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W dn. 30 listopada i 1 grudnia w pięk-
nym budynku Komisji Europejskiej 
przy Av. Beaulieu 5 odbył się corocz-

ny świąteczny kiermasz Stowarzyszenia Femmes 
d’Europe.  Organizacja charytatywna skupiająca 
kobiety z różnych krajów Europy istnieje już 42 
lata i ma bogate tradycje w niesieniu pomocy po-
trzebującym. Środki finansowe są pozyskiwane 
ze sprzedaży różnorakich towarów na kiermaszu 
wielkanocnym i bożonarodzeniowym oraz ze 
sprzedaży biletów na rozmaite przedsięwzięcia 
kulturalne. 

Członkinie z 23 krajów Europy aktywnie dzia-
łają jako wolontariuszki. Ta prężna grupa prawie 
1000 przedstawicielek płci pięknej prześciga się w 
pomysłach, czym przyciągnąć odwiedzających. I 
trzeba przyznać, że i tym razem udało się zasko-
czyć przybywających ogromnym bogactwem ofe-
rowanych towarów. Były dekoracje świąteczne, 
biżuteria, książki, zabawki i piękna porcelana, tak 
że nawet najbardziej wybredni mogli znaleźć coś 
dla siebie. 

Ale kiermasz Femmes d’Europe to także 
uczta dla podniebienia. I mali, i duzi mieli więc 
niepowtarzalną okazję, by udać się w swoistą po-
dróż smaków, gdyż zarówno na stoiskach, jak i w 
mieszczącej się na piętrze restauracji można było 
spróbować smakołyków z różnych zakątków Eu-
ropy. 

Na bożonarodzeniowym kiermaszu moż-
na też było zakupić losy na tombolę cieszącą 
się wielkim powodzeniem. Wystarczyło 3€, aby 
wziąć udział w losowaniu imponujących nagród. 
Ci, którym dopisało szczęście, na pewno będą 
wspominać swoje uczestnictwo z uśmiechem na 
twarzy, tym bardziej, że wśród sponsorów byli 
m.in. hotel Hilton z Lizbony, La Villa Lorraine, 
Le Château du Mylord, Brussels Airlines, Natan 
i wielu innych.

Polska grupa reprezentowała nasz kraj, oferu-
jąc rękodzieło, a przede wszystkim piękne bomb-
ki, lalki, szopki, a także typowo polskie makowce, 
pierniki, kabanosy.  Dokończenie na str. 5

Bożonarodzeniowy kiermasz 
Femmes d’Europe już za nami



4   1/2019 (111)     styczeń 2019    WWW.nowinki.be

1210 Saint Josse

Rue Bonneels 25

tel. 02 280 64 14 

W sieci naszych sklepów 
możesz płacić również

kartą Sodexo

Pierwsza polska 
piekarnia w Brukseli

Polecamy 
artykuły 

piekarniczo - cukiernicze
artykuły spożywcze

oraz prasę i kosmetyki

www.polsmaak.com

1070 Anderlecht

Place du Droit 5

tel. 02 521 77 69

fax 02 527 41 56

1050 Ixelles

Chée d’Ixelles 311

tel. 02 644 03 70

1090 Jette

Rue Léopold I

tel. 02 426 54 42

1190 Forest

Rue Jean Baptiste Van Pé 5

tel. 02 377 59 27

1210 Saint Josse

Rue Bonneels 25

tel. 02 280 64 14 

1190 Forest

Rue Jean Baptiste Van Pé 5

tel. 02 377 59 27

1050 Ixelles

Chée d’Ixelles 311

tel. 02 644 03 70

1090 Jette

Rue Léopold I

tel. 02 426 54 42



1/2019 (111)    styczeń 2019    WWW.nowinki.be  5

Na sukces Femmes d’Europe złożyło się za-
angażowanie i praca członkiń oraz wspierających 
je przyjaciół i rodzin. Bez wątpienia było warto! 
Dwa dni wytężonej pracy dały imponujący wynik 
149 tysięcy euro, które są w całości przeznaczo-
ne na pomoc potrzebującym, głównie kobietom 
i dzieciom. Polska grupa zorganizowała dotych-
czas kilka flagowych projektów. Należą do nich 
chociażby: wyposażenie dwóch pokojów terapeu-
tycznych dla matek i dzieci ofiar przemocy dla 
Stowarzyszenia „Klanza” w Białymstoku, zakup 
urządzeń rehabilitacyjno-sportowych dla Środo-
wiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie, 
remont sali gimnastycznej w budynku Fundacji 
Edukacyjnej im. Wandy Garczyńskiej w Wał-
brzychu, zakup łóżka porodowego dla Fundacji 
Ochrony Zdrowia w Sanoku, wyposażenie bia-
łostockiej Fundacji „Oswoić Świat” w urządzenia 
diagnostyczne i materiały dydaktyczne dla osób 

z autyzmem po 18. roku życia i zakup dziewięciu 
zdalnie sterowanych łóżek z trapezami dla Towa-
rzystwa Przytułku Św. Salezego w Warszawie.

Organizacja Femmes d’Europe wspierana 
przez honorowe członkostwo żon Ambasadorów 
i Konsulów cieszy się niesłabnącym szacunkiem. 
W tym roku gościem na kiermaszu był Frans Tim-
mermans, Komisarz Unii Europejskiej ds. lepszej 
regulacji, rządów prawa i Karty Praw Podstawo-
wych. Zaś 25 stycznia 2019 r. w budynku Komisji 
Europejskiej Berlaymont odbędzie się Ceremonia 
Projektów, w czasie której zostaną zaprezentowa-
ne najlepsze projekty minionego roku. 

A wszystkim tym, którzy zawitali na kiermasz 
Femmes d’Europe serdecznie dziękujemy za 
wsparcie i z okazji zbliżających się świąt Bożego 
Narodzenia oraz Nowego Roku życzymy wiecz-
nego optymizmu, nieustającej miłości, entuzja-
zmu w realizacji nowych wyzwań i przychylności 
wszechświata.

      
       Iwona Darquenne

Dokończenie ze str. 3

Bożonarodzeniowy kiermasz
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5 i 8 grudnia 2018 roku, odbyły się w naszej 
szkole dwie edycje jarmarku bożonarodze-
niowego.

Jarmark bożonarodzeniowy jest już naszą 
tradycją. Organizowany corocznie z inicjatywy 
nauczycieli i Zarządu Rady Rodziców, podtrzy-
muje polskie tradycje, związane z obchodami 
Świąt Bożego Narodzenia. Swoją bogatą ofertą, 
przyciąga uwagę niemal wszystkich. W tym roku 
była ona wyjątkowo atrakcyjna.

Czego tam nie było. Cieplutkie pierożki z ka-
pustką i grzybkami, tradycyjny, wigilijny bigos, 
pachnący barszczyk, chrupiące rogaliki z mar-
moladą, makowce, domowe ciasteczka, i prze-

różne inne ciasta. Była nawet sałatka jarzynowa, 
słowem wszystko to, co znajduje się na polskim 
stole podczas tych wyjątkowo urokliwych świąt. 
Przygotowaniem tego wszystkiego zajęli się oczy-
wiście rodzice naszych uczniów, którym składa-
my szczere podziękowania.

Kiermasz bożonarodzeniowy w SPK im. J. Lelewela przy Ambasadzie RP w Brukseli

Cieplutkie pierożki i wigilijny bigos
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Kiermasz bożonarodzeniowy w SPK im. J. Lelewela przy Ambasadzie RP w Brukseli

Cieplutkie pierożki i wigilijny bigos

Nasi uczniowie natomiast, przygotowali pięk-
ne ozdoby choinkowe i kartki świąteczne, które 
równie szybko jak smakołyki, znajdowały swoich 
nabywców.

A wszystko to, można było nabyć za symbo-
liczne jedno euro.

Przygotowanie tak bogatego asortymen-
tu było możliwe dzięki wspomożeniu nas przez 
sponsorów, którym oczywiście serdecznie dzię-
kujemy.

Dochód z jarmarku przeznaczyliśmy na cel 
charytatywny Szlachetna paczka, skierowany do 
osób potrzebujących.

Składamy najlepsze życzenia  pomyślności w 
Nowym 2019 Roku wszystkim naszym uczniom i 
ich rodzicom oraz Przyjaciołom szkoły 

Grono Pedagogiczne i Zarząd Rady Rodziców
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Statystyki z ostatnich lat dotyczące wypad-
ków na polskich drogach z udziałem pie-
szych są alarmujące. Zdarzenia, do których 

dochodzi najczęściej, to „najechanie na pieszego”. 
Z danych Komendy Głównej Policji za miniony 
rok wynika, że na drogach naszego kraju doszło 
w sumie do 7 911 potrąceń przechodniów. W ich 
wyniku zginęło 861 osób, a 7 473 zostały ranne. 
Winę za spowodowanie większości wypadków 
(66,3 proc.) ponosili kierujący pojazdami. Jeszcze 

dziesięć lat temu, wypadki na przejściach dla pie-
szych stanowiły zaledwie 28,5% wszystkich zda-
rzeń drogowych z udziałem pieszych. Jednak od 
tego czasu ten odsetek cały czas rośnie. W 2009 
r. wypadki z przechodniami stanowiły 29,4%, w 
2011 r. – 30,4%, w 2013 r. już 35,8%, a w 2015 r. 
– już 40,9%. W ostatnich dwóch latach ten niepo-
kojący trend jeszcze mocno się pogłębił. W 2016 
r. wypadki na przejściach dla pieszych stanowiły 
już 48,1%, zaś w ubiegłym roku było to już 49,9%! 
Sporą grupę wśród ofiar stanowią osoby starsze, 
często po 80 roku życia. Najbardziej niebezpiecz-
nym okresem dla pieszych jest sezon jesienno-zi-
mowy, kiedy wcześnie zapada zmrok, co znacznie 
pogarsza widoczność na drogach, zwłaszcza w 
miejscach nieoświetlonych.

***

Większość unijnych ministrów trans-
portu obradujących w Brukseli na 
początku grudnia zagłosowała za 

zlikwidowaniem zasady swobodnego przepływu 
usług w przypadku kierowców pracujących dla 
firm transportowych. Wdrożenie na obszarze ca-
łej Unii Europejskiej ograniczeń postulowanych 
przez Francję i Niemcy najboleśniej odczują pol-
skie firmy będące od lat liderem na rynku prze-
wozowym. Wprowadzenie regulacji, w myśl któ-
rych kierowcy w międzynarodowym transporcie 
drogowym zostaną objęci zasadami dotyczącymi 
delegowania pracowników, oznacza konieczność 
zwiększenia wynagrodzenia do stawek obowiązu-
jących w danym kraju. Osoba wysłana tymczaso-
wo do pracy w innym kraju Unii ma otrzymywać 
takie samo wynagrodzenie jak pracownik lokal-
ny za tę samą pracę. Dla firm transportowych 
z krajów naszego regionu oznacza to ogromny 
wzrost kosztów. Przegłosowanie nowych zasad 
Polska postrzega jako próbę ograniczenia domi-
nacji naszych firm na międzynarodowym rynku 
transportowym. Przeciwko wprowadzeniu zmian 
niekorzystnych dla naszej części Europy głoso-
wały także – poza Polską – Węgry, Litwa, Łotwa, 
Malta, Bułgaria, Chorwacja oraz Irlandia i Belgia.

***

29 listopada br. znane w całej Polsce szopki 
krakowskie zostały wpisane na Listę Nie-
materialnego Dziedzictwa Kulturowego 

Ludzkości UNESCO.   Dokończenie na str. 11

Informacje z Polski
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Dzięki temu, prace szopkarzy z Krakowa 
będą miały okazję zasłynąć na całym świecie. 
Twórcami szopek są głównie mieszkańcy gro-
du Kraka i jego okolic, którzy przekazują swoją 
wiedzę, doświadczenie i pasję z pokolenia na 
pokolenie. Krakowskie szopki zawierają sym-
bole architektoniczne Krakowa (głównie Ba-

zylikę Mariacką i Wawel), które są fantazyjnie 
połączone z elementami polskiej historii i po-
staciami z krakowskich legend. W tym roku, z 
okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości, 
w szopkach dominowały symbole patriotyczne 
i postacie ważne dla historii Polski (Piłsudski, 
Paderewski, Daszyński, legioniści). Większość 
szopek prezentowanych na corocznym konkur-
sie jest nie tylko bogato udekorowana, ale też 
oświetlona i zawiera ruchome części. Miniatu-
rowe figurki prezentują sceny z życia miasta, 
Polski i świata, nawiązujące do ważnych wy-
darzeń historycznych i społecznych. Na Liście 
Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego 
Ludzkości UNESCO znajduje się 399 pozycji, 
wśród których są różnego rodzaju tradycje, wy-
obrażenia i umiejętności, jak również związa-
ne z nimi przedmioty oraz wspólnoty i grupy 
uznające dane wydarzenie czy dzieło za część 
własnego dziedzictwa kulturowego. 

Źródła: Statystyki Komendy Głównej Policji, 
Dziennik Polski, autodziennik.pl. 

Dokończenie ze str. 11

Informacje z Polski
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Wyniki sondażu przeprowadzonego 
przez IPSOS na zlecenie Le Soir i RTL 
wskazują, że  ponad połowa Belgów 

uważa, że ich siła nabywcza zmniejszyła się w cią-
gu minionego roku. Tylko jeden Belg na dziesię-
ciu jest uznaje, że zwiększyły się jego możliwości 
finansowe. Dostępne dane wskazują na znaczące 
różnice między poszczególnymi częściami kra-
ju, zwłaszcza południem a resztą Belgii. Wśród 
mieszkańców Walonii, aż 70 proc. wskazuje na 
spadek siły nabywczej i coraz większe pustki w 
portfelach.  Z kolei we Flandrii, odsetek Belgów 
odczuwających zmniejszenie się ich zasobów 
finansowych wynosi niewiele ponad 50 proc. 
Analizując zmianę siły nabywczej statystyczne-
go Belga według preferencji politycznych, widać, 

że osoby najbardziej odczuwające zmiejszenie 
się zasobów materialnych to głównie sympatycy 
partii lewicowych, takich jak PS (74 proc.) i PTB 
(79 proc.), a także wyborcy Défi (73 proc.) oraz 
w nieco mniejszym stopniu głosujący na partię 
Ecolo i ugrupowanie CDH. Wśród Belgów naj-
mniej odczuwających osłabienie siły nabywczej 
jest tylko 44 proc. oddających swe głosy na MR. 

***

Prawicowa partia flamandzka N-VA wystą-
piła z koalicyjnego rządu z powodu swo-
jego sprzeciwu wobec podpisania przez 

Belgię ONZ-owskiego paktu o masowej i zor-
ganizowanej migracji do Europy. Zamiast Theo 
Franckena, dotychczasowego sekretarza stanu ds. 
azylu i migracji, pojawiła się Maggie de Block, 

znana wszystkim minister zdrowia. Podobnie, 
pozostałe miejsca dawnych ministrów z NV-A, 
którzy na skutek braku porozumienia odeszli z 
rządu, zostały już na nowo obsadzone a ich obo-
wiązki przekazane nowym urzędnikom. Nowy, 
mniejszościowy rząd, ma w założeniach funkcjo-
nować do maja przyszłego roku, czyli do plano-
wanych wyborów parlamentarnych. Jego powsta-
nie to próba uratowania Belgii przed kryzysem 
politycznym, który mógłby powstać na skutek 
różnic w podejściu do paktu o migracji. Prawi-
cowa partia N-VA domaga się od lat zaostrzenia 
polityki migracyjnej i głośno krytykowała ON-
Z-owski pakt twierdząc, że jest on zbyt ogólny i 
w przyszłości może okazać się aktem prawnym 
zobowiązującym kraje sygnatariusze do przyjmo-
wania kolejnych fal migrantów. Mimo sprzeciwu 
N-VA, Belgia, podobnie jak Francja, podpisała 
w Marakeszu pakt o masowej i zorganizowanej 
migracji ponad 250 mln osób, głównie z terenów 
Afryki. 

***

Fundacja Roi Bauduin opublikowała w mi-
nionym miesiącu raport zawierający wyni-
ki badań na temat biedy dotykającej dzieci 

żyjące w różnych krajach Europy. Wynika z nich, 
że w Belgii nadal są rzesze maluchów dotkniętych 
skutkami materialnego niedostatku. Około 15 
proc. dzieci mieszkających w tym kraju cierpi z 
powodu ubóstwa, z tego aż 29 proc. z Brukseli, 22 
proc. w Walonii i 8 proc. we Flandrii. 

 Dokończenie na str. 17

Informacje z Belgii
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Czynnikami wpływającymi na trudne poło-
żenie dzieci są najczęściej: niskie dochody 
w rodzinie, bezrobocie przynajmniej jedne-

go z rodziców, konieczność wynajmowania miesz-
kania, chroniczne problemy zdrowotne, długi oraz 
samotne macierzyństwo lub tacierzyństwo. Skutki 
materialnego niedostatku odczuwane przez dzieci to 
głównie: życie w niedogrzanym locum, niemożność 
wyjazdu na wakacje i wycieczki szkolne, brak wy-
starczającej ilości warzyw i owoców w codziennym 
jadłospisie. Rozwiązaniem problemu biedy dotyka-
jącej dzieci – według naukowców, którzy opracowali 
raport – jest wspólne zaangażowanie się polityków, 
urzędników, nauczycieli, pracowników socjalnych 
oraz przedstawicieli rozmaitych stowarzyszeń w 
walkę o poprawę tej niepokojącej sytuacji i podjęcie 

starań mających na celu zmniejszenie niekorzyst-
nych skutków niewystarczających środków do życia 
posiadanych przez wiele rodzin.  

 Opracowanie: EK
Źródła: Foundation Roi Bauduin, Le Soir, Metro. 

Dokończenie ze str. 15

Informacje z Belgii
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Jak co rok, nastała pora, w której liczni z nas 
sporządzają listy postanowień. Te ostatnie 
najczęściej zmieniają się w tak zwane „poboż-

ne życzenia”, które mało kto naprawdę realizuje. 
Weźmy ot tylko mój własny przykład: dwanaście 
miesięcy temu zaklinałam się publicznie, na ła-
mach Nowinek, iż schudnę cztery kilo, zaś w rze-
czywistości przytyłam kolejne trzy…

Według jakiegoś mądrego człowieka z uni-
wersytetu w Brystolu, 88% noworocznych decyzji 
spala na panewce. Najczęściej prawdopodobnie 
dlatego, że stawiamy przed sobą cele zbyt trud-
ne do osiągnięcia. Tak więc w kolejnym roku, 
zamiast przyrzekać sobie zdobycie Everestu, za-
cznijmy powolutku, pomalutku, od jakiś bardziej 
osiągalnych szczytów. 

Ja mam pomysły jak najbardziej przyziemne. 
W pierwszym rzędzie postaram się pomyć okna 
na Wigilię, nie w dzień przed, kiedy palce do szyb 
przymarzają, tylko w jakiejś rozsądnej porze, po-
zwalającej na pracę na zewnątrz. Drugim i bę-
dącym bezpośrednio związanym z poprzednim 
projektem, będzie uszczelnianie drzwi i innych 
szpar taśmą piankową. Nie zrobiłam tego wcze-
śniej myśląc, iż owe samoprzylepne gąbeczki były 
wyłącznie polskim patentem. 

Czynnością, którą muszę absolutnie wykonać 
jest „odgracenie” pokoi moich dzieci. Mieszkam 

w bliźniaku z lat siedemdziesiątych, w którym 
architekt nie przewidział ani piwnicy (w zimie 
ciągnie po nogach jak cholera) ani użytkowego 
strychu. Córka i starszy syn wyprowadzili się już 
kilka jak temu, ja zaś przechowuję pieczołowicie 
rzeczy, których ze sobą nie zabrali. Na pamiątkę 
albo pod pozorem, że mogą kiedyś się przydać. 

To by było na tyle, jeśli chodzi o prace ma-
nualne. W tym co się tyczy zdrowia, będę unikać 
syntetycznych witamin. Od dłuższego czasu by-
łam adeptką wszelkiego rodzaju preparatów czy 
dodatków pokarmowych, coraz częściej reklamo-
wanych w prasie czy w telewizji. Po przeczytaniu 
kilku fachowych artykułów oraz obejrzeniu na-
ukowych programów, nabrałam jednak przeko-
nania, iż służą one głównie budżetowi firm far-
maceutycznych. 

Teraz słów kilka o pracy. Mimo dojrzałego 
wieku, zdecydowałam się zmodyfikować nieco 
mój profil profesjonalny. Jako polska romanist-
ka, parałam się różnymi zajęciami na obczyźnie. 
Oprócz wykonywania tłumaczeń, uczyłam w 
Belgii języka francuskiego (jako ojczystego!) w 
starszych klasach szkoły średniej. Ostatnimi laty 
wykładałam język polski (jako obcy) w placów-
kach publicznych. W czerwcu jednak dyrekcja 
zadecydowała o zamknięciu sekcji języków sło-
wiańskich, zastępując nas… łaciną i walońskim! 

Rześkim krokiem w Nowy Rok
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Rześkim krokiem w Nowy Rok
Mając już pewne doświadczenie i dysponu-

jąc nowoczesnymi metodami, zamierzam udzie-
lać lekcji polskiego na własną rękę. Postarałam 
się o otrzymanie nazwy handlowej dla istniejącej 
od dawna, lecz bezimiennej firmy. Wykupiłam 
również domenę internetową, trochę na wyrost, 
żeby ktoś inny mnie nie ubiegł. Nie ukrywam, 
że postęp technologiczny mnie trochę przeraża 
tak, że będę kontynuować w moim rytmie, bez 
pośpiechu. 
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Dziewięć lat temu, 2 grudnia 2009 roku, 
Marszałkowie pięciu województw Pol-
ski Wschodniej podpisali porozumienie 

o utworzeniu wspólnego przedstawicielstwa w 
Brukseli. Koordynację nad pracami Domu Polski 
Wschodniej sprawują kolejno poszczególne wo-
jewództwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, 
świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Dom 
Polski Wschodniej powstał w celu pogłębienia 
współpracy i koordynacji działań pięciu przedsta-
wicielstw regionalnych w Brukseli umożliwiając 
pełniejsze wykorzystanie wspólnego potencjału 
rozwojowego.

Podczas przyjęcia świątecznego województwo 
podlaskie przekazało koordynację w Domu Pol-
ski Wschodniej województwu świętokrzyskiemu. 
Podczas swoich wystąpień zarówno Marszałek Je-
rzy Leszczyński, jak również Marszałek Andrzej 
Bętkowski podkreślali znaczenie współpracy w 
ramach Domu Polski Wschodniej i wyrazili chęć 
kontynuacji dalszej współpracy.

Marszałek Województwa Podlaskiego otwie-
rając spotkanie podkreślił, że w roku bieżącym w 

ramach działalności wspólnego przedstawiciel-
stwa koncentrowała się na obszarach, które są 
jednakowo ważne dla województw makroregionu 
Polski Wschodniej.

- Nasze działania dotyczyły rozwoju obszarów 
wiejskich, transportu, wsparcia dla małych i śred-

nich przedsiębiorstw oraz klastrów. Dzięki naszej 
działalności przedsiębiorcy z Polski Wschodniej 
mogli zaprezentować się na targach przemysło-
wych w Hamburgu, Paryżu i targach spożywczych 
w Belgii. W Brukseli prezentowaliśmy też naszych 
najlepszych designerów oraz start-upy. Kontynu-
owaliśmy także działania zmierzające do zabez-
pieczenia naszych interesów w przyszłej perspekty-
wie finansowej UE po roku 2020 ze szczególnym 
uwzględnieniem kontynuacji Programu Rozwój 
Polski Wschodniej. Pięciu Marszałków Polski 
Wschodniej przyjęło wspólne stanowisko w tym 
zakresie oraz podpisaliśmy się pod inicjatywą Eu-
ropejskiego Komitetu Regionów #CohesionAllian-
ce, która jest sojuszem regionów przekonanych, że 
polityka spójności UE musi pozostać filarem przy-
szłości UE. 

 Dokończenie na str. 23

Kolędowanie w Domu Polski Wschodniej
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Ponadto Grupa Regionów Słabiej Rozwinię-
tych Europejskiego Komitetu Regionów, której 
przewodniczy Prezydent Białegostoku, i której 
prace organizuje nasze brukselskie przedstawi-
cielstwo przyjęła dwa ważne stanowiska dotyczą-
ce przyszłości oraz uproszczeń w ramach Polityki 
Spójności. Nasze działania wpisywały się też w ton 
tegorocznych wydarzeń związanych z setną rocz-
nicą odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 
różnego rodzaju wydarzeń promujących kulturę, 

sztukę i turystykę Polski Wschodniej. Po raz dru-
gi wspólnie z Ambasadą RP w Królestwie Belgii 
zorganizowaliśmy zawody biegowe „Polish Run”, 
które powtórzyły sukces zeszłorocznej imprezy. 
Przy okazji zawodów udało nam się wesprzeć mło-
dzieżową sekcję drużyny piłkarskiej FC Polonia w 
Brukseli kwotą ponad 30 tyś złotych. – powiedział 
Jerzy Leszczyński Marszałek Województwa Pod-
laskiego.

Przyjęcie wigilijne zaszczycili swoją obecno-
ścią: pracownicy Komisji Europejskiej, posłowie 
do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, 
Europejskiego Komitetu Regionów, NATO, Stałe-
go Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej 
przy Unii Europejskiej, Ambasady i Konsulatu 
Rzeczpospolitej Polskiej w Królestwie Belgii, Pol-
skiej Organizacji Turystycznej oraz wielu innych 
międzynarodowych instytucji.

 Michał Szczepura

Dokończenie ze str. 20

Kolędowanie w Domu Polski Wschodniej
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W salonach Ambasady RP w Brukseli  
odbyła się tradycyjna już Wigilia Po-
lonijna z udziałem szerokiego grona 

przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji polo-
nijnych, kombatanckich, szkolnictwa polskiego, 
duchowieństwa oraz mediów.

Wystąpienie i życzenia Ambasadora Artura 
Orzechowskiego oraz Konsula Jacka Grabow-
skiego poprzedził koncert współczesnych utwo-
rów świątecznych w wykonaniu młodego artysty 
Michała Wachowiaka. Tradycyjne polskie kolędy 

zaśpiewali uczniowie Szkolnego Punktu Kon-
sultacyjnego w Brukseli. Po błogosławieństwie 
ekumenicznym, którego udzielili ks. Damian Ko-
pytto, Koordynator Duszpasterstwa Polskiego w 
Belgii i ks. Paweł Cecha, Proboszcz Polskiej Pa-
rafii Prawosławnej w Brukseli, goście dzielili się 
opłatkiem. Na najmłodszych gości pod choinką 
czekały słodkie upominki.

Coroczne uroczyste spotkanie świąteczne 

było okazją do zgromadzenia szerokiego gro-
na Polonii belgijskiej i pozwoliło  podsumować  
osiągnięcia mijającego roku uświetniające od-
zyskanie niepodległości, a także zasygnalizować 
najważniejsze planowane w nadchodzącym roku 
obchody i rocznice, do których z pewnością zali-
czyć trzeba będzie 100-lecie nawiązania stosun-
ków dyplomatycznych z Królestwem Belgii.

Kolędy i opłatek w Ambasadzie RP
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W kilku poprzednich artykułach przytoczy-
łem funkcje, zalety oraz zagrożenia róż-
norakich platform społecznościowych, 

które od kilku lat stale rosną w siłę, gromadząc coraz 
to bardziej pokaźne zasoby pieniężne. Nie powinno 
więc nikogo dziwić, że dla wielu ludzi pobyt oraz uży-
wanie platform społecznościowych stało się nie tylko 
codziennością, lecz także sposobem na łatwy zarobek. 
W dzisiejszym tekście przyjrzymy się żywotom tzw. 
„influencerów”. 

„Influencer” jako nazwa zawodu pochodzi od an-
gielskiego słowa „to influence”, które w języku polskim 
oznacza „wywieranie wpływu na kogoś bądź na coś”. 
Bycie wspomnianym „influencerem” polega właśnie 
na wpływanie na osoby obserwujące nas na platfor-
mach społecznościowych. Jest to pewien rodzaj lekkiej 
propagandy bądź po prostu zwyczajnego marketingu. 
Influencerzy podpisują kontrakty z różnorakimi fir-
mami zobowiązując się do promowania pewnych pro-
duktów w określonym czasie i w z góry uzgodniony 
sposób. Dzięki temu sprzedaż takich promowanych 
produktów wzrasta, a sami promujący otrzymują 

stosowną zapłatę za swój wkład. Nie jest to w żaden 
sposób nowość w naszym społeczeństwie – od wielu, 
wielu lat aktorzy, piosenkarze i jacykolwiek celebryci 
promowali różne marki swoim wizerunkiem, zarabia-
jąc na tym krocie. Bycie influencerem jest podobne, 
lecz na znacznie mniejszą skalę, zależnie od posiadanej 
liczby obserwujących nas osób. 

Lecz po kolei – jak właściwie zostaje się influence-
rem? Proces ten nie jest wybitnie skomplikowany, lecz 
z pewnością jest w pewien sposób uprzywilejowany. 
Największe szanse na zgromadzenie wystarczająco du-
żej publiki mają osoby, które: 

- posiadają spore zasoby pieniężne,
- są młode,
- oraz wysportowane, seksowne, przystojne.
Dlaczego te cechy są najważniejsze? Odpowiedź 

jest prosta – ludzie korzystający z portali społeczno-
ściowych często czerpią przyjemność z obserwowa-
nia życia kogoś, kto wiedzie dużo lepsze życie niż oni 
sami. Bycie młodym, przystojnym i bogatym 
jest marzeniem niezliczonych milionów 
ludzi i właśnie to marzenie widzą 
ziszczone na ekranikach 

Zawód „influencer”, czyli sztuka sprzedawania samego siebie
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Zawód „influencer”, czyli sztuka sprzedawania samego siebie
swoich laptopów bądź smartfonów. Obserwują i dają 
„łapki” bądź „serduszka” pod zdjęciami influencerów 
pozujących na tle rajskiej wyspy, z naoliwionymi mu-
skułami i okularami przeciwsłonecznymi o wartości 
tysięcy dolarów. Można więc stwierdzić, że influen-
cerzy bogacą się poprzez zarabianie na marzeniach 
innych, lecz jednocześnie, jeżeli ci obserwujący sami 
decydują się wspierać takie osoby – jest to jak najbar-
dziej moralnie uzasadnione. 

Influencer jednakże nie ma aż tak łatwego życia, 
co dowodzą częste dramaty rozgrywające się na plat-
formach społecznościowych kilka razy w roku, gdy 
jedna bądź druga sławna osoba „pęka” przed kamerą 
i ze łzami w oczach wyjawia mroczną stronę ich „ide-
alnego” życia. Po pierwsze – by być sławnym, należy 
udostępniać materiały prezentujące samego siebie jak 
najczęściej, idealnie codziennie, najlepiej kilkakrotnie. 
Każda publikacja wymaga idealnego zdjęcia, doskona-
łej kompozycji, ostrości, makijażu, oświetlenia, mimi-
ki, ułożenia włosów. Trzeba przemyśleć czym należy 
się podzielić z obserwującymi nas tysiącami ludzi, co 
warto pokazać (poza produktami, które mamy pro-
mować), a co może nam zaszkodzić. Influencer musi 
być obecny na kilku portalach społecznościowych i 
na każdym z nich być często aktywny. Podstawą jest 
Instagram, Twitter, Facebook i YouTube, czasami rów-
nież Twitch (platforma streamingowa) oraz Snapchat. 

Tworzenie materiałów oraz udzielanie się na każ-
dym z tych portali zajmuje bardzo wiele czasu 

i często pożera większość dnia influencera. 
Poświęcenie takie potrafi jednak być dość 

owocne, bowiem po nagromadzeniu od-
powiedniej ilości widzów osoba taka za-

czyna dostawać propozycje współpracy 
od różnorakich firm. I tu zaczyna się 

prawdziwy zarobek. 
Perspektywa trafienia na ekra-

ny tysięcy bądź setek tysięcy osób 
jest z pewnością nęcąca dla wielu 
organizacji, szukających nowych 
sposobów na udany marketing. 
W tym właśnie celu firmy takie 
kontaktują się z wybranymi 
influencerami i oferują im 
współpracę. Umowa taka 
zazwyczaj jest oparta na 
zapłacie bądź darmowym 
produkcie w zamian za 
promowanie wspomnianej 
firmy w materiałach publi-

kowanych przez influencera. Oczywiście produkt taki 
musi być zachwalany i widoczny, inaczej firma może 
wycofać się z umowy. W taki oto sposób influencerzy 
zazwyczaj zarabiają na życie, poza dochodami z plat-
form społecznościowych (jak np. dochód z reklam na 
YouTube). Oferty takie obejmują nie tylko produk-
ty, lecz także usługi. Właściciel kurortu, hotelu bądź 
luksusowego liniowca może być skłonny do tego, by 
zaprosić wybranych influencerów i w zamian za luk-
susowy pobyt za darmo otrzymać całkiem porządną 
reklamę swojego ośrodka. Stąd też osoby zajmujące się 
takim zarobkiem często pozują w luksusowych restau-
racjach, hotelach i tym podobnych miejscach. 

Zdarza się jednak, że sława czasami uderza do gło-
wy, przez co dochodzi do nieprzyjemności, takich jak 
w poprzednim roku, gdy brytyjska influencerka wy-
wołała burzę w internecie obsmarowując kalumniami 
pewien hotel z nieznanych wówczas powodów. Jak się 
jednak okazało, po oświadczeniu właściciela hotelu, 
dziewczyna na wejściu zażądała od właściciela darmo-
wego pokoju najlepszej klasy wraz z całym wiktem i 
opierunkiem, w zamian oferując pozytywną promocję 
ich lokalu na swoim profilu na portalach społeczno-
ściowych. W związku z odmową ze strony właścicieli 
zdenerwowana influencerka postanowiła z całych sił 
zepsuć reputację hotelu, co skończyło się na skandalu 
i utracie jej wpływowej pozycji. Wielu influencerów 
z czasem zrywa ze swoim stylem życia, tłumacząc się 
wypaleniem i stresem, spowodowanym nadmiernymi 
wymogami ze strony wspólników i portali społecz-
nościowych. Niektórzy popadają w koszmarne długi, 
chcąc utrzymać iluzję życia w dostatku, inni wpadają 
w ciężką depresję. 

Podsumowując – bycie influencerem z pewnością 
wydaje się być życiem idealnym, pozbawionym trudów 
pracy i obowiązków, pełnym luksusów i przyjemności. 
Warto jednak pamiętać, że zawsze istnieje ta strona 
tego biznesu, której obserwujący nie widzą, a która 
wcale nie wygląda tak różowo. Jeżeli jednak chcecie 
sami spróbować swych sił w zdobywaniu internetowej 
sławy – przygotujcie się na wiele stresu i jeszcze wię-
cej obowiązków związanych z promowaniem swojej 
osoby. Czasami jednak lepiej odłożyć telefon, odejść 
od komputera i przespacerować się po parku, dając 
myślom i ciału odpocząć. Życie jest krótkie, a sława 
zawsze przemija.    
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Polska Food Festival, który odbył się w 
dniach 14-16 grudnia w Brukseli to wyda-
rzenie organizowane przez Stałe Przedsta-

wicielstwo RP przy Unii Europejskiej we współ-
pracy z Ministerstwem Rolnictwa, Krajowym 
Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Domem Polski 
Wschodniej w Brukseli, Instytutem Polskim, Pol-
ską Organizacją Turystyczną, PKN Orlen oraz 
PLL LOT

Wydarzenie otworzył premier Mateusz Mora-
wiecki.

To jest ogromny sukces na arenie międzyna-
rodowej, ale ponieważ jakość naszej żywności jest 
znana coraz szerzej i świadczy o tym, że radzimy 
sobie na różnych rynkach międzynarodowych, to 
chciałbym, pogratulować wszystkim wystawcom, 
ale też wszystkim polskim rolnikom i producen-
tom - mówił premier, który w piątek odwiedził 
wystawców. Morawiecki przebywał w Brukseli 
od czwartku, w związku z odbywającym się tam 
szczytem UE.

Polska Food Festival
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Chciałbym podziękować wam za to, że roz-
sławiacie polską żywnością lokalną, regionalną, 
tradycyjną, bardzo smaczną, najsmaczniejszą na 
świecie, najzdrowszą również, dobre imię Polski 
we wszystkich krajach świata - powiedział szef 
rządu, zwracając się do polskich rolników i pro-
ducentów polskiej żywności.

Głównym celem Polska Food Festival była 
promocja polskich producentów żywności, pre-
zentacja produktów certyfikowanych, oferty tu-
rystycznej regionów Polski Wschodniej, tradycji 
świątecznych oraz polskiej kultury. W programie 
przewidziano moc atrakcji, w tym warsztaty two-
rzenia ozdób choinkowych, degustacje polskich 
potraw świątecznych, stoiska z produktami re-
gionalnymi i występy rodziny Pospieszalskich.

Impreza odbyła się w słynnym muzeum sta-
rych samochodów Autoworld, znajdującym się w 
samym sercu Brukseli, niedaleko dzielnicy euro-
pejskiej i zbiega się w czasie z dużym wydarze-
niem samochodowym, organizowanym w tym 
samym miejscu - wystawą „70 lat Porsche”.

Wśród wystawców, których stoiska cieszy-
ły się bardzo dużym zainteresowaniem znalazły 
się: Stowarzyszenie Polska Ekologia, ZM Jasioł-
ka, Ekologiczne Gospodarstwo Rodzinne Figa, 

Buczek, Kiełtyka, Eterno, Stowarzyszenie Pro-
carpathia, Smolin Fish, Browar Dukla, Jabłko 
Grójeckie, Korab Garden, Sądecki Bartnik, Eko-
bałon, Gospodarstwo Pasieczne Marek Barzyk, 
Mazurskie Miody, Doti, MirLEk, AR Szelc.

 Michał Szczepura
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Od kilku miesięcy na Etterbeeku działa 
nowy gabinet chirurgiczno–stomato-
logiczny MERODE. W grudniu odbyło 

się uroczyste otwarcie, na którym gościło liczne 
grono lekarzy, dentystów, pacjentów i przyjaciół.

Gospodarzem tego wieczoru był dr Kamil 
Waśkiewicz, specjalista w dziedzinie stomatolo-
gii i chirurgii szczękowo-twarzowej,  który wraz 
z bratem Witoldem, specjalistą w dziedzinie chi-
rurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej, zamiłowa-
nie do medycyny wyniósł z domu - ojciec Witold 
jest cenionym w Belgii kardiologiem. 

Kamil Waśkiewicz jest absolwentem uniwer-
sytetu ULB w Brukseli i posiadaczem dyplomu 
lekarza medycyny i dentysty. Ukończył specja-
lizację w zakresie stomatologii i chirurgii szczę-
kowo-twarzowej. Od wielu lat jest członkiem 
organizacji „Lekarze bez Granic”, zajmującej się 

niesieniem pomocy ludziom w krajach Trzeciego 
Świata. Od 5 lat pracuje w szpitalu uniwersytec-
kim ULB Erasme jako rezydent i konsultant w 
zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej i onkolo-
gicznej. W nowo otwartym gabinecie MERODE 
wykonuje pełne leczenie schorzeń stomatologicz-
nych i chorób w obrębie twarzo-czaszki. Gabinet 
dysponuje pełną możliwością diagnostyki radio-
logicznej (rtg wewnątrz ustny, panoramiczny, ce-
phalometryczny, jak również tomograf 3D Cone 
Beam.

Dr Witold Waśkiewicz junior, chirurg pla-
styczny jest również absolwentem Université 
Libre de Bruxelles (ULB), na którym uzyskał 

Otwarcie gabinetu chirurgiczno-stomatologicznego w Brukseli

Medycyna w genach
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Dr Kamil Waśkiewicz
  Leczenie i usuwa-
nie zębów również 
zębów mądrości – 
ósemek
  Choroby dziąseł, 
ślinianek, zatok
  Choroby stawów 
żuchwowo-skronio-
wych
  Przeszczepy kości, 
  Implanty zębów
  Chirurgia ortognatyczna (leczenie wrodzo-
nych wad zgryzu
  Onkologia (nowotwory) twarzo-czaszki
  Chrapanie i bezdechy nocne

Dr Witold Waśkiewicz junior
  Chirurgia plastycz-
no-estetyczna i 
rekonstrukcyjna
  Diagnostyka i 
zabiegi korekcyjno-
-estetyczne 
  Nastrzykiwanie 
botoksem, 
  Kwas hialuronowy

W gabinecie Merode można wykonać 
pełną diagnostykę i leczenie schorzeń

specjalizacje z chirurgii plastycznej, rekonstruk-
cyjnej oraz estetycznej, specjalizacje z chirurgii 
ortognatycznej na Uniwersytecie w Lyon oraz 
dyplom z mikrochirurgii na Uniwersytecie w 
Paryżu. Przeszedł doskonalenie zawodowe w 
licznych szpitalach oraz klinikach (Szpital Brug-
mann w Brukseli, Charleroi, Chirec (Clinique 

du Parc Léopold), Szpital w Glasgow (Glasgow 
Royal Infirmary), w prywatnej klinice Dr. Lema-
itre i wiele innych. Doktor Waśkiewicz należy 
do towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekon-
strukcyjnej i Estetycznej w Belgii. Przeprowadza 
operacje estetyczne i rekonstrukcyjne, a jego 10 
letnia praktyka zawodowa poparta licznymi sta-
żami i kursami zagranicznymi we Francji i Wiel-
kiej Brytanii i Belgii oraz udział w wielu między-
narodowych i krajowych sympozjach cieszy się 
ogromnym powodzeniem.

Gabinet Merode, gwarantuje profesjona-
lizm, doświadczenie i przemiłą obsługę.

Gabinet MERODE
42 rue de la Gare , 1040 Etterbeek
0470 47 29 75 dr Kamil  Waśkiewicz
0489 87 83 60 dr Witold Waśkiewicz jr
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Jeśli komuś przestaje się wieść i wszystko dzie-
je się tak, jak nie powinno, to proszę się za-
stanowić czy nie ciąży na Was jakiś urok bądź 

klątwa”. Ktoś pomyśli... e tam, brednie. Ale ilu z 
Was, kiedy ma pod górę finansowo, zdrowotnie, 
jakieś nieustanne bolesne wpadki powiedziało - 
ktoś rzucił na mnie urok czy co? 

Wikipedia o Szeptuchach – „Szeptun (szep-
tunka, szeptucha, wiedźma) – uzdrowiciel bądź 
też uzdrowicielka ludowa oferująca swoje usługi 
osobom wierzącym w moc leczenia. W Polsce 
występują głównie w rejonie Podlasia. Przeważ-
nie są to osoby wyznania prawosławnego. Ich 
działalność bywa jednak też uważana za praktyki 
pogańskie, na które nie ma miejsca w chrześci-
jaństwie”. A co na to moja rozmówczyni? Z Szep-
tuchą, Panią Renatą dla redakcji Nowinek rozma-
wiała Anna Szymborska. 

Jak doszło do tego, że została Pani Szeptu-
chą? 

- Moja babcia i prababcia się tym zajmowały. 
Głównie babcia, mama trochę mniej. Czerpałam 
od nich wiedzę całymi garściami, bo od zawsze 
mnie to pociągało. Uczyłam się pilnie, żeby móc 
pomagać innym. Głęboko wierzyłam w moc 
uzdrawiania w ten sposób. Widziałam efekty po-
mocy moich przodków. A poza tym od zawsze 
ciągnęło mnie, aby pomagać innym, więc z całą 
powagą i dumą mogę nazwać się Szeptuchą. 

Czy zgadza się Pani z wikipedią? Czy mo-
głaby Pani w dwóch zdaniach zdefiniować swo-
ją profesję? 

- No cóż, wikipedia rządzi się własnymi pra-
wami. Nigdy nie nazwałabym siebie poganką 

Rozmowa z Szeptuchą, panią Renatą

Nie zamieniam ludzi w żaby
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Rozmowa z Szeptuchą, panią Renatą

Nie zamieniam ludzi w żaby
czy złą czarownicą. Szeptucha to osoba, która 
poprzez modlitwę (w języku starocerkiewnym, 
starosłowiańskim) uprasza u Boga przede wszyst-
kim zdrowie. 

Przed rozmową z Panią popytałam ludzi o 
szeptuchy. W większości odpowiadano mi jed-
nym słowem - „czarownice”. Co Pani na to? Czy 
rzeczywiście używa Pani magii w swoich zabie-
gach?

- Jak już wspomniałam - używam modlitwy w 
języku starocerkiewnym, starosłowiańskim oraz 
obrazów sakralnych. Wypalam len, przelewam 
wosk, otaczam jajkiem, spalam różnego rodzaju 
zioła, także można nazwać to magią, oczywiście w 
pewnym sensie. Zapewniam, że nie pluję ogniem, 
nie zamieniam ludzi w żaby, ani nie wypowiadam 
zaklęć rodem z baśni.

Jak dużo ludzi korzysta z Pani usług?
- Nie uwierzy Pani jak dużo! Kontaktują się 

ze mną osoby z całego świata prosząc o pomoc w 
różnych przypadkach. Nie są to wyłącznie przy-
padłości zdrowotne, ale i takie, gdzie trzeba cza-
sem użyć wspomnianej magii. Są to ludzie, którzy 
już wcześniej spotkali się z szeptuchami albo tacy, 
którzy gdzieś tam słyszeli o moich zdolnościach. 
Różne przypadki kierują do mnie różnych ludzi. 
Niektórzy na początku są bardzo sceptyczni, ale 
jak to się mówi... jak trwoga, to do szeptuchy. 

Czy udało się Pani pomóc ludziom, którzy 
przyszli do Pani po pomoc? Jakie głównie są to 
przypadki? 

- Przypadki są różne. Głównie zdrowotne, ale 
bywa, że oczyszczam mieszkania ze złych energii, 
zdejmuję urok. Staram się leczyć nie tylko ciało, 
ale i duszę. Była u mnie młoda kobieta z Anglii, 
powiedziała, że lekarze rozłożyli ręce, ponieważ 
miała silny ból kolana, którego nie byli w stanie 
zdiagnozować. 

 Dokończenie na str. 39
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Nikt nie potrafił powiedzieć nic konkret-
nego z jakiego powodu ból się pojawił i co jest 
jego przyczyną. Cztery lata cierpiała, cztery lata 
nieprzespanych nocy. Oczyściłam ją jajkiem, 
modliłam się, przepaliłam len 
i powiedziałam - jutro przej-
dzie, proszę do mnie zadzwo-
nić. Zadzwoniła po tygodniu i 
powiedziała, że bała się wcze-
śniej zadzwonić, bo nie była 
pewna czy ból nie wróci. Nie 
wrócił do dziś, to już sześć lat. 
Od tego czasu przyjaźnimy 
się. Takich przypadków mam 
mnóstwo.

Domyślałam się, że z Pani 
usług korzysta różnorodna gru-
pa ludzi. Proszę powiedzieć, czy 
bywają u Pani ludzie z pierw-
szych stron gazet - celebryci? 

- Czasem sama jestem za-
skoczona, kto mnie prosi o po-
moc. Tak, są to celebryci oraz 
inne ważne osoby. Nie mogę 
nic więcej powiedzieć, gdyż 
obowiązuje mnie tajemnica. 

Szeptucha między innymi odczynia uroki, ale 
czy może rzucić urok? Czy należy się mieć przed 
nią na baczności? 

- Nie mogę wypowiadać się za wszystkie szep-
tuchy. Jeśli chodzi o mnie, to nie rzucam uroków, 
tylko je zdejmuje. Nie trzeba się mnie bać. Staram 
się czynić dobro i nieść pomoc tym, którzy na-
prawdę tej pomocy potrzebują.

Czy są ludzie, którym Pani nie pomogła i dla-
czego? 

- Tak, są to osoby niewierzące. Nie przyjmu-
je takich ludzi. Nie dlatego, że uważam ich za 
gorszych, ale moje wysiłki i modlitwy spełzły by 
na niczym. Osoba, która nie wierzy w Boga nie 
uwierzy w moc modlitwy. 

Jeżeli znajdzie się ktoś, kto bardzo potrzebu-
je Pani pomocy, a mieszka w innym kraju, to jest 
Pani gotowa tam pojechać?

- Jeżdżę po całym świecie i pomagam lu-
dziom. Czasem zdarza się, że 
kontakt fizyczny jest niemoż-
liwy wiec znajduję inne roz-
wiązanie. Można kontakto-
wać się ze mną telefonicznie. 
Numer jest dostępny na stro-
nie internetowej www.szep-
tuchazpodlasia.pl/katowice.
html. Zawsze najważniejszy 
jest ten pierwszy kontakt, a 
potem decyzje i rozwiązywa-
nie problemów. 

W tej jednej rozmowie 
nie sposób jest opowiedzieć 
o wszystkich Pani możliwo-
ściach niesienia pomocy. Czy 
zechciałaby Pani spotkać się 
raz jeszcze ze mną, choćby po 
to, żeby obalić mit Szeptuchy 
jako czarownicy? Przybliżyć 
naszym Czytelnikom więcej 

Pani umiejętności czynienia dobra i określenia 
Pani mianem dobrej wróżki?

- Bardzo chętnie spotkam się z Panią i po-
dzielę wiedzą na temat swoich zdolności. Chcia-
łabym, żeby jak najwięcej ludzi dowiedziało się, 
że może liczyć na moją pomoc.

Co chciałaby Pani powiedzieć, przekazać Czy-
telnikom Nowinek na koniec naszej rozmowy? 

- Tylko jedno - wiara czyni cuda.

Czego redakcja i Czytelnicy mogą życzyć Szep-
tunce?

Długiego życia, abym mogła służyć ludziom.
Toteż tego Pani życzę i dziękuję za rozmowę.

Dokończenie ze str. 37

Nie zamieniam ludzi w żaby
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BIURO KSIĘGOWE
VANDENHEEDE

POMAGAMY KLIENTOM W PODEJMOWANIU
MĄDRYCH DECYZJI JUŻ OD 1997 ROKU.

• Zakładanie dział alności gospodarczych i fi rm.
• Pełna księgowość: rozliczanie deklaracji TVA,
Inrtacom, list ing, rozliczenia podatkowe.

• Przew idywania podatkowe.
• SMS z wynikiem po każdym rozliczeniu.
• Weryfi kacja podwykonawców z art . 30 b is.

NASZYM KLIENTOM OFERUJEMY

• Deklaracje podatkowe dla nie rezydentów.
• Składanie p ism administ racyjnych: rozkładanie
na raty, o umorzenie odsetek, prośby o
umorzenie kar.

• Zg łaszanie LIMOSY dla fi rm polskich.
• Zg łaszanie budowy z art . 30 b is.

Rzosinska Izabela
0494 625 938
02/ 735 64 94
izakontakt1@gmail.com

Rue Colonel Bourg 22, 1030 Bruxelles

Wszystk im naszym kl ientom
życzymy zdrowia, uśmiechu,
powodzenia oraz samych
sukcesów w 2019 roku

NEWYEAR

2019

Happy
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We wtorek 4 grudnia w Brukseli Marsza-
łek Marek Woźniak otworzył dorocz-
ne święto regionu - Dzień Świętego 

Marcina w Brukseli. Witając gości, podkreślił, że 
tegoroczna, dziewiąta edycja jest dla Wielkopol-
ski szczególna, ponieważ wiąże się z dwoma bar-
dzo ważnymi rocznicami – 100-leciem Powsta-
nia Wielkopolskiego oraz 100-leciem odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Marszałek w prze-
mówieniu odniósł się do tego, że europejskość i 
demokracja to dwie zasady niezwykle ważne dla 
mieszkańców regionu.

Dzień Świętego Marcina to flagowe wydarze-
nie, które od dziewięciu lat budzi w stolicy Europy 
ogromne zainteresowanie. Siedzibę Wielkopolski 
w Brukseli odwiedziło około 500. gości, wśród 
których znaleźli się m.in. ambasadorzy, posłowie 
do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele 
Europejskiego Komitetu Regionów oraz Polacy 
mieszkający na co dzień w stolicy Belgii. Mogli 

oni poczuć się jak w Wielkopolsce dzięki wypie-
kanym na miejscu, jedynym w swoim rodzaju ro-
galom świętomarcińskim oraz występom parate-
atralnej grupy Asocjacja 2006. Aktorzy w etiudzie 
zaprezentowali postać i historię św. Marcina, wo-
kół której zbudowane są obchody 11 listopada w 
Poznaniu. Goście mogli również skosztować spe-
cjałów wielkopolskiej kuchni, które przygotowała 
w tym roku Lokalna Grupa Działania „Solidarni 
w Partnerstwie” z powiatu konińskiego.

W siedzibie Wielkopolski w Brukseli znów zagościł Święty Marcin
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W siedzibie Wielkopolski w Brukseli znów zagościł Święty Marcin
Dzień Świętego Marcina wpisał się już na 

stałe w unijny kalendarz corocznych wydarzeń. 
Przybliża on środowisku europejskiemu nie tylko 
atmosferę, jaka panuje w Poznaniu podczas świę-
ta, ale przede wszystkim tradycje i kulturę Wiel-
kopolski. „Saint Martin croissant” - jak nazywany 
jest rogal świętomarciński w Brukseli - stał się ku-
linarną wizytówką promującą region.

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Autor zdjęć: KobusArt
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Przez okrągły rok ogromną po-
pularnością cieszy się klasyczna 
biżuteria damska złota i srebrna 

– bransoletki, kolczyki, pierścionki, na-
szyjniki i obrączki. Coraz częściej kupo-

wana jest biżuteria lekka, wykonana z 
metali tańszych – mosiądzu lub stali 

szlachetnej. Króluje także tzw. fast fa-
shion – biżuteria kreowana przez projek-

tantów. 

Dużym zainteresowaniem cieszy się także bi-
żuteria artystyczna -  srebrna i złota artystyczna 
biżuteria damska. Stawiają na nie Panie, które 

cenią sobie oryginalność. Bardzo czę-
sto kupowane są naszyjniki oraz nie-

zmiennie od lat pierścionki.

Biżuteria i strój powinny być 
dostosowane do okazji i rodzaju 

uroczystości.
Na elegancką imprezę można wybrać bardziej 

efektowną biżuterię, na skromne przyjęcie w nie-
wielkim gronie lepiej jest ograniczyć ozdoby.  Do 
kolorów ciepłych bardziej pasuje złoto, a do zim-

nych - srebro.
Kolczyki sięgające obojczyków, 

zawsze i wszędzie wyglądają 
świetnie, seksownie i 

stylowo. To samo 
dotyczy naszyj-

ników i spek-
takularnych 

kolii.

Moda na biżuterię
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Mnóstwo delikatnych łańcuszków połączo-
nych w komplet o różnej długości i boski efekt 
gwarantowany!

Najmodniejsze są zestawy pierścionków, war-
to je łączyć z obrączkami, po kilka na jeden palec. 

W obecnych trendach modne jest noszenie 
kilku bransoletek jednocześnie – delikatnych lub 
jednej dużej z innymi, lżejszymi. Zegarek i barw-
ne bransoletki stworzą świetną całość, np. bangle, 
delikatne łańcuszki zawiązane lub zapięte wokół 
nadgarstka.  Modna biżuteria to już nie tylko 
pierścionki, kolczyki i złote lub srebrne wisiorki. 
Można zaobserwować wielki powrót cudownych 
pereł. Modne są perłowe kolie i bransoletki oraz 
kolczyki z perełkami. 

Biżuteria męska, czyli coś dla 
naszych Boskich Angelo. 

Najwięksi znawcy mody uważają, że jedyna 
biżuteria, jaką winien nosić mężczyzna to zega-
rek, obrączka i ewentualnie spinki do mankietów. 
Jednak w dzisiejszych czasach robi się nieco bar-
dziej elastycznie.

Przesada nie jest wskazana, ale wyraziste 

dodatki jak najbardziej! Męska biżuteria powin-
na podkreślać osobowość i styl noszącej ją oso-
by. Ma pokazywać, kim jest osoba, która ją nosi, 
odważne zabawy z materiałami, stal połączona z 
kauczukiem, tytan zdobiony lub skóra z metalo-
wym dodatkami.

Tytan łączy lekkość z twardością, doskonale 
sprawdza się w biżuterii – minimalistyczny, ale 
męski i ozdobny. Również reprezentacyjna jest 
stal - twarda i wytrzymała, odporna na zaryso-
wania, antyalergiczna. Podkreśla siłę i odporność 
noszącej ją osoby – bez względu na płeć i wiek.

Kauczuk współgra i ze srebrem, i ze stalą, 
tworząc połączenie idealne dla mężczyzn, którzy 
lubią modę.

 W przypadku mężczyzn warto podchodzić 
do sprawy konserwatywnie i konsekwentnie, wy-
starczy wybrać jeden element – wciąż „po męsku” 
oznacza „minimalistycznie”.

Moda na biżuterię
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W 1931 roku włoski kamieniarz Jean Bab-
tista Delbono poznał w jednej z pary-
skich knajpek Angelinę Rouard. Była to 

trzydziestodwuletnia kobieta samotnie wychowu-
jąca dziewięcioletniego syna, którą porzucił mąż. 
Przystojny Włoch szybko zawrócił jej w głowie, a 
owocem ich namiętności był chłopiec, któremu 
dali na imię Jan. Przez jakiś czas kochankowie 
żyli szczęśliwie, ale po jakimś czasie Delbono oka-
zał się człowiekiem gwałtownym i brutalnym. Po 
dwóch latach związku pani Rouard miała już dosyć 
awantur, spakowała się i opuściła swego włoskiego 
kochanka. Po jakimś czasie przypadkiem spotka-
li się na dworcu. Włoch starał się ją namówić do 
powrotu. Gdy po krótkiej wymianie zdań kobieta 
odmówiła, ten wyciągnął rewolwer i oddał kilka 
strzałów raniąc ją w nogę. Delbona aresztowano 
i został skazany na 6 miesięcy więzienia. Sprawa 
mogłaby się wydawać zakończona, ale Włoch nie 
miał zamiaru dać za wygraną. Po odsiedzeniu wy-
roku udał się do domu jej rodziców, gdzie mieszka-
ła i znowu ją nagabywał do powrotu, jednak i tym 
razem bezskutecznie. Kobieta nie chciała go znać. 
Wtedy odszedł, ale zagroził jej zemstą. 

Następnego dnia rano Włoch 
przyszedł ponownie, wszedł do kuchni 
i tam zaczął podniesionym głosem wy-
grażać jej. Kobieta zaczęła wzywać pomo-
cy, wówczas zjawił się jej ojciec - pan Masson 
¬- z karabinem w ręku chcąc stanąć w obronie 
córki. Ledwie jednak przestąpił próg kuchni, 
gdy zabrzmiał wystrzał i mężczyzna padł mar-
twy na podłogę. Obudzony tym hałasem, mały 
Jan przybiegł do kuchni sprawdzić co się dzieje. 
Wówczas rozwścieczony Włoch strzelił do swe-
go dziecka zabijając je. Potem jeszcze Delbono 
strzelił dwukrotnie raniąc swoją byłą kochankę. 
Włoch chciał uciekać, ale w tej chwili nadbiegł 

syn z pierwszego związku pani Rouard ze swo-
ją babką. Chłopak widząc ranną matkę leżącą 
na podłodze i krwawiącą rzucił się na mężczy-
znę, padł kolejny strzał, który zranił chłopca w 
rękę, ale mimo to udało mu się wytrącić broń 
napastnikowi. Jednak jedenastoletni chłopiec 
ani babka nie zdołali powstrzymać napastnika, 
który uciekł. Jednak nie uszedł przed wymiarem 
sprawiedliwości. 

***
Mniej więcej w tym samym czasie kiedy 

rozgrywał się paryski dramat w miejscowości 
Feiginies w departamencie Nord miała miejsce 
podobna tragedia, ale już nie tak krwawa w skut-
kach jak ta nad Sekwaną. Sprawa dotyczy mło-
dej, bardzo ładnej dziewczyny liczącej zaledwie 
19 lat, nazywała się Żorżeta Pere i pracowała w 
fabryce fajansu. Dziewczyna ta kilka miesięcy 
wcześniej poznała robotnika pracującego rów-
nież w tej fabryce, niejakiego Karola Flamam-
mecourta. Pomiędzy nimi wywiązał się burzliwy 
romans. Trwał on do momentu, kiedy to dziew-

Zbrodnie miłości 



1/2019 (111)    styczeń 2019    WWW.nowinki.be  49

czyna dowiedziała się, że jej 
kochanek ma dwójkę dzieci 

z inną robotnicą, wtedy to ze-
rwała z nim. Jednak Karol nie 

dawał za wygraną. Nie potrafił 
pogodzić się z utratą Żorżety, wy-

czekiwał za nią pod fabryką, kiedy ta 
kończyła pracę, przychodził pod dom. Pan-

na jednak nie chciała nawet z nim rozmawiać. 
Trwało to przez jakiś czas, w końcu dziewczyna 
uległa i zgodziła się na rozmowę z nim. Podczas 
spotkania udali się na spacer drogą wzdłuż lasu, 
w kierunku miejscowości Cognies- Chausse. W 
czasie przechadzki Flammecourt tłumaczył się 
ze swojej przeszłości i chciał, żeby ich relacje 

wróciły do normy i nawet obiecał jej, że się z nią 
ożeni.  Żorżeta wysłuchała go, ale stanowczo od-
mówiła jego propozycji. Oznajmiła mu, że to de-
finitywny koniec i już nie chce być z nim. Kiedy 
to dotarło do Karola, ten postanowił zrealizować 
swój plan, który przygotował na taką ewentu-
alność. W pewnym momencie trochę zwolnił i 
kiedy znalazł się za plecami dziewczyny ogłuszył 
ją. Następnie ułożył na ziemi i pociął jej twarz 
brzytwą, po czym do ran wlał kolorowy płyn, 
używany do farbowania fajansów. Kiedy dziew-
czyna oprzytomniała spostrzegła swojego ex-
-kochanka opatrującego jej twarz watą i białym 
płótnem. Początkowo sądziła, że bóle na twarzy 
pochodzą od upadku na ziemię, kiedy to straciła 
przytomność. Po zabandażowaniu ran odprowa-
dził ją do domu. Gdy dziewczyna zjawiła się w 
swoim mieszkaniu, jej rodzice z przerażeniem 
spostrzegli zabandażowaną twarz, ale przera-
żenie ich było jeszcze większe, gdy zdjęli ten 
prowizoryczny opatrunek.  Twarz ich córki była 
pokrajana brzytwą w wyrafinowany sposób, oba 

policzki i nos 
był przecięty na 
krzyż, na domiar 
złego rany były 
zalane czarną 
farbą. Natych-
miast wezwano 
lekarza, który 
opatrzył je w 
sposób profesjo-
nalny, dał dziew-
czynie środki 
przeciwbólowe 
i uspokajające. 
Kiedy Żorżeta trochę się uspokoiła powiedziała, 
że sprawcą tego czynu jest Karol, jej były chło-
pak. Ojciec dziewczyny zawiadomił żandarme-
rię, która bez trudu aresztowała Flammecour-
ta. Ten początkowo nie chciał się przyznać do 
popełnienia tego odrażającego czynu. Jednak 
w końcu to zrobił, oświadczając, że dokonał 

tego brutalnego uczynku w akcie zemsty. W ten 
sposób chciał, aby oszpecona Żorżeta stała się 
brzydka i nikogo innego nie znalazła. Po tym jak 
kobieta odrzuciła jego oświadczyny, doszedł do 
wniosku, że skoro on nie może jej mieć, to ona 
też będzie cierpieć. W ten sposób Karol, odrzu-
cony kochanek chciał przeszkodzić dziewczynie 
w wyjściu za innego.

Zbrodnie miłości 
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PIEKARNIA I CUKIERNIA 

Chaussée de Jette 270
1081 Koekelberg

chleb na zakwasie, czystoziarnisty, przedwojenny, ze śliwką, orkiszowy

Naszą specjalnością są chleby
 wypiekane według przedwojennych receptur

Chaussée de Ninove 300
1070 Anderlecht

info@rarytas.be,  GSM: 0032 477 683 102

Polecamy również 
NOWOŚĆ 

CHLEB 
Z NASIONAMI CHIA 
(szałwia hiszpańska) 

Zapraszamy do spróbowania naszego 

CHLEBA RAZOWEGO

I  RAZOWEGO NA MIODZIE

Nasiona chia to źródło białka, błonnika i kwasów tłuszczowych Omega 3

(w składzie miód naturalny), nowa zmieniona receptura,

Chleb wyrasta tylko na naturalnym 

zakwasie razowym nie ma w nim drożdży, 

tylko naturalna fermentacja.
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BARAN 22.03.-20.04. 
TRÓJKA PUCHARÓW
To, co masz zamiar osiągnąć, 
zależy od tego, że jesteś ko-
chany. Doceń to. Bądź otwarty 
na pozytywne bodźce i szanse 
ze świata.

BYK 21.04.-21.05. 
CZWÓRKA BUŁAW
Jesteś w centrum uwagi, stoisz 
na świeczniku, ale tym bar-
dziej są widoczne Twoje wady 
i ograniczenia. Unikaj pychy i 
próżności.

BLIŹNIĘTA 
22.05.-21.06. 
AS PUCHARÓW
Różne sprawy niezwiązane z 
Twoim życiem uczuciowym 
zejdą na drugi plan, a uczucia 
będą najważniejsze.

RAK 22.06.-22.07. 
PIĄTKA MIECZY
Nie zauważasz swojej słabości, 
niewielkiej siły przebicia; albo 
tego, że czasy potęgi minęły i 
pozostała gra wyobraźni.

LEW 23.07.-23.08. SIŁA
W działaniu użyj całej swojej 
mocy. Idź na całość! Osiągniesz 
doskonałość w świadomym 
opanowaniu ukrytych mocy.

PANNA 24.08.-23.09. 
PIĄTKA DENARÓW
Nie masz swobody działa-
nia; swoje cele musisz osią-
gnąć przy pomocy skrajnych 
środków. Konieczna będzie 
oszczędność i skrupulatność.

WAGA 24.09.-23.10. 
PAPIEŻYCA
Twoim przedsięwzięciom patro-
nują siły działające na poziomie 
przeznaczenia. Zaufaj tym si-
łom, zaufaj przeznaczeniu.

SKORPION 
24.10.-22.11. 
TRÓJKA MIECZY
Nie ma miejsca na kompromisy, 
za to możliwa jest walka No-
wego ze Starym, albo różnych 
nowych koncepcji.

STRZELEC 23.11.-20.12. 
PUSTELNIK
Za mało ufasz ludziom. Masz 
nawyk samotnego borykania 
się z problemami. Zachowujesz 
dystans, kiedy potrzebne jest 
zaangażowanie.

KOZIOROŻEC 
22.12.-20.01. 
PIĄTKA PUCHARÓW
Kierują Toba podejrzenia i oba-
wy. Być może znalazłeś się w 
samym „oku cyklonu”, gdzie 
krzyżują się sprzeczne interesy.

WODNIK 
21.01.-19.02. WISIELEC
Aby iść swoją ścieżką dalej, 
musisz zatrzymać się i złożyć 
coś w ofierze. Znajdujesz się w 
stanie zawieszenia.
   
RYBY 20.02.-20.03. 
PAPIEŻ
Podejmując decyzje pamiętaj, 
że nie jesteś sam, że cele które 
osiągniesz, będą służyć ogól-
niejszemu pożytkowi.

                   WRÓŻKA HENRY
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