu za rok 2021).

Agnieszka Sità
prawnik w ASBL Trampolina,

współpracownik Kancelarii Notarialnej w Brukseli
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	Obywatel polski posiadający równocześnie obywatel-
stwo innego państwa ma wobec państwa polskiego takie 
same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie 
obywatelstwo polskie. 

	Zasada wyłączności obywatelstwa polskiego związana jest 
ściśle z zagadnieniem podwójnego (lub wielokrotnego) oby-
watelstwa oraz stanowi dyrektywę kolizyjną w przypadku 
jego zaistnienia. W praktyce oznacza to, że obywatel polski 
może mieć równocześnie obywatelstwo polskie i obywatel-
stwo państwa obcego, ale nawet wówczas ma wobec RP 
takie same prawa i obowiązki, jak osoba posiadająca wy-
łącznie obywatelstwo polskie, tj. nie może wobec władz 
polskich powoływać się ze skutkiem prawnym na posia-
dane równocześnie obywatelstwo obce lub na wynikające 
z niego prawa i obowiązki. Tym samym obywatel polski nie 
może skutecznie powoływać się przed władzami i organa-
mi polskimi, że jest obywatelem drugiego państwa, i żą-
dać traktowania go jak cudzoziemca. W świetle polskiego 
prawa będzie on zawsze uważany wyłącznie za obywatela 
polskiego mimo posiadania obywatelstwa innego państwa. 
Oznacza to, że jeżeli organy państwa powezmą wiedzę, iż 

dana osoba ma obywatelstwo polskie, obowiązane są trak-
tować ją jak obywatela polskiego. Warto przy tym dodać, 
że zasada wyłączności własnego obywatelstwa obowiązuje 
w większości państw na świecie.

	Jako przykład można podać wymogi formalne, jakie należy 
spełnić, przekraczając granicę Polski. Osoba, która w trak-
cie odprawy paszportowej powoła się na fakt posiadania 
polskiego obywatelstwa, powinna przedstawić ważny pol-
ski dokument podróży (paszport, dowód osobisty – w przy-
padku podróży do krajów strefy Schengen). Straż Granicz-
na informuje, że jeśli pomimo posiadania obywatelstwa 
polskiego osoba będąca jednocześnie obywatelem innego 
państwa zdecyduje się na legitymowanie się dokumentem 
podróży wydanym przez władze tego państwa, to powinna 
mieć na uwadze, że w takiej sytuacji będą dotyczyły jej przy 
przekraczaniu granicy RP wymogi, które powinni spełnić 
obywatele państw trzecich. Przykładowo ograniczony bę-
dzie czas dozwolonego pobytu w RP (czyli 90 dni w okre-
sie 180-dniowym), którego przekroczenie będzie uznane za 
naruszenie prawa skutkujące sankcjami. Należy podkreślić, 
że jeżeli w trakcie czynności przy odprawie granicznej przy 
wyjeździe z Polski funkcjonariusz Straży Granicznej ustali, że 
osoba zainteresowana posiada także obywatelstwo polskie, 
będzie ją traktował wyłącznie jako obywatela polskiego.

	Wejście w związek małżeński z obywatelem innego kraju 
nie powoduje automatycznie zmiany obywatelstwa współ-
małżonka. W celu zmiany obywatelstwa należy wcześniej 
zrzec się dotychczasowego. Jest to sytuacja zasadniczo inna 
niż opisana powyżej, gdyż w tym wypadku dana osoba po-
zostaje tylko przy jednym obywatelstwie, nowo wybranym. 
Zrzeczenie się polskiego obywatelstwa następuje poprzez 
złożenie stosownego wniosku za pośrednictwem wojewody 
lub konsula, jeśli wniosek jest składany poza granicami RP.

	Kwestię obywatelstwa i praw małżonka pochodzącego spoza 
Unii Europejskiej reguluje szereg aktów prawnych. Z art. 34 
Konstytucji RP wynika, że obywatel polski nie może utracić  

PRAWO

Nowe obywatelstwo  
a zmiana obywatelstwa

obywatelstwa inaczej niż przez zrzeczenie się go. Zawar-
cie związku małżeńskiego z obcokrajowcem powoduje, że 
obydwoje małżonkowie pozostają przy swoich obywatel-
stwach, chyba że zdecydują inaczej. Wniosek o nadanie 
obywatelstwa polskiego małżonek-obcokrajowiec może 
złożyć za pośrednictwem wojewody lub konsula, osobiście 
lub korespondencyjnie.

	We wszelkiego typu sprawach z tzw. elementem zagranicz-
nym, takich jak zawarcie czy rozwiązanie małżeństwa po-
między obywatelem polskim i obcokrajowcem, sprawach 
spadkowych czy podziałach majątku rozlokowanego w róż-
nych państwach w rachubę będą wchodziły przepisy mię-
dzynarodowe, gdzie kwestia posiadanego obywatelstwa 
również może mieć znaczenie. W polskiej ustawie prawo 
prywatne międzynarodowe utrzymana została dominują-
ca rola łącznika opartego na obywatelstwie w dziedzinie 
prawa osobowego, stosunków rodzinnych i spraw spad-
kowych. W świetle tej ustawy preferowane jest polskie 
obywatelstwo w przypadku osób posiadających obywatel-
stwa wielu państw, z których jednym jest obywatelstwo 
polskie. Zgodnie z art. 2 ust. 1, jeżeli ustawa przewiduje 
właściwość prawa ojczystego, obywatel polski podlega 
prawu polskiemu, chociażby prawo innego państwa uzna-
wało go za obywatela tego państwa. W przypadku cudzo-
ziemców posiadających obywatelstwo wielu państw (tj. gdy 
żadne z nich nie jest obywatelstwem polskim) stosowana 
jest reguła najściślejszego związku. Uzupełnia ona łącznik 
obywatelstwa. Sąd powinien wtedy wziąć pod uwagę cało-
kształt kryteriów dotyczących danej osoby. 

	W przypadku zaś wspólnie posiadanego przez małżonków 
obywatelstwa łącznik oparty na wspólnym obywatelstwie 
decyduje wtedy o zastosowaniu tego prawa. Pomija się 
więc wspólne miejsce zamieszkania czy zwykłego pobytu 
stron. Ponadto nie dochodzi wtedy do preferowania pol-
skiego obywatelstwa. Przykładem jest sytuacja, gdy jeden 
z małżonków ma obywatelstwo polskie i belgijskie, na-
tomiast drugi – wyłącznie belgijskie. Prawem właściwym 
będzie prawo belgijskie, niezależnie od tego, czy oboje 
zamieszkują lub mają miejsce zwykłego pobytu na terenie 
Polski. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy małżonkowie są 
obywatelami kilku tych samych państw. 

	Należy mieć na uwadze, że obywatelstwo nie jest tak samo 
definiowane w prawach wewnętrznych różnych państw. 
O tym, którego państwa obywatelem jest dana osoba fi-
zyczna, rozstrzyga prawo tego państwa. 

Agnieszka Hajdukiewicz
radca prawny

Na podstawie:
– ustawa z dnia 2.04.2009 r. o obywatelstwie polskim,
– ustawa z dnia 4.02.2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe,
– https://powroty.gov.pl/-/podwojne-obywatelstwo-a-podroz-do-

-polski-i-wyjazd-z-rp

Z różnych przyczyn życiowych obywatele polscy decydują się na dodatkowe obywatelstwo lub wręcz 
na zmianę obywatelstwa – zrzeczenie się dotychczasowego i przyjęcie obywatelstwa innego państwa. 
Najczęściej do takich sytuacji dochodzi na skutek długoletniego zamieszkiwania w innym kraju lub za-
warcia związku małżeńskiego z obcokrajowcem. 

Prawo polskie przyjmuje zasadę dopuszczalności wielości obywatelstw przy utrzymaniu bezwzględne-
go priorytetu obywatelstwa polskiego. Obywatele polscy przyjmujący nowe obywatelstwo i niezrzeka-
jący się dotychczasowego obywatelstwa pozostają wciąż obywatelami państwa polskiego.
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	Obywatel polski posiadający równocześnie obywatel-
stwo innego państwa ma wobec państwa polskiego takie 
same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie 
obywatelstwo polskie. 

	Zasada wyłączności obywatelstwa polskiego związana jest 
ściśle z zagadnieniem podwójnego (lub wielokrotnego) oby-
watelstwa oraz stanowi dyrektywę kolizyjną w przypadku 
jego zaistnienia. W praktyce oznacza to, że obywatel polski 
może mieć równocześnie obywatelstwo polskie i obywatel-
stwo państwa obcego, ale nawet wówczas ma wobec RP 
takie same prawa i obowiązki, jak osoba posiadająca wy-
łącznie obywatelstwo polskie, tj. nie może wobec władz 
polskich powoływać się ze skutkiem prawnym na posia-
dane równocześnie obywatelstwo obce lub na wynikające 
z niego prawa i obowiązki. Tym samym obywatel polski nie 
może skutecznie powoływać się przed władzami i organa-
mi polskimi, że jest obywatelem drugiego państwa, i żą-
dać traktowania go jak cudzoziemca. W świetle polskiego 
prawa będzie on zawsze uważany wyłącznie za obywatela 
polskiego mimo posiadania obywatelstwa innego państwa. 
Oznacza to, że jeżeli organy państwa powezmą wiedzę, iż 

dana osoba ma obywatelstwo polskie, obowiązane są trak-
tować ją jak obywatela polskiego. Warto przy tym dodać, 
że zasada wyłączności własnego obywatelstwa obowiązuje 
w większości państw na świecie.

	Jako przykład można podać wymogi formalne, jakie należy 
spełnić, przekraczając granicę Polski. Osoba, która w trak-
cie odprawy paszportowej powoła się na fakt posiadania 
polskiego obywatelstwa, powinna przedstawić ważny pol-
ski dokument podróży (paszport, dowód osobisty – w przy-
padku podróży do krajów strefy Schengen). Straż Granicz-
na informuje, że jeśli pomimo posiadania obywatelstwa 
polskiego osoba będąca jednocześnie obywatelem innego 
państwa zdecyduje się na legitymowanie się dokumentem 
podróży wydanym przez władze tego państwa, to powinna 
mieć na uwadze, że w takiej sytuacji będą dotyczyły jej przy 
przekraczaniu granicy RP wymogi, które powinni spełnić 
obywatele państw trzecich. Przykładowo ograniczony bę-
dzie czas dozwolonego pobytu w RP (czyli 90 dni w okre-
sie 180-dniowym), którego przekroczenie będzie uznane za 
naruszenie prawa skutkujące sankcjami. Należy podkreślić, 
że jeżeli w trakcie czynności przy odprawie granicznej przy 
wyjeździe z Polski funkcjonariusz Straży Granicznej ustali, że 
osoba zainteresowana posiada także obywatelstwo polskie, 
będzie ją traktował wyłącznie jako obywatela polskiego.

	Wejście w związek małżeński z obywatelem innego kraju 
nie powoduje automatycznie zmiany obywatelstwa współ-
małżonka. W celu zmiany obywatelstwa należy wcześniej 
zrzec się dotychczasowego. Jest to sytuacja zasadniczo inna 
niż opisana powyżej, gdyż w tym wypadku dana osoba po-
zostaje tylko przy jednym obywatelstwie, nowo wybranym. 
Zrzeczenie się polskiego obywatelstwa następuje poprzez 
złożenie stosownego wniosku za pośrednictwem wojewody 
lub konsula, jeśli wniosek jest składany poza granicami RP.

	Kwestię obywatelstwa i praw małżonka pochodzącego spoza 
Unii Europejskiej reguluje szereg aktów prawnych. Z art. 34 
Konstytucji RP wynika, że obywatel polski nie może utracić  

PRAWO

Nowe obywatelstwo  
a zmiana obywatelstwa

obywatelstwa inaczej niż przez zrzeczenie się go. Zawar-
cie związku małżeńskiego z obcokrajowcem powoduje, że 
obydwoje małżonkowie pozostają przy swoich obywatel-
stwach, chyba że zdecydują inaczej. Wniosek o nadanie 
obywatelstwa polskiego małżonek-obcokrajowiec może 
złożyć za pośrednictwem wojewody lub konsula, osobiście 
lub korespondencyjnie.

	We wszelkiego typu sprawach z tzw. elementem zagranicz-
nym, takich jak zawarcie czy rozwiązanie małżeństwa po-
między obywatelem polskim i obcokrajowcem, sprawach 
spadkowych czy podziałach majątku rozlokowanego w róż-
nych państwach w rachubę będą wchodziły przepisy mię-
dzynarodowe, gdzie kwestia posiadanego obywatelstwa 
również może mieć znaczenie. W polskiej ustawie prawo 
prywatne międzynarodowe utrzymana została dominują-
ca rola łącznika opartego na obywatelstwie w dziedzinie 
prawa osobowego, stosunków rodzinnych i spraw spad-
kowych. W świetle tej ustawy preferowane jest polskie 
obywatelstwo w przypadku osób posiadających obywatel-
stwa wielu państw, z których jednym jest obywatelstwo 
polskie. Zgodnie z art. 2 ust. 1, jeżeli ustawa przewiduje 
właściwość prawa ojczystego, obywatel polski podlega 
prawu polskiemu, chociażby prawo innego państwa uzna-
wało go za obywatela tego państwa. W przypadku cudzo-
ziemców posiadających obywatelstwo wielu państw (tj. gdy 
żadne z nich nie jest obywatelstwem polskim) stosowana 
jest reguła najściślejszego związku. Uzupełnia ona łącznik 
obywatelstwa. Sąd powinien wtedy wziąć pod uwagę cało-
kształt kryteriów dotyczących danej osoby. 

	W przypadku zaś wspólnie posiadanego przez małżonków 
obywatelstwa łącznik oparty na wspólnym obywatelstwie 
decyduje wtedy o zastosowaniu tego prawa. Pomija się 
więc wspólne miejsce zamieszkania czy zwykłego pobytu 
stron. Ponadto nie dochodzi wtedy do preferowania pol-
skiego obywatelstwa. Przykładem jest sytuacja, gdy jeden 
z małżonków ma obywatelstwo polskie i belgijskie, na-
tomiast drugi – wyłącznie belgijskie. Prawem właściwym 
będzie prawo belgijskie, niezależnie od tego, czy oboje 
zamieszkują lub mają miejsce zwykłego pobytu na terenie 
Polski. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy małżonkowie są 
obywatelami kilku tych samych państw. 

	Należy mieć na uwadze, że obywatelstwo nie jest tak samo 
definiowane w prawach wewnętrznych różnych państw. 
O tym, którego państwa obywatelem jest dana osoba fi-
zyczna, rozstrzyga prawo tego państwa. 

Agnieszka Hajdukiewicz
radca prawny

Na podstawie:
– ustawa z dnia 2.04.2009 r. o obywatelstwie polskim,
– ustawa z dnia 4.02.2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe,
– https://powroty.gov.pl/-/podwojne-obywatelstwo-a-podroz-do-

-polski-i-wyjazd-z-rp

Z różnych przyczyn życiowych obywatele polscy decydują się na dodatkowe obywatelstwo lub wręcz 
na zmianę obywatelstwa – zrzeczenie się dotychczasowego i przyjęcie obywatelstwa innego państwa. 
Najczęściej do takich sytuacji dochodzi na skutek długoletniego zamieszkiwania w innym kraju lub za-
warcia związku małżeńskiego z obcokrajowcem. 

Prawo polskie przyjmuje zasadę dopuszczalności wielości obywatelstw przy utrzymaniu bezwzględne-
go priorytetu obywatelstwa polskiego. Obywatele polscy przyjmujący nowe obywatelstwo i niezrzeka-
jący się dotychczasowego obywatelstwa pozostają wciąż obywatelami państwa polskiego.
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 +32 466 901 702
 epe.bruksela@gmail.com

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

+32 466 901 702

 

PO POLSKU

NIEBIESKA LINIA
DLA CIEBIE

PRZEŁAM Z NAMI
SWOJĄ CISZĘ:
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vertaling

Polski konsultant w CM Sint-Michelsbond

Dostępny w każdy wtorek i czwartek

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

Program pielęgnacyjny
Program pielęgnacyjny – zorgtraject – to umowa pomiędzy przewlekle chorym pacjentem, jego lekarzem rodzinnym i lekarzem specjalistą zaj-
mującym się leczeniem. Lekarze konsultują się regularnie. Pozwala im to na koordynowanie i monitorowanie opieki i leczenia pacjenta. 

Dla kogo przeznaczony jest program pielęgna-
cyjny?
Program pielęgnacyjny jest przeznaczony dla pacjentów z cukrzycą typu 2 
oraz wybranych pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek.

Cukrzyca typu 2
Możesz przystąpić do programu opieki, jeśli: 
• przyjmujesz insulinę w postaci co najmniej jednego, a maksymalnie 

dwóch wstrzyknięć dziennie; 
• otrzymujesz leczenie mimetykami inkretyn lub rozważasz podobne 

leczenie,
• leczenie tabletkami stało się niewystarczające i należy rozważyć lecze-

nie insuliną.
Nie możesz przystąpić do programu opieki, jeśli: 
• jesteś w ciąży (lub chcesz w nią zajść), 
• masz cukrzycę typu 1.
Przewlekła niewydolność nerek
Możesz przystąpić do programu pielęgnacyjnego, jeśli:
• masz przewlekłą niewydolność nerek w ciężkim stadium (GFR < 45, 

dwukrotnie oznaczoną na podstawie analizy krwi), 
• masz przewlekłą niewydolność nerek z białkomoczem powyżej 1 g/dobę 

(określona dwukrotnie przez analizę moczu),
• masz co najmniej 18 lat,
• nie byłeś poddawany dializie ani przeszczepowi nerek.

Jakie są korzyści z programu pielęgnacyjnego?
Program oferuje pacjentowi wiele korzyści, w tym finan-
sowych:
• Twoje leczenie jest dostosowane do konkretnej sytuacji zdrowotnej.
• Uzyskasz lepszy wgląd w swój stan i będziesz bardziej zaangażowany 

w jego kontrolę.
• Koszty leczenia, konsultacje z lekarzem rodzinnym i lekarzem specjali-

stą zostaną zwrócone w całości (również wkład pacjenta) przez CM.
Uwaga: CM zwraca jedynie oficjalną stawkę za konsultację. Jeśli twój 
lekarz naliczy opłatę wyższą niż oficjalna stawka (ponieważ nie ma umowy 
lub jest częściowo zakontraktowany), sam pokryjesz wszelkie dodatkowe 
koszty.
Dodatkowo pacjent korzystający z programu pielęgnacyjnego ma ułatwiony 
dostęp do niezbędnych narzędzi medycznych (np. miernik poziomu glukozy 
czy ciśnieniomierz) oraz zapewniony szybszy zwrot poniesionych kosztów. 
W przypadku cukrzycy typu 2 możliwa jest również refundacja dwóch sesji 
w roku z dietetykiem i podologiem. 

Jak rozpocząć program pielęgnacyjny?
Aby rozpocząć program pielęgnacyjny, należy podpisać stosowną umowę. 
Jest to pisemne zobowiązanie na czas nieokreślony. Lekarz rodzinny spo-
rządzi taką umowę dotyczącą programu pielęgnacyjnego w porozumieniu 
z tobą i lekarzem specjalistą. Umowa ta powinna zostać podpisana przez:
• ciebie (czyli pacjenta),

• twojego lekarza rodzinnego,
• twojego lekarza specjalistę.
Twój lekarz rodzinny dostarcza CM kopię podpisanej umowy o programie 
pielęgnacyjnym. W dniu, w którym CM otrzyma kopię, rozpoczyna się 
proces opieki (pod warunkiem że umowa została sporządzona całkowicie 
zgodnie z przepisami). Lekarz doradca CM poinformuje cię, kiedy umowa 
wejdzie w życie. Masz całkowitą swobodę decydowania, czy i kiedy zawie-
rasz umowę dotyczącą programu pielęgnacyjnego. Porozmawiaj o tym z 
lekarzem.
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12 grudnia 2021 r. w Woluwe Saint 
Pierre w Brukseli została zorgani-
zowana wystawa prac plastycznych 
dzieci uczęszczających na zajęcia do 
Factory of Iden� ty asbl.

Ze względu na obecną niełatwą sytuację 
przygotowania do wydarzenia trwały od 
kilku miesięcy i spotykały się z różnymi 
trudnościami. Jednak w efekcie końcowym 
udało się zorganizować piękny, dwugo-
dzinny wieczór, na którym zaprezentowa-
no aż 90 prac artystycznych 24 studentów 
w wieku od 5 do 11 lat. 

Oprawione prace, wykonane na kanwach 
i kartonach, zalały dwa duże pomieszcze-
nia starej willi Centre Communautaire 
Crousse pięknymi kolorami, a atmosfera 
wystawy była doniosła.

Młodzi artyści zaprezentowali swoje naj-
lepsze lub najbardziej ukochane prace, 
które udało im się stworzyć pod okiem in-
struktorów w ciągu zeszłego roku. Martwa 
natura, pejzaże i abstrakcje wykonywane 
były techniką suchych i olejnych pasteli, 
ołówkiem, węglem, farbami akrylowymi... 

Powstawały w naszym atelier lub na łonie 
natury, a ich twórcy musieli nauczyć się 
cierpliwości i dyscypliny artystycznej oraz 
opanować zasady, które pozwolą im dalej 
doskonalić się w tej dziedzinie. 

Wszystko skończyło się pięknie. Artyści 
uwierzyli w swoje możliwości, rodzice 
rośli w dumę, a my, organizatorzy, upew-
niliśmy się, że jesteśmy na dobrej drodze. 
Wystawa uwieńczyła pierwszy rok działal-
ności stowarzyszenia. 

Zaczynamy rok następny i zapraszamy do 
nas dzieci, które chciałyby spróbować ar-
tystycznego smaku życia, spotkać nowych 
przyjaciół i po prostu – dobrze się bawić.

Dziękujemy wszystkim za pomoc, dobre 
słowa i przychylność.

Do siego roku 2022!

Agata Morawiec

foto: Agnieszka Łozińska

Factory of Iden� ty asbl 
Rue au Bois 11, 1150 Bruxelles
factory.asbl.be@gmail.com
+32 484 09 13 14 
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14 lutego...

Poszukujemy i zatrudniamy pracowników bez godzin!



W sobotę 13 listopada 2021 r. odbyła się w na-
szej szkole uroczystość upamiętniająca 103. 
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Przez 123 lata naszej Ojczyzny nie było na ma-
pach Europy. 11 listopada 1918 r., dzięki naszym 
przodkom, odzyskaliśmy upragnioną wolność. 
Jest to dla nas Polaków szczególny i ważny dzień. 
Aby okazać szacunek i wdzięczność oraz podkre-
ślić, że pamiętamy o tym wydarzeniu, w naszej 
szkole odbyły się lekcje o tematyce patriotycznej. 
Następnie wszyscy, na dziedzińcu szkoły, wzięli-
śmy udział w akademii. Uroczystość rozpoczęła 
się od słowa wstępnego, które wygłosił Kierow-
nik szkoły – Pan Radosław Wasiński. Następnie 
kilkoro uczniów przypomniało nam wydarzenia 
historyczne związane z odzyskaniem niepodle-
głości oraz wspólnie zaśpiewaliśmy hymn Polski. 
Patriotyczny charakter uroczystości podkreślały 
plakaty przygotowane przez uczniów i biało-
-czerwone flagi. Tego dnia gościliśmy w naszej 
szkole Pierwszą Brukselską Drużynę Harcerzy 
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego.

V Międzypokoleniowe Śpiewanie  
Pieśni Patriotycznych

w Szkole im. Joachima Lelewela  
przy Ambasadzie RP w Brukseli

NASZE SZKOŁY

Podczas uroczystości śpiewaliśmy także inne 
pieśni: „Marsz Pierwszej Brygady”, „Serce w ple-
caku”, „Warszawiankę” i „O mój rozmarynie”. 
Uroczystość uświetnił  występ ucznia naszej 
szkoły, który zagrał na klarnecie utwory „Płynie 
Wisła płynie” oraz „Jak długo na Wawelu”. 

Również uczniowie klas środowych mogli upa-
miętnić to szczególne święto. Nasza szkoła wzię-
ła bowiem udział w akcji „Szkoła do hymnu”.

Wszyscy pokazaliśmy jak bardzo jesteśmy dum-
ni z bycia Polakami. Niech żyje wolna i niepod-
legła Polska! 

Kornelia Słokotowicz
Błażej Janecki

uczniowie klasy 7d Szkoły Polskiej  
im. Joachima Lelewela 

przy Ambasadzie RP w Brukseli

https://bruksela.orpeg.pl/
www.facebook.com/szkola.lelewelawbrukseli
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DOM

Budowanie zgodnie z prawem
czyli kilka słów o pozwoleniu  
   na budowę i samowoli budowlanej 

Mieszkasz w Brukseli? Chcesz wybudować 
lub wyremontować dom? A może już wyko-
nałeś pewne prace? Wstawiłeś nowe okna, 
przerobiłeś dach, zburzyłeś ścianę nośną 
lub zabudowałeś taras, tak by powiększyć 
salon? Tylko że przedtem nie uzyskałeś po-
zwolenia, bo nie wiedziałeś, że jest koniecz-
ne, lub „zapomniałeś”? Bez względu na 
nieświadomość złamania prawa czy dobrą 
wolę, niektóre z takich prac wykonanych 
samowolnie stanowią wykroczenie i mogą 
nas dużo kosztować – jeśli nie dziś, to na 
pewno w przyszłości, np. w chwili sprze-
daży budynku. Aby uniknąć kłopotliwej sy-
tuacji i przeprowadzić remont lub budowę 
zgodnie z prawem, najlepiej wcześniej do-
wiedzieć się, czy należy uzyskać pozwolenie 
na budowę. A co zrobić w przypadku samo-
woli budowlanej? Czy da się to jeszcze „na-
prawić”? Wszystkiego dowiesz się z tego 
artykułu. Ale po kolei. Czym jest pozwole-
nie na budowę i kiedy jest konieczne? 

Pozwolenie na budowę – kiedy jest 
niezbędne i jak je uzyskać?
Chcąc budować zgodnie z przepisami 
i ustrzec się posądzenia o samowolę bu-
dowlaną, powinniśmy się odpowiednio 

-	 wycinka lasu,

-	 wycinka pojedynczych wysokich drzew,

-	 usuwanie lub zmiana roślinności na 
terenie znajdującym się decyzją władz 
prowincjonalnych w granicach obszaru 
chronionego,

-	 składowanie na terenie: jednego lub 
więcej pojazdów; złomu; materiałów 
i odpadów samochodowych; pojazdów 
lub przyczep samochodowych przezna-
czonych na cele reklamowe; obiektów 
mobilnych, które można wykorzystać 
do zamieszkania (przyczepy, samocho-
dy kempingowe, namioty).

Niektóre działania budowlane zwolnione 
są z obowiązku pozyskania pozwolenia na 
budowę. Te „drobne prace” powszechnie 
określa się w przepisach jako „czyny i dzieła 
drugorzędnego znaczenia”. Można je zna-
leźć w rozporządzeniu władz prowincjonal-
nych, np. Regionu Stołecznego Brukseli.

Czym jest samowola budowlana
Według definicji, jak już wspominaliśmy, 
samowola to wszystkie te prace i działania 
budowlane, które przeprowadzone zosta-
ły bez uzyskania wymaganego pozwolenia 
na budowę lub zgłoszenia o rozpoczęciu 
prac budowlanych. Należy pamiętać, że 
konieczność pozyskania pozwoleń i zgło-
szenia prac nie dotyczy wyłącznie nowo 
projektowanych budynków lub ich części 
– również wszelkie zmiany wprowadzane 
w istniejących obiektach wymagają sto-
sownych pozwoleń. Wiele postępowań 
sądowych wiąże się właśnie z takimi przy-
padkami prac nad modernizowaną i prze-
budowywaną architekturą. Planowanie 
urbanistyczne to sprawa zregionalizo-
wana, np. odrębnie dla regionu Brukseli 
i odrębnie dla Walonii. Jednak każde roz-
porządzenie – na poziomie województw, 
ale także gmin w Belgii – warunkuje uzy-

wcześniej ubiegać o pozyskanie z urzę-
du decyzji o pozwoleniu na budowę. Jest 
ono niezbędne nie tylko w przypadku prac 
związanych z budową całkowicie nowego 
budynku, ale także remontem istniejące-
go oraz zmianami w jego wnętrzu lub bez-
pośrednim otoczeniu. Aby uzyskać zgodę 
z urzędu, należy złożyć odpowiedni wnio-
sek, co wiąże się z koniecznością załączenia 
do zgłoszenia projektu architektonicznego 
sporządzonego i podpisanego przez archi-
tekta. To dlatego współpraca z architektem 
jest niezbędna już na wczesnym etapie 
większości prac budowlanych.

Zgody na budowę wymagają wszystkie 
prace konstrukcyjne i rozbiórkowe, reno-
wacje, przekształcenia oraz zmiany prze-
znaczenia budynku. W praktyce oznacza 
to, że konieczność uzyskania pozytywnej 
decyzji władz regionu przed rozpoczęciem 
jakichkolwiek robót stanowi ogólnie przy-
jętą regułę. Tylko w wyjątkowych przy-
padkach możemy zostać zwolnieni z tego 
obowiązku. W Belgii warunki przyznawa-
nia zgody na budowę oraz zakres prac, 
których ona dotyczy, określone są przez 
CoBAT (art. 98). 

Prace wymagające w Belgii pozwolenia na 
budowę:

-	 budowa i umieszczenie stałych instala-
cji na terenie,

-	 przekształcenie istniejącej konstrukcji,

-	 rozbiórka istniejącej konstrukcji,

-	 rekonstrukcja,

-	 zmiana przeznaczenia całości lub części 
nieruchomości (nawet bez konieczno-
ści działań budowlanych),

-	 zmiana sposobu użytkowania obiektu 
(zmiana ta musi także figurować na li-
ście przyjętej przez władze),

-	 zmiana liczby mieszkań w istniejącym 
budynku,

-	 znaczące zmiany ukształtowania terenu,
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skanie pozwolenia od wielu aktów i prac 
(rozbudowa, budowa i rozbiórka). 

W przypadku  samowoli  główny  problem 
właścicieli nieruchomości polega na tym, 
że  często  nie  są  nawet  świadomi,  że  ich 
postępowanie jest niezgodnie z prawem. 
Powszechnie  panuje  przekonanie,  że  je-
żeli  budynek  już  stoi,  to  możemy  bez 
ograniczeń  decydować  o  jego  użytkowa-
niu oraz ewentualnych przekształceniach. 
Nic  bardziej  mylnego.  Zmiana  podziału 
lokali,  powiększenie  budynku  o  kolejne 
lokale mieszalne,  zwiększenie  istniejącej 
przestrzeni  mieszkaniowej,  a  nawet  do-
budowa  tarasu  –  wszystko  to  związane 
jest  z  koniecznością  pozyskania  odpo-
wiednich pozwoleń  i opinii.  To,  jakie de-
cyzje i pozwolenia są konieczne do reali-
zacji konkretnych inwestycji, regulowane 
jest  przez  obowiązujące w danym  regio-
nie przepisy budowlane.

Podobnie  jak  w  każdym  innym  aspekcie 
prawa  niewiedza,  nieznajomość  aktual-
nych  przepisów  lub  ich  nieintencjonalne 
łamanie  nie  stanowi  żadnego  wytłuma-
czenia,  a  już  na  pewno  nie  jest  czynni-
kiem  łagodzącym  w  przypadku  wszczę-
cia  postępowania.  Inwestor,  podejmując 
prace,  powinien  postępować  rozsądnie 
i  zgodnie z prawem, dokładnie  tak samo 
jak w każdej innej dziedzinie życia.

Samowole budowlane  jako przestępstwa 
są  kierowane  do  prokuratury.  Ta  może 
zdecydować, że bezzwłocznie należy:

	przywrócić  budynek  lub  lokal  do  po-
przedniego stanu,

	zrealizować prace, które doprowadzą do 
akceptacji aktualnego stanu obiektu,

	wypłacić  równowartość  zysku  kapita-
łowego  nabytego  przez  nieruchomość 
w wyniku pracy wykonanej bez pozwo-
lenia na budowę,

	obciążyć  właściciela  obiektu  karą  fi-
nansową  za  wykonanie  prac  bez  po-
zwolenia.

W regionie Brukseli
Reforma Cobat (kodeks planowania prze-
strzennego  Brukseli)  przewiduje,  że  nie-
legalne  działania  i  prace  przedawniają 
się  po  10  latach.  Jednak  przedawnienie 
dotyczy wyłącznie karnych skutków prze-
stępstwa. Administracyjnie uregulowanie 
sprawy pozostaje niezbędne. Oznacza to, 
że  urzędnik  nakładający  sankcje  może 

nadal nakładać kary administracyjne  (od 
250 do 100 tys. euro), a w skrajnych przy-
padkach można nałożyć przywrócenie lo-
kalu do stanu pierwotnego.

Ale  uwaga,  Cobat  rozróżnia  dwa  rodzaje 
wykroczeń:

1.  Osoba,  która  nieświadomie  nabywa 
mienie obciążone przestępstwem, nie 
może być ścigana. Z drugiej strony sta-
nie się ścigana, jeśli nie zakończy naru-
szenia w odpowiednim terminie, gdy 
tylko zostanie o nim poinformowana.

2.  Osoby,  które  są  świadome  sytuacji 
przy nabywaniu mienia, mogą podle-
gać postępowaniu karnemu. Przestęp-
stwo  będzie  przedawnione  po  upły-
wie 10 lat (od zakończenia nielegalnej 
pracy).

Autor  nielegalnych  zmian  nie  może 
w  żadnym  wypadku  skorzystać  z  okresu 
przedawnienia,  co  nie  uniemożliwia  mu 
ubiegania się o zezwolenie na legalizację.

W regionie Walonii
Nowy  Kodeks  Rozwoju  Terytorialnego 
(CoDT) obowiązujący w Walonii przewiduje:

1.  Amnestia przewidziana jest dla spraw 
przed  1  marca  1998  r.  Jeżeli  nie  zo-
stanie  wszczęte  żadne  postępowanie 
karne,  cywilne  lub  administracyjne 
w  związku  z  czynnościami  i  pracami 
wykonanymi lub wzniesionymi przed 
tą datą, właściciel niczym już nie ryzy-
kuje. Amnestia  jest udzielana  z mocy 
prawa, ale nie oznacza to, że admini-
stracja  uwierzy  właścicielowi  na  sło-
wo (co do terminu). Być może będzie 
musiał przedstawić dowody.

2.  Dwudziestoletni  okres  przedawnie-
nia w przypadku wydarzeń po 1998 r. 
„Okres  ten ma  na  celu  uregulowanie 
sytuacji,  które  pierwotnie  były  sa-
mowolą,  ale  nie  wywołały  reakcji  ze 
strony lokalnych mieszkańców lub ad-
ministracji – upływ czasu prowadzi do 
automatycznego uregulowania. 

Legalizacja prac, które 
przeprowadzono bez pozwolenia  
na budowę
Wszystkie prace budowlane związane z  in-
gerencją w formę budynku lub zmianą jego 
przeznaczenia  wymagają  odpowiedniego 

zezwolenia od regionalnych władz. Wszczę-
cie prac pomimo braku pozyskania zgody 
z urzędu traktowane jest jak przestępstwo, 
ale  istnieją  przypadki,  w  których  prawo 
w Belgii dopuszcza możliwość wydania po-
zwolenia  już po  zakończeniu prac. Dotyczy 
to  jednak  tylko  budynków,  które  spełniają 
wszystkie poniższe warunki konieczne:

	wszystkie  działania  i  prace  wykonane 
w  obiekcie  muszą  być  zgodne  z  prze-
pisami  budowlanymi  obowiązującymi 
w czasie wydawania decyzji,

	należy wykazać, że obszar działki został 
zagospodarowany zgodnie z warunkami 
zagospodarowania terenu dla danego 
obszaru (np. wysokość budynku, kształt 
dachu, zachowana linia zabudowy itp.).

Wydanie  pozwolenia  odbywa  się  na  po-
dobnych  zasadach  jak  przed  budową. 
Decyzja  jest  podejmowana  na  wniosek 
właściciela,  który  opiera  się  na  komple-
cie  dokumentacji  architektonicznej  oraz 
szeregu opinii branżowych na temat po-
wstałego budynku.  Jeżeli  jesteśmy świa-
domi  samowoli  budowlanej  w  naszym 
budynku,  lepiej  zawczasu  ubiegać  się 
o  legalizację,  niż  potem  ponosić  odpo-
wiedzialność karną i finansową za złama-
nie przepisów.

Jeżeli  planują  państwo  budowę,  remont 
lub  rozbudowę  istniejącego  budynku, 
należy  zawczasu  skonsultować  tę  sprawę 
z architektem. Zyskają państwo pewność, 
że  jeżeli  inwestycja  wymaga  uzyskania 
pozwoleń,  zostaną  dopełnione  wszelkie 
formalności  i  nikt  nie  posądzi  państwa 
o  samowolę  budowlaną.  Doświadczo-
ny  architekt  znający  panujące  przepisy 
dopilnuje,  by  wszystkie  wymogi  zostały 
spełnione. Projektanci biura D44 od wielu 
lat  współpracują  z  inwestorami  w  Belgii 
i w rzetelny sposób poprowadzili już dzie-
siątki inwestycji budowlanych oraz sfinali-
zowali wiele procesów administracyjnych 
związanych  z  pozyskaniem  pozwolenia 
na budowę. Dzięki temu mogą się okazać 
bardzo pomocni w przypadku planowanej 
przez państwa inwestycji. Prosimy o kon-
takt na adres mailowy:  info@d44.be. Za-
praszamy również do odwiedzenia strony 
internetowej: www.d44.be.

Pierwsza godzina konsultacji danej spra-
wy gratis!

Agnieszka Gansiniec, Dorota Kozioł 
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HUMOR

– Rebe! Ty mnie powiedz co to jest ta «etyka 
w byznesie»?
– Icek, Ty sobie wyobraź – Ty masz sklep do 
spółki z Abramem, a w tym sklepie same 
garnitury. Przychodzi do Ciebie klient. On 
sobie wybiera i kupuje jeden garnitur. 
Ten garnitur kosztuje 100 dolary. On Ci 
kładzie te 100 dolary na ladzie i wychodzi. 
Ty bierzesz te 100 dolary i widzisz, że mu 
się banknoty skleiły i to nie są 100 dolary 
tylko 200 dolary. I tu właśnie sie pojawia 
kwestia «etyki w biznesie». Powiedzieć 
wspólnikowi, czy nie powiedzieć?

• • •
Nad ranem wraca do domu narąbany facet 
i przez kilka minut siłuje się z zamkiem 
w drzwiach. W końcu otwiera mu wściekła 
żona i od progu pyta:
– Gdzie byłeś?!
– Przecież ci kooochanie mówiłem, że idę na 
szachy!
– To dlaczego jesteś pijany? Dlaczego 
śmierdzisz wódą?!
– A czyyym mam śmierdzieć? Szachami??

• • •
Mały Jasiu pyta się mamy: Mamusiu, a gdzie 
jest teraz tatuś?
– Tata pracuje teraz w kotłowni – odpowiada 
mama.
– A co on tam robi? Łowi koty?

• • •
Przychodzi baba do lekarza:
– Panie doktorze, czy ja wyzdrowieję?
– A wie pani, że sam jestem ciekaw?

• • •
Mąż mówi do żony:
– Znowu nasz Jasiu zaglądał mi do portfela – 
mówi poddenerwowany ojciec.
– Dlaczego myślisz, że to on? – pyta żona – 
Być może to ja wzięłam...
– To niemożliwe. W portfelu jeszcze coś 
zostało.

• • •
– Jasiu, jak się nazywają mieszkańcy War-
szawy?
– A skąd mam wiedzieć?! Przecież to prawie 
dwa miliony ludzi!

• • •
Bill Gates złowił złotą rybkę i powiedział:
– Co mogę dla Ciebie zrobić?

• • •
W dniu ślubu mąż i żona postanowili, że 
każde z nich przygotuje specjalny kubeczek, 
do którego za każdą zdradę będą wrzucać 
ziarnko grochu. Po 20 latach nadszedł czas 
konfrontacji. Żona pyta męża:
– Kochanie, już tyle lat minęło. Powiedz mi 
proszę szczerze, ile masz ziarenek grochu 
w swoim kubeczku?
– Wiesz, że bardzo cię kocham. Dlatego wstyd 
mi, ale muszę być z tobą szczery. Mam trzy 
ziarenka z chwil słabości. Przepraszam cię.
– Wybaczam ci, mój kochany. Nie ma, co 
tego roztrząsać.
– A ty? Ile ziarenek uzbierałaś?
– Mówię, że nie ma, co tego roztrząsać. 
A teraz siadaj do stołu. Dziś na obiad 
grochówka.

• • •
Blondynka wraca od okulisty i koleżanka 
pyta:
– I co powiedział lekarz?
– Wzrok mam dobry, ale muszę nauczyć się 
alfabetu!

• • •
Spotykają się dwie sąsiadki:
– Jak się czuje pani mąż? Słyszałam, że był 
u lekarza?
– Tak, lekarz zalecił mu palić najwyżej pięć 
papierosów dziennie.
– I co, zastosował się do rady? Pali teraz 
mniej?
– Zastosował się, z tym że wcześniej w ogóle 
nie palił.

• • •
– Mamo, ja chcę kotka na wigilię!
– Nie wydziwiaj, jak zawsze będzie karp.

• • •
Blondynka idzie do kina i po raz 5 ogląda ten 
sam film. 
Siedząc obok niej koleżanka brunetka pytaj 
jej się: 
– Przecież Ty już ten film oglądałaś 
– No tak ale chcę zobaczyć tym razem czy 
uda się tej parze uciec z tej nory.

• • •
Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny:
– Jasiu co ten wzór oznaczy?
– To jest, ojej, mam to na końcu języka...
– Dziecko wypluj to natychmiast, bo to kwas 
siarkowy!

• • •
Rozmowa w gabinecie:
– Czy ktoś w pani rodzinie cierpiał na zabu-
rzenia psychiczne?
– Nikt nie cierpiał, wszyscy dobrze się 
bawili...

• • •
Kobieta do mężczyzny:
– Nawet nie zapytasz jak się czuję...
– Jak się czujesz kochanie?
– Nawet nie pytaj...

• • •
Mama pyta Jasia:
– Dokąd idziesz z tą mapą i kompasem?
– Posprzątać swój pokój.

• • •
Przychodzi Polak do sklepu w Anglii i mówi: 
– Poproszę piłkę. 
– What?
– Piłkę!
– What?
– David Beckham 
– aaa football
– No dobra to niech pan się teraz skupi. 
– Okey 
– Do metalu.

• • •
– Ile razy mam cię jeszcze prosić, żebyś 
oddał mi pieniądze? – pyta kolega.
– A przypomnij sobie, ile razy prosiłem, 
żebyś mi pożyczył?

• • •
Blondynka wybrała się z synkiem na spacer.
– Mamo, to jest kot czy kotka? – pyta malec
– Naturalnie, że kot. Widzisz przecież, że ma 
wąsy!
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   Sprzedam
 Filatelisto sprzedam dwa klasery pięk-

nych polskich znaczków pocztowych – lata 
60te (w arkuszach, osobno, nowe, stem-
plowane i różne inne). T. +32 474 453 330

 Sprzedam okazyjnie polskie kożuchy 
zakopiańskie: męski i damski oraz kurtkę 
damską, rosyjską ze srebrnego lisa (nowa). 
T. +32 474 453 330

 Stół ze szklanym blatem nowy, dł. 1,20 
cm i szer. 75 cm, cena 50€. T. 0484 612 669 
lub 015 20 69 98

 Sprzedam tanio pralkę, lodówkę, kuchen-
kę gazową z piekarnikiem. Kontakt wyłącz-
nie po francusku. T. 0475 651 759

  Szukam
 Szukam korepetytora dla dziecka 7 lat, 

matematyka, francuski, najlepiej studenta. 
T. 0484 712 286

  Praca: szukam
 Szukam pracy na produkcji, budowie 

bądź też w magazynie. Mam 26 lat, 
j.angielski komunikatywny. T. 0499 146 912

 Szukam pracy jako kierowca, posiadam 
kartę kierowcy i kod 95 do maja 2025 r., 
znam j.francuski i mieszkam w Brukseli.  
T. 0494 120 989

 Jestem młodą, energiczną, dokładną 
osobą. Szukam pracy dodatkowej. 
Sprzątanie w domu, opieka nad osobą 
starszą lub dziećmi, pomoc w sklepie. 
Bruksela i okolice + w wybrane dni mogę 
dojeżdżać dalej. Posiadam samochód.  
T. 0474 132 429

  Oddam
  Mam kanapę w bardzo dobrym stanie, 

dł.1,80 cm, kolor beżowy. T. 0484 612 669, 
015 20 69 98. GRATIS

  Mieszkanie: wynajmę
  Wynajmę mieszkanie 2 pokoje, salon, 

kuchnia, łazienka, taras, dla pary, 2+1 lub 
+2 spokojnych ludzi, cena 900€ plus opłaty, 
2 mce gwarancji. T. 0497 038 390

  Wynajmę oddzielny pokój, chaussée  

d’Alsemberg, dla pana lub pani. Całość jest 
jako Duplex ma około 100 m, dobra cena. 
T. 0483 330 305 

  Wynajmę mieszkanie na poddaszu na 
Ixelles (plac Flagey), salon z kuchnią+po-
kój+łazienka +toaleta, cena 650 € + opłaty 
(prąd+gaz+woda). T. 0477 998 396

  Wynajmę pokój dla kobiety, umeblowa-
ny, bez meldunku, dzielnica Uccle.  
T. 0484 643 166

  Wynajmę mieszkanie na Bokstael, blisko 
metra, cena 650€. T. 0486 844 569

  Typowe brukselskie mieszkanie z ogro-
dem do wynajęcia. Powierzchnia 55m2 + 
60m2 ogrod., cena 750€ (woda i ubezp. 
pożarowe wliczone), 1 piętro, kuchnia z 
wyposażeniem, łazienka z prysznicem. 
Lokalizacja: rue Vandernoot, blisko metra 
Simonis. Tel. 0489 526 004 lub  
T. 0471 928 355

  Mieszkanie: szukam
  Szukam mieszkania lub domu do wyna-

jęcia bez meldunku w Genk Hasselt, Diest, 

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

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

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

Codziennie na www.gazetka.be nowe ogłoszenia!

SPRZEDAŻ I NAPRAWA
SMARTPHONY, TABLETY, KOMPUTERY

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

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

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

RUE DES MENAPIENS 44    
1040 ETTERBEEK         
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Stores et rideaux 
sur mesure

Service de A à Z. 
Devis et prise de mesure 
gratuit. 

Conseil - Prise de mesure - 
Placement - Service après vente 
Vaste gamme de produits de 
stores et de rideaux. Conseil au 
magasin avec ou sans rdv ou 
rdv chez vous à domicile.

Ch. de Waterloo 1503 - 1180 Uccle
T +32 2 540 21 02

M +32 486 29 85 21
M +32 470 69 29 99

info@beldecobrussels.be
www.beldecobrussels.be 

Stores et rideaux 
sur mesure

Service de A à Z. 
Devis et prise de mesure 
gratuit. 

Conseil - Prise de mesure - 
Placement - Service après vente 
Vaste gamme de produits de 
stores et de rideaux. Conseil au 
magasin avec ou sans rdv ou 
rdv chez vous à domicile.

Ch. de Waterloo 1503 - 1180 Uccle
T +32 2 540 21 02

M +32 486 29 85 21
M +32 470 69 29 99

info@beldecobrussels.be
www.beldecobrussels.be 
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Halen, Lummen, Beringen i okolice. T. +48 
889 881 990

  Szukam pilnie studia da wynajęcia w 
Brukseli do 500€ dla jednej spokojnej oso-
by. T. 0486 690 966

  Praca: zatrudnię
Aktualne ogłoszenia biur pracy  

znajdziesz na naszej stronie  
www.gazetka.be

Oferty pracy biura Impact na 
www.gazetka.be (baner na górze strony)

  Szukam stolarza do zrobienia garderoby 
w sypialni, tylko poważne osoby, nie złote 
rączki... T. 0476 335 939 prosić p.Ewę

  Instalator konstrukcji aluminiowych, 
fasad, w tym okien i drzwi. Aby wzmocnić 
nasz zespół poszukujemy samodzielnego 
instalatora konstrukcji i okien aluminio-
wych. Region 3300 Tienen i Gandawa. 
Cena do uzgodnienia w zależności od 
doświadczenia.  
Kontakt: info@polconstruct.be

  Agencja Pośrednictwa Pracy NEXT s.c. 
poszukuje dla jednego z klientów w Belgii, 
zmotywowanych kandydatów do pracy 
jako: pracownik serwisu wymiany opon / 
wulkanizator.
Osoba zatrudniona na tym stanowisku 
będzie zajmowała się sezonową wymianą 
opon (przed zimą oraz po sezonie zimo-
wym). Wymagane doświadczenie w ww. 
pracach, umiejętność zmiany ogumienia, 
wyważania kół, itp.
Wymagania: obsługa maszyn zmieniają-
cych opony, umiejętność obsługi maszyn 
do wyważania kół, wizualna ocena stanu 
hamulców oraz prawidłowości montażu 
kół, dokładność w wykonywaniu obowiąz-
ków, bardzo dobra organizacja pracy, mile 
widziana komunikatywna znajomość języka 
angielskiego, niezależność oraz umiejęt-
ność systematycznej pracy, prawo jazdy 
kat. B.
Oferujemy: w pełni legalne zatrudnienia 
zgodnie z przepisami, atrakcyjne wyna-
grodzenie 13,86 – 15,25 EUR/h brutto (w 
zależności od ilości godzin pracy) wypła-
canego na rachunek bankowy co tydzień, 
dodatek wakacyjny (15,38 %, premię 
roczną (8,33%), zwrot kosztów przejazdu 
do Belgii (do kwoty 125 EUR po przepraco-

waniu miesiąca), zorganizowanie wszelkich 
formalności związanych z zatrudnieniem, 
opiekę polskojęzycznych koordynatorów, 
organizacja zakwaterowania i ubezpiecze-
nie.
Zainteresowane osoby prosimy o przesła-
nie aktualnego CV w języku angielskim na 
adres: info@nextagency.eu

  Agencja Pośrednictwa Pracy NEXT s.c. 
poszukuje dla jednego z klientów w Belgii, 
firmy zajmującej się przetwarzaniem od-
padów organicznych, najlepszych kandy-
datów do pracy na stanowisku: elektryk 
przemysłowy. Zakres obowiązków: nadzór 
nad prawidłowym funkcjonowaniem 
maszyn i urządzeń w zakładzie produk-
cyjnym, diagnozowanie i usuwanie awarii 
mechanicznych, elektrycznych, podłączanie 
i uruchamianie nowych maszyn i urządzeń, 
podłączanie szaf sterowniczych, serwis, 
konserwacja i czynności prewencyjne. 
Wymagania: kilkuletnie doświadczenie 
w zawodzie, prawo jazdy kat. B, komuni-
katywna znajomość języka angielskiego. 
Oferujemy: wynagrodzenie 14,00 - 20,00 
EUR/h brutto + dodatek w kwocie 8,00 
EUR (za każdy przepracowany dzień), 
nadgodziny płatne 150%, dodatek waka-
cyjny (15.38% rocznych zarobków brutto), 
premię roczną (8,33% rocznych zarobków 
brutto), dodatek rodzinny, pozostałe pre-
mie i bonusy zgodnie z przepisami obowią-
zującymi w Belgii, zakwaterowanie – płatne 
80 EUR tygodniowo, załatwienie wszelkich 
formalności związanych z pobytem i za-
trudnieniem. Osoby zainteresowane ofertą 
prosimy o przesłanie CV w języku angiel-
skim na adres e-mail: info@nextagency.eu
Prosimy o zamieszczenie następującej klau-
zuli (tylko aplikacje z poprawną klauzulą 
będą rozpatrywane):
Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych zawar-
tych w moim CV przez NEXT s.c. do potrzeb 
realizacji procesu rekrutacji oraz przyszłych 
procesów rekrutacyjnych (zgodnie z roz-
porządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobo-
wych). Wyrażam także zgodę na udostęp-
nianie moich danych osobowych potencjal-
nym pracodawcom w kraju i za granicą do 
celów związanych z procesami rekrutacji. 
Rozumiem, że mogę żądać dostępu do 
moich danych osobowych, żądać ich spro-

stowania, usunięcia, ograniczenia przetwa-
rzania, a także przenoszenia danych.KRAZ 
18051

  Podejmiemy współpracę z instalatorem/
serwisantem instalacji fontann prowa-
dzącym własną działalność gospodarczą. 
Praca w Belgii, okolice Alken/Brukseli. 
Obowiązki: instalacje/serwisowanie fon-
tann miejskich, podłączanie oświetlenia w 
fontannach, montaż rur doprowadzających 
wodę, pomp, okablowania. Wymagania: 
doświadczenie na podobnym stanowisku 
min. 2 lata, samodzielność w wykonywaniu 
powierzonych zadań, własna działalność 
gospodarcza bądź gotowość do jej założe-
nia, prawo jazdy kat. B, własny samochód. 
Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie, 
zakwaterowanie w pobliżu miejsca pracy, 
pracę w stałych godzinach od poniedziałku 
do piątku oraz wybrane soboty, długoter-
minową współpracę. Kontakt tel.: +48 510 
926 184 
Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w mojej ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji oraz przyszłych proce-
sów rekrutacyjnych (zgodnie z ustawą z 
dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) 
oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochro-
ny osób fizycznych w związku z przetwa-
rzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Administratorem danych jest Regess Sp. 
z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze 58-500, 
Bankowa 36. Ma Pani/Pan prawo dostępu 
do treści swoich danych, ich poprawiania 
i usunięcia. Polityka prywatności dostęp-
na jest na stronie internetowej Regess.
Przesłanie aplikacji na powyższe ogłoszenie 
jest równoznaczne z zapoznaniem się z 
klauzulą i wyrażeniem zgody na przetwa-
rzanie danych.

  Dla naszej firmy, która zajmuje się 
ukladaniem tarasów, podjazdów szukamy 
osoby, która ma doświadczenie w branży. 
Oferujemy: belgijski kontrakt lub polskie 
A1 (stawka na godz. do uzgodnienia). 
Mieszkanie (płatne), praca od poniedziałku 
do piątku - możliwość pracy w sobotę. Wy-
magania: doświadczenie w branży, prawo 
jazdy kat. B. Kontakt: +32 497 756 218
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  Dla jednego z naszych klientów w Pelt 
poszukujemy pracownika mostu rolkowego 
m/k. Klient specjalizuje się w śrutowaniu i 
malowaniu stali.
Twoje obowiązki będą polegać na: zała-
dunek i rozładunek taśmy przenośnika z 
płytami i rurami. Odbywa się to za pomocą 
mechanicznego sprzętu do podnoszenia, 
takiego jak most rolkowy, rozpakowywanie 
materiału do przetworzenia i umieszczanie 
go obok siebie, po śrutowaniu i ewentual-
nym pokryciu materiału układanie mate-
riału w wiązki zgodnie z życzeniem klienta. 
Wymagania: masz dobrą znajomość języka 
niderlandzkiego, możesz pracować na 2 
zmiany, masz doświadczenie w obsłudze 
suwnicy, jesteś w dobrej kondycji fizycznej, 
masz motywację, widzisz pracę i masz 
poczucie odpowiedzialności, nie boisz się 
pracować w bardziej brudnym i hałaśliwym 
środowisku pracy (kurz, olej,...). 
Oferujemy: zróżnicowaną prace w stałym 
zespole z dobrą atmosferą pracy, praca 
na 2 zmiany, opcja na stałą umowę po 
pomyślnym okresie przejściowym, dobra 
pensja w zależności od stażu pracy, uzupeł-
niona o dodatek zmianowy. Kontakt jobs@
jobtalent.be 

  Naszym klientem jest belgijski produ-
cent mebli kuchennych, wypoczynkowych, 
drzwi wewnetrznych oraz drewnianych 
elementów elewacji. Ich działalność to 
kompleksowe usługi w zakresie produkcji, 
frezowania, lakierowania oraz montażu. 
Zakres obowiazków: przygotowanie stano-
wiska pracy oraz dokumentacji technicznej 
produktu, przygotowanie powierzchni 
drewnianych do lakierowania poprzez 
zastosowanie technologii UV i IR, nano-
szone za pomoca automatycznych pisto-
letów natryskowych podkladów na bazie 
wody, nakładanie powłok końcowych oraz 
farb rozpuszczalnikowych, wykorzystanie 
lakierów o wysokim połysku, satynowych, 
matowych lub teksturowanych w dowolnie 
wybranym kolorze. Nasze oczekiwania: do-
kładność: wykonanie zadania prawidłowo 
i w najbardziej efektywny sposób, krytycz-
ny umysł: zdolność do oceny i kalkulacji 
możliwości produkcyjnych,elastyczność: 
gotowosc do dostosowania się do zmie-
niającej się dynamiki pracy, świadomość 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska, 
unikanie sytuacji, które mogą zaszkodzić 
ludziom i środowisku,znajomość odpo-
wiednich technik szlifowania oraz rozpo-

OGŁOSZENIA DROBNE

znawanie wad w obróbce powierzchni, 
znajomość i rozpoznawanie rodzajów drew-
na i materialów płytowych, język angielski 
bądź niderlandzki umożliwiający swobodną 
komunikację.
Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie od 
16€/h, bonusy wynikajace z belgijskiej 
umowy: wakacyjne, kilometrówka itp., 
ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe, 
zakwaterowanie niedaleko miejsca pracy, 
pomoc polskojęzycznych koordynatorów w 
bieżących sprawach zawodowych. 
Kontakt jobs@jobtalent.be

  Nieruchomości
  Sprzedam dom 460m, działka 1000m, 

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

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

  Sprzedam dom z pustaka w pobliżu lasu, 
z kawałkiem ziemi, spokojna okolica,  
cena 77 000€. T. +32 468 315 657

  Sprzedam działkę rolną z możliwością 
zabudowy siedliskowo-zagrodowej. Działka 
położona we wsi ok. 3 km od Siemiatycz. 
Pełne media w drodze przy działce, dojazd: 
droga asfaltowa. Działka znajduje się w są-
siedztwie innych zabudowań, w pobliżu las. 
Ma dostęp do rzeki Kamionka. Możliwość 
wykopania na działce stawu.  
Cena 185 tys. zł. T. +48 693 440 171

  Sprzedam działkę 8400m2 z widokiem na 
rzekę Nurzec. Dwie drogi dojazdowe, okoli-
ca cisza, las i woda. Możliwość podzielenia 
działki np. na dwie rodziny, ze względu na 
dwa oddzielne dojazdy. Z potencjałem, 
wystarczy pomysł i chęci. Sama okolica jest 
znana z: Muzeum Rolnictwa, słynne wysta-
wy pisanek. Pałac hr. Starzeńskich, restau-
racje, plaża, szlaki turystyczne, skansen, 
imprezy kulturalno–rozrywkowe.  
T. +48 731 649 222

  Posiadam do sprzedania atrakcyjną 
działkę budowlano-rolną z dopuszczeniem 
zabudowy. Położona we wsi, 1 km od mia-
sta Ciechanowiec. Działka otoczona lasem, 
rzeką Nurzec oraz dawną targowicą. Posia-
da dwa dojazdy, z obu stron (asfaltowe). W 
pobliżu zabudowy jednorodzinne, co wiąże 
się z przyłączami. Dojazd drogą Wojewódz-
ką 681. Wytyczona powierzchnia przez 
geodetę. Przyjedź i sam przekonaj się. Po 
więcej informacji zapraszam serdecznie do 
kontaktu telefonicznego.  
T. +48 731 649 222

  Sprzedam działkę rolno-budowlaną, 
położoną we wsi Zadobrze (podlaskie), o 
pow. 1984m2, około 13mb Dostęp do me-
diów, woda i prąd obok działki. Do działki 
doprowadza droga asfaltowa oraz chodnik 
z kostki brukowej. . W okolicy las, rzeka Nu-
rzec, 1km do Ciechanowca. Działkę będzie 
można przeznaczyć od 2022 pod budowę 
domu do 70m2 bez pozwolenia. Możliwość 
przeznaczenia terenu na hodowlę zwierząt.
T. +48 731 649 222 

 Wiadomości osobiste
 Mężczyzna, 50 lat miły, kulturalny, inteli-

gentny dbający o czystość, pracujący, 176 
cm, sylwetka raczej muskularna na pewno 
nie otyla, mieszkam w Kortrijk sam. Bardzo 
chętnie poznam panią wolną szczupłą, miłą 
która w perspektywie rozwoju znajomości, 
nie wykluczam stałego związku, zapraszam 
do kontaktu. T. 0470 028 190

MITINGI ANONIMOWYCH 
NARKOMANÓW 

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

Lange Beeldekensstraat 18
2060 Antwerpia

tel.:+32 489 897 856
email: 

wolniwyzowoleni@gmail.com
Pomożemy Ci w znalezieniu drogi 

w życiu bez narkotyków.
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ANONIMOWI HAZARDZISCI
Informacje na temat uzależnienia od 

hazardu oraz zdrowienia  
pod numerem; +32 485 869 003

Spotkania AA -Anonimowych 
Alkoholików w Antwerpii zapraszamy na 

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

Adres: 2600 Antwerpia,  
Langebeeldekensstraat 18.  

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

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

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

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

Możesz to zrobić korzystając z infolinii na terenie Belgii: +32 488 080 063
Możesz również przyjść na mityng który odbywa się w Brukseli:
GRUPA ODNOWA 2006: poniedziałek  godz 20.00, Schaerbeek 1030, rue d’Anethan 19
GRUPA QUO VADIS: czwartek godz. 20.00, Saint Gilles 1060, rue Emile Feron 153 
GRUPA JAK TO DZIAŁ: piątek godz. 20.00 Saint Gilles 1060, rue Emile Feron 153
GRUPA ZIOMKI: sob. 18.00 niedz. godz. 10.00, Saint Gilles 1060, rue Emile Feron 153

Informacje na stronie internetowej: www.aaintergrupaardeny.eu  

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

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

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

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

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

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

Tel. 0032 485 866 445

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

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

KREW DAREM ŻYCIA-BELGIA  
możesz dowiedzieć się gdzie znajdują się  

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

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

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

Tel. 0483 67 48 26 Bardzo serdecznie zapraszamy!

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

NIEZBĘDNE ADRESY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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