6/2021 (140)

czerwiec 2021

WWW.nowinki.be

1

Niedaleko pada
jabłko od jabłoni
Czy wracacie w myślach
do czasów dzieciństwa?
Jakie wspomnienia najczęściej
pojawiają się w Waszych głowach?
Czy macie dobre wspomnienia,
a może dręczą Was takie
o których nie chcielibyście pamiętać?

W

ielu z nas przyszło na świat w trudnych czasach. Musieliśmy w nich żyć,
edukować się oraz spędzać wolny
czas. Nasi rodzicie bardzo często nie poświęcali
nam dostatecznie dużo uwagi, dlatego właśnie
momenty, gdy mogliśmy spędzić wspólne chwile zapadają najczęściej w naszej pamięci i do tych
chwil z nutką nostalgii powracamy we wspo-
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mnieniach. Zapewne wielu z Was wraca do chwil,
kiedy wspólnie z ojcem spędzaliście swój wolny i
beztroski czas nad wodą. Dokończenie na str. 4

6/2021 (140)

czerwiec 2021

WWW.nowinki.be

3

Dokończenie ze str. 3

Niedaleko pada jabłko od jabłoni
Kiedy to po raz pierwszy ojciec pokazał wam
wędkę, nauczył, w jaki sposób założyć na haczyk
robaka czy kulkę z ciasta ulepioną z kanapki,
którą w pośpiechu zabrało się z domu, kiedy z
cierpliwością i determinacją próbował nauczyć
swoje dziecko jak zaciąć rybę, która podczas
brania wciągała pod taflę wody spławik wykonany z gęsiego piórka z antenką pomalowaną na
czerwono po kryjomu wykradzionym mamie
lakierem do paznokci. Jestem pewien, że pamiętacie pierwszą wędkę wystruganą z leszczyny lub
pierwszy bambus i radość ojca, gdy złowiliście
na nią swoją pierwszą rybę. Zapewne pamiętacie
również wspólne wyprawy na lód zimową porą,
gdy siarczysty mróz rumienił wasze policzki, a po
łowieniu na rozgrzewkę zajadało się pieczoną na
patyku nad ogniskiem kiełbaskę. Być może wspominacie również „rejsy” łódką o poranku, gdy
unosząca się nad taflą krystalicznie czystej wody
mgła sprawiała, że wasza wyobraźnia pisała własne historie…
To właśnie takie momenty najmocniej wbijają
się w pamięć, to właśnie takie momenty sprawiają, że pomimo problemów w wieku późniejszym,
gdy często nie mogliśmy znaleźć wspólnego języka z tym samym człowiekiem, który obudził
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w nas pasję, na twarzach wielu z nas pojawia się
uśmiech. To był piękny czas. W mojej pamięci
utkwiło wiele takich momentów i właśnie do tych
chwil tak jak zapewne i wy bardzo często powracam we wspomnieniach.
Czasy obecne różnią się od minionych lat
zdecydowanie i pod każdym względem. Gorączka życia codziennego oraz nieustanny pęd potocznie zwany wyścigiem szczurów, przeciążenie

pracą, finansowe problemy to wszystko bardzo
często i w negatywny sposób odbija się na relacjach z naszymi bliskimi.
Czy możemy coś zmienić w naszym postępowaniu pod tym względem? Czy możemy sprawić
by nasze dzieci miały równie niesamowite wspomnienia, którymi będą mogły się dzielić ze swoimi dziećmi?
Tym razem to na naszych barkach spoczywa ekstremalnie trudne zadanie, które dla wielu
z nas może wydawać się niewykonalne. Dlatego
warto zanurzyć się we wspomnieniach i spróbować podążyć tym śladem. Nie przeczę, że zadanie
może być trudne do wykonania, doskonale znam
ten problem z własnego doświadczenia. Bardzo
często plany oraz chęci „wyrwania” moich synów
z matni wirtualnej rzeczywistości palą się na panewce jednak dzięki mojemu uporowi nie poddaję się po pierwszych niepowodzeniach i od czasu
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do czasu odnoszę w tej walce zwycięstwo. Zapewne nie jestem osamotniony w tych staraniach i
wielu z was boryka się z podobnym problemem,
jednak są jeszcze na świecie tacy ojcowie, którzy
bez żadnego problemu bez próśb i gróźb są w stanie przekonać swoje dzieci do pobytu nad wodą
by móc dzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą z kolejnym pokoleniem wędkarzy.
Na zakończenie korzystając z okazji Dnia
Ojca, chciałbym życzyć wam drodzy ojcowie,
wędkarze wspaniałych wypraw wraz z dziećmi
nad wodę, emocji związanych z wędkarstwem i
przede wszystkim tego abyście przekazali swoim dzieciom pozytywną wiedzę a zarazem liczne
wspomnienia, które zostaną na zawsze w ich pamięci.
Pamiętając również o dzieciach tych małych
i tych dużych, z okazji Międzynarodowego Dnia

Dziecka składam Wam moc życzeń. Radosnego i
beztroskiego dzieciństwa oraz wielu wędkarskich
przygód nad wodą w gronie rodzinnym i z dala
od wirtualnego świata. Tak jak my, wasi rodzice
wspominamy swoje dzieciństwo z wędką u boku
ojca, tak wy w przyszłości, gdy sami zostaniecie

rodzicami z wielką przyjemnością powrócicie
w myślach do tych chwil i może wtedy również
na waszych twarzach pojawi się z tego powodu
uśmiech…
Czego Wam z całego serca życzę
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Początki polskiej drużyny
harcerskiej w Belgii

R

ozkazem z dnia 7 lutego 2021 roku Związek Harcerstwa Polskiego powołał pierwszą drużynę harcerską w Belgii. Na funkcję drużynowego oficjalnie mianowano druha
Tomasza Walczewskiego. Tym samym, po prawie
40 latach, udało się przywrócić harcerstwo polskie w Królestwie Belgii.
Związek Harcerstwa Polskiego, działający
poza granicami kraju, jest organizacją wychowawczą dla polskiej młodzieży i dzieci żyjących
poza Polską m.in. w Australii, Argentynie, Francji, Irlandii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i
Wielkiej Brytanii. Cieszymy się ogromnie, że do

grona promujących harcerstwo polskie państw
dołączyła również Belgia. ZHP stosuje sprawdzone metody harcerskie, oparte na zasadach skautowych, a zajęcia odbywają się na zbiórkach gromad zuchowych, zastępów i drużyn harcerskich.
Dokończenie na str. 9
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Dokończenie ze str. 7

Początki polskiej drużyny
harcerskiej w Belgii
Pionierska Drużyna Harcerska oraz Drużyna
Zuchów w Belgii na swą siedzibę wybrała Dom
Polski w Comblain-la-Tour. Urokliwe miejsce
położone w belgijskich Ardenach, nad malowniczą rzeką Ourthe, okazało się fantastycznym
miejscem do planowanych wycieczek, biwaków,
zimowisk, kursów kształceniowych oraz obozów letnich i kolonii zuchowych. W gościnnych
wnętrzach Domu Polskiego harcerze czują się
znakomicie. To właśnie tu odbyła się niedawno
pierwsza Rada Drużyny, niezmiernie istotna dla
funkcjonowania organizacji. Harcerze przybyli ze
swoją własną chorągwią, w pięknych harcerskich

mundurkach, które przyjechały do nich prosto z
Polski. Wydarzenie zostało skrzętnie opisane w
pierwszej kronice harcerskiej, która z pewnością
będzie zapełniać się błyskawicznie.
Od samego początku drużyna kierowana
przez druha Tomasza rozpoczęła współpracę z
polskimi szkołami działającymi na terenie Belgii.
Większość z nich bardzo entuzjastycznie zareagowała na propozycję utworzenia małych zastępów harcerskich w poszczególnych placówkach.
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Spotkania przedstawicieli drużyny brukselskiej z
uczniami szkół zawsze przebiegają w przyjaznej i
twórczej atmosferze. Dzieci fantastycznie reagują
na proponowane przez harcerzy zabawy, turnieje
i gry harcerskie. Zachwycone ogromem wrażeń,
zwykle chętnie dołączają do drużyn i w ten sposób gromada harcerska w Belgii jest już całkiem
pokaźnych rozmiarów. Zapowiada to wspaniałą
przyszłość harcerstwa polskiego w Belgii, które
intensywnie planuje każdy weekend na wycieczki piesze, rowerowe, zbiórki w plenerze oraz pod
dachem, w harcówce, gdy na głowy pada nieprzyjemny śnieg z deszczem. W taki sposób kształtują
się charaktery tych młodych ludzi, poprzez zdobywanie stopni i sprawności oraz przez wzajemne
oddziaływanie i przykład osobisty.
Zachęcamy dzieci i młodzież do dołączenia
do brukselskiej drużyny harcerskiej i tworzenia
zastępów w swoich kręgach rówieśniczych. Naprawdę warto! Czuwaj!
Kontakt: Tomasz Walczewski
Email: dudenko26@interia.pl
Grupa fb: Harcerki i Harcerze Belgii
Adresy harcówek w Brukseli:
Centrum Polskie, Rue du Croissant 68, 1190 Forest
Wherenowhere Art Gallery, Rue Georges Simpson
34, 1083 Ganshoren
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Paszporty szczepionkowe

C

yfrowe Zielone Certyfikaty, zwane też
paszportami szczepionkowymi lub covidowymi, to projekt instytucji Unii Europejskiej mający na celu zwiększenie poczucia
bezpieczeństwa podczas podróży zagranicznych
poprzez potwierdzenie, że osoba wyjeżdżająca
do innego kraju nie jest zakażona wirusem SARS-COV-2 i nie zarazi innych osób.

15 kwietnia br. wnioski w sprawie rozporządzeń Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie
elektronicznych certyfikatów zostały poparte przez
komisję spraw zagranicznych. Następnie, pod koniec
kwietnia, eurodeputowani przegłosowali projekt wydawania obywatelom Unii paszportów szczepionkowych. Większość polskich europosłów opowiedziała się
za wprowadzeniem certyfikatów. Wśród popierających
wniosek znaleźli się m.in. Beata Szydło, Jacek Sariusz-Wolski, Ryszard Legutko, Witold Waszczykowski. Komisja Europejska i Parlament znacznie przyspieszyły prace
legislacyjne, tak, by zakończyć cały proces wprowadzania
certyfikatów jeszcze przed nadchodzącym sezonem wakacyjnym. Najprawdopodobniej, paszporty szczepionkowe pojawią
się między 21 a 25 czerwca. Opieszałe zazwyczaj instytucje europejskie, w których skomplikowany proces decyzyjny wydłuża
ostateczne podjęcie decyzji, wykazały się w tym przypadku niezwykłą dynamiką i sprawnością. Możliwe, że czynnikiem pomocnym w procesie decyzyjnym dotyczącym paszportów szczepionkowych okazał się fakt, że Dyrekcja ds. Zdrowia Komisji Europejskiej
planowała wprowadzenie tego typu dokumentów już w 2018 roku, a
więc na długo przed ogłoszeniem epidemii.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nie do końca popiera wprowadzenia certyfikatów szczepionkowych jako koniecznych dokumentów
przy przekraczaniu granic. Swoje stanowisko uzasadnia tym, że skuteczność szczepionek, czyli ich zapobieganie ewentualnej transmisji koronawirusa, na obecny moment nie została jeszcze potwierdzona. Ponadto,
przedstawiciele WHO obawiają się, że wprowadzenie paszportów covidowych będzie dyskryminujące dla obywateli Unii, którzy nie chcą skorzystać ze szczepień, obawiając się, że dopuszczone przez Europejską
Agencję Leków warunkowo na jeden rok preparaty nie są do końca
przebadane (ostateczne wyniki badań nad szczepionkami mają
być ogłoszone w grudniu 2023 roku), a ich skuteczność nie
została jeszcze potwierdzona. Zdaniem rzeczniczki
Światowej Organizacji Zdrowia Margaret Har-
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ris: „Jako WHO, na tym etapie nie chcielibyśmy,
by paszport szczepionkowy był wymagany przy
wjeździe lub wyjeździe, ponieważ na razie nie jesteśmy pewni, czy szczepionka zapobiega transmisji [koronawirusa SARS-CoV-2]”.
Mimo braku przekonania WHO co do konieczności i zasadności wprowadzenia paszportów szczepionkowych, zarówno instytucje unijne,
jak i władze państw członkowskich kontynuują
proces legislacyjny mający na celu zatwierdzenie
tych dokumentów, które ostatecznie mają nosić nazwę zielonych certyfikatów. Dokumenty te
będą mogły otrzymać osoby, które poprzez odpowiednie zaświadczenie potwierdzą brak zakażenia wirusem COVID-19. Będą to trzy możliwości:
negatywny wynik testu na koronawirusa, czyli
negatywny wynik testu PCR lub szybszych testów antygenowych;
potwierdzenie szczepienia, czyli pełen cykl
szczepień zakończony przynajmniej 14 dni
przed planowaną podróżą (przez 2 tygodnie
po szczepieniu osoba może zarażać innych).
Dokument może nie uwzględniać szczepień,
które nie otrzymały rocznej autoryzacji przez
Europejską Agencję Leków (EMA). W tym
przypadku, o wjeździe do danego kraju będą
decydować jego władze;
potwierdzenia przebycia zakażenia SARS-CoV-2, czyli osoby, które wyzdrowiały z choroby potwierdzonej testem PCR i u których
minął dwutygodniowy okres izolacji, a także
pacjenci, w których krwi są wykrywalne przeciwciała koronawirusa, choć wcześniej nie
stwierdzono u nich zarażenia chorobą.
Poza informacjami na temat szczepionki,
wyniku testu czy potwierdzenia wyzdrowienia,
zielone certyfikaty mają zawierać podstawowe
dane: imię i nazwisko, datę urodzenia, datę wydania paszportu oraz identyfikator zaświadczenia.
W myśl dotychczasowych ustaleń, posiadanie
cyfrowego zielonego certyfikatu nie będzie dokumentem koniecznym, by przekroczyć granicę.
Stąd też, poszczególne kraje UE w pewnym ogra-

niczonym zakresie będą indywidualnie ustalać
szczegółowe zasady ich działania na danym terytorium. Przykładowo, władze niektórych państw
mogą zadecydować o wpuszczeniu na swój obszar osób bez paszportu szczepionkowego, ale
mogą zobowiązać je do odbycia po przyjeździe
kwarantanny lub wykonania testu na obecność
wirusa już na miejscu.
W marcu br. Komisja Europejska ogłosiła
wytyczne dotyczące zasad działania zatwierdzonego przez nią dokumentu. W założeniu, miałby
to być kod QR w telefonie lub na wydruku. W
tym celu, kraje Unii będą musiały stworzyć bazy
danych pacjentów szczepionych i leczonych. Dodatkowo, Komisja ma opracować portal, który
umożliwi weryfikację wydawanych paszportów,
co ma w założeniu pomóc państwom członkowskim na sprawne wprowadzenie w życie projektu
oraz bieżącą kontrolę i weryfikację zaświadczeń o
szczepieniach i testach na obszarze unijnym.
Zdania, co do przydatności tego rodzaju dokumentu są podzielone. Popierający projekt, jak
chociażby większość polskich europosłów głosujących za jego przyjęciem, uważają, że wprowadzenie paszportów szczepionkowych to gwarancja bezpieczeństwa podczas podróży i szansa na
podźwignięcie europejskiej turystyki z zapaści, w
której się znalazła na skutek ogłoszonej epidemii.
Z kolei przeciwnicy tego projektu, podkreślają, że
jest to pierwszy krok w celu ograniczenia jednej z
czterech podstawowych wolności obywateli Unii
Europejskiej, czyli swobodnego przepływu osób
(poza towarami, usługami i kapitałem) i narzędzie do zwiększenia kontroli nad ludźmi. Zdaniem niemieckiego eurodeputowanego Helmuta
Geuking’a (PPE): „Ludzie muszą się ochraniać się
sami. Nie potrzebujemy paszportu szczepionkowego, żeby podróżować czy pracować, ale potrzebujemy jasnych, logicznych i proporcjonalnych
do problemu zasad”.
	

Edyta Wiśniewska
Źródło: Rankomat.pl, euronews.com, PCH24.pl,
„Komentarz tygodnia” W. Gadowski.
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Z Wicekonsulem Wydziału Konsularnego ds. Polonii przy Ambasadzie RP
w Brukseli Kacprem Szyndlarewiczem rozmawia Elżbieta Kuźma

Każdy rok przynosi
nowe wyzwania
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Niedawno został Pan mianowany na stanowisko Wicekonsula w Konsulacie RP w Brukseli. Jakie zdolności i wykształcenie są potrzebne,
by objąć takie stanowisko i by w ogóle móc pracować w dyplomacji?
W związku z tym, że jak Pani wspomniała objąłem stanowisko niedawno, a pandemia
znacznie ograniczyła możliwość organizowania
przez Ambasadę RP w Brukseli spotkań na żywo,
pozwolę sobie zacząć rozmowę od serdecznego
przywitania się z wszystkimi czytelnikami Państwa czasopisma zamieszkującymi w Belgii, z
którymi nie miałem okazji jeszcze zobaczyć się
na żywo. Odpowiadając zaś na Pani pytanie – paradoksalnie ukończony kierunek studiów nie jest
najważniejszy. Oczywiście absolwent „stosunków
międzynarodowych” będzie posiadał wyjściowo
więcej wiedzy teoretycznej, ale przydatnymi specjalnościami mogą być też ekonomia czy prawo.
Jednak moim zdaniem w pracy dyplomaty liczą
się przede wszystkim cechy osobowości, umiejętności miękkie i oczywiście znajomość języków
obcych. Ponadto powinniśmy rozróżnić pracę
dyplomaty od pracy konsula – pierwszy wykonuje więcej pracy analitycznej i pełni funkcje
reprezentacyjne. Drugi zazwyczaj działa w roli
urzędnika.

stałem wpisany na listę Okręgowej Izby Radców
Prawnych w Warszawie. W 2019 r. przyjechałem
do Belgii po tym, jak moja małżonka otrzymała
propozycję pracy tutaj. Udało mi się zatrudnić w
Wydziale Konsularnym na stanowisku referenta
ds. prawnych, a następnie – po wygraniu konkursu – zostać powołanym na stanowisko wicekonsula.

Czy mógłby Pan Konsul bliżej przedstawić
naszym Czytelnikom przebieg swojej kariery i
posiadane doświadczenie zawodowe?
Jest taki znany żart – po czym poznać prawnika wśród ludzi w pokoju? Nie martw się, sam
Ci powie, że skończył prawo. Na szczęście ja mam
wymówkę w postaci Pani pytania. Studia prawnicze ukończyłem na Uniwersytecie Warszawskim.
Jeszcze w ich trakcie podjąłem pracę na stanowisku asystenta sędziego w sądzie okręgowym.
Po kilku latach zdałem egzamin radcowski i zo-

Jest Pan V-ce Konsulem, istnieje również w
polskich placówkach konsularnych stanowisko
Konsula Generalnego i Konsula Honorowego.
Czy mógłby Pan przybliżyć różnicę w obowiązkach pomiędzy tymi stanowiskami?
Konsul Generalny to tytuł osoby kierującej
całą placówką – Konsulatem Generalnym. W
Brukseli nie posiadamy takiego urzędu, bowiem
konsulat działa jako jeden z wydziałów Ambasady. Kierownik takiego wydziału posiada tytuł
Konsula RP. 
Dokończenie na str. 15
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Dokończenie ze str. 13

Każdy rok przynosi nowe wyzwania
Wicekonsul zaś to nazwa stanowiska osoby
zatrudnionej w Konsulacie Generalnym lub w
Wydziale Konsularnym, która wykonuje obowiązki konsularne. Jest to prostsze rozróżnienie
niż się wydaje na początku. Tytuł Konsula Honorowego może posiadać obywatel polski lub
cudzoziemiec stale mieszkający za granicą, który
odznacza się wysokim autorytetem. Rolą Konsula Honorowego jest dbanie o interesy Polaków za
granicą, dbanie o przyjazne stosunki Polski z władzami obcego państwa czy rozwijanie interesów
gospodarczych.

Jak długo trwa praca na placówce?
Standardowo jest się powoływanym na 4 lata.
W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość
przedłużenia misji o kolejne 2 lata.
Pana zdaniem, jakie są najważniejsze bądź
najpilniejsze plany Wydziału Konsularnego
Ambasady RP do zrealizowania w trakcie trwania Pańskiej kadencji?
Oprócz codziennej pracy na rzecz Polaków
polegającej na wykonywaniu zadań urzędniczych, osobiście chciałbym kontynuować realizację projektów rozpoczętych przez moich poprzedników. Przede wszystkim zorganizować
kolejne edycje Dyktanda Polonijnego w krajach
Beneluksu, który to konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony Polonii, a także
następną odsłonę akcji Świąteczna Paczka. Każdy
rok przynosi jednak nowe wyzwania i inspiracje
w pracy konsula polonijnego. Z okazji ogłoszenia
2021 rokiem Stanisława Lema zorganizowałem
konkurs artystyczny promujący w szkołach polonijnych jego prozę.
Jakie są największe wyzwania stojące przed
Panem Konsulem na czas pracy na placówce w
Brukseli?
Chciałbym dotrzeć do każdego, kto jest gotowy zaangażować się w projekty na rzecz krzewienia polskich tradycji, historii i kultury. A następnie wesprzeć te osoby w ich działaniu. W Belgii
istnieje ponad 50 organizacji polonijnych, działa
13 ośrodków edukacji polonijnej, funkcjonuje też
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kilka organizacji niosących pomoc Polakom w
potrzebie. Polonia jest więc świetnie zorganizowana i działa bardzo prężnie. Największym wyzwaniem pozostaje więc znalezienie odpowiednio dużo czasu, by móc udzielić profesjonalnego
wsparcia.
Jak określiłby Pan obecne relacje polsko-belgijskie?
Jako osoba zatrudniona na stanowisku wicekonsula nie czuję się upoważniony do odpowiedzi na tak sformułowane pytanie. Wkracza
ono bowiem w zakres stosunków dyplomatycznych, za które nie odpowiadam. Mogę zaś wskazać, że jako konsul ds. Polonii spotykam się z
niezwykłą otwartością ze strony lokalnych władz
belgijskich, które aktywnie wspierają działania na
rzecz upamiętnienia ważnych dla Polaków miejsc
i postaci historycznych.
Czy podoba się Panu Bruksela jako miasto?
Bruksela urzekła mnie nie tylko swoją piękną
architekturą, ale też ilością zieleni – drzew i parków - świetnym systemem komunikacji miejskiej
oraz dużo wolniejszym niż w Warszawie tempem
życia.
Z czym przede wszystkim, Pana zdaniem,
kojarzą się rodakom w Polsce Bruksela i Belgia?
Bruksela przede wszystkim z Unią Europejską jako siedziba najważniejszych instytucji tej
organizacji. Belgia zaś z frytkami, goframi i piwem. Dużo mniej z Ardenami czy świetnymi kolekcjami malarstwa, co jest ogromnym niedopatrzeniem!
Czego życzy Pan Polakom mieszkającym w
Belgii?
Przede wszystkim życzę im, by w zdrowiu
doczekali końca pandemii i mogli jak najszybciej,
bezpiecznie odwiedzić Polskę i mieszkających
tam krewnych.
Dziękuję za rozmowę!
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Wypalenie rodzicielskie

S

yndrom wypalenia rodzicielskiego znany
jest od kilku lat. Po raz pierwszy został opisany w badaniach w 2017 przez belgijskich
naukowców z Instytutu Badań Psychologicznych
z uniwersytetu w Louvain. Jednak to w ostatnim
roku stał się zjawiskiem powszechnym ze względu na bezprecedensową sytuację, w jakiej znaleźli
się rodzice w związku z lockdownem, który został
narzucony ludziom na całym świecie. W normalnej rzeczywistości, wypalenie rodzicielskie dotykało przede wszystkim samotne matki i rodziców
mających liczne pociechy. Zdaniem wspomnianych badaczy z uczelni w Louvain, odsetek rodziców cierpiących na wypalenie dotyczył ok.
12 proc. populacji. Od ostatniego roku doszli do
tego opiekunowie dzieci pozamykani wraz z potomstwem w domu przez kilka miesięcy podczas
wiosennego lockdownu, a także tysiące rodzin
polskich, z powodu decyzji rządu o zamknięciu
szkół od października 2020 do maja 2021 i znalezienia się z dziećmi w domu przez prawie cały
rok szkolny.
Wypalenie rodzicielskie przejawia się m.in.
skrajnym wyczerpaniem psychofizycznym objawiającym się brakiem siły do podejmowania
jakiegokolwiek działania. Obowiązki są wykonywane mechanicznie, bez zaangażowania, a z
powodu przymusu i konieczności. Matka czy
ojciec działają jak roboty zaprogramowane tylko
na zrobienie najbardziej niezbędnych rzeczy bez
wkładania w to co robią swojego serca. Codzienne czynności stają się ogromnymi wyzwaniami
wymagającymi niebywałej motywacji i wysiłku,
by im podołać. Wypalony rodzic marzy tylko o
tym, by skończył się kolejny dzień męczarni i by
mógł odpocząć idąc spać. Poczucie zmęczenia, a
nawet skrajnego wyczerpania skłania matkę czy
ojca do wizyty u lekarza. Po wykonaniu badań
okazuję się jednak najczęściej, że wszystko jest w
normie. Mimo to, człowiek czuje się wykończony
i to już od samego rana. Dodatkowo, pojawia się
brak efektywności w czynnościach spowodowany
brakiem wiary we własne siły oraz dystans emocjonalny, którego przejawem jest ograniczenie relacji emocjonalnych z dziećmi. Wypalony rodzic
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nie czuje satysfakcji z bycia mamą czy tatą. Przezwyciężeniu wypalenia rodzicielskiego nie pomaga natrętny głos krytyka wewnętrznego, który poddaje w wątpliwość jakość wykonywanych
obowiązków. W głowie kotłują się myśli typu:
„nie nadaję się na matkę”, „nie nadaję się na ojca”
lub „jestem przykładem porażki rodzicielskiej”.
Dodatkowe emocje, jakie towarzyszą syndromowi wypalenia rodzicielskiego to przede wszystkim: drażliwość, poczucie braku sensu, smutek i
apatia. Ponadto pojawia się poczucie zagubienia i
samotności związane z brakiem wsparcia ze strony najbliższych.
Jakie cechy i sytuacje najbardziej sprzyjają
rozwinięciu się syndromu wypalenia rodzicielskiego, o którym stało się głośno w minionym
roku? Przede wszystkim jest to stawianie potrzeb

innych na pierwszym miejscu. Dzień wypełniony
obowiązkami, prośbami i czynnościami związanymi z dziećmi, przewlekle chorą osobą, starzejącym się i niedołężnym rodzicem, wymagającym
szefem. Zajmując się podołaniu wszystkim piętrzącym się obowiązkom, człowiek zapomina o
sobie samym, o własnych potrzebach i rzeczach
ważnych dla samego siebie. Łatwo wówczas stracić poczucie, że też jest się kimś ważnym. Brak
uświadomienia sobie, czego się potrzebuje i co
jest dla siebie ważne, to w pewnym sensie zapomnienie, że w ogóle się istnieje. Niezaspokojone
potrzeby i pozbawianie się przez dłuższy czas

WWW.nowinki.be

należnej uwagi, przełoży się prędzej czy później
na trudne zachowanie alarmujące, że dzieje się
coś złego. Mogą to być wybuchy złości, drażliwość, depresja itp. Kolejnym czynnikiem sprzyjającym pojawieniu się wypalenia rodzicielskiego
jest izolacja społeczna. Nowe warunki pracy i
nauki skumulowane w jednym miejscu działają
fatalnie na stan i kondycję psychofizyczną zarówno dzieci i młodzieży, jak i rodziców. Ciągłe
bycie w domu, który stał się szkołą, firmą, stołówką, salą sportową itd. działa destrukcyjnie na
psychikę człowieka, tak małego i młodego, jak i
dojrzałego czy starszego. Zdaniem specjalistów,
kolejnym elementem przyczyniającym się do rozwoju syndromu wypalenia rodzicielskiego jest
potrzeba sprawowania kontroli i perfekcjonizm.
Chęć ogarnięcia wszystkich spraw, dopilnowanie
dzieci, podołanie pojawiającym się wyzwaniom i
dodatkowo poczucie konieczności wykonywania
swoich obowiązków najlepiej jak się potrafi, to
prosta droga do wyczerpania organizmu, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

Mimo skali zjawiska wypalenia rodzicielskiego, nie stanowi ono jednostki chorobowej,
w przeciwieństwie do wypalenia zawodowego,
które uznawane jest jako podstawa do otrzymania zwolnienia lekarskiego. Żaden medyk nie
wystawi zaświadczenia zwalniającego z pracy
ze względu na przeciążenie obowiązkami rodzicielskimi, które doprowadziły do wyczerpania
psychofizycznego organizmu. Stąd też należy ratować się samemu, a przede wszystkim starać się
nie doprowadzić do sytuacji przeciążenia. Łatwiej
powiedzieć niż wykonać. Niemniej jednak należy

podjąć zawczasu trud i walczyć o swój czas i swoje
zdrowie. Przede wszystkim należy poprosić kogoś
o pomoc. Może to być członek rodziny, dalszy lub
bliższy krewny, ale też przyjaciółka czy sąsiadka.
Ktoś, kto może raz czy dwa w tygodniu zostać z
dziećmi w domu lub wyjść z nimi na spacer. Wydarcie choć kilku godzin w tygodniu pożerającym
obowiązkom i poświęcenie ich sobie samemu
sprawi, że łatwiej będzie potem na nowo podjąć
się codziennych wyzwań rodzicielskich. Należy
zadbać o swoją kondycję fizyczną i psychiczną.
Spacer na świeżym powietrzu, przejażdżka na rowerze czy pójście na basen, sprawią, że zmęczony
rodzic oderwie się od spraw, którymi żyje i spojrzy na nie później z większym dystansem. W miarę możliwości, dobrze jest też spotkać się z kimś
życzliwym, by porozmawiać o dręczących problemach i wymienić doświadczenia. Nie musi to
być od razu psycholog czy psychiatra. Wystarczy
zaufana przyjaciółka, siostra czy ktoś z kim ma się
dobre i bliskie relacje. Wskazane jest też wspólne,
z udziałem domowników, ustalenie jasnych zasad
co do podziału obowiązków i zwiększenie zaangażowania dzieci, męża czy babci z dziadkiem, w
prace, które ze względu na wiek, stan zdrowia i
umiejętności, będą mogli wykonywać. Nie warto
bowiem, jak to się wciąż często zdarza, starać się
być „Siłaczką” czy Zosią Samosią, która wszystko
musi zrobić sama, kosztem własnego samopoczucia czy nawet zdrowia.
						
			 Anna Karska
Źródło: www.polskieradio.pl, dziendobryTVN.pl, mamapsycholog.pl.
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DZIEŃ DZIECKA
NA MONTE ROSA

D

la niewtajemniczonych – pierwsze skojarzenie, jakie się nasuwa to Góra Róży i
jest w tym trochę sensu. Najpotężniejszy
masyw górski w Alpach otoczony licznymi szczytami powyżej 4000m n.p.m. jawi się jakby korona
pięknej róży, ale nie dajmy się zmylić. Nazwa pochodzi od roëse – lodowiec w lokalnym dialekcie
włoskim.
Nie bez powodu, bo lodowiec jest jak się patrzy. Magiczne miejsce z najwyżej położonym
schroniskiem w Europie. Obiekt westchnień wielu górołazów.
Nieskromnie przyznam się, że udało nam się
rok temu, w przerwie między jednym a drugim
lockdownem, odwiedzić ten przepiękny kawałek
kuli ziemskiej.
Wjazd kolejką do stacji Punta Indren i dalej
na piechotę, już tylko pod górę. Kask, raki, kijki,
czekan, uprząż, lina - takie ekstrasy ponad nasz
standardowy ekwipaż. Wyglądaliśmy nieco kosmicznie, ale fachowo - wiadomo.

Dzień pierwszy: dojście do schroniska Gnifetti - w sumie nie miało być ciężko, ale wiecie
- jak ktoś niezwyczajny do widoku lin i drabinek
wbitych w pionową skałę, to niech się za bardzo
na boki nie rozgląda albo maszeruje z pamper-

sem... Nie wspomnę spaceru po drewnianych
belkach na sporej wysokości niezbyt wiarygodnie
jak dla mnie, ułożonych na ścieżce przy ścianie
swobodnie spadającej stromo w dół.
Powiem tylko, że ja z siebie osobiście byłam
piekielnie dumna – mój mąż prawdopodobnie
jeszcze bardziej, jak już postawiłam stopę na progu Gnifetti. Radość i widoki były nie do opisania.
Wysokość 3.647m n.p.m. robi swoje. To trzeba
zobaczyć i przeżyć po prostu. A tu następny dzień
zapowiadał kolejne atrakcje.
Pod samym jęzorem lodowca i z widokiem na
widoczny z daleka Matterhorn – nieźle, nie ma
co. Micha się cieszy. A w schronisku zimne piffko,
dobre wino, lokalne mocniejsze co nieco, pizza i
nie tylko. A propos –wiecie, że pizza margherita
zawdzięcza swoją nazwę królowej o tym imieniu
- tej samej, której swą nazwę zawdzięcza Capanna
Margherita - nasz cel dnia kolejnego, najwyżej do
tej pory położony budynek w Europie.
Śniadanie o 4-ej rano i cudny wschód słońca
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- kolejny bonus. Dzień wcześniej o tej porze do
południa padał śnieg, grad i ogólnie burza uniemożliwiała jakiekolwiek ruchy poza schronisko.
A Matterhorn z daleka mruga.
Od samego rana ruch na trasie, mijamy ludzików podobnie jak my spiętych dla bezpieczeństwa linami. Tylko jeden człowiek minął nas pod
koniec nie przypięty do nikogo i wędrujący sam,
co jest raczej niespotykane w tej okolicy.
Na własnej skórze przekonałam się, że prawdą jest, że powyżej 4000m n.p.m. każdy oddech
jest na wagę złota i każdy gram mniej obciążenia
jest na wagę złota również. Doświadczenie bezcenne.
Ale te widoki, piękno i przestrzeń - oślepiające. Dosłownie, bo bez okularów z dobrym filtrem
ani rusz. Ślepota śnieżna od odbitego na śniegu
słońca murowana.
Widok na Matterhorn z góry naprawdę robi
wrażenie w porównaniu z patrzeniem na tę górę symbol Szwajcarii z normalnej perspektywy, czyli
z dołu.
No i w końcu Punta Gnifetti i schronisko Capanna Margherita - cel naszej wyprawy. Opisałabym uczucie po dotarciu tam, ale nie ma mowy.
Idźcie sami, bo żadne słowa tego nie oddadzą,
zdjęcia również w małym ułamku jedynie potra-

fią przekazać to nieziemskie piękno. I ta cisza...
Niespodzianka - DZIŚ DZIEŃ DZIECKA,
CZYLI NIE MA MYCIA
No, może ząbki i buziola. Tyle wody się znajdzie, Na więcej nie liczcie, woda potrzebna do
picia i gotowania. A kolacja pyszna, kto by się
na takiej wysokości spodziewał. Jest nagroda po
wysiłku.
Na pamiątkę koszulki w cenie niższej niż
przed chwilą usłyszał turysta niemiecki i magnet
gratis – hmm - ciekawe czemu
Bałam się, szczerze mówiąc, że z powodu braku prysznica będzie ciężko zasnąć w 6-osobowym
pokoju. Zatyczki do uszu ktoś sprytny wymyślił do nosa jeszcze nie.…Nie uwierzycie, ale na tej
wysokości nikt z naszej paczki nie śmierdział. No
cud po prostu, chyba się inaczej człowiek na tej
wysokości poci, tak bezobjawowo...
Cudnie było aż się nie chciało rano wracać.
Ekipa w schronisku megaprzyjazna. Wisienką
na torcie była kolacja na powrotnym noclegu w
Gnifetti. Oczy mi z orbit omal nie wyszły jak nam
podali golonkę. Z dokładką dla chętnych. A na
deser na dole kupiliśmy po butelce spirytusu na
nalewki za jedyne 18€. Mają niskie cło na lokalne
produkty.
I już likier 44 się zrobił. Nakłuwamy pomarańczę prosto w drzewa 44 ziarnkami kawy, wrzucamy do szerokiego słoja, dodajemy 44 kostki
cukru, zalewamy 1l wódki lub odpowiedni rozrobionego spirytusu i odstawiamy na 44 dni. Nawet
nie próbujcie podpijać wcześniej, musi odczekać.

Anna Gierczak
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MaxiClean

FIRMA PRZYJAZNA DZIECIOM
ZAPISZ SWOJE DZIECI NA NAJLEPSZE ZAJĘCIA W BRUKSELI: 0483 207 253
Miejsce: Rue Georges Simpson 34, 1083 Ganshoren
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DOBRE
PRZEDSZKOLE

PÓŁKOLONIE
DLA DZIECI

W każdą środę
9:30 – 11:30
i 13:00 – 15:00

01 – 16 lipca
i 16- 30 sierpnia
8:30 – 17:00
6/2021 (140)

STREFA
TWÓRCZEGO
ROZWOJU
W każdą sobotę
10:00 – 14:00
czerwiec 2021
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Najlepsze życzenia z okazji Dnia Dziecka

Wszystkiego najlepszego w Waszym Dniu. P.S. Dla nas zawsze
będziecie dziećmi. Rodzice

Naszym przepięknym i absolutnie doskonałym Dzieciom i Wnukom życzymy powodzenia, spełnienia
marzeń i bezstresowego życia, mimo że wychowanie
nie zawsze bywa(ło) bezstresowe.

Życzę Ci wiele słoneczka, uśmiechu i radości. Niech w Twoim
sercu zawsze ciepełko gości.
Baw się dziś wesoło, realizuj
marzenia, bo gdy minie to Święto,
zostaną wspomnienia!
Moc życzeń z okazji Dnia Dziecka
przesyła Mama

Życzymy Ci, aby marzenia, które
skrywasz na dnie Twojego serca,
doczekały się spełnienia. Korzystając z okazji Twojego święta, przesyłamy Ci również garść nadziei i
wiary, aby dały Ci one siłę do pokonywania trudności, jakie pojawiają
się w codziennym życiu.

Krystianku, wszystkiego
najlepszego w dniu dziecka!
Życzą kochający rodzice
Mysia nasza kochana
życzymy Ci zdróweczka oraz wspaniałego i
radosnego dzieciństwa.
Mama i Tata

Wszystkiego
najlepszego Joasiu
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Perełko nasza życzymy Ci wspaniałego dzieciństwa.
Kochamy Cię.
Mama i tata

Kochany Synku
wszystkiego co sobie wymarzysz patrz
sercem i słuchaj oczami
Mama, Paula i Mariusz

czerwiec 2021

WWW.nowinki.be

Żyj tak, aby każdy
kolejny dzień był niesamowity i wyjątkowy.
Wypełniaj każdą chwilę
tak, aby potem wspominać ja z radością.
Czerp energię ze słońca, kapiącego deszczu
i uśmiechu innych.
Szukaj w sobie siły,
entuzjazmu
i namiętności.
Żyj najpiękniej jak
umiesz

Wszystko co było
Waszym marzeniem,
co jest i będzie
w przyszłości, niech
nie uleci z cichym
westchnieniem, lecz
NIECH SIĘ SPEŁNI W
CAŁOŚCI. Wszystkiego najlepszego w Dniu
Dziecka życzą Rodzice

Wszystkiego najlepszego
nasze skarby, niech się spełnią
wasze marzenia,
kochamy Was bardzo mama i tato

Mój Misiu, życzę Ci wszystkiego co
najlepsze. Spełnia marzeń. Twoja
ukochana mamusia, Kochanie samych radosnych dni - babcia

Choć nie masz już
Kochane
latek kilka, dla nas
Bachorki
zawsze będziesz
dużo
dużo…
naszym dzieckiem.
sami
wiecie
Bądź sobą i ciesz
czego!
się życiem. Kochamy Cię. Rodzice Mamuś i Maniek

W dniu twego święta dorosłe dziecko
MOJE składam
życzenia Tobie z
mozołem. Dorośnij
proszę choć przez
chwileczkę, bo
przecież skończyłeś dawno 40.
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W dniu tak pięknym
i wspaniałym, życzę
Tobie sercem całym moc uśmiechu i radości,
szczęścia, zdrowia, pomyślności. Bądź dzieckiem jak najdłużej. Jak
dziecko baw się, śmiej.
I kochaj tak jak dziecko.
Kocham Mami
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Zapaleńcy na rowerach

V

eloPL to nieformalna grupa rowerowa,
zrzeszająca osoby uprawiające kolarstwo
amatorskie, głównie na terenie krajów
Beneluxu.
Celem VeloPl jest wspólna jazda na rowerze,
spotykamy się głownie w weekendy ze względu na
pracę oraz inne obowiązki. Wspólne ustawki rowerowe organizujemy w różnych miejscach Belgii, ale i nie tylko, ponieważ w miarę możliwości
czasowych jak i terminów urlopowych próbujemy
organizować również wspólne wypady wakacyjne
w najbardziej popularne kolarskie rejony
Europy.

Jesteśmy bardzo otwarci na nowe osoby z podobną pasją do jazdy na rowerze oraz tych chcących dopiero spróbować swoich sił w tej dyscyplinie.
Jeździmy zarówno na rowerach szosowych
(popularnych kolarzówkach) jak i na rowerach
górskich
(mtb) oraz próbujemy swoich sił w belgijskim
sporcie narodowym czyli cyclocrossie.
Serdecznie zapraszamy wszystkich amatorów
kolarstwa do dołączenia do naszej grupy na fb: https://www.facebook.com/groups/veloPL.be
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Wszystko co chcielibyście wiedzieć o POLISH RUN, ale baliście się zapytać

Z

każdym dniem przybywa chętnych, którzy na
dzień 5 września zaplanowali udział w 5. edycji
zawodów Polish Run. Zapisy cały czas są otwarte, a wielu z Was zastanawia się, jak w dobie pandemii
wyglądać będą nasze zawody i czy na pewno się one
odbędą? W związku z tym poniżej przedstawiamy listę
najczęściej zdawanych pytań i odpowiedzi związanych
z organizacją tegorocznej edycji zawodów.

Koszulka i medal Polish Run

UWAGA!

Aby mieć pewność, że otrzyma się zamawiany rozmiar koszulki zależy zapisać się do udziału
w zawodach do końca czerwca 2021 r.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną podkreślamy, że poniższe zasady są obowiązujące na dzień 15 maja 2021
r. i mogą zostać zmienione. W celu pozyskania
aktualnych informacji zachęcamy do śledzenia
Polish Run na portalu Facebooku lub kontaktu z
organizatorami.

Każdy zarejestrowany uczestnik Polish Run
w ramach opłaty startowej otrzyma pamiątkową
koszulkę oraz medal. Informacja o odbiorze koszulki podana będzie w późniejszym terminie.
Medal będzie można odebrać bezpośrednio po
zakończeniu zawodów.

Przechowalnia bagażu

Od 7:30 do 18:00;
Rezerwacja
zalecana
przez formularz rejestracyjny (1 €);
Możliwość rejestracji tego samego dnia (2 €)
w ramach limitu dostępnego
miejsca;
Lokalizacja:
strefa startu/mety Hippodrome de Boitsfort;

Zawody z obostrzeniami Covid-19

Zawody Polish Run odbywają się w ramach
zawodów „Trail of the Meyboom” i muszą być
zorganizowane zgodnie z wytycznymi Rady Bezpieczeństwa Narodowego Belgii. Na dzień dzisiejszy główną modyfikacją jest możliwość przyjęcia
jednocześnie 2 500 osób (w tym organizatorów i
wolontariuszy) w miejscu odbywania się imprezy.
W związku z tym zawody „Trail of the Meyboom” zostały podzielone na 4 części z półgodzinną przerwą między każdym biegiem. Uczestnicy
proszeni są o przybycie na miejsce najwcześniej
na godzinę przed startem wyścigu i opuszczenie
miejsca imprezy niezwłocznie po zakończeniu,
biorąc pod uwagę wymogi organizacyjne (przestrzeganie barier czasowych).
Rejestracja do zawodów Polish Run odbywa się tylko i wyłącznie elektronicznie poprzez dedykowany link: https://prod.
chronorace.be/registration/SelectActivity.aspx?eventId=1186630744524788&cs=POLISHRUN
Tylko rejestracja przez powyższy link gwarantuje
otrzymanie koszulki i medalu Polish Run. Osoby, które zapiszą się do udziału w biegu na 10 km
przez link na stronie „Trail of the Meyboom” nie
będą częścią Polish Run.
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Niestety ze względu na kryzys
koronawirusa i ze względu na podjęte
przez rząd działania zdrowotne prysznice i szatnie mogą być niedostępne w tegorocznej edycji.
Fizjoterapeuci i masażyści

Rejestracja

28

Prysznice i przebieralnie

czerwiec 2021

Niestety, w związku z kryzysem
koronawirusa i działaniami zdrowotnymi podejmowanymi przez
rząd, usługa w tegorocznej edycji
może nie być możliwa.
Catering

Niestety, w związku z kryzysem koronawirusa
i działaniami zdrowotnymi podjętymi przez rząd,
możliwe jest, że podczas tegorocznej edycji nie
będzie można świadczyć usług cateringowych.

WWW.nowinki.be

Co się stanie, jeśli wydarzenie zostanie odwołane?
Należy pamiętać, że w przypadku anulowania
opłata rejestracyjna zostanie zwrócona każdemu
wstępnie zarejestrowanemu uczestnikowi, pomniejszona o 2 € na pokrycie już poniesionych
kosztów.
Próbowałem się zarejestrować, ale wystąpił
błąd i system odmawia drugiej rejestracji.
Najłatwiej jest ponownie zarejestrować się,
zmieniając znak w swoim imieniu lub nazwisku.
Czy mogę zrezygnować z udziału
w zawodach w przypadku kontuzji
lub innych powodów?
Jest to możliwe na 30 dni
przed wydarzeniem.
Czy mogę przekazać komuś innemu swój numer
startowy, jeśli nie mogę wystartować w zawodach?
Istnieje możliwość zmiany imienia
i nazwiska lub zażądania zwrotu kosztów
na 30 dni przed wydarzeniem.
Czy mogę odebrać numer startowy dla znajomego?
Tak, do tego nie jest wymagany
dowód tożsamości.
Oznaczenie trasy biegu.
Trasa będzie oznaczona
strzałkami na drzewach oraz
na ziemi. Zalecamy jednak
również korzystanie z GPS
(aplikacji mobilnej, zegarka
lub innego urządzenia) w celu uniknięcia wszelkich nieprzewidzianych zdarzeń. Należy pamiętać, że trasa z różnych przyczyn może
zostać w niewielkim stopniu zmieniona. Zalecamy pobranie ostatecznej wersji pliku GPS na tydzień przed zawodami.
Czy mogę wystartować z psem?
Tak, jeśli jest trzymany na smyczy i jeśli startujesz na końcu, aby nie przeszkadzać innym
uczestnikom.

Czy potrzebuję zaświadczenia lekarskiego,
aby móc wziąć udział w zawodach?
Nie, zaświadczenie lekarskie w Belgii nie jest
konieczne.
Czy odbędą się biegi dla dzieci i sztafeta
międzyszkolna?
W związku z kryzysem koronawirusa i działaniami zdrowotnymi podjętymi przez rząd, możliwe jest, że podczas tegorocznej edycji nie będzie
można zorganizować biegów dla dzieci. Decyzja
w tej sprawie podjęta zostanie w czerwcu.
Co to znaczy „trail” i czy potrzebuję specjalnego przygotowania i sprzętu?
Wszystko na ten temat znajdziecie w oddzielnym artykule na stronie www.polishrun.eu.
Gdzie znajdę regulamin zawodów?
Regulamin zawodów dostępny w języku angielskim, francuskim oraz niderlandzkim na stronie www.zatopekmagazine.com/trail-du-meyboom
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KMTRAIL

5 September 2021
www.polishrun.eu

Let’s #PolishRun together!
Organizers
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Partners

will be held as a part of

Embassy
of the Republic of Poland
in Brussels
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Konsekwencje w razie kontroli drogowej

Jazda po alkoholu
S
tary temat, ale ciągle aktualny, szczególnie
w porze zbliżających się grillowych spotkań.
Przede wszystkim należy odróżnić jazdę po
użyciu alkoholu od jazdy po pijanemu, to jest w
stanie nietrzeźwym!
Stan po użyciu alkoholu (conduite en état
d’imprégnation alcoolique) występuje wtedy,
gdy poziom alkoholu w wydychanym powietrzu lub we krwi jest wyższy niż wartości ustalone przez prawo.
Nietrzeźwość (conduite en état d’ivresse) jest
odrębnym wykroczeniem, ocenianym subiektywnie i bierze pod uwagę szereg czynników,
takich jak orientacja w czasie i przestrzeni,
mowa, zachowanie równowagi, agresja itp.,
które wyznaczają stopień odurzenia alkoholowego i jego wpływ na zdolność prowadzenia
pojazdu.

Stan po użyciu alkoholu

Poziom alkoholu mierzy się zasadniczo na
podstawie stężenia alkoholu we krwi, ale z racji
istniejącego związku między alkoholem we krwi
a alkoholem w wydychanym powietrzu poprzez
wymianę zachodzącą w naczyniach krwiono-

śnych otaczających pęcherzyki płucne, poziom
alkoholu w wydychanym powietrzu jest uważany
za wiarygodną wartość do pomiaru poziomu alkoholu we krwi.
Podczas prostego sprawdzenia urządzeniem
używanym w pierwszej intencji jest alkomat. Ten
test oddechowy nie daje pomiaru, ale wskazanie
w formie litery:
S = Safe (bezpieczne)
A = Alarm (od 0,22 do 0,35 mgr / l AAE, tj. Od
0,5 do 0,8 g / l)
P = Positive (więcej niż 0,35 mg / l AAE, tj. 0,8
g / l)
Jeśli wynik testu jest pozytywny (A lub P),
poziom alkoholu we krwi należy zmierzyć za pomocą analizatora alkoholu w wydychanym powietrzu lub próbki krwi.
Przed wykonaniem testu można poprosić o
odczekanie 15 minut.
Jeśli wynik potwierdza zawartość alkoholu
przekraczającą dozwolone normy, musimy liczyć
się z tym, ze zostaniemy ukarani zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.
Oto tabela podsumowująca kary dotyczące
wykroczeń związanych z alkoholem:

Zawartość alkoholu
w wydychanym
powietrzu

Zawartość alkoholu
we krwi

Kara

0,09 do 0,21 mg / l

0,21 do 0,49 g / l

Dotyczy tylko kierowców zawodowych.
2-godzinny zakaz prowadzenia pojazdów
Natychmiastowy pobór grzywny w wysokości 105,00 €

0,22 do 0,34 mg / l

0,50 do 0,79 g / l

3-godzinny zakaz prowadzenia pojazdów
Natychmiastowy pobór grzywny w wysokości 179,00 €
W przypadku skierowania sprawy do sądu sędzia może nałożyć
grzywnę w wysokości od 200,00 EUR do 4000,00 EUR oraz utratę prawa do kierowania pojazdem.
Młodzi kierowcy (z prawem jazdy krócej niż 2 lata) są bezpośrednio wzywani do sądu policyjnego i skazani na utratę prawa do kierowania pojazdami oraz ponownego zdania egzaminu
teoretycznego lub praktycznego.

Dokończenie na str. 33
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Dokończenie ze str. 31

Jazda po alkoholu
Zawartość alkoholu w wydychanym
powietrzu

娀䈀匀 猀琀甀搀椀漀

昀漀琀漀最爀愀昀椀愀 簀 昀椀氀洀礀 簀 最爀愀昀椀欀愀

琀漀洀愀猀稀⸀挀椀戀甀氀氀愀䀀栀漀琀洀愀椀氀⸀挀漀洀

Zawartość alkoholu we krwi

Kara

0,35 do 0,43 mg / l 0,80 do 0,99 g / l

6-godzinny zakaz prowadzenia pojazdów
Natychmiastowy pobór grzywny w wysokości 420,00 € obowiązkowy dla obcokrajowców, niezalecany dla kierowców belgijskich,
zgodnie z okólnikiem COL8 / 2006
Protokół kontroli powinien zostać przesłany do prokuratury, która
może zastosować wobec kierowcy:
Transakcję pieniężną w wysokości 420,00 €
Mediację karną
Wezwanie do stawienia się przed sądem policyjnym
W przypadku skierowania sprawy do sądu sędzia może nałożyć grzywnę w wysokości od 1600,00 EUR do 16000,00 EUR oraz utratę prawa
do kierowania pojazdem.Młodzi kierowcy (z prawem jazdy krócej niż
2 lata) są bezpośrednio wzywani do sądu policyjnego i skazani na utratę prawa do kierowania pojazdami oraz ponownego zdania egzaminu
teoretycznego lub praktycznego

0,44 do 0,49 mg / l 1,00 do 1,13 g / l

6-godzinny zakaz prowadzenia pojazdów
Natychmiastowy pobór grzywny w wysokości 578,00 € obowiązkowy dla obcokrajowców, niezalecany dla kierowców belgijskich,
zgodnie z okólnikiem COL8 / 2006
Natychmiastowe zatrzymanie prawa jazdy w przypadku niebezpiecznej jazdy
Protokół kontroli powinien zostać przesłany do prokuratury, która
może zastosować wobec kierowcy:
Transakcję pieniężną w wysokości 800,00 €
Mediację karną
Wezwanie do stawienia się przed sądem policyjnym
W przypadku skierowania sprawy do sądu sędzia może nałożyć grzywnę w wysokości od 1600,00 EUR do 16000,00 EUR oraz utratę prawa
do kierowania pojazdem.
Młodzi kierowcy (z prawem jazdy krócej niż 2 lata) są bezpośrednio
wzywani do sądu policyjnego i skazani na utratę prawa do kierowania
pojazdami oraz ponownego zdania egzaminu teoretycznego lub praktycznego.

0,50 do 0,64 mg / l 1,14 do 1,49 g / l

6-godzinny zakaz prowadzenia pojazdów
Natychmiastowy pobór lub depozyt grzywny w wysokości 1260,00
€ od obcokrajowców
Natychmiastowe zatrzymanie prawa jazdy w przypadku niebezpiecznej jazdy
Protokół kontroli powinien zostać przesłany do prokuratury, która
może zastosować wobec kierowcy:
Transakcję pieniężną w wysokości 1600,00 €
Mediację karną
Wezwanie do stawienia się przed sądem policyjnym
W przypadku skierowania sprawy do sądu sędzia może nałożyć grzywnę w wysokości od 1600,00 EUR do 16000,00 EUR oraz utratę prawa
do kierowania pojazdem.
Młodzi kierowcy (z prawem jazdy krócej niż 2 lata) są bezpośrednio
wzywani do sądu policyjnego i skazani na utratę prawa do kierowania
pojazdami oraz ponownego zdania egzaminu teoretycznego lub praktycznego.

Dokończenie na str. 35
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Dokończenie ze str. 33

Jazda po alkoholu
Zawartość alkoholu w wydychanym
powietrzu

Zawartość alkoholu we krwi

Kara

0,65 mg / l lub 1,50 g / l lub więwięcej
cej

6-godzinny zakaz prowadzenia pojazdów
Depozyt grzywny w wysokości 1260,00 € od obcokrajowców
Natychmiastowe zatrzymanie prawa jazdy
Wezwanie z urzędu do stawienia się przed sądem policyjnym - sędzia
może nałożyć grzywnę w wysokości od 1600,00 EUR do 16000,00
EUR oraz utratę prawa do kierowania pojazdem.

0,78 mg / l lub 1,80 g / l lub więwięcej
cej

Depozyt grzywny w wysokości 1260,00 € od obcokrajowców
Natychmiastowe zatrzymanie prawa jazdy
Wezwanie z urzędu do stawienia się przed sądem policyjnym -sędzia
może nałożyć grzywnę w wysokości od 1600,00 EUR do 16000,00
EUR oraz utratę prawa do kierowania pojazdem.Jest również zobowiązany ograniczyć prawo jazdy do kierowania pojazdami wyposażonymi
w blokadę zapłonu na okres od 1 do 3 lat

Należy zauważyć, że w przypadku ponownego popełnienia wykroczenia (prawomocne skazanie w ciągu ostatnich 3 lat), kary mogą zostać podwojone lub
nawet potrojone, oraz że pierwsza podlegająca karze
dawka 0,22 mg / l (0,5 g / l) może zostać poddana de-
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cyzji sądu.
Jeśli prowadząc pod wpływem alkoholu spowodowano wypadek lub szkodę osobie trzeciej, nie można
zastosować natychmiastowego poboru grzywny.
W przypadku jazdy w stanie nietrzeźwym, sprawa zastaje automatycznie przesłana do prokuratury i
w przypadku wezwania do sądu policyjnego, sędzia
musi podporządkować przywrócenie prawa do prowadzenia pojazdu pozytywnemu wynikowi badania
(w szczególności medycznego i psychologicznego).
Pamiętajmy więc o konsekwencjach każdego wypitego kieliszka i wybierajmy jedyną możliwą opcję:
prowadzenie pojazdu bez alkoholu.
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Wiosna, ah to ty…

Pora na okonia

Z

a nami zimny jak na wiosenną porę kwiecień,
o którym pod względem wędkarskim chciałoby
się jak najszybciej zapomnieć, a po kwietniu nastał maj. Dla miłośników wędkarstwa w Belgii miesiąc
maj nie należy do ulubionych ze względu na ograniczenia w połowie ryb na wielu zamkniętych z powodu
okresu tarła łowiskach.
Część wędkarzy kieruje się również etyką wędkarską i pomija w tym czasie możliwość połowu sandacza
oraz szczupaka. Szukając alternatywy dla spinningowych wyzwań można się udać nad wodę w poszukiwaniu innych gatunków ryb, które potrafią obdarować
nas wędkarzy emocjami, oraz przyspieszoną akcją serca. O ile wybór drapieżnych ryb jest spory, wielu wędkarzy z niecierpliwością zaciera dłonie na myśl o rybie
w oliwkowej barwie, charakterystycznych pasach oraz
uzbrojonym, kolczastym grzbiecie.
Okoń, ta ryba ma w sobie to coś, czym może zauroczyć wielu wędkarzy. Przez wielu wędkarzy niedoceniana i pomijana, przez innych uwielbiana i nie ukrywam tego, że mnie zauroczyła wiele lat temu, a stan ten
trwa po dziś dzień.
Często słyszę teksty typu, okoń? Każdy potrafi go
złowić… Aby nie odpowiedzieć równie głupim tekstem
zaciskam zęby, bo z doświadczenia wiem jak bardzo
nieobliczalną

a za razem jak bardzo intrygującą i chimeryczną potrafi być rybą. Niewiele gatunków drapieżnych ryb
słodkowodnych może równać się z okoniem przebiegłością, instynktem łowieckim oraz precyzyjną taktyką
w zdobywaniu pożywienia.
Ze względu na to, że od wielu lat pasiak (bo tak się
o nim potocznie mówi w żargonie wędkarskim) należy
do moich ulubionych ryb, nabyłem sporo doświadczenia w ich łowieniu. Nie uważam się za specjalistę,
jednak moja wiedza pozwala mi na skuteczne łowienie
wielu pięknych okazów, a że nie jest to łatwa sztuka wie
to prawie każdy wędkarz, który próbował swoich sił w
połowie dużych okoni.

tego, że czekają na odpowiedni moment, aby wyruszyć
na łowy. Często, w szczególności wczesną wiosną zdarza mi się łowić spore sztuki na większych głębokościach w granicach 3-4 m.

Jaki sprzęt?

W dobie rozwiniętego dostępu do internetu oraz
mediów społecznościowych szybko można znaleźć
„idealne” wędki oraz idealny sprzęt, dlatego nie będę
się zbytnio rozpisywał na ten temat, Do połowu okonia zalecam stosowanie delikatnych wędzisk w szczególności dedykowanych pod łowienie tego gatunku. Ze
względu na budowę otworu gębowego zbyt twardy kij
nie pozwoli w skutecznym amortyzowaniu w trakcie
walki z zaciętą rybą co nierzadko skutkuje uszkodze-

Przynęty

Gdzie szukam okonia?

Przynęty jakie stosuję dobieram metodą prób i
błędów, jednak każde wyjście w poszukiwaniu okonia rozpoczynam od przynęty, która sprawdzała się
poprzednim razem i przyznam się, że ta metoda bardzo często się sprawdza, jednak ze względu na to, że
okoń należy do kapryśnych i chimerycznych ryb, w
arsenale posiadam więcej różnorodnych przynęt, którymi staram się do skutku skusić te piękne i waleczne
ryby. W zależności od pory roku moim podstawowym
wabikiem jest wirówka w różnych rozmiarach od 0 do
3, czasami piękne okonie nie przepuszczą okazji by
uderzyć w dużo większe przynęty. Polecam wirówki w
kolorach srebrnych z małymi akcentami kolorystycznymi oraz chwostem w kolorze czerwonym. Polecam

W zależności od rodzaju łowiska oraz pory roku
przybrzeżne, płytkie, dobrze naświetlone partie wód
w okolicach bujnej roślinności, kamieni oraz drzew,
wszelkiego rodzaju zawad słupów betonowych oraz
filarów mostów, wszędzie tam, gdzie schronienia poszukują małe rybki, bezkręgowce lub inne przysmaki.
W tych właśnie miejscach możemy być
pewni ich obecności oraz

niem delikatnego pyszczka, który jest najważniejszą
bronią okonia w zdobywaniu pożywienia. W zależności od stosowanych przynęt dobieram sprzęt tak, aby
bez najmniejszego problemu posłać małe przynęty na
jak największą odległość. Do łowienia na wabiki typu
wirówki, małe woblerki, stosuję kij o długości 2,4m w
przedziale 1-14g (specyfika oraz budowa belgijskich
kanałów bardzo często wymaga stosowania dłuższego
kija) Idealną gramaturą, którą powinien obsługiwać
kij będzie przedział -8 gram i takie kije zdecydowanie
polecam. Kołowrotek warto wybrać taki, aby nie był
zbyt wielki, pomiędzy 2000 a 3000 będą wystarczające.
Na szpulę nawijam plecionkę 0,8. A dlaczego tej grubości? W trakcie połowu okoni częstym przyłowem
trafiają się sporej wielkości sandacz, dlatego staram
się stosować mocniejsze linki. Do tego, aby ograniczyć
ryzyko ścięcia przynęty przez szczupaka stosuję przypon z fluorokarbonu o grubości 0,24 o długości około
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60-70 cm. Z moich obserwacji wynika, że stosowanie
przyponu nie zmniejsza ilości brań dużych ryb. Mój
drugi kijek dedykowany pod miękkie przynęty w przedziale 1-9 gram uzbrajam podobnie do pierwszego.

również różnego rodzaju woblerki, które są równie
skuteczne i potrafią obdarować wędkarza emocjami podczas brania. Od dłuższego czasu prym jednak
wiodą miękkie przynęty, to właśnie dzięki nim udaje się złowić najczęściej okazy powyżej 40 cm. Metod
prowadzenia oraz uzbrajania tych przynęt jest wiele,
jednak do tej pory najbardziej skuteczne okazują się
klasyczne metody z opadu.

Dokończenie na str. 38
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Dokończenie ze str. 37

Pora na okonia
Nie jestem zwolennikiem mikro przynęt, a z doświadczenia wiem, że okonie bardzo chętnie atakują
przynęty w rozmiarze do 9 cm, zdarzały mi się również ryby, które łowiłem na przynęty do 15cm. Pole-

TELEFONY
ZAUFANIA
DLA OSÓB

ma bardzo trudny dostęp do wody co skutecznie uniemożliwia podebranie dużych ryb ręką, dlatego podbierak powinien być na stałym wyposażeniu każdego
szanującego się wędkarza. Do obowiązkowego ekwipunku dobrze jest również dołączyć mobilną matę
do bezpiecznego odhaczania ryb i jako dopełnienie
oczywiście telefon wyposażony w aparat fotograficzny w celu uwiecznienia wspaniałych chwil nad wodą
z pięknymi rybami.

POTRZEBUJĄCYCH
WSPARCIA:

WSPÓLNOTA
AL-ANON
„MISJA”

Prezentacja
oraz prowadzenie przynęt

+32 486 983 229

Trudno jest opisać i wyjaśnić słowem pisanym w
szczególności początkującym wędkarzom technikę
prezentacji przynęt, dlatego zachęcam do śledzenia
wideo poradników, których mnóstwo można znaleźć

WSPÓLNOTA
AL-ANON
„ŚWIATŁO”
+32 485 866 445

cam przynęty o mocnej pracy w kolorach naturalnych,
doskonale sprawdzają się odcienie fioletu, brązu oraz
kolory fluo. Często bywa tak, że nawet najlepsza naszym zdaniem przynęta nie jest w stanie pobudzić
okonia do ataku, dlatego warto jest eksperymentować
z samą przynętą oraz sposobem jej prowadzenia, co
może sprawić, że w dobrym nastroju wrócisz do domu
po udanych okoniowych łowach.

Dodatkowy sprzęt

Jako dodatkowy, ale równie ważny sprzęt warto
zaopatrzyć się w gumowany, bezwęzłowy i bezpieczny
dla ryb podbierak, który pozwoli na bezpieczne podebranie złowionej ryby. Większość belgijskich kanałów
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WSPÓLNOTA
ANONIMOWYCH
ALKOHOLIKÓW
+32 488 080 063
w najpopularniejszych serwisach społecznościowych.
Pozostałych umiejętności czytania wody jak i samego
łowienia wspaniałych ryb jakimi są okonie można nauczyć się dzięki częstym wyprawom nad wodę.
Wszystkie informacje zamieszczone w tym tekście
są oparte o moje własne wędkarskie doświadczenia.
Wiosna to nie tylko czas łowienia okoni, wiosna
to pora, która potrafi obdarować nas wędkarzy wieloma wspaniałymi emocjami związanymi zarówno z
połowem różnych gatunków ryb, jak i również pozwala nam cieszyć się pięknem otaczającej nas przyrody i
właśnie tego wam drodzy wędkarze życzę.
Z wędkarskimi pozdrowieniami
Połamania kija

WWW.nowinki.be

6/2021 (140)

czerwiec 2021

WWW.nowinki.be

39

Historia Eusebiusa Pieydagnelle
N
ajrozkoszniejszym uczuciem na święcie jest dotykanie zwierzęcia, które
zaczyna drżeć ze strachu, gdy czuje,
że nóż zatapia się w jego ciele. Wtedy ma się
wrażenie, że życie zwierzęcia biegnie po ostrzu
noża i dostaje się do ręki, trzymającej owo narzędzie śmierci.

Euzebjusz Pieydagnelle przyszedł na świat
około 1828 roku, był synem zamożnej, mieszczańskiej rodziny z Vinuville. Jako chłopiec
był bojaźliwy, słaby i delikatny, wzbudzał litość, gdyż wszyscy wróżyli mu rychłą śmierć.
Chłopiec bardzo interesował się pracą rzeźnika
Cristovala, który swój sklep miał naprzeciwko
domu jego rodziców. Euzebiusz całymi godzinami potrafił przesiadywać w oknie i przyglądać się jego pracy. Przy każdej okazji odwiedzał
sklep pana Cristovala, co nie uszło jego uwadze. Rzeźnik spostrzegł zainteresowanie chłopca i namówił ojca, ażeby oddał syna do niego
na naukę.
To była dobra decyzja. Z bladego, chudego
i chorowitego dzieciaka wyrósł młody, silny i
szeroki w ramionach wyrostek. Już po paru
miesiącach nikt nie mógł poznać w nim owego dawnego mizernego i chorowitego dziecka,
które nie tylko fizycznie się zmieniło. Ale ojciec
nie chciał by syn poświęcił się na stałe rzeźnictwu. Odebrał go od rzeźnika i oddał do gimnazjum. Chłopiec wprawdzie uczył się nieźle, lecz
tęsknił do krwi. Ta swoistego rodzaju nostalgia
sprawiła, że znowu zaczął źle wyglądać. W końcu Euzebiusz został pisarzem u notariusza, jednak ta praca nie dawała mu satysfakcji i kiedy
tylko mógł chodził do rzeźni, gdzie na prośby
znajomych rzeźników pozwalano mu bić woły
i inne zwierzęta. Lubił to robić. Euzebiusz zasmakował w piciu krwi z żywych zwierząt. Gdy
nikt go nie widział, umiał zranić zwierzę i z tej
rany wysysał gorącą zwierzęcą krew.
***
W noc z 14 na 15 czerwca I860 r. w miejscowości La Garigue znaleziono nieżywą mło-
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dą i piękną dziewczynę nazwiskiem Lurotte.
Zbrodniarz zabił ją nożem, uderzył tak mocno, że jego ostrze wbiło się w blat, a trzonek
wystawał ponad ciało. Jeszcze śledztwo nie dobiegło końca, gdy 19 października znaleziono
w przydrożnym rowie dziewiętnastoletniego
młodzieńca, kolportera, sprzedającego książki
i gazety po okolicznych wsiach. Morderca również zabił go nożem, a następnie pastwił się nad
ciałem ofiary.
Ludnością Vinuville i okolic owładnął paniczny strach. W całej okolicy wzmocniono
posterunki i patrole żandarmerii. Wyznaczono
nagrodę pieniężną za pomoc w ujęciu zbrodniarza. Księża z ambon wzywali ludność, ażeby śledziła podejrzanych i obcych włóczących
się po okolicy. Niestety nic to nie pomogło. 6
marca 1861 roku znaleziono w podmiejskich
krzakach kolejnego trupa, tym razem był to
komisarz policji, którego także zakłuto nożem.
Kilka miesięcy później zginął proboszcz jednej
z parafii. Policja prowadziła intensywne śledztwo, a morderca zrobił sobie dłuższą przerwę,
zabijając ponownie dopiero 12 marca 1863 r.
Psychoza wróciła do miasta, wieczorową porą
nikt samotnie nie ośmielił się wyjść na ulicę.
We wszystkich mieszkaniach montowano
okiennice, wymieniano zamki na lepsze lub dokładano kolejne, ludzie mieszkający na parterach zakładali w oknach kraty. Władze miasta,
żeby zwiększyć bezpieczeństwo wybudowały
gazownię, ażeby oświetlić ulice zwiększając
bezpieczeństwo mieszkańców Vinuville.
***
W 1864 r. Euzebjusz stracił oboje rodziców. Zmarli jeden po drugim, był to dla niego
wstrząs, szczególnie przeżył śmierć matki, z
którą był bardzo związany emocjonalnie. Postanowił wyjechać z miasta i zamieszkać na
odludziu. Przez kilka lat żył jak prawdziwy pustelnik unikając ludzi. Dawni przyjaciele jego
rodziców nie mogli zrozumieć jego postępowania. Wiedzieli, że jest zamożny i wykształcony,
sądzili więc, że będzie można z pomocą odpo-
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wiedniej kuracji przywrócić go społeczeństwu po traumie związanej ze śmiercią rodziców.
Tym, który miał najlepsze relacje z
Euzebiuszem był rzeźnik Cristoval, ten
sam, który namówił jego ojca do oddania
mu
syna na naukę. To on nagabywany
przez innych znajomych wybrał się do
pustelni Euzebjusza i przez parę godzin
przedkładał mu potrzebę powrotu do ludzi i konieczność podjęcia normalnego
trybu życia.
Euzebjusz wzbraniał się i stanowczo
odmawiał, ale dawny jego majster okazał
się jeszcze bardziej upartym, aniżeli młody człowiek. Tak mu dogadywał i dogadywał, że wreszcie Euzebjusz zgodził się
powrócić do miasta i zamieszkać w domu
po rodzicach. Po dwóch godzinach drogi
powrotnej, która wiodła przez gęsty las,
rzeźnik poczęstował Euzebiusza cygarem, a do odcięcia jego końcówki wręczył
mu sporych rozmiarów nóż, który zawsze
nosił przy sobie.
Nagle z Euzebjuszem stało się coś niespodziewanego. Zaledwie poczuł nóż w
swojej dłoni obudziła się w nim dzika żądza. Tłumiony instynkt rzeźnika powrócił z całą mocą, twarz Euzebjusza przybrała tak straszny wyraz, że stary rzeźnik
się przeraził. Jak Euzebjusz potem zeznawał przed sądem, Cristoval nagle zawołał, że chce iść sam i dziękuje za dalsze
towarzystwo. Ledwie mistrz odwrócił się
plecami do swego dawnego ucznia ten
wbił mu nóż po samą rękojeść. Biedny
Cristoval nie wiedział, że to w jego sklepie opary krwi rozbudziły zbrodnicze instynkty w duszy młodego chłopca. Kiedy
rzeźnik skonał, w mordercy odezwały się
wspomnienia z dzieciństwa. Euzebiusz
poczuł nagle straszny żal i obrzydzenie
do samego siebie. Dokończenie na str. 43Z
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Dokończenie ze str. 41

Historia
Eusebiusa Pieydagnelle
wielkim trudem dowlókł trupa Cristovala do Vinuville i od razu poszedł do komendy żandarmerii, rzucił zwłoki na podłogę przyznając się, że to
on jest mordercą i żąda aresztowania.
***
W sierpniu 1870 r. Euzebjusz Pieydagnelle
stanął przed przysięgłymi miasteczka Vinuville
pod zarzutem zabicia rzeźnika Cristovala.

Rozprawa sądowa miała przebieg nader interesujący. Euzebiusz opowiedział całe swoje życie
i wyliczył wszystkie straszliwe zbrodnie, których
dokonał, siejąc w całej okolicy postrach.
- „Nie chcę się chwalić, panowie sędziowie -
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mówił Euzebiusz, ale tylko z obawy przede mną
moje miasto rodzinne postarało się wcześniej, niż
inne miasta prowincjonalne, o oświetlenie gazowe. Nawet wtedy, kiedy zginę na szafocie, ludzie
w Vinuville będą pamiętali, że chciano z pomocą
oświetlenia gazowego ustrzec się przed niebezpiecznym mordercą.” Tym samym na chwilę rozluźnił grobową atmosferę sali sądowej. Po chwili
jednak przywrócił powagę mówiąc, że w chwili,
gdy ręką dotykał noża, natychmiast budziła się w
nim żądza mordowania, a zapach krwi wywoływał u niego ekstazę.
Opowiedział o pierwszej swojej ofierze, którą była 15-letnia dziewczynka: „Kiedy patrzyłem
na to piękne stworzenie, pierwszą myślą było, że
powinienem chcieć ją pocałować, ale nie odważyłbym się jej obudzić… Spojrzałem na jej piękną
szyję i właśnie w tym momencie w oczy uderzył
mnie blask noża, który był obok niej…”.
W ostatnim słowie przed wydaniem wyroku
Euzebiusz powiedział, że chce umrzeć, bo śmierć
będzie dla niego wyzwoleniem, ale nie chciał
popełnić samobójstwa, gdyż wierzy w życie po
śmierci i nie chciał dodać jeszcze jednego grzechu do tych, które już obciążało jego sumienie.
Jednak tak się nie stało, sąd uznał go za osobnika
niepoczytalnego i kazał zamknąć go w szpitalu
psychiatrycznym, gdzie zmarł na udar.

6/2021 (140)

czerwiec 2021

WWW.nowinki.be

43

44

6/2021 (140)

czerwiec 2021

WWW.nowinki.be

6/2021 (140)

czerwiec 2021

WWW.nowinki.be

45

46

Czekają Cię ogromne zmiany i to w każdej
sferze życia. Twoje pragnienia będą krążyć
wokół dalekiej podróży.

To doskonały czas na to, aby zacząć budować fundamenty pod swoją udaną przyszłość. Ostatni tydzień miesiąca będzie
bardzo pomyślny.

Jak magnes zaczniesz przyciągać do siebie
ludzi, a zwłaszcza pewną osobę urodzoną
pod znakiem Bliźniąt.

Na nowo odzyskasz harmonię i poczucie
spełnienia, bo w Twoim życiu zagości miłość oraz twórcze działanie. Pilnuj finansów.

Do wszystkich nowych działań nie podchodź
zbyt pospiesznie. Więcej uwagi poświęć
sprawom związanym z domem i rodziną.

W Twoim życiu prywatnym jak i zawodowym
dojdzie do licznych zmian i przesunięć. W
żadnych sprawach nie stawiaj wszystkiego
na jedną kartę.

Dokładnie przeanalizuj wszystkie wydarzenia
jakie w ostatnim czasie wydarzyły się w Twoim życiu i wyciągnij z nich wnioski.

Potrzeba Ci czasu na refleksję, zadumę, aby
zastanowić się nad sensem swojego istnienia
i celem, do jakiego w życiu zmierzasz.

Potrzebujesz odpoczynku, więc zaplanuj
urlop. Nieco szaleństwa i spontaniczności
ożywi Twoje życie, czyniąc je bardziej atrakcyjnym.

Zrozum, że ważną rzeczą, od której uzależniony jest również Twój sukces jest opanowanie
sztuki kompromisów. Zadbaj też o zdrowie.

Czerwiec będzie dla Ciebie miesiącem, w
którym podejmiesz wiele decyzji ważnych dla
Twojej przyszłości.
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Jeśli czujesz się zmęczony codziennym życiem,
to zwolnij tempo i przemyśl wszystko na spokojnie i bez pośpiechu.
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