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3.... Zaproszenie na maj

4.... Poznajemy i odkrywamy Antwerpię

7.... Przegląd prasy belgijskiej

9.... Belgia od kuchni

10.... Wizyta w supermarkecie

12.... Pytania bez odpowiedzi

18.... Znani nieznani

20.... Kącik historyczny

22.... Warto wiedzieć

23.... Copernicus

24.... Auto club

27.... Do da tek Ni der lan dzki

31.... Z ży cia pol skiej szko ły

32.... Przegląd prasy polskiej

34.... W oczekiwaniu na cud

36.... Czym jest dysleksja rozwojowa?

40.... Make life easier

42.... Solenizantka Barbie

44.... Ciekawostki

45 ....Kącik absurdu

46.... Nowe przepisy w prawie belgijskim 
o fałszywym samozatrudnieniu

47.... Centrum Pomocy Prawnej i Życiowej

48.... Niewłaściwa organizacja podróży na gruncie
prawa polskiego

50.... Infobud

52.... Życiem pisane

53.... Sło wo o by le czym

54.... Kulinaria

55.... Ważne numery telefonów w Antwerpii

Od Redakcji
Mamy nadzieję, że pozytywnie odbierają Państwo nowe cykle i działy wprowadzane w „Antwerpii po polsku”.  
W tym numerze również trochę nowości.
Witamy na łamach gazety Polsko – Flamandzką Federację Budowlanych, która w każdym kolejnym
numerze przybliżać będzie skomplikowane często przepisy funkcjonujące w branży budowlanej.
W kąciku „INFOBUD” znajdą Państwo nie tylko przydatne informacje, ale również ogłoszenia osób
poszukujących pracy i firm zainteresowanych zatrudnieniem polskich specjalistów.
Znajdzie się również coś dla fanów motoryzacji. W tym dziale nasz redakcyjny kolega podzieli się z Państwem
ciekawostkami z rynku samochodowym.

Zapraszamy wszystkich na największą Polską Majówkę w Antwerpii,
która odbędzie się 12 maja w Parku Spoor Noord. Zabawa murowana!
A więc do zobaczenia

RReeddaakkccjjaa
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NAJLEPSZA 
POLSKA IMPREZA

Z MUZYKĄ NA ŻYWO
JJuużż  ppoo  rraazz  ttrrzzeeccii

zzaapprraasszzaammyy  
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ddaattaa::  1122..0055..22001133
mmiieejjssccee::  PPaarrkk  SSppoooorr  NNoooorrdd

oodd  1122::0000  ddoo  2211::0000

Wystąpią m.in. zespoły: Taaloor, Anker, Heaven, 
Flapping Ears, Children of Europe, CzarnaGóra, 

Brukselki, Roger Martin Maluga, 
oraz laureaci i uczestnicy 

I Polonijnego Festiwalu 
Piosenki i Tańca w Antwerpii. 

Oprócz tego liczne konkursy 
dla małych i dużych.
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ddoobbrraa  zzaabbaawwaa  

ddllaa  ccaałłeejj  rrooddzziinnyy!!!!!!
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pplleenneerroowweejj  iimmpprreezzyy  ppoolloonniijjnneejj!!

WWiięęcceejj  iinnffoorrmmaaccjjii  
ppoodd  nnrr  tteell..::  00448899..882233..880033
oorraazz  ee--mmaaiill::  
iinnffoo@@cchhiillddrreennooffeeuurrooppee..bbee



„De Pel grom”
Na Pelgrimstraat (ulica Piel -

grzy mów) pod nu me rem 15,
w od no wio nej XVI – to wiecz nej
ka mie ni cy pod na zwą „De Pel -
grom” mie ści się utrzy ma na
w śred nio wiecz nym sty lu re sta -
u ra cja. Jest to wy jąt ko wo kli -
ma tycz ne miej sce, w któ rym
w au ten tycz nej sce ne rii, w naj -
bar dziej za byt ko wych miej skich
piw ni cach cią gną cych się przez
kil ka ulic, moż na do znać ku li -
nar nych prze żyć ro dem z XV-to
i XVI-to wiecz nej An twer pii. 

Po miesz cze nia na gó rze zo sta -
ły za a dap to wa ne na nie zwy kłe
mu ze um, zresz tą naj mniej sze
w An twer pii i co istot ne, bę dą -
ce w po sia da niu pry wat nych
wła ści cie li. Tam czas sta nął w
miej scu. Moż na na gle zna leźć
się w prze szło ści i za nu rzyć się
w śred nio wiecz nej hi sto rii mia -

sta. Eks po na ty, któ re oglą da się
przy bla sku świec i lam py na fto -
wej po ka zu ją ży cie bo ga tych an -
twer pskich miesz czan. Są tam
meb le ku chen ne, wy po sa że nie
po koi, jak rów nież war szta ty
tkac kie z kros na mi i ko ło wrot -
ka mi. W cza sach kie dy An twer -
pia prze ży wa ła swój „zło ty wiek”,
ka mie ni ca „De Pel grom” słu ży -
ła kup com do ma ga zy no wa nia i
sprze da ży swo ich to wa rów.

Vlaaikensgang
Na Pelgrimstraat, obok domu

ozna czo ne go nu me rem 6, mie -
ści się wej ście na za byt ko wą,
rów nież śred nio wiecz ną Vla a i -
ken sgang, zwa ną „Ale ja ciast”.
Po wsta ła w 1591 ro ku uli czka
cha rak te ry zo wa ła się ma ły mi,
ty po wy mi do mka mi na gó rze
bie lo ny mi wap nem (że by chro -
nić przed epi de mią cho le ry).
Daw niej miesz ka li tam szew cy,
któ rych za da niem by ło ostrze ga -
nie miesz kań ców o nie bez pie -
czeń stwie po przez uru cho mie nie
po tęż ne go dzwo nu w an twer -
pskiej ka te drze. 

Ist nie je kil ka wer sji do ty czą -
cych ge ne zy na zwy „Ale ja ciast”.
We dług jed nej z nich, na za -
miesz ka łej przez szew ców uli cy
znaj do wał się skle pik, gdzie
sprze da wa no cia sta i tor ci ki.
Jed nak naj bar dziej po pu lar na
mó wi o tym, że bo ga ci miesz -
kań cy An twer pii, aby za głu szyć
swo je su mie nie i cho ciaż przez

chwi lę po czuć się do bro czyń ca -
mi, roz da wa li tam za dar mo
pszen ne bu łe czki bie da kom. 

Vla a i ken sgang zo sta ła ura to -
wa na przed znisz cze niem i za -
ku sa mi nie któ rych miej skich ar -
chi tek tów przez an tyk wa riu sza
na zwi skiem Axel Ve ru o ordt,
któ ry w 1961 ro ku za ku pił na
włas ność tę wy jąt ko wą część
mia sta i nie poz wo lił na żad ne
„udziw nie nia”. 

Uli czka, to praw dzi wy klej not
An twer pii, ro man tycz ne miej -
sce gdzie czas się za trzy mał, zu -
peł nie in ny świat. Ta oa za spo -
ko ju w tęt nią cym ży ciem mie ście
wy glą da zu peł nie ina czej niż uli -
czki le żą ce obok. Obec nie znaj -
du je się tam eks klu zyw na re sta -
u ra cja, ho tel i an tyk wa ria ty. Jest
to rów nież wy jąt ko we miej sce
pod wzglę dem aku stycz nym.
Nie sły chać ni cze go co dzie je się
na uli cach obok i dla te go właś -
nie na Vla a i ken sgang naj le piej
po słu chać ca ril lo nów (dzwo ny
w ka te drze). 

„Ale ja ciast” do pro wa dzi nas
do Ou de Ko or nmarkt, za cho wa -
ne go frag men tu śred nio wiecz -
nych uli czek. Stąd już tyl ko krok
do uli cy Su i ker rui pro wa dzą cej
na za chod ni brzeg Schel dy.

W XIX wie ku ten ob szar zo -
stał wy raź nie od dzie lo ny od po -
zo sta łej czę ści mia sta, kie dy Na -
po le on zbu rzył sto ją ce tu do my
bie do ty i wy bu do wał na brze że.
Na Su i ker rui znaj du je się oka -
za ły bel we der, z któ re go daw no
te mu miesz kań cy pa trzy li na
prze pły wa ją ce rze ką bar ki i ło -
dzie. Od te go cza su wy gląd te -
go miej sca znacz nie się zmie nił.
Pro my za stą pi ły stat ki wy cie -
czko we, po wsta ły rów nież przej -
ścia pod Schel dą. Zo stał tyl ko
nie co sa mot ny bel we der.

An twer pse ru i en
Z ulicą Su i ker rui wią że się jed -

na z cie ka wszych atrak cji tu ry -
stycz nych mia sta. Znaj du je się
tam wej ście do pod ziem nych ka -
na łów (An twer pse ru i en) po -
wsta łych daw no te mu na ni skich
wzgó rzach po mię dzy któ ry mi
pły nę ła wo da. Pod ko niec śred -
nio wie cza an twer pskie ka na ły
by ły bar dzo za nie czysz czo ne
i nie mog ły być wy ko rzy sty wa -
ne ja ko źró dło słod kiej wo dy.

Po zna je my i od kry wa my An twer pię
Za pra sza my do wspól nych spa ce rów po An twer pii
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Są w Antwerpii
miejsca
wyjątkowe,
będące
uosobieniem
piękna
i wielkości
tego miasta.
Otoczone
historią,
duchami
przodków
i tajemnicą,
ukazują
bogactwo
architektoniczne
i historyczne
Antwerpii. 

De Pelgrom. Foto redakcja Vlaaikensgang. Źródło: www.panoramio.com



Dla te go, aby uzy skać do stęp do świe -
żej i czy stej wo dy, wy ko pa no oko ło 8
ki lo me tro wy ka nał łą czą cy obec ny
Stad spark, Dom Ru ben sa i do cho dzą -
cy aż do Bro u wersvliet.

Pod ko niec XIX wie ku ka na ły na
sta rym mie ście zo sta ły za mu ro wa ne
i zam knię te. W cza sie II woj ny świa -
to wej alian ci or ga ni zo wa li kon spi ra -
cyj ne spot ka nia właś nie w ka na łach,
któ re by ły jed ny mi z nie wie lu bez -
piecz nych miejsc w trak cie bom bar -
do wań. 

Obec nie zo sta ły czę ścio wo udo stęp -
nio ne dla zwie dza ją cych, a spa cer po
an twer pskich ka na łach moż na roz po -
cząć właś nie od uli cy Su i ker rui. Wę -
drów ka ka na ła mi jest dwu czę ścio wa:
naj pierw od by wa się krót ka prze jaż -
dżka ło dzią, a na stęp nie spa cer po
oczysz czo nych i wy su szo nych te re -
nach. Tu ry ści mo gą do kład nie śle dzić
swo je po ło że nie dzię ki zna kom po -
wierz chnio wym.

Lan ge Wap per i Za mek Ste en
Spa ce ru jąc na brze żem Schel dy mi -

ja my po sąg ol brzy ma zwa ne go Lan -
ge Wap per umiej sco wio ne go przy
daw nej ka mien nej for te cy Ste en.

Lan ge Wap per, to nie zwy kły bo ha -
ter lu do wy któ ry jest te ma tem wie lu
an twer pskich opo wie ści. Ten miej sco -
wy ni oszust ni pod glą dacz, dzię ki
swo je mu wzro sto wi za glą dał do sy -
pial ni ów czes nych miesz czan.

Za mek Ste en wznie sio ny z ka mie -
nia w X wie ku, po wię kszo ny oko ło
1200 ro ku w swo jej hi sto rii był wie -
lo krot nie prze bu do wy wa ny i mo der -
ni zo wa ny. Jest naj star szym za byt kiem
w An twer pii i jed nym z naj star szych
w Eu ro pie. Po wstał w okre sie gdy wię -
kszość bu dyn ków by ła z drew na. Od
po ło wy wie ku XVI do połowy wie ku
XIX słu żył ja ko miej skie wię zie nie.
Pod ko niec wie ku XIX du ża część zam -
ku zo sta ła znisz czo na aby po wsta ło
miej sce dla roz wi ja ją ce go i roz bu do -
wu ją ce go się por tu. Pier wot nie mia -

sto nie le ża ło tak bli sko rze ki, a po -
mię dzy zam kiem i rze ką sta ły ka mie -
ni ce któ re zbu rzo no, aby po wsta ło
miej sce dla por tu. Nad bra mą wja zdo -
wą do zam ku znaj du je się ma ła pła -
sko rzeź ba przed sta wia ją ca po gań skie -
go boż ka płod no ści Se mi ni. Miej sco we
ko bie ty wie rzy ły, że do tknię cie owej
pła sko rzeź by za pew ni im płod ność
i szczę śli we roz wią za nie. Na mu rach
zam ku umiesz czo na jest pa miąt ko wa
tab li ca in for mu ją ca o udzia le pol skich
żoł nie rzy w wy zwo le niu An twer pii
pod czas II woj ny świa to wej.

Obec ny swój wy gląd zy skał pod ko -
niec XIX wie ku, kie dy stał się sie dzi -
bą mu ze um ar che o lo gicz ne go, a póź -
niej mor skie go. Do dnia dzi siej sze go
z pier wot nej bu do wli po zo stał je dy nie
XIII – wiecz ny frag ment mu ru ze -
wnętrz ne go.

Vle es hu is
Na prze ciw ko zam ku Ste en, po dru -

giej stro nie Jor da en ska ai na po cząt -
ku wą skiej uli czki Vle es hu i stra at, 
mie ści się wy so ka, ozdo bio na cha rak -
te ry stycz ny mi wie ży czka mi daw na ha -
la rzeź ni cza zwa na Vle es hu is (Dom
Mię sa).

Dom Ce chu Rzeź ni ków zbu do wa ny
zo stał w la tach 1501 – 1503 przez Her -
ma na de Wag he ma ke re. Ten im po nu -
ją cy bu dy nek był w śred nio wie czu sie -
dzi bą jed ne go z naj po tęż niej szych
ce chów – rzeź ni ków. Mie li tu tak że
swo je miej sce ar ty ści zrze sze ni w ce -
chu św. Łu ka sza, naj zna mie nit si wów -
czas ma la rze, rzeź bia rze, dru ka rze,
czy ry tow ni cy. Cha rak te ry stycz ny bu -
dy nek wy ło żo ny jest na prze mian czer -
wo ną ceg łą i bia łym ka mie niem po -
prze ci na ny li nia mi po zio my mi
i przy po mi na pla stry bo czku.

W hi sto rii An twer pii to miej sce ma
rów nież czar ną kar tę. Otóż w ro ku
1585, w cza sie gdy ar mia hisz pań ska
zbli ża ła się do mia sta, właś nie w Vle -
es hu is pod ję to fa tal ną de cy zję sprze -
ci wia ją cą się otwar ciu grob li wzdłuż

mia sta. Cho dzi ło o to aby unie moż li -
wić Hisz pa nom stwo rze nie nad brzeż -
nej blo ka dy. Pro po no wa no za lać łą ki
aby na jeź dźcy nie do sta li się do An -
twer pii. Rzeź ni cy oba wia li się jed nak
o swo je pa stwi ska oraz zwie rzę ta i sa -
mo lub nie zlek ce wa ży li nie bez pie czeń -
stwo. Pod ich na ci skiem ma gi strat
wy co fał się z pla nów ob ron nych,
a kon sek wen cje oka za ły się tra gicz -
ne w skut kach. Hisz pa nie za blo ko wa -
li rze kę, zdo by li mia sto a je go miesz -
kań ców zmu si li do pod da nia się.

Ogrom ne, ce gla ne sa le Vle es hu is od
ro ku 1913 słu żą ja ko mu ze um in stru -
men tów mu zycz nych i ko lek cji sztu -
ki użyt ko wej, ar che o lo gii i lo kal nej
hi sto rii. Naj cen niej szym eks po na tem
wśród in stru men tów jest bez wąt pie -
nia kon tra bas z 1647 ro ku – naj star -
szy kon tra bas na świe cie. 

Oto cze nie Vle es hu is to wą skie uli -
czki, któ re pod czas wo jen nych bom -
bar do wań zo sta ły strasz li wie znisz -
czo ne. Od bu do wa te go te re nu trwa ła
wie le lat i trwa na dal. Wie le zruj no -
wa nych bu dyn ków zo sta ło od bu do wa -
nych i do kład nie od re sta u ro wa nych,
część pu stej prze strze ni za peł ni ły no -
we do my któ rych fa sa dy imi tu ją styl
daw nej epo ki. Te ele gan ckie i za dba -
ne ka mie ni ce sta no wią nie zwy kły kon -
trast z tak zwa ną „Dziel ni cą Czer wo -
nych La tar ni” – wą ski mi uli czka mi
opa no wa ny mi przez panie wy ko nu ją -
ce naj star szy za wód świa ta i pun kty
ta tu a żu. Wbrew po zo rom właś nie
w tam tej oko li cy znaj du ją się cie ka -
we pod wzglę dem ar chi tek to nicz nym
bu dyn ki, zna ne nie tyl ko w An twer -
pii.

Ale o tym opo wiem już w na stęp -
nym nu me rze.

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa
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Fi nan so we prob le my 
an twer pskiej po li cji 

Bel gij skie me dia do no szą, że po li -
cja w An twer pii w dość za ska ku ją cy
spo sób roz wią zu je prob lem z bra kiem
zna czków po czto wych. An twer pskie
biu ro po li cji fe de ral nej twier dzi że nie
ma pie nię dzy i za miast ku po wać zna -
czki do star cza swo ją po cztę do biu ra
w Bruk se li, któ re po sia da wy star cza -
ją cą ilość po wyż szych zna czków.

W prak ty ce ozna cza to, że po li cyj -
ny ra dio wóz mu si prze mie rzyć tra sę
oko ło 100 ki lo me trów (tam i z po wro -
tem), aby z Bruk se li wy słać waż ne do -
ku men ty. Me dia nie zo sta wia ją na an -
twer pskim biu rze po li cji fe de ral nej
su chej nit ki iro nicz nie ko men tu jąc,
że „nie ma ją pie nię dzy na zna czki, ale
ma ją pie nią dze na dro gą ben zy nę”.

Rzecz nik po li cji fe de ral nej przy znał,
że biu ro w An twer pii rze czy wi ście mia -
ło prob le my fi nan so we i zda rza ło się,
iż po czta do wy sła nia prze wo żo na by -
ła ra dio wo zem do Bruk se li. Aby
w przy szło ści uni k nąć po dob nych sy -
tu a cji an twer pskie biu ro otrzy ma ło
du ży za pas po czto wych zna czków.

AAggeenn  ccjjaa  RRAA

Naj wię ksza ślu za świa ta
W An twer pii po wsta je naj wię ksza

ślu za por to wa na świe cie. Jak do no si
agen cja AFP, to gi gan tycz ne przed -
sięw zię cie poz wo li mia stu umoc nić
po zy cję „Bra my Eu ro py”, przez któ rą
prze cho dzą to wa ry im por to wa ne z ca -
łe go świa ta do Unii Eu ro pej skiej. Ślu -
za przy czy ni się rów nież do wzro stu
wy mia ny han dlo wej UE z jej trans at -
lan tyc ki mi par tne ra mi. Ogrom na in -
we sty cja kosz to wać bę dzie po nad 380
mi lio nów eu ro i w po ło wie fi nan so wa -
na jest ze środ ków Eu ro pej skie go Ban -
ku In we sty cyj ne go. 

Do bu do wy ślu zy na ucho dzą cej do
Mo rza Pół noc ne go Schel dzie zu ży tych
zo sta nie 20 ty się cy ton sta li, czy li trzy
ra zy ty le ile trze ba by ło użyć do kon -
struk cji pa ry skiej wie ży Eif fla. Dok,
do któ re go bę dą mog ły wpły wać naj -
wię ksze na świe cie kon te ne row ce, bę -
dzie dłu gi na pół ki lo me tra, a je go sze -
ro kość po rów ny wal na bę dzie do 19-to
pas mo wej au to stra dy. Dzię ki no wej
ślu zie An twer pia umoc ni swo ją por -
to wą po zy cję.

AAggeenn  ccjjaa  AAFFPP

Imi gran ci ze Wschod niej 
Eu ro py wy bie ra ją Flan drię

Dzien nik „De Mor gen” do no si, że
we dług osta t nich da nych Mi ni ster -
stwa In te gra cji Re gio nu Fla man -
dzkie go, znacz na wię kszość imi -
gran tów we Flan drii to przy by sze
z te re nów Eu ro py Wschod niej. We -
dług mi ni stra ds. in te gra cji, Ge er -
ta Bo ur ge o i sa z na cjo na li stycz nej
par tii N-VA, naj wię cej jest osób po -
cho dze nia pol skie go, ru muń skie go,
buł gar skie go i wę gier skie go. Mi ni -
ster zwró cił uwa gę na fakt, że co raz
wię cej imi gran tów z te re nów 
Eu ro py Wschod niej nie uczęsz cza
na kur sy in te gra cyj ne któ re dla oby -
wa te li Unii Eu ro pej skiej nie są obo -
wiąz ko we. Bez te go, a prze de wszyst -
kim bez od po wied niej zna jo mo ści
ję zy ka, nie ma ją oni prak tycz nie żad -
nych moż li wo ści zna le zie nia sta łe -
go za trud nie nia. Fla man dzkie Mi ni -
ster stwo In te gra cji po stu lu je
wpro wa dze nie obo wiąz ko wych te -
stów i kur sów in te gra cyj nych dla
cu dzo ziem ców z kra jów na le żą cych
do UE. Obec nie zgod nie z uni j nym
pra wem ta kie te sty i kur sy nie do -
ty czą oby wa te li któ re go kol wiek
z kra jów człon kow skich. Bio rąc jed -
nak pod uwa gę ma so wy na pływ imi -
gran tów z te re nów Eu ro py Wschod -
niej (prze de wszyst kim Ro mów),
obo wią zek uczęsz cza nia na kur sy in -
te gra cyj ne i na u ka ję zy ka ni der lan -
dzkie go bę dą z pew no ścią wpro wa -
dzo ne.

„„DDee  MMoorr  ggeenn””

Ko lej ne zwol nie nia 
na bel gij skim ryn ku pra cy

Naj wię kszy na świe cie pro du cent
ma szyn bu do wla nych Ca ter pil lar ogło -
sił, że zlik wi du je 1400 miejsc w pra -
cy w Bel gii w za kła dzie Gos se lies w po -
bli żu Char le roi.

Sto pa bez ro bo cia w tym re jo nie
kształ tu je się obec nie na po zio mie 20
pro cent i jest o wie le wyż sza od śred -
niej kra jo wej. 

Ca ter pil lar, to ko lej na zna na fir ma
po hu cie sta li Ar ce lor Mit tal i fa bry ce
sa mo cho dów Ford, któ re za po wie dzia -
ły tak znacz ną re duk cję za trud nie nia
w Bel gii.

„„LLaa  LLii  bbrree  BBeell  ggii  qquuee””  

Za ska ku ją ca dy mi sja 
mi ni stra fi nan sów

Ste ven Va nac ke re, fla man dzki
chrze ści jań ski de mo kra ta i mi ni ster
fi nan sów w bel gij skim rzą dzie nie o -
cze ki wa nie po dał się do dy mi sji. Sta -
ło się to w chwi li, gdy fla man dzcy
na cjo na li ści z par tii N-VA za rzu ci li
mu uwi kła nie w kon flikt in te re sów
po mię dzy Chrze ści jań skim Ru chem
Ro bot ni czym (MOC), a pań stwo wym
ban kiem Bel fius (daw niej De xia). 

Na kon fe ren cji pra so wej by ły już
mi ni ster po wie dział: „kie dy kurz opad -
nie oka że się, że ni cze go nie moż na
mi za rzu cić”, po czym od szedł ze sta -
no wi ska. Je go na stęp cą zo stał in ny
fla man dzki chrze ści jań ski de mo kra -
ta Koen Ge ens, któ ry już na po cząt -
ku urzę do wa nia nie bę dzie miał ła -
twe go za da nia. W naj bliż szych
ty god niach bel gij ski rząd mu si zna -
leźć pra wie 3 mi liar dy eu ro do dat ko -
wych osz częd no ści aby skon so li do wać
fi nan se pu blicz ne

„„DDee  MMoorr  ggeenn””  

Re kor do wa licz ba no wych
eme ry tów

Ga ze ta „De Stan da ard” in for mu je,
ze w 2012 ro ku w Bel gii na eme ry -
tu rę ode szła re kor do wa licz ba osób
– po nad 120 ty się cy. To wzrost o sie -
dem pro cent w po rów na niu z ro kiem
2011, któ ry był pod tym wzglę dem
re kor do wy. Jak po da je ga ze ta, kra -
jo wy sy stem eme ry tal ny jest i tak
moc no nad wy rę żo ny i trzesz czy
w szwach, po gar sza jąc nie naj lep szą
sy tu a cję w pań stwo wej ka sie. Bel gia,
któ ra jest ob ję ta uni j ną pro ce du rą
nad mier ne go de fi cy tu przy go to wu je
się do pod ję cia no wych dzia łań ma -
ją cych za po biec pęk nię ciu ca łe go sy -
ste mu eme ry tal ne go.

Sta rze ją ce się spo łe czeń stwo w co -
raz wię kszym stop niu ob cią ża bu dżet,
a jak twier dzą eko no mi ści w naj bliż -
szej przy szło ści sy tu a cja z pew no ścią
nie ule gnie po pra wie. Lep sze pro gno -
zy prze wi dy wa ne są do pie ro na rok
2030. W chwi li obec nej śred ni wiek
osób prze cho dzą cych w Bel gii na eme -
ry tu rę wy no si 59 lat i jest o wie le
mniej szy niż eu ro pej ska śred nia. Po -
za pod nie sie niem te go wskaź ni ka
rząd w Bruk se li chce na kło nić spo łe -
czeń stwo do osz czę dza nia w pry wat -

To warto wiedzieć
– przegląd prasy belgijskiej
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nych fun du szach eme ry tal nych. Zmia -
ny w prze pi sach praw nych któ re ma -
ją to uła twić są już przy go to wa ne.

„„DDee  SSttaann  ddaa  aarrdd””

Bel go wie za ab dy ka cją kró la
We dług dzien ni ka „Le So ir”, aż 46

pro cent Bel gów uwa ża, że król Al bert
II po wi nien ab dy ko wać. Dla po rów -
na nia, w 2010 ro ku kie dy kraj był
w peł ni kry zy su po li tycz ne go, zwo -
len ni ków ab dy ka cji by ło za led wie
20%. Czę ściej ustą pie nia kró la ży czą
so bie Fla man do wie (50 %) niż Wa loń -
czy cy (43%). Naj bar dziej przy chyl na
kró lo wi jest Bruk se la, w któ rej 66 pro -
cent miesz kań ców jest prze ciw nych
ab dy ka cji.

Jak po da je „Le So ir” bli sko osiem -
dzie się cio let ni Al bert II pa nu ją cy już
od dwu dzie stu lat chęt nie zre zy gno -
wał by z peł nie nia te go obo wiąz ku ale
bel gij scy po li ty cy na ra zie nie chcą
do pu ścić do ta kiej sy tu a cji, oba wia -
jąc się do dat ko wych i nie spo dzie wa -
nych prob le mów przed wy bo ra mi
w 2014 ro ku.

Nato miast no to wa nia po pu lar no ści
na stęp cy tro nu księ cia Fi li pa sta le ros -
ną i wy no szą obec nie 53 pro cent.
Dzien nik uzna je to za do wód „no wej
mo nar chicz nej doj rza ło ści Bel gów, ob -
cej po li ty kom”.

„„LLee  SSoo  iirr””

Bel go wie czu ją się 
dy skry mi no wa ni

Mo że nie co dzien nie, ale z pew no ścią
ós me go mar ca. Jak po da je agen cja AFP
w Mię dzy na ro do wym Dniu Ko biet nie -
któ re bel gij skie skle py ofe ro wa ły swo -
im klien tkom spe cjal na zniż kę. A te -
raz po nio są kon sek wen cje.

Bel gij ski In sty tut do spraw Rów -
no ści Ko biet i Męż czyzn za in te re so -
wał się tym nie co dzien nym przy pad -
kiem, gdy do tar ły do nie go skar gi od
nie za do wo lo nych pa nów. Męż czyź ni
po czu li się dy skry mi no wa ni gdy je -
den z bel gij skich skle pów – Gam ma
ogło sił 20 – pro cen to wą ob niż kę cen
dla ko biet, a mię dzy na ro do we ko le je
Tha lys sprze da wa ły paniom w tym
dniu bi le ty za je dy ne 8 eu ro za miast
kil ku dzie się ciu. Pa no wie obu rzy li się,
że nie mo gli sko rzy stać z ta kiej pro -
mo cji i że jest to prze jaw jaw nej dy -
skry mi na cji. Kie row nic two sie ci Gam -
ma dziel nie od pie ra ło za rzu ty ale na
wszel ki wy pa dek w pią tek pod ko niec
dnia skle py wy co fa ły re kla my ze spe -
cjal ny mi zniż ka mi dla ko biet. Ko le je
Tha lys pro mo cyj nej ofer ty dla pań nie
wy co fa ły nie wi dząc w niej ni cze go
dy skry mi nu ją ce go. In sty tut ds. Rów -
no ści nie wy klu czył poz wu prze ciw -
ko nim.

AAggeenn  ccjjaa  AAFFPP

Co raz wię cej Bel gów 
do tknię tych kry zy sem

Jak do no si por tal voed sel ban ken.be
w wy ni ku po stę pu ją ce go kry zy su co -
raz wię cej osób miesz ka ją cych w Bel -
gii ko rzy sta z tak zwa nych Ban ków
Żyw no ści. W 2012 ro ku od no to wa no
oko ło 120 ty się cy przy pad ków osób
znaj du ją cych się w trud nej sy tu a cji
i zgła sza ją cych się do Ban ków z proś -
bą o po moc. Ana li ty cy spe cja li zu ją cy
się w ba da niach ryn ku twier dzą, że
w tym ro ku bę dzie ich jesz cze wię cej.
Co gor sza – kry zys w do mo wych bu -
dże tach nie do ty czy już tyl ko osób naj -
bied niej szych, ale i tak zwa nej kla sy
śred niej, jak rów nież eme ry tów. Jest
to zwią za ne z nie cie ka wą sy tu a cją na

ryn ku pra cy, jak rów nież co raz częst -
szym ban kruc twem firm. Tyl ko
w stycz niu te go ro ku upa dło pra wie
1150 firm, co ozna cza 40-to pro cen -
to wy wzrost w po rów na niu ze stycz -
niem ro ku ubieg łe go. W ca łym 2012
ro ku ogło si ło upa dłość aż 11 ty się cy
firm z cze go naj wię cej z nich by ło
w sek to rze bu do wla nym i sprze da ży
de ta licz nej. 

W ro ku ubieg łym bel gij ski rząd
wpro wa dził w ży cie pi lo ta żo wy pro -
jekt do ty czą cy po dzia łu nad wy żek
żyw no ści w su per i hi per mar ke tach.
Ist nie ją po waż ne prze słan ki aby są -
dzić, że pro duk ty żyw no ścio we prze -
ka zy wa ne do bel gij skich Ban ków Żyw -
no ści bę dą zwol nio ne z po dat ku od
da ro wizn i VAT-u.

vvooeedd  sseell  bbaann  kkeenn..bbee

Za ska ku ją ca de cy zja 
fla man dzkie go rzą du

Pod czas mszy ina u gu ru ją cej po nty -
fi kat pa pie ża Fran cisz ka I, nie by li
obec ni przed sta wi cie li rzą du Flan drii.
Bel gię re pre zen to wał pre mier rzą du
fe de ral ne go Elio Di Ru po oraz król Al -
bert II z kró lo wą Pa o lą. Przed sta wi -
cie le re gio nal ne go rzą du Flan drii rów -
nież mo gli uczest ni czyć w tej
uro czy sto ści. Zde cy do wa li jed nak, że
zo sta ją w do mu a pie nią dze któ re wy -
da li by w związ ku z wy ja zdem do Rzy -
mu prze ka żą na szczyt ny cel. Mo wa
o 30 ty sią cach eu ro. Naj wy raź niej fla -
man dzcy po li ty cy wzię li so bie do ser -
ca sło wa no we go pa pie ża któ ry za a -
pe lo wał, aby za miast wy da wać
pie nią dze na pod róż do Rzy mu, prze -
zna czyć je dla bied nych i po trze bu ją -
cych.

„„IIAARR””
OOpprr..  KKaa  rroo  llii  nnaa  MMoo  rraaww  sskkaa  
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Z życiazespołu
Nadeszła wiosna 

i rozpoczynamy koncerty.

Najpierw jedziemy do Brukseli, aby wziąć udział w fantastycznej akcji „Motoserce”,
Potem Polonijna Majówka w Antwerpii i Brukseli.
Ale najpierw szlifowanie repertuaru i przymierzanie nowych kostiumów. 
Przed nami okres intensywnych prób i przygotowań. A potem występy. 
Fajne jest koncertowanie i występowanie na scenie, ale żeby pokazać publiczności
czego się nauczyliśmy, najpierw trzeba solidnie poćwiczyć.

Do zobaczenia koncertach! 

KKoonnttaakktt::  tteell..  00448899..882233..880033
mmaaiill::  iinnffoo@@cchhiillddrreennooffeeuurrooppee..bbee
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We dług ra por tu Eu ro pej skiej
Fe de ra cji Kon su men tów, Bel -
go wie to bar dzo wy bred ni

klien ci, któ rzy ce nią do brą ja kość
i wszel kie go ty pu no win ki ku li nar ne
oczy wi ście pod wa run kiem że są zdro -
we.

Uwa ża się, że ze wszyst kich eu ro -
pej skich na ro dów to właś nie Bel go -
wie na le żą do naj bar dziej wy ma ga ją -
cych klien tów bio rąc pod uwa gę
wy bór żyw no ści. Li czy się dla nich nie
tyl ko smak, ale rów nież eko lo gicz ność
i na tu ral ność pro duk tów.

Bel gij scy kon su men ci
Wraz ze wzro stem po zio mu ży cia,

na prze strze ni osta t nich lat zmie ni ły
się też na wy ki ży wie nio we Bel gów.
Co raz czę ściej ko rzy sta ją z dań go to -
wych i usług ga stro no micz nych. Jest
to ogrom ne wy zwa nie dla prze my słu
spo żyw cze go, aby go to we da nia i pół -
pro duk ty by ły świe że i z jak naj lep -
szych skład ni ków.

Kuch nia w tym kra ju jest wy jąt ko -
wo róż no rod na. Ce chu je ją du ża
otwar tość na sma ki z ca łe go świa ta.
Na każ dym kro ku spot kać moż na po -
tra wy ro dem z Fran cji, Włoch, Gre cji,
Hisz pa nii czy Tur cji. Dla te go bel gij -
ski prze mysł spo żyw czy ofe ru je kon -
su men tom wiel ki wy bór dań z róż -
nych re gio nów Eu ro py i świa ta.

Pod czas ro bie nia za ku pów spo żyw -
czych Bel go wie kie ru ją się prze de
wszyst kim świe żo ścią, ja ko ścią i do -
pie ro po tem ce ną. We dług naj no -
wszych ba dań je dzą wię cej ma ka ro -
nu, ry żu i róż ne go ro dza ju klu sek
od sta wia jąc na bok ziem nia ki. Ku pu -
ją wię cej wo ło wi ny, dro biu i ryb.
Znacz ny wzrost na stę pu je w prze my -
śle mle czar skim ofe ru ją cym zdro wą
żyw ność (na przy kład jo gur ty pro bio -
tycz ne).

W za ku pie pro duk tów or ga nicz nych
Bel gia zaj mu je czo ło we miej sce w Eu -
ro pie. Do ty czy to prze de wszyst kim
lu dzi o śred nich i wyż szych do cho -
dach któ rzy na zy wa ją ten seg ment
ryn ku „pro duk ta mi etycz ny mi”.

Bel go wie za do bry to war wo lą za -
pła cić wię cej i nie ku po wać żyw no ści
z tak zwa nej dol nej pół ki. Co raz bar -
dziej zwra ca ją uwa gę na to, co je dzą.

Bel gij ski ry nek kon tra stów
Z jed nej stro ny jest to otwar ty ry -

nek świe żych pro duk tów. Bel go wie
pre fe ru ją go to wa nie w do mu ze świe -
żych i zdro wych pro duk tów, co prze -
mysł spo żyw czy im gwa ran tu je. Na
ryn ku co raz wię cej jest go to wych wa -
rzyw na sa łat ki do wy ko rzy sta nia

w do mu, czy świe żych owo ców bę dą -
cych sym bo lem zdro wej żyw no ści. 

Z dru giej zaś stro ny Bel gia szczy ci
się wy jąt ko wo roz wi nię tą sie cią ga -
stro no micz ną. Ma naj wyż szą na świe -
cie ilość kon cen tra cji re sta u ra cji, tzw
fast fo o dów i wszel kie go ro dza ju ka -
fe jek. Ja kość po da wa nych tam co raz
bar dziej wy ra fi no wa nych dań jest co -
raz wyż sza.

Kon tra sty do ty czą tak że po szcze -
gól nych re gio nów te go kra ju.

Flan dria, ja ko te ren bar dziej za moż -
ny i ak tyw ny biz ne so wo, jest jed no -
cześ nie trze cim naj bar dziej roz wi nię -
tym re gio nem w Unii Eu ro pej skiej.
Je go miesz kań cy osią ga ją bar dzo wy -
so kie do cho dy, sta ra ją się pro wa dzić
jak naj bar dziej ak tyw ny styl ży cia nie
tyl ko pre fe ru jąc spor to wy mo del fun -
kcjo no wa nia ale rów nież spo ży wa jąc
zdro wą, eko lo gicz ną żyw ność. 

Wa lo nia, le żą ca na po łud niu kra ju,
jest te re nem bied niej szym. W tym re -
gio nie wy stę pu je wy so ki wzrost bez -
ro bo cia, co ma oczy wi sty wpływ na ja -
kość ży cia Wa loń czy ków i ich na wy ki
za ku po we. Zdro wa żyw ność kosz tu je,
a nie wie lu miesz kań ców te go re gio -
nu na nią stać.

Osob nym oś rod kiem jest Bruk se la
– po li tycz na sto li ca Eu ro py, miej sce
w któ rym spo ty ka ją się róż ne kul tu -
ry i sma ki. Pra cu je tu wie lu wy kształ -
co nych mło dych lu dzi za ra bia ją cych
nie ma łe pie nią dze, któ rych stać na
speł nie nie na wet naj bar dziej wy ra fi -
no wa nych za chcia nek ku li nar nych.

Za ku py po bel gij sku
Han del de ta licz ny w Bel gii, po dob -

nie jak w in nych kra jach Eu ro py, zdo -
mi no wa ny jest przez du że sie ci han -
dlo we. Spo ra część miesz kań ców te go
kra ju re gu lar nie ro bi za ku py za gra -
ni cą (zwłasz cza w Ho lan dii), ko rzy -
sta jąc z niż szych cen za ta ką sa mą ja -
kość.

Han dlow cy wy ko rzy stu ją każ dy do -
god ny czas i miej sce aby za chę cić
klien tów do sko rzy sta nia z ich ofer -
ty. Tra dy cyj ne skle py spo żyw cze czę -
sto prze jmo wa ne są przez wiel kie sie -
ci han dlo we lub sta ra ją się do sto so wać
do ryn ku zmie nia jąc swój pro fil. Co -
raz wię cej pun któw han dlo wych
i usłu go wych ofe ru je pro duk ty do
przy go to wa nia w do mu lub świe żo
przy rzą dzo ne ka nap ki, tor til le i so ki
– wszyst ko naj wyż szej ja ko ści. 

Bel gia, w prze ci wień stwie do wię -
kszo ści kra jów eu ro pej skich, jest bar -
dzo otwar ta w sto sun ku do wiel kich
skle pów sie cio wych. Dla te go ni ko go

nie dzi wi w tym nie wiel kim kra ju
obec ność hi per mar ke tów wy wo dzą -
cych się na przy kład z Fran cji czy Nie -
miec. Rząd bel gij ski dba o to, aby za -
gra nicz ne sie ci han dlo we mia ły
w swo jej ofer cie jak naj wię kszą ilość
bel gij skich pro duk tów spo żyw czych.
W Bel gii do mi nu ją dwie sie ci han dlo -
we ma ją ce po nad 50 pro cent ryn ku
– Del ha i ze i Col ru yt.

Naj więk si bel gij scy de ta li ści
Na ta ki ty tuł bez wąt pie nia za słu -

gu je Del ha i ze Gro up spe cja li zu ją ca się
w sprze da ży sa mo ob słu go wej ar ty ku -
łów żyw no ścio wych i przed mio tów co -
dzien ne go użyt ku. Oprócz Bel gii ma
swo je od dzia ły w Gre cji, Ru mu nii, Sło -
wa cji, In do ne zji, Sta nach Zjed no czo -
nych i Taj lan dii. 

Hi sto ria jej dzia łal no ści się ga ro ku
1871, kie dy to Ju le Del ha i ze – pro fe -
sor na uk han dlo wych, zre wo lu cjo ni -
zo wał de ta licz ną sprze daż żyw no ści
w Bel gii i stwo rzył sieć pla có wek han -
dlo wych. Ideą by ło cię cie kosz tów i cen
na po szcze gól nych eta pach dy stry bu -
cji i han dlu. Sym bo lem no wej spół ki
stał się Lew, któ ry w oczach Bel gów
jest sy no ni mem si ły i od wa gi.

Del ha i ze pla nu je otwie ra nie dal -
szych pla có wek – istot nym ele men -
tem dzia łal no ści gru py jest sprze daż
in ter ne to wa z do sta wą do do mu – któ -
re z ro ku na rok przy no szą co raz wię -
ksze do cho dy. Mot to gru py to: „Po -
żyw ne, zdro we, bez piecz ne pro duk ty
i po przy stęp nych ce nach”.

Dru gim gi gan tem ryn ko wym ro dem
z Bel gii jest Gru pa Col ru yt za ło żo na
w 1928 ro ku przez Fran za Col ru y ta
z Lem be ek. Po cząt ko wo by ła to ma ła
fir ma ro dzin na spe cja li zu ją ca się w im -
por cie ka wy i przy praw, prze kształ -
co na póź niej w sieć han dlo wą. Obec -
nie ma oko ło 350 skle pów w Bel gii
i we Fran cji.

Jest to ta nia sieć ofe ru ją ca po przy -
stęp nych ce nach bar dzo sze ro ki asor -
ty ment.

Mot tem fir my jest ha sło: „Ni ska ce -
na gwa ran to wa na”.

W Bel gii co raz pręż niej roz wi ja się
ry nek eko lo gicz nej i zdro wej żyw no -
ści, któ ry otwo rzył się na nie ska żo ne
pe sty cy da mi pro duk ty i wy ro by spo -
żyw cze naj wyż szej ja ko ści. Mo że jest
to do bry mo ment aby drob ni pol scy
wy twór cy wy twa rza ją cy sma ko wi ty
miód czy wy ro by mle czar skie, pod ję -
li wy zwa nie i spró bo wa li pod bić Bel -
gię pol ski mi sma ka mi i za pa cha mi.

KKaa  rroo  llii  nnaa  MMoo  rraaww  sskkaa

Bel gia od kuch ni
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Wy jazd za gra ni cę wią że się
z wie lo ma zmia na mi. Na u ka
je zy ka, zmia na pra cy i do wo -

du oso bi ste go to do pie ro po czą tek.
Ten pro ces nie jest ła twy i nie każ dy
jest go tów uczyć się wszyst kie go od
ze ra. Sa ma przez to prze szłam. Wi zy -
ty w bel gij skich su per mar ke tach są
dla nas co dzien no ścią lecz czu je my
się w nich czę sto ogra ni cze ni z po wo -
du ba rie ry je zy ko wej. Oczy wi ście Ci
z nas, któ rzy miesz ka ją w Bel gii kil -
ka lub kil ka na ście lat ma ją już swo -
je ulu bio ne pro duk ty żyw no ścio we
z Lidl, Car re fo ur i in nych skle pów.
Nie wie lu lu dzi (łącz nie z sa my mi Bel -
ga mi!) wie jed nak, któ re pro duk ty są
zdro we, a które po win niś my ku po -
wać rza dziej. 

Stu diu ję ży wie nie i die te ty kę
w Szko le Wyż szej Plan tijn na wy dzia -
le Na uk Sto so wa nych. Po sta no wi łam
wie dzę na u ko wą „prze tłu ma czyć” na
ję zyk zro zu mia ły dla każ de go, kto
chciał by do wie dzieć się ja ki wpływ
żyw ność ma na na sze cia ło. Po niż -
szym ar ty ku łem roz po czy nam cykl
bę dą cy prze wod ni kiem po skle pach
z bel gij ski mi pro duk ta mi żyw no ścio -
wy mi. Pod po wiem czy tel ni ko wi prze -
de wszyst kim jak do ko ny wać zdro -
wych wy bo rów oraz przed sta wię
za sto so wa nie pro duk tów, któ re dla
prze cięt ne go Po la ka sa czymś no wym.
W ko lej nych nu me rach przy bli żę in -
for ma cje m.in o pro duk tach mięs -
nych, na bia le i mro żon kach. Dziś bie -
rze my pod lu pę pro duk ty zbo żo we.

Pro duk ty zbo żo we
Chleb jest pod sta wą za rów no pol -

skiej jak i bel gij skiej kuch ni. Nic dziw -
ne go – to właś nie z pro duk tów zbo żo -
wych czer pie my naj wię cej tak

zwa nych wę glo wo da nów, dzię ki któ -
rym or ga nizm do sta je szyb kie do prze -
two rze nia źró dło ener gii. Roz poz na -
nie zdro we go chle ba to prze cież nic
trud ne go, zga dza sie?

Błon nik po kar mo wy
Klu czem do suk ce su jest błon nik

po kar mo wy (po ni der lan dzku „voe -
dingsve zels”). Jest to nie zbęd ny
skład nik po kar mo wy, któ re go za le -
ty zdro wot ne są dziś do brze zna ne
za rów no w śro do wi sku me dycz nym
jak i wśród die te ty ków. Zrów no wa -
żo na die ta bo ga ta w błon nik chro ni
przed za cho ro wa niem na cu krzy cę
oraz da je uczu cie sy to ści, co po ma -
ga w wal ce z nad wa gą. Błon nik po -
chła nia po nad to cho le ste rol oraz za -
po bie ga za par ciom. Tak, chcę przez
to po wie dzieć, że za parć moż na po -
zbyć się na do bre.

Pie czy wo – wy bie raj ciem ne
Błon nik po kar mo wy znaj du je się

mie dzy in ny mi w łu sce zbo ża. Łu skę
te nie ste ty od rzu ca się pod czas prze -
mia łu, by w efek cie otrzy mać śnież -
no bia łą mą kę na lek kie wy pie ki. To
dla te go mó wi się by wy bie rać ciem ny
chleb. Im mniej oczysz czo na z łu ski
mą ka, tym ciem niej szy ma ko lor i tym
bo gat sza jest w błon nik. 

WY BIE RAJ
n Chleb i bułki nie pa ko wa ne (Del ha -

i ze i GB)
Ku puj te z do pi skiem: vol ko ren, rijk

aan ve zels, bron van ve zels, bru in,
me er gra nen, pro korn, ze me len.

n Chleb pa ko wa ny (m.in. Lidl i Col -
ru yt). 
Od czy taj na ety kie cie za war tość
błon ni ka.

n Brą zo wy ko lor o ni czym nie świad -
czy. Ku pu jąc chleb nie su ge ruj sie
tyl ko je go ciem nym ko lo rem. Pro -
du cen ci czę sto „far bu ją” chleb sło -
dem by wy glą dał jak peł no ziar ni -
sty. Dla te go czy taj ety kie ty.

OGRA NICZ
n Bu łe czki mlecz ne i „san dwich’e”

Są to mięk kie bu łe czki bez na dzie -
nia pa ko wa ne po kil ka na ście sztuk.
Za wie ra ją wię cej tłusz czu i mniej błon -
ni ka niż chleb peł noz bo żo wy dla te go
nie są do brą al ter na ty wą ja ko pie czy -
wo do ka na pek.

Wi zy ta w su per mar ke cie
Prze wod nik po Bel gij skich pro duk tach żyw no ścio wych
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Błonnik

Pomaga na zaparcia
Błonnik zostaje wydalony przez organizm

w niestrawionej formie. W trakcie
przesuwania pokarmu wzdłuż jelit błonnik
nasiąka woda jak gąbka i staje się miekki.

Wizyta w toalecie nie jest dzięki temu
problemem. 

PAMIĘTAJ:
Njajlepszym przyjacielem błonnika jest

woda. Bez wody błonnik wysycha i wzmaga
zaparcia. Pij min. 1,5l wody dziennie.

Słowniczek

Volkoren (pasta) – pełnozbożowy
(makaron)

Rijk aan vezels – bogaty w błonnik
Bron van vezels – źródło błonnika
(Licht) bruin – (Lekko) ciemny
Meergranen –wielozbożowy 
Zemelen – otręby (czyli łuski zbóż)
Melkbroodjes – bułeczki mleczne



Ma ka ron, ryż i ka sze
Ma ka ron i ka sze są pro duk ta mi

zbo żo wy mi. Przy ich za ku pie sto suj
te sa me za sa dy co przy za ku pie chle -
ba. 

WY BIE RAJ
n Ma ka ron peł no ziar ni sty mar ki So -

u bry moż na do stać m.in. w Car re -
fo ur (€1,50 za 0,5kg). 

n Ryż peł no ziar ni sty jest do stęp ny
w skle pach pod na zwą „zil ver vlies -
rijst”, „vol wa ar di ge rijst” lub
„brown ri ce”. W skle pie Col ru yt
moż na ku pić go w du żej tor bie po
3 euro  za 2 kg. Spe cy fi ką ry żu peł -
no ziar ni ste go jest je go twar da wa
struk tu ra oraz to że trze ba go go -
to wać kil ka mi nut dłu żej niż bia ły
ryż. Je dze nie bia łe go ry żu (np. Bas -
ma ti) do star cza bar dzo nie wie le
błon ni ka.

n Ka sza gry cza na, ja gla na i jęcz mien -
na są zwy cięz ca mi wśród pro duk tów
zbo żo wych. Są one bo ga te w błon -
nik, mi ne ra ły i wi ta mi ny ale prze de
wszyst kim są pysz ne. Są to jed nak
pro duk ty, w któ re mu sisz za o pa trzyć
się w pol skim skle pie. W Bel gii są to
zbo ża za pom nia ne, któ re po wo li wra -
ca ją na ry nek lecz są sprze da wa ne
po wy so kich ce nach tyl ko w skle -
pach ze zdro wą żyw no ścią.

Płat ki śnia da nio we
Na pół kach skle po wych jest dzi siaj

tak ogrom ny wy bór ko lo ro wych opa -
ko wań z płat ka mi śnia da nio wy mi, że
bar dzo ła two się po gu bić.

� WY BIE RAJ
Mu es li, płat ki róż nych pro du cen -

tów z do pi skiem Fru it&Ve zels, płat ki
ow sia ne („ha ver mo ut” np. mar ki Qua -
ker), zwy kłe płat ki ku ku ry dzia ne (naj -
le piej nie sło dzo ne), Spe cial K. Nie złą
al ter na ty wą dla dzie ci są kó łe czka Ho -
ney Lo ops (nie Ho ney Pops!).

�
OGRA NICZ

Mniej zdro we płat ki ce chu ją się wy -
so ką za war to ścią tłusz czu i cu kru.
Roz poz nasz je mię dzy in ny mi po na -
zwie „Crun chy”. Cu kier do da wa ny jest
do nich po to, by płat ki ze so bą skle ić
i otrzy mać chru pią cy efekt. „Po du sze -
czki” z na dzie niem i ca ła ga ma słod -
kich płat ków śnia da nio wych mo że

spo koj nie sta nąć w dzia le „sło dy cze”.
Ani dziec ko, ani do ro sły nie po win ni
za czy nać dnia od ta kiej daw ki cu kru.

W ro li głów nej w kuch ni  Ma i ze na
 Ma i ze na to po pro stu skro bia ku ku -

ry dzia na. Uży wa się jej w Bel gii do za -
gęsz cza nia so sów oraz za stę pu je się
nią część zwy kłej mą ki aby uzy skać
pul chne wy pie ki.

Ma łe kro czki
Zdro we od ży wia nie ko ja rzy się wie -

lu lu dziom z za ka za mi, je dze niem mar -
che wek i cho dze niem o pu stym żo łąd -
ku. Wca le mnie to nie dzi wi. Wy ni ka to
jed nak al bo z bra ku wie dzy, al bo z prze -
ka zy wa nia wie dzy w nie zro zu mia ły spo -
sób. Po sta ram się po ka zać, że ogrom -
ną róż ni cę zdro wot ną osią gnąć moż na
na wet dzię ki nie wiel kim zmia nom ku -
li nar nym. Po wyż sze wska zów ki speł -
nią swo ja ro lę je śli idąc do skle pu wło -
żysz co naj mniej je den peł no ziar ni sty
pro dukt do swo je go ko szy ka. To jak,
ju tro spa get ti z „vol ko ren pa sta”?

JJoo  aann  nnaa  CCzzeerr  nniiaakk
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Jak czytać etykiety

Energie 238kcal

Eiwitten 9,5 g

Koolhydraten 45,0 g 

Vetten 2,3 g

Voedingsvezels 4,3g

Wybieraj produkty zbożowe, 

u których obok słowa voedingsvezels

widnieje co najmniej liczba 5. 

Ta zasada nie dotyczy płatków

śniadaniowych. Wskazówki poniżej.



W wie lu kra jach Za cho du
co raz wię cej mó wi się
o fa li is la mu za le wa ją -

cej Eu ro pę. W Bel gii jest to naj -
bar dziej wi docz ne w szko łach,
na uli cach, jak rów nież w wy ko -
na niu par tii Is lam, któ ra dziar -
skim kro kiem wkra cza na kra -
jo wą sce nę po li tycz ną.
Nie daw no na stro nie in ter ne to -
wej PCh24 pl. uka zał się ar ty -
kuł o wy mow nym ty tu le „Bel gia
– gwał to wa nie wzra sta strach
przed is la mem”. Jest to na zwa -
nie po imie niu zja wi ska o któ -
rym od daw na mó wi wie lu po li -
ty ków i zwy kłych oby wa te li na
bel gij skich uli cach. 

W trak cie ubieg ło rocz nych
wy bo rów w Bruk se li miej sca
w ra dzie dziel ni cy zdo by li mu -
zuł mań scy rad ni. Obec nie człon -
ko wie no wo po wsta łej par tii Is -
lam za po wie dzie li, że zro bią
wszyst ko aby w Bel gii wpro wa -
dzić pra wo sza ria tu. Po ta kiej
de kla ra cji bel gij skim po słom nie
po zo sta ło nic in ne go jak zło że -
nie w par la men cie pro jek tu
usta wy unie moż li wia ją cej mu -
zuł ma nom wcie le nie w ży cie
swo ich włas nych praw i za bez -
pie cza ją cej Bruk se lę i in ne mia -
sta bel gij skie przed za ku sa mi is -
lam skich po li ty ków. 

Mu zuł ma nie w Bel gii
Sza cu je się, że obec nie w Bel -

gii miesz ka po nad 600 ty się cy
mu zuł ma nów, z cze go aż 300 ty -
się cy w Bruk se li. Ich licz ba sta -
le roś nie głów nie ze wzglę du na
wy so ki przy rost na tu ral ny w tej
gru pie. Spo łecz ność mu zuł ma -
nów w Bel gii jest bar dzo mło da.
Bli sko 40% Ma ro kań czy ków
i Tur ków miesz ka ją cych w tym
kra ju ma mniej niż 18 lat,
a rdzen ni Bel go wie w po dob nym
wie ku sta no wią za led wie 18 pro -
cent. Bruk se la jest naj bar dziej
is lam skim mia stem w Eu ro pie,
a wy znaw ców is la mu jest wię cej
niż za de kla ro wa nych ka to li ków.
Co wię cej, „is lam mo bi li zu je
w Bruk se li wię cej lu dzi niż
par tie po li tycz ne, związ ki
za wo do we i koś ciół ka to -
lic ki ra zem wzię te”. 

Wła dze mia sta alar mu ją,
że wraz ze wzro stem lud -
no ści mu zuł mań skiej
wzra sta prze moc. W Mo -
len be ek, gdzie mu zuł ma -
nie sta no wią po nad jed ną
czwar tą spo łecz no ści, ros -
ną ca nie pew ność zmu sza
mię dzy na ro do we przed się -
bior stwa do opusz cza nia
miej sco wo ści. Dwa la ta te -
mu ame ry kań ska agen cja

re kla mo wa BBDO, po po nad 150
na pa ściach ra bun ko wych lo kal -
nej mło dzie ży na pra cow ni ków
fir my, opu ści ła dziel ni cę. We -
dług sta ty styk, od se tek prze -
stęp czo ści wśród mło dzie ży 
mu zuł mań skiej jest dzie się cio -
krot nie wię kszy niż ma to miej -
sce w in nych spo łecz no ściach.

Dzien nik „Het La at se Nie uws”
opub li ko wał nie daw no za ska ku -
ją ce wy ni ki ba dań prze pro wa -
dzo nych przez Fun da cję Kró la
Ba u do u i na. W ba da niach wzię -
ło udział czte ry sta osób z mniej -
szo ści ma ro kań skiej w Bel gii.
Oka za ło się, że tyl ko 7% z nich
czu je się Bel ga mi, resz ta zaś mu -
zuł ma na mi, cho ciaż znacz na

Pytania bez odpowiedzi
Szacuje się, 
że obecnie
w Belgii
mieszka ponad
600 tysięcy
muzułmanów,
z czego aż 
300 tysięcy
w Brukseli.
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wię kszość z nich po sia da bel gij skie
oby wa tel stwo. 

Sta łą pra cę ma co trze ci oby wa tel
tej spo łecz no ści, a resz ta po bie ra za -
si łek dla bez ro bot nych. Tak wy so kie
bez ro bo cie wy ni ka z ich nie do sto so -
wa nia się do ryn ku pra cy. O wie le wię -
ksze bez ro bo cie pa nu je wśród ko biet,
co nie pra cu ją ce mu zuł man ki tłu ma -
czą po wo da mi ro dzin ny mi. Sza cu je
się, że obec nie po nad 53% Ma ro kań -
czy ków ży je po ni żej po zio mu so cjal -
ne go, a do ty czy to zwłasz cza tych
miesz ka ją cych w Wa lo nii.

A jak to wy glą da w An twer pii? „De
An twer pse Volksga zet” po da je, że naj -
czę ściej na da wa nym imie niem w tym
mie ście jest Mo ha med. Z dzie się ciu
naj po pu lar niej szych imion sie dem jest
arab skich. W szko łach pod sta wo wych
49,3% dzie ci jest po cho dze nia mu zuł -
mań skie go co ozna cza, że na dwóch
uczniów je den wy wo dzi się z ro dzi ny
mu zuł mań skiej. Część ra dy kal nych
mu zuł ma nów nie po sy ła swo ich dzie -
ci do szkół uwa ża jąc, że „po win ny być
od i zo lo wa ne od fla man dzkie go spo łe -
czeń stwa”. We dług da nych urzę du
mia sta w la tach 2007/2008 od se tek
dzie ci mu zuł mań skich uczęsz cza ją -
cych do szkół pod sta wo wych w An -
twer pii wy no sił 33,6%, nato miast
w ro ku szkol nym 2012/2013 wzrósł
do 49,3%. To właś nie w An twer pii po -
wstał pier wszy w Bel gii sąd sza riac -
ki, a na Mer ksem otwar to su per mar -
ket „Ha lal”, prze ciw ko cze mu
de mon stro wa ło wie lu obu rzo nych
miesz kań ców dziel ni cy. 

py”. 

W Bel gii is lam uzna wa ny jest za jed -
ną z pię ciu ofi cjal nych re li gii. Od 1999

ro ku rząd w Bruk se li prze zna cza co
ro ku od 25 do 30 mi lio nów eu ro na
utrzy ma nie oko ło 300 me cze tów i op -
ła ce nie na u czy cie li re li gii mu zuł mań -
skiej w szko łach.

Nato miast na świad cze nia so cjal ne
pań stwo bel gij skie wy da je ro krocz nie
oko ło 1 mi liar da eu ro. 

Na py ta nie: Czy w ob li czu za my ka -
nia lub prze kształ ca nia ka to lic kich
koś cio łów w bu dyn ki świec kie, bel gij -
scy ka to li cy bę dą mie li na ty le od wa -
gi, by wy ra zić sta now czy i ostry sprze -
ciw wo bec prób „za wład nię cia” ich
kra jem przez wy znaw ców re li gii Ma -
ho me ta? – na ra zie nikt nie po tra fi od -
po wie dzieć. 

Sza riat, a eu ro pej skie pra wo 
Już w 2003 ro ku Eu ro pej ski Try bu -

nał Praw Czło wie ka wy dał orze cze nie
w któ rym stwier dził, że pra wo sza ria -
tu, któ re go wpro wa dze nia chcą mu -
zuł ma nie, jest „nie zgod ne z pod sta -
wo wy mi za sa da mi de mo kra cji”.
Stwier dził, że pra wo opie ra ją ce się na
sza ria cie nie jest toż sa me z eu ro pej -
ską kon wen cją o ochro nie praw czło -
wie ka. Do ty czy to prze de wszyst kim
in ge ren cji sza ria tu we wszyst kie sfe -
ry ży cia pu blicz ne go oraz pry wat ne -
go i pra wa do kie ro wa nia każ dym as -
pek tem ży cia oby wa te la. 

Po cho dzą ce z ję zy ka arab skie go sło -
wo sza riat ozna cza „dro gę pro wa dzą -
cą do wo do po ju”. Wi ki pe dia wy jaś nia:
„sza riat to pra wo kie ru ją ce ży ciem wy -
znaw ców is la mu […] Is lam nie uzna -
je roz dzia łu ży cia świec kie go od re li -
gij ne go, dla te go re gu lu je za rów no
zwy cza je re li gij ne, or ga ni za cję wła -
dzy re li gij nej oraz co dzien ne ży cie mu -
zuł ma ni na […] Opie ra się na za ło że -
niu, że pra wo mu si do star czać
wszyst kie go, co po trzeb ne jest dla du -
cho we go i fi zycz ne go roz wo ju jed nost -
ki […]. W tym miej scu war to do dać,
że jed ną z od mian sza ria tu by ły rzą -
dy Ta li bów w Af ga ni sta nie. 

Jak dwie zu peł nie ob ce kul tu ry ma -
ją się zin te gro wać aby stwo rzyć wie -
lo kul tu ro wą Eu ro pę? Z pew no ścią
cięż ko jest za a dap to wać na grunt eu -
ro pej ski pew ne nor my i oby cza je, któ -
re nie wpi su ją się w na szą tra dy cję,
kul tu rę i zwy cza je. 

Dzia ła nia mu zuł ma nów
i par tii Is lam

W 2012 ro ku, dwóch mu zuł mań -
skich sa mo rzą dow ców: L’Ho u ci ne Ait
Jed dig i Re do u a ne Ah ro uch zdo by li
man da ty w naj bar dziej zis la mi zo wa -
nych gmi nach Bruk se li Mo len be ek
i An der lecht. Pod czas kon fe ren cji pra -
so wej na tych miast ogło si li, że „ich wy -
bór jest klu czo wy dla spo łecz no ści mu -
zuł mań skiej w Bel gii, są bo wiem
re pre zen tan ta mi lud no ści mu zuł mań -

skiej i wy znaw ców is la mu w ca łym
kra ju”. Aro uch do dał rów nież, że
„chciał by wpro wa dze nia w Bel gii pra -
wa sza ria tu, opar te go na Ko ra nie i tra -
dy cji pro ro ka Ma ho me ta”, a on ja ko
mu zuł mań ski rad ny bę dzie w swo ich
dzia ła niach od wo ły wał się do Ko ra -
nu. Do dał tak że, że is lam jest re li gią
uni wersalną, a on „bę dzie pil no wał,
aby wszyst kie pro jek ty i uchwa ły ra -
dy by ły zgod ne z pra wem sza ria tu”.
Po wyż szy mi sło wa mi wy wo łał ogrom -
ne obu rze nie bel gij skie go spo łe czeń -
stwa. Bel go wie od po wie dzie li, że mu -
zuł ma nie przy je cha li do nich, do ich
kra ju i mu szą się do sto so wać do ich
pra wa, ich kul tu ry i tra dy cji. Me dia
przy pom nia ły, że to właś nie rad ny
Aro uch był za ło ży cie lem par tii po li -
tycz nej o na zwie No or: Le Par til sla -
mi que, któ ra pro mu je pro gram opar -
ty na pra wie sza ria tu. Jej ce le to
mię dzy in ny mi: prze pro jek to wa nie
bel gij skie go wy mia ru spra wie dli wo -
ści aby uwzględ niał pra wo sza ria tu,
przy wró ce nie ka ry śmier ci, za kaz
sprze da ży al ko ho lu i pa pie ro sów, pro -
mo wa nie na sto let nich mał żeństw, se -
gre ga cję męż czyzn i ko biet w miej -
scach pu blicz nych, za kaz ha zar du
i lo te rii itp. Bel gij skie ga ze ty nie
omiesz ka ły po in for mo wać swo ich czy -
tel ni ków o pew nym ma ło zna nym fak -
cie z ży cia mu zuł mań skie go rad ne go.
Otóż w ro ku 2003 zo stał on ska za ny
na pół ro ku wię zie nia za bi cie swo jej
nie peł no spraw nej żo ny i znę ca nie się
nad nią.

Dru gi rad ny – Ait Jed dig L’Ho u ci ne
stwier dził, że is lam z pew no ścią uto -
ru je dro gę dla po ja wie nia się no wej
eu ro pej skiej cy wi li za cji. Cał ko wi cie
po mi nął w swo jej wy po wie dzi fakt, że
od wie ków Europa opie ra się na chrze -
ści jań skich ko rze niach, nie za pom niał
jed nak do dać, że is lam to wol ność, de -
mo kra cja, a bel gij skie pra wo trze ba
do nie go po pro stu do sto so wać. 
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Par tia Is lam za mie rza w przy szłym
ro ku uczest ni czyć w wy bo rach na
szczeb lu eu ro pej skim. Jej kam pa nia
ma sku pić się na trzech głów nych
kwe stiach: za pew nie niu w sto łów kach
szkol nych po sił ków ha lal (przy go to -
wy wa nych zgod nie z tra dy cją is lam -
ską), uzna niu mu zuł mań skich świąt
re li gij nych i wpro wa dze niu pra wa le -
ga li zu ją ce go no sze nie is lam skich
chust w miej scach pu blicz nych. 

Mu zuł mań scy po li ty cy twier dzą, że
są go to wi aby wy jaś niać miesz kań -
com Bel gii (nie mu zuł ma nom) pra wo
sza ria tu i wpro wa dzić je w ży cie, jak
tyl ko oby wa te le Bel gii wy ra żą na to
zgo dę. Dla te go w przy szło ści chcą re -
fe ren dum. W przy szło ści, bo jak
stwier dził w jed nym z wy wia dów rad -
ny Ah ro uch „prze kształ ce nie Bel gii
w pań stwo is lam skie opar te na pra -
wie sza ria tu bę dzie trwa ło wie le lat,
jed nak już pier wsze kro ki w tym kie -
run ku zo sta ły po czy nio ne”. 

Pu bli cy ści i eks per ci sza cu ją, że
w 2014 ro ku pod czas eu ro pej skich
wy bo rów, kan dy da ci star tu ją cy z list
par tii Is lam osią gną znacz ny suk ces.

Kon tro fen sy wa Bel gów
Bel gij scy po li ty cy od po wie dzie li, że

„jest ko niecz ne, aby ogra ni czyć wła -
dzę mu zuł mań skich po słów i sa mo -
rzą dow ców, któ rych wie rze nia są
sprzecz ne z Eu ro pej ską Kon wen cją

Praw Czło wie ka”. Zło ży li pro jekt usta -
wy, prze wi du ją cej po zba wie nie man -
da tu wy jąt ko wo kon ser wa tyw nych
mu zuł ma nów wy bra nych w gło so wa -
niu na urząd pu blicz ny.

Je den z po my sło daw ców usta wy
Ala in De stex he prze ma wia jąc do po -
słów w par la men cie mó wił, że mu zuł -
ma nie w Bel gii two rzą cał ko wi cie od -
i zo lo wa ne spo łe czeń stwo i zu peł nie
od ręb ne wspól no ty. Nie gar ną się do
pra cy, nie chcą się in te gro wać i asy -
mi lo wać, a je dy nym ce lem ich przy -
wód ców jest wpro wa dze nie w Bel gii
is lam skie go pra wa. 

Fla man dzki po seł do Eu ro par la men -
tu – Fi lip Cla e ys zde cy do wa nie sprze -
ci wia ją cy się dal szej imi gra cji mu zuł -
mań skiej, po wie dział: -”Jest bar dzo
nie po ko ją cym zja wi skiem two rze nie
przez is la mi stów włas nej par tii po li -
tycz nej i chęć wpro wa dze nia pra wa
sza ria tu oraz is lam skie go pań stwa
w Bel gii. Do tych czas mu zuł ma nie
wspie ra li głów nie par tie so cja li stycz -
ne. Te raz czu ją się wy star cza ją co pew -
ni, aby za ło żyć włas ną par tię”. Cla e -
ys wez wał do pod ję cia zde cy do wa nych
dzia łań ogra ni cza ją cych dal szą imi -
gra cję mu zuł ma nów i wpły wy wspól -
no ty w tym kra ju. 

Bel gij ski mi ni ster spraw za gra nicz -
nych Di dier Re yn ders, do strze ga jąc
za gro że nie stwa rza ne przez is lam -
skich eks tre mi stów wez wał do ści ślej -

sze go mo ni to ro wa nia ka zań ima mów.
Za pro po no wał rów nież, aby do ta cje
na utrzy ma nie me cze tów przy zna wać
tyl ko tym świą ty niom, w któ rych pro -
pa go wa ny jest umiar ko wa ny od łam
is la mu, a cof nąć je tym, któ re gło szą
ra dy kal ne po glą dy i na wo łu ją do prze -
mo cy oraz ła ma nia praw czło wie ka.

Bel go wie, któ rzy przez dłu gi czas
by li zwo len ni ka mi otwar cia gra nic
i czer pa nia ko rzy ści z po zy tyw nych
stron imi gra cji, ma ją do syć. Wi dzą,
jak róż ni ce kul tu ro we dzie lą ich spo -
łe czeń stwo. Co raz czę ściej głoś no
przy zna ją, że na tym po lu po nie śli cał -
ko wi tą klę skę. Ge or ges Ja cob – bel -
gij ski eko no mi sta, ban kier i prze my -
sło wiec po wie dział: „Oba wiam się
o przy szłość Eu ro py za chod niej […]
Ist nie je ry zy ko utra ty rów no wa gi spo -
wo do wa ne tym, że ucie ka my, kie dy
tyl ko tam ci sta ją się agre syw ni, jak
rów nież tym, że oni za wsze chcą mieć
osta t nie sło wo”.

Pi sząc po wyż szy tekst opie ra łam się
tyl ko na in for ma cjach pra so wych,
chcąc przy bli żyć Czy tel ni kom za ist -
nia łe zja wi sko. Przy szłość po ka że, jak
ta sy tu a cja da lej się roz wi nie. 

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa
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Dodaj bezpłatnie swoje ogłoszenie drobne 
wysyłając maila pod adres antwerpiapopolsku@gmail.com lub wysyłając sms z treścią ogłoszenia na nr 0489 823 803

% Szu kam miesz ka nia/do mu do wy na ję cia, min.3 sy pial nie,
0485152069

% Po trzeb ny trans port meb li z An twer pii do Kut na (1/2 bu sa)
w dniach 1 – 10 ma ja. Kon takt: 0493289243 Zby szek.

% Fir ma szu ka lo ka lu do wy na ję cia, min. 2 osob ne nie wiel kie po -
miesz cze nia, tel. 0488416481

% Pil nie po szu ku ję do brej ku char ki lub ku cha rza. Kon takt:
0475.33.54.32

% Pil nie szu kam pra cy w bu dow nic twie i pra cach wy koń cze nio -
wych w An twer pii i oko li cach – re gip sy, szpach lo wa nie, ma lo -
wa nie, gla zu ra, te ra ko ta, fu go wa nie, sza lun ki, wy lew ki, mon -
taż pa ne li – drzwi – pa ra pe tów, ocie ple nia i ele wa cja ze wnętrz na
bu dyn ku. Po sia dam druk A1. Łu kasz: 0488069929

% Dia gno sty ka sa mo cho do wa wszyst kich mo de li. Spraw dzam au -
to od A do Z. An twer pia, kon takt: 0484.74.78.07

% Na pra wy sprzę tu gos po dar stwa do mo we go, elek try ka, oświet -
le nie, meb le, zam ki, drzwi, ma lo wa nie – „Zło ta rą czka”. 
Kon takt: 0485.504.143

% Szu kam na u czy cie la j. ni der lan dzkie go w An twer pii. 
Tel. 0483.148.323

% Mam 38 lat, po znam przy ja ciół kę w An twer pii. Tel. 0492.521.461

% Je stem eme ry to wa ną na u czy ciel ką. Po mo gę dzie ciom w na u ce,
za o pie ku ję się dziec kiem, oso bą star szą lub po dej mę in ną pra cę.
Je stem oso bą uczci wą i obo wiąz ko wą. Ali na. Tel. 0483.407.465

% Na pra wy: pra lek, zmy wa rek, su sza rek, pie kar ni ków, od ku rza czy,
elek tro na rzę dzi bu do wla nych, in sta la cji elek trycz nych, do mo fo -
nów, in sta la cji wod no-ka na li za cyj nych. Nie na pra wiam: lo dó wek,
za mra ża rek i sprzę tu bę dą ce go na gwa ran cji. Bruk se la i An twer pia.
Tel. +32 489 269 506.

% Pro fe sjo nal ne strzy że nie psów i ko tów z do ja zdem do klien ta.
An twer pia i oko li ce. Tel. 049250 7228

% Złot nik ju bi ler cze lad nik spe cja li za cja sre bro pro duk cja, uni katy
lat 49 szu kam pra cy w An twer pii. Tel.0488/974 394

% WY PRZE DAŻ: Książ ki – pa rap sy cho lo gia; ezo te ry ka, na u ka roz -
wo ju du cho we go oraz cie ka we do dat ki. TV Phi lips plus DVD re -
cor der, grzej nik ole jak, łóż ko do ma sa żu. Kon tak: Ka ta rzy na, 
tel 03 449 51 62, gsm 0473 48 22 43. Miej sce Mor tsel-An twer pia

% Chcesz na u czyć się ję zy ka ni der lan dzkie go we dług pro gra mu
do sto so wa ne go do two ich po trzeb? Chcesz sa me mu usta lić in -
ten syw ność na u ki i jej cel? Zde cy duj się na pry wat ne lek cje!
Kon takt: Ko re pe ty cje.nl.pl@gma il.com, 0494/34 88 91
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Praca na czeki:
Jeśli szukasz rzetelnego i sprawdzonego biura, masz problemy z obecnym pracodawcą,
chcesz zmienić biuro ale nie wiesz jak to zrobić, to jesteś u nas pod właściwym adresem.

Pomożemy Ci przy załatwieniu wszelkich formalności z tym związanych.

Naszym największym atutem są 
NAJWYŻSZE STAWKI NETTO!!!

Oferujemy:

n legalna praca przy sprzątaniu na czeki 
n umowa o pracę na czas nieokreślony
n bony żywnosciowe od pierwszego

dnia pracy
n pomoc przy załatwianiu wszystkich

formalności
n zwrot kosztów transportu 100% 
n telefon służbowy z abonamentem 
n pomoc w znalezieniu dodatkowej pracy
n miłą i rzetelną obsługę
n załatwianie wszystkich formalności związanych ze zmianą biura 
n wypłaty zawsze na czas
n zaliczki i pomoc finasowa 

NAJWYŻSZE STAWKI NETTO W MIEŚCIE!!! 
PRZYJDŹ I PRZEKONAJ SIĘ SAMA!!!
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Nauka i doskonalenie stylu pływania przeznaczone są dla wszystkich. 
Bez względu na wiek i stopień zaawansowania. Pływanie to nie tylko wspaniała
zabawa, ale również BEZPIECZEŃSTWO każdego dziecka. Okres dziecięcy jest
bardzo ważny dla rozwoju, gdyż właśnie wtedy przejmujemy różnorodne wzorce
zachowań – wprowadzamy nasze pociechy do świata sportu. Pływanie jest
przygodą, którą można rozpocząć już od najmłodszych lat. Poprawia ogólną
sprawność fizyczna, zwiększa wydolność serca i płuc, rozwija wszystkie mięsnie
i fantastycznie odpręża.
Ogłaszamy nabór na zajęcia w sezonie wiosna – lato 2013 

ZAPEWNIAMY!!!
l Nowoczesny system szkolenia pływackiego
l Fachową opiekę szkoleniową. Zajęcia prowadzi instruktor z wieloletnim

doświadczeniem i odpowiednimi certyfikatami
l Bezpieczne trenowanie w małych grupach
l Życzliwą, pełną wzajemnego szacunku atmosferę

Pływać można całe życie już od najmłodszych lat

BE WAVE 

Profesjonalne kursy pływania 

Kontakt: be.wave@hotmail.com tel: 032 488 033 385

Zajęcia prowadzone są w języku polskim

PROFESJONALNE KURSY PŁYWANIA  



Wi told Pi lec ki
((uurr.. ww 11990011 rroo  kkuu ww OOłłoońń  ccuu –– ssttrraa  ccoo  nnyy
ww 11994488 ww WWaarr  sszzaa  wwiiee))
ŻŻoołł  nniieerrzz WWyy  kkllęę  ttyy.. RRoott  mmiissttrrzz kkaa  wwaa  llee  --
rriiii WWoojj  sskkaa PPooll  sskkiiee  ggoo,, wwssppóółł  zzaa  łłoo  żżyy  cciieell
PPoodd  zziieemm  nneejj AArr  mmiiii PPooll  sskkiieejj,, wwiięę  zziieeńń
ii oorr  ggaa  nnii  zzaa  ttoorrrruu  cchhuuooppoo  rruuwwAAuusscc  hhwwiittzz
BBiirr  kkee  nnaauu.. OOsskkaarr  żżoo  nnyy ii sskkaa  zzaa  nnyy nnaa
śśmmiieerrćć pprrzzeezz kkoo  mmuu  nnii  ssttyycczz  nnee wwłłaa  ddzzee
PPooll  sskkii LLuu  ddoo  wweejj.. AAuu  ttoorr ppiieerr  wwsszzyycchh nnaa
śśwwiiee  cciiee rraa  ppoorr  ttóóww oo HHoo  lloo  kkaa  uu  śścciiee,, ttaakk
zzwwaa  nnyycchh RRaa  ppoorr  ttóóww PPii  lleecc  kkiiee  ggoo.. UUzznnaa  --
nnyy zzaa jjeedd  nnee  ggoo zz sszzee  śścciiuu nnaajj  oodd  wwaażż  nniieejj  --
sszzyycchh żżoołł  nniiee  rrzzyy IIII wwoojj  nnyy śśwwiiaa  ttoo  wweejj..

n Uro dził się13ma ja1901ro kuwpół -
noc nej Ro sji, do kąd ro dzi na Pi lec -
kich zo sta ła prze sie dlo na przez Ro -
sjan w ra mach re pre sji za udział
w Po wsta niu Stycz nio wym. Po cho -
dził ze zna nej i sza no wa nej ro dzi ny
her bu Le li wa. Je go dzia dek sie dem
lat spę dził na ze sła niu na Sy be rii.

n Oj ciec – Ju lian Pi lec ki po ukoń cze -
niu stu diów w In sty tu cie Leś nym
w Pe ter sbur gu przy jął po sa dę leś ni -
ka w Ka re lii. Mat ką by ła Lud wi ka
Osie cim ska.Zte gozwiąz kuprzy szło
na świat pię cio ro dzie ci.

n W ro ku 1910 ca ła ro dzi na za miesz -
ka ławWil nie,gdzieWi tolduczył się
w Szko le Han dlo wej. Od 1914 ro ku
na le żał do za ka za ne go przez Ro sjan
har cer stwa, a dwa la ta póź niej za ło -
żył swo ją włas ną dru ży nę im. Ada -
ma Mic kie wi cza. Ma tu rę zdał w ro -
ku 1921.

n W la tach 1918 – 1921 pod czas woj -
ny pol sko – ro syj skiej słu żył w Woj -
sku Pol skim i wal czył z bol sze wi ka -
mi. W sze re gach 211 Puł ku Uła nów
brał udział w bi twie war szaw skiej

i wy zwo le niu Wil na. Pod Grod nem
ry zy ko wałwłas nymży ciemabyura -
to waćoś miużoł nie rzy.Zaza słu gina
po luwal ki zo stałdwu krot nieodzna -
czo ny Krzy żem Wa lecz nych. Od te -
go cza su był pod po rucz ni kiem re -
zer wy przy pi sa nym do 26 Puł ku
Uła nów Wiel ko pol skich.

n Po woj nie, w ro ku 1922 roz po czął
stu dia na Wy dzia le Rol nym Uni -
wersytetu Po znań skie go. W tym sa -
mym okre sie pod jął stu dia na Uni -
wersytecie im.Ste fa naBa to re go ja ko
nad zwy czaj ny słu chacz Wy dzia łu
SztukPięk nych, leczpokrót kimcza -
siena u kęprzer wał.Po wo demtejde -
cy zjibyłbrakśrod kówma te rial nych
i cięż ka cho ro ba oj ca.

n W la tach dwu dzie stych ro dzi na Pi -
lec kichsta ła sięwła ści cie lemma jąt -
kuSu kur czewrazzesta rympol skim
dwor kiem, któ ry Wi told prze jął
w 1926 ro ku. Za czął go mo der ni zo -
wać i roz wi jać aby był przy kła dem
dla licz nych wła ści cie li ziem skich
i osad ni ków woj sko wych.

n W 1929 ro ku po znał Ma rię Ostrow -
ską,mło dąna u czy ciel kęmiej sco wej
szko ły. Dwa la ta póź niej, we wrześ -
niu Ma ria i Wi told za war li zwią zek
mał żeń ski i za miesz ka li w Su kur -
czach, gdzie uro dził im się syn a na -
stęp nie cór ka.

n Ja ko wła ści ciel ma jąt ku ziem skie -
go,żoł nierz ioby wa telak tyw niedzia -
łał spo łecz nie, wcią ga jąc w tę dzia -
łal nośćprzy ja ciół i są sia dów.Za ło żył
kół ko rol ni cze i mle czar nię, któ rej
był pre ze sem. Pi sał wier sze i ma lo -
wał.Dodniadzi siej sze gowpa ra fial -
nymkoś cie lewKru piewi sządwaob -
ra zy je go au tor stwa. Za cho wa ły się
rów nież ry sun ki i baś nio we ob ra zy
dla dzie ci oraz o te ma ty ce re li gij nej.

n W sierp niu 1939 ro ku Wi told Pi lec -
ki zo stał zmo bi li zo wa ny. W kam pa -
niiwrześ nio wejwal czył ja kodo wód -
ca plu to nu w szwa dro nie ka wa le rii.
Pod je godo wódz twemwtrak ciepro -
wa dzo nych walk, uła ni znisz czy li 7
nie miec kich czoł gów oraz 2 nie uz -
bro jo ne sa mo lo ty.

n W paź dzier ni ku 1939 ro ku po roz -
wią za niu swo je go od dzia łu Pi lec ki
przed o stał się do War sza wy i zo stał
jed nym z or ga ni za to rów kon spi ra -
cyj nej or ga ni za cji Taj nej Ar mii Pol -
skiej. Z żo ną i dzieć mi kon tak to wał
się te le fo nicz nie, a dzie ci wi dział za -
led wie kil ka ra zy.

n W 1940 ro ku wy ko nu jąc mi sję zle -
co nąprzezdo wódz twoZwiąz kuWal -
ki Zbroj nej pod jął de cy zję o do bro -

wol nym aresz to wa niu i wy wóz ce do
Ausc hwitz.Przed sta wił swo imprze -
ło żo nym plan przed o sta nia się do
nie miec kie go obo zu kon cen tra cyj -
ne go w ce lu ze bra nia od we wnątrz
in for ma cjiwy wia dow czychnate mat
je go fun kcjo no wa nia i zor ga ni zo wa -
nia ru chu opo ru.

n Przy jął na zwi sko To masz Se ra fiń -
ski, na u czył się ży cio ry su te go czło -
wie ka i samstwo rzyłdlage sta popo -
wód do wy wie zie nia go do obo zu.
19 wrześ nia te go sa me go ro ku
wszedłwko cioł ła pan kiprzyal.Woj -
ska Pol skie go na Żo li bo rzu (gdzie
obec nieznaj du jesiępa miąt ko watab -
li ca) i za brak do ku men tu po twier -
dza ją ce go za trud nie nie zo stał wy -
wie zio ny do Ausc hwitz.

n Po prze kro cze niu obo zo wej bra my
z na pi sem „Ar be it Mach frei” Pi lec -
ki prze żył szok. Był do sko na le do te -
go za da nia przy go to wa ny, ale to co
zo ba czył ikosz mar ja kie godo świad -
czył prze wyż szał ja kiej kol wiek wy -
o bra że nia. Jed nakpóź niej szeobo zo -
we prze ży cia nie tyl ko go nie
za ła ma ły, ale mo bi li zo wa ły do dal -
szej wal ki i dzia ła nia.

n Otrzy mał nu mer 4859 i od po cząt ku
po by tubyłgłów nymor ga ni za to rem
kon spi ra cji w obo zie. Zor ga ni zo wał
Zwią zek Or ga ni za cji Woj sko wej
(ZOW),któ rywosta t nichmie sią cach
1942 ro ku prze kształ cił się w or ga -
ni za cję na wzór woj sko wy z po dzia -
łem na ba ta lio ny, kom pa nie i plu to -
ny po sia da ją ce wy zna czo ne re jo ny
dzia ła nia. Ta ka struk tu ra mia ła na
ce lu przy go to wa nie się do pod ję cia
bez poś red nichdzia łańprze ciw koza -
ło dze SS.

Znani nieznani
czyli ciekawe fakty dotyczące wielkich Polaków
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Rotmistrz Witold Pilecki. Źródło: http://www.polandpolska.org



n Prze by wa jąc w obo zie opra co wał
pier wsze spra wo zda nia o lu do bój -
stwie w Ausc hwitz i do pro wa dził do
wy sła nia ich do pol skie go do wódz -
twa w War sza wie oraz na Za chód.
Mel dun ki prze sy ła ne by ły w róż ny
spo sób tak że za po mo cą ucie czek
z obo zu, któ re po ma gał or ga ni zo -
wać.

n Za swo ją kon spi ra cyj ną dzia łal ność
prze by wa jąc jesz czewobo zieWi told
Pi lec ki zo staławan so wa nyprzezge -
ne ra ła Ste fa na Gro ta – Ro wec kie go
do stop nia po rucz ni ka.

n 26 kwiet nia 1943 ro ku w go dzi nach
noc nych Pi lec ki wraz z dwo ma
współ więź nia mi uciekł z obo zu.
Wzdłuż to ru ko le jo we go do szli do
So ły, na stęp nie do Wi sły, po tem
przez Ty niec do Boch ni i No we go
Wiś ni cza. Tam Wi told Pi lec ki od na -
lazł praw dzi we go To ma sza Se ra fiń -
skie go, któ ry skon tak to wał go z od -
dzia ła miAK.Ko men daGłów naAr mii
Kra jo wejniezde cy do wa łasię jed nak
za a ta ko wać obo zu, po nie waż uzna -
no, że si ły pol skie go pod zie mia są
zbyt sła be aby mie rzyć się z Niem ca -
mi tam sta cjo nu ją cy mi.

n Po po wro cie do War sza wy Pi lec ki
wal czył w po wsta niu war szaw skim
do wo dząc jed nym z od dzia łów zgru -
po wa nia Chro bry II, a w la tach
1944-45 prze by wał w nie wo li nie -
miec kiej w sta la gu 344 Lam sdorf
w Mur nau.

n W ro ku 1944 co raz wy raź niej za czę -
to zda wać so bie spra wę, że te re ny
kra ju zo sta ną za ję te przez Ar mię
Czer wo ną,któ rado bro wol nie ichnie
opu ści. Wo bec nie bez pie czeń stwa
oku pa cji Pol ski przez ZSRR za czę ło
po wsta wać kon spi ra cyj ne an ty ko -
mu ni stycz ne pod zie mie. Rot mistrz
od sa me go po cząt ku za an ga żo wał
się w te dzia ła nia.

n Po wy zwo le niu sta la gu wal czył
w 2 Kor pu sie Pol skim we Wło szech,
jed nakwpaź dzier ni ku1945ro kuna
oso bi sty roz kaz ge ne ra ła Wła dy sła -
waAn der sawró ciłdoPol ski, abyod -
two rzyćroz bi tewsku tekdzia łańwo -
jen nych struk tu ry wy wia dow cze
dzia ła ją ce dla Rzą du RP na Ob czyź -
nie.

n Zor ga ni zo wał siat kę wy wia dow czą
i roz po czął zbie ra nie in for ma cji wy -
wia dow czych o sy tu a cji w Pol sce,
w tym o żoł nie rzach AK i 2 Kor pu -
su, któ rzy by li więź nia mi w ra dziec -
kich obo zach NKWD i de por to wa ni
przez So wie tów na Sy be rię.

n Nie za re a go wał na roz kaz ge ne ra ła
An der sapo le ca ją cymuopusz cze nie
Pol ski w związ ku z za gro że niem
aresz to wa niem. Roz wa żał je dy nie
sko rzy sta nie z tak zwa nej am ne stii
w 1947ro ku, jed nak osta tecznie po -
sta no wił nie ujaw niać się.

n 8 ma ja 1948 ro ku zo stał aresz to wa -
ny przez pol ską bez pie kę i okrut nie
tor tu ro wa ny. W trak cie osta t nie go
wi dze niazżo nąwy znał jej, że„Oświę -
cim to by ła igrasz ka”.

n Zo stał oskar żo ny o dzia łal ność wy -
wia dow cząnarzeczrzą duRPnaemi -
gra cji. Trze cie go mar ca 1948 ro ku
przed są dem re jo no wym w War sza -
wie od był się pro ces tzw. „gru py Wi -
tol da”.Rot mistrzPi lec ki za rzu tyod -
rzu cił gdyż uwa żał, że pro wa dził
dzia łal ność wy wia dow czą na rzecz
2 Kor pu su, za któ re go ofi ce ra na dal
się uwa żał.

n Pro ku ra tor i prze wod ni czą cy skła -
du sę dziow skie go by li daw ny mi ofi -
ce ra mi AK, któ rzy prze szli na stro -
nę ko mu ni stów. Skład sę dziow ski
(je den sę dzia i je den ław nik) był nie -
zgod ny z ów czes nym pra wem co
ozna cza, że do żad nych wy mo gów
pra wa się nie sto so wa no.

n 15 mar ca 1948 ro ku Wi told Pi lec ki
zo stał ska za ny na ka rę śmier ci. Wy -
rok wy ko na no 25 ma ja w mo ko tow -
skim wię zie niu na Ra ko wiec kiej po -
przezstrzałwtyłgło wy.Wy ko naw cą
wy ro ku był Piotr Śmie tań ski zwa ny
„ka tem z Mo ko to wa”.

n Proś ba o uła ska wie nie rot mi strza
skie ro wa na do pre zy den ta Bo le sła -
wa Bie ru ta zo sta ła przez nie go od -
rzu co na. Od po wie dzią by ło stwier -
dze nie,żeWi toldPi lec ki jestwro giem
Pol ski Lu do wej i dla te go po wi nien
po nieść naj wyż szy wy miar ka ry.

n Je gocia łoko mu ni ściwrzu ci lidowy -
ko pa ne go zbio ro we go gro bu gdzie
po ta jem nie cho wa no ofia ry UB, by
pa mięć w Pol sce po nich za gi nę ła.
Przez dłu gie la ta nie by ło wia do mo
gdzie znaj du je się cia ło rot mi strza.
Do pie ro te raz dzię ki ba da niom In -
sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej usta lo -
no, że zo stał po grze ba ny przez
ko mu ni stycz nych opraw ców w dzi -
siej szejkwa te rze„L”„Łą czka”Cmen -
ta rza Woj sko we go na Po wąz kach.

n Zo fiaPi lec ka–Ob tu ło wiczcór karot -
mi strza uwa ża, że
„miej sce oj ca jest
obokma myktó rej
grób znaj du je się
na Po wąz kach
w Pan te o nie Pol -
ski Pod ziem nej.
Niechceabyznów
by li roz dzie le ni.
Zbyt dłu ga za wie -
ru chahi sto rycz na
spra wi ła, żezna le -
źli się w róż nych
miej scach i chcia -
ła bymwresz cieza -
koń czyć tę roz łą -
kę”.

n W uchwa le ja ką
w tym ro ku przy -

jął Se nat RP „w spra wie przy wró ce -
nia pa mię ci zbio ro wej Po la ków bo -
ha ter skiej po sta ci rot mi strza Wi tol -
da Pi lec kie go” czy ta my: ca łe ży cie
Wi tol da Pi lec kie go jest wzo rem, jak
żyć i jak – je śli trze ba – umie rać za
Oj czyz nę.Pa mięćonimpo win nabyć
jed nym z ele men tów bu du ją cych
zbio ro wą toż sa mość Po la ków”.

n W1990ro kupro ku ra to rzyzNa czel -
nej Pro ku ra tu ry Woj sko wej pod ję li
re wi zję pro ce su Pi lec kie go. Unie -
waż nie nie wy ro ku na stą pi ło 1 paź -
dzier ni ka te go sa me go ro ku.

n W2006ro kupre zy dentLechKa czyń -
ski „wuzna niuza sługrot mi strzaWi -
tol daPi lec kie go i je good da nia spra -
wom Pol ski” odzna czył go
po śmier tnie Or de rem Or la Bia łe go.

Rot mistrz Wi told Pi lec ki był je dy -
nym czło wie kiem któ ry do bro wol nie
po szedł do obo zu w Ausc hwitz, wiel -
ką ihe ro icz ną po sta ciąwna szej hi sto -
rii. Je go oso bo wość kształ to wa ła się
w cie niu tra ge dii po wstań czych
wspom nień, kul tu dla wal ki o nie po -
dleg łość na ro du pol skie go i głę bo kie -
go pa trio tyz mu. War to ści któ re wy -
niósł z do mu ro dzin ne go wy war ły
de cy du ją cy wpływ nie tyl ko na je go
dzie ciń stwo, ale na ca łe póź niej sze ży -
cie.

O tym co by ło mu dro gie i ja kie war -
to ści wy zna wał, mó wią sło wa któ re
prze ka zał swo imdzie ciom: „Ko chaj cie
oj czy stą zie mię. Ko chaj cie świę tą wia -
rę i tra dy cjewłas ne goNa ro du.Wy roś -
nij cie na lu dzi ho no ru, za wsze wier ni
uzna nymprzezsie bienaj wyż szymwar -
to ściom, któ rym trze ba słu żyć ca łym
swo im ży ciem”.

Dzi siaj w nie po dleg łej Pol sce przy -
wra ca na jest pa mięć i praw da o rot mi -
strzu Wi tol dzie Pi lec kim któ re go kie -
dyś ska za no nie tyl ko na śmierć, ale
i na cał ko wi te za pom nie nie.

HHaann  nnaa KKoorrcczz
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Rok 1945 był dla znacz nej czę ści
Eu ro py ro kiem prze ło mo wym. Hit le -
row cy po nie śli klę skę, skoń czy ła się
II woj na świa to wa i nie miec ka oku -
pa cja. Ale dla wschod niej czę ści na -
sze go kon ty nen tu roz po czy nał się ko -
lej ny, tra gicz ny okres w dzie jach.
Jed na oku pa cja zo sta ła za mie nio na
na dru gą. Pol scy żoł nie rze i ich do -
wód cy zda wa li so bie spra wę, że za czy -
na się ko lej ny ter ror, tym ra zem so -
wiec ki. Rzu ci li wy zwa nie po tęż ne mu,
ko mu ni stycz ne mu Związ ko wi Ra -
dziec kie mu. 

Przez wie le dzie siąt ków lat nie mie -
li pra wa do ni cze go. Na wet do pa mię -
ci. Pol ska upom nia ła się o nich do pie -
ro te raz. Po za koń cze niu II woj ny
świa to wej przed sta wia ni by li ja ko ban -
dy ci, de ge ne ra ci, zdraj cy i od szcze -
pień cy. Chcie li słu żyć wol nej Pol sce
a nie Pol sce ko mu ni stycz nej. Żoł nie -
rze Wy klę ci.

La ta 1944 – 45
Już od sierp nia 1944 ro ku na te re -

nie dzi siej szej Lu bel szczyz ny roz po -
czę ły się aresz to wa nia pol skich żoł -
nie rzy. Do koń ca 1944 ro ku w głąb
Związ ku Ra dziec kie go wy wie zio no
oko ło 25.000 żoł nie rzy AK, in nych or -
ga ni za cji kon spi ra cyj nych, jak rów -
nież in te li gen cji, zie miań stwa, urzęd -
ni ków i woj sko wych. Uzna ni oni
zo sta li przez So wie tów za wro gów so -
cja liz mu i za gro że nie dla pra wa i po -
rząd ku któ ry na zie miach pol skich za -
czął wpro wa dzać Sta lin. Przy
cał ko wi tej obo jęt no ści za chod niej Eu -
ro py Po la cy zo sta li okrut nie pa cy fi -
ko wa ni. Roz po czę ły się ma so we aresz -
to wa nia, wy wóz ki by dlę cy mi
wa go na mi na wschód, ma so we tor tu -
ry i eg ze ku cje strza łem w tył gło wy.

Na prze ło mie 1944/45 ro ku na zie -
miach tak zwa nej Pol ski Lu bel skiej
zna laz ło się bli sko 2 mi lio ny żoł nie -
rzy ra dziec kich z róż nych jed no stek
i z NKWD, któ rych głów nym za da -
niem by ło oczysz cze nie tych te re nów
z wszel kiej ma ści „wro gów lu du”
i prze ciw ni ków ko mu ni stycz ne go po -
rząd ku. W dniu 27 mar ca 1945 ro ku
pod po zo rem roz mów, So wie ci pod -
stęp nie aresz to wa li 16 przy wód ców
Pol skie go Pań stwa Pod ziem ne go, któ -
rych na tych miast prze wie zio no do
Mosk wy. Tam w krót kim cza sie zor -
ga ni zo wa no im po ka zo wy pro ces, któ -
ry prze szedł do hi sto rii ja ko „pro ces
szes na stu”.

Na ro dzi ło się pol skie pod zie mie an -
ty ko mu ni stycz ne. Pod zie mie zbroj ne

ba zu ją ce na struk tu rach
or ga ni za cyj nych Ar mii
Kra jo wej, któ re we wrześ -
niu 1945 ro ku prze kształ -
ci ło się, ufor mo wa ło i na -
zwa ło WIN – Zrze sze nie
Wol ność i Nie za wi słość.
Dzia ła ło rów nież tak zwa -
ne pod zie mie na ro do we
(NSZ) i Na ro do we Zjed no -
cze nie Woj sko we (NZW).
W chwi li, kie dy wy da wać
by się mog ło, że nie ma już
żad nych szans na wal kę
o wol ność, że Pol ska sta ła
się ko mu ni stycz ną przy bu -
dów ką So wie tów, Żoł nie rze
Wy kle ci roz po czę li wiel kie po wsta nie
prze ciw ko ra dziec kie mu oku pan to wi. 

Wal ka
Żoł nie rze zgru po wa ni w pol skim

pod zie miu an ty ko mu ni stycz nym cze -
ka li na do god ny mo ment aby roz po -
cząć wal kę z ko mu niz mem. Pod ko -
niec 1944 ro ku ta kiej moż li wo ści nie
by ło. Na wschod nich te re nach Pol ski
sta cjo no wa ło zbyt du żo wojsk ra dziec -
kich aby pol scy par ty zan ci mie li szan -
se na zwy cię stwo. Sy tu a cja uleg ła
zmia nie wios ną 1945 ro ku, gdy so -
wiec ki front prze su nął się na za chód
bli żej Ber li na. Wte dy pol scy żoł nie rze
pod ję li wal kę. Do an ty ko mu ni stycz -
ne go pod zie mia ma so wo na pły wa li
ochot ni cy. Mie li prze ciw ko so bie naj -
pierw znacz ne si ły NKWD a po tem pol -
ska bez pie kę. Pod zie mie się roz ra sta -
ło i wal ki przy bie ra ły na si le. W ca łej
Pol sce la sy za peł ni ły się ludź mi któ -
rzy rzu ci li wy zwa nie ko mu ni stom.
Jed ni wie rzy li, że uda się po ko nać So -
wie tów. Jesz cze in ni cze ka li na III woj -
nę świa to wą, bo głę bo ko wie rzy li w to,
że świat ich tak nie zo sta wi. Ko lej ni
nie cze ka li na nic i ni ko mu nie wie -
rzy li. Wal czy li. 

Sta lin był prze ko na ny, że Pol ska
pod da się bez wię ksze go opo ru, ale
by ły to błęd ne przy pusz cze nia. Żoł -
nie rze pod zie mia nisz czy li par tyj ne
ko mi te ty, po ste run ki Służ by Bez pie -
czeń stwa, roz bi ja li wię zie nia, ata ko -
wa li kon wo je i wy ko ny wa li wy ro ki
śmier ci na kon fi den tach, do no si cie -
lach i naj bar dziej gor li wych apa rat -
czy kach ów czes ne go sy ste mu. 

Nie o ta ką Pol skę wal czy li
W po ło wie 1945 ro ku sy tu a cja po -

li tycz na w Pol sce uleg ła zmia nie. Sta -
ni sław Mi ko łaj czyk – by ły pre mier rzą -
du lon dyń skie go zde cy do wał o wej ściu

do Tym cza so we go Rzą du Jed no ści Na -
ro do wej (TRJN), w znacz nej czę ści
zdo mi no wa ne go przez ko mu ni stów.
Otrzy mał sta no wi sko wi ce pre mie ra
i część Po la ków ode bra ło to ja ko moż -
li wość współ dzia ła nia z ko mu ni sta -
mi.

W lip cu te go ro ku TRJN uzna ny zo -
stał przez mo car stwa za chod nie co
ozna cza ło de le ga li za cję pol skie go pod -
zie mia. Ogło szo na zo sta ła am ne stia
do ty czą ca żoł nie rzy zgru po wa nych
w pod ziem nej struk tu rze, z któ rej sko -
rzy sta ło po nad 30 ty się cy człon ków
kon spi ra cyj nych or ga ni za cji.

Ale nie wszy scy uwie rzy li w obiet -
ni ce nor mal ne go ży cia. Je sie nią 1945
ro ku pol skie pod zie mie za czę ło się od -
ra dzać i roz po czął się ko lej ny etap wal -
ki z ko mu ni sta mi. Ale prze ciw nik był
już in ny. Si ły zbroj ne ko mu ni stycz nej
Pol ski by ły na ty le sil ne, że to one
prze ję ły cię żar wal ki z żoł nie rza mi
pod zie mia. Brat sta nął prze ciw ko bra -
tu. Spe cjal ne gru py Służ by Bez pie -
czeń stwa tro pi ły i ści ga ły od dzia ły
par ty zan tów dą żąc do ich osta -
tecznego roz bi cia.

Na po cząt ku 1947 ro ku zo sta ła
ogło szo na ko lej na am ne stia i z pod -
zie mia wy szło po nad 50 ty się cy człon -
ków róż nych od dzia łów. W ukry ciu
po zo sta li nie licz ni i z upły wem cza su
by ło ich co raz mniej. Do ro ku 1956
w ca łej Pol sce w le sie po zo sta ło już
tyl ko sze ściu an ty ko mu ni stycz nych
par ty zan tów. Osta t ni z nich – sier -
żant Jó zef Fran czak pseudo nim „La -
lek” zo stał za strze lo ny w paź dzier ni -
ku 1963 ro ku na Lu bel szczyź nie przez
SB i ZO MO. 

Żoł nie rze pol skie go pod zie mia po -
cząt ko wo od no si li suk ce sy w wal ce.
Ale czas nie oka zał się ich sprzy mie -
rzeń cem. Nie by li w sta nie tej wal ki
wy grać. Cze ka li na wy buch III woj ny

Kącik historyczny
Żoł nie rze Wy klę ci
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świa to wej, ale nie wy buch ła. Ar mia
Czer wo na nie tyl ko nie opusz cza ła
Pol ski, ale czu ła się na tych te re nach
co raz bar dziej bez kar nie, a ko mu ni -
ści ro śli w si łę i by li co raz bar dziej
bru tal ni. Wy klę ci nie mie li żad nych
szans.

Bo ha te ro wie nie zna ni 
i nie chcia ni

Żoł nie rze pol skie go pod zie mia by li
bo ha te ra mi, ale tak że ludź mi. Mie li
swo je ska zy, sła bo ści, zwąt pie nia,
a w ży cio ry sie nie chlub ne epi zo dy.
Oskar ża ni by li o nie stwo rzo ne rze czy.
Trze ba pa mię tać, że przez an ty ko mu -
ni stycz ne pod zie mie prze wi nę ło się
kil ka set ty się cy lu dzi, z któ rych nie
wszy scy mie li krysz ta ło wo czy stą prze -
szłość. Czę sto by li roz dar ci jak le gen -
dar ny Jó zef Ku ras ps. „Ogień”. Ten
pod ha lań ski par ty zant wsła wił się wie -
lo ma bra wu ro wy mi ak cja mi prze ciw -
ko Niem com. Po wkro cze niu Ar mii
Czer wo nej w 1945 ro ku zo stał sze fem
Po wia to we go Urzę du Bez pie czeń stwa
w No wym Tar gu. Jed nak po trzech
ty god niach wró cił w gó ry i roz po czął
wal kę z ko mu ni sta mi. Dwa la ta póź -
niej gdy zo stał okrą żo ny przez SB, nie
pod dał się i po peł nił sa mo bój stwo. Kie -
dy w 2006 ro ku ów czes ny pre zy dent
RP Lech Ka czyń ski od sła niał w Za ko -
pa nem po mnik po świę co ny „Ognio -
wi” wy wo ła ło to wśród gó ra li ogrom -
ne kon tro wer sje. Bo w cza sie woj ny
cią żył na nim wy da ny przez pod zie -
mie wy rok za nie zbyt chlub ne uczyn -
ki, a je go od dział kil ka krot nie pod-
po rząd ko wy wał się róż ne mu do wódz -
twu: AK, Ba ta lio nom Chłop skim i ko -
mu ni stom. Ksiądz Jó zef Tisc hner
w książ ce „Mię dzy Pa nem a Ple ba nem”
wspo mi nał […] „Ogień” za dnia kar -
czo wał las na Tur ba czu, a no ca mi ro -
bił wy pa dy – głów nie na kon fi den tów.
Po któ rej z ak cji Niem cy zor ga ni zo -
wa li na nie go ob ła wę. Spa li li mu żo -
nę i dziec ko. Wte dy już po szedł na ca -
łość […]. Za oku pa cji je go żoł nie rze

przy się ga li wier ność Pol sce Lu do wej.
Kie dy ta Pol ska ni by lu do wa wkro czy -
ła, po czu li się nie na swo im miej scu.
Ze szli z gór, że by ob jąć wła dzę. I no -
wa Pol ska naj pierw ich przy ję ła, a po -
tem zdra dzi ła […].

Żoł nie rze Wy klę ci by li żoł nie rza mi
z krwi i koś ci. Gdy wy buch ła woj na
wal czy li z Niem ca mi, a po jej za koń -
cze niu z So wie ta mi. Do wód cy mie li
sil ne ce chy przy wód cze i ogrom ny au -
to ry tet u pod wład nych któ rzy bez
mru gnię cia okiem wy ko ny wa li ich
roz ka zy. Wszy scy wal czy li do koń ca
da jąc po tom nym przy kład wiel kiej od -
wa gi. Ci któ rzy nie po le gli i do sta li
się w rę ce UB za zwy czaj otrzy my wa -
li wy ro ki śmier ci. Ale za nim wy rok
wy ko na no przez wie le mie się cy by li
wy jąt ko wo bru tal nie tor tu ro wa ni,
hań bie ni i po ni ża ni. Odzie ra no z ludz -
kiej god no ści nie tyl ko ich, ale rów -
nież ich ro dzi ny, któ re nie wie dzia ły
na wet o miej scu ich po chów ku.

Żoł nie rze an ty ko mu ni stycz ne go
pod zie mia przez PRL-ow ską pro pa -
gan dę przed sta wia ni by li ja ko po spo -
li ci ban dy ci mor du ją cy Po la ków i Ży -
dów. Ska za ni na nie pa mięć i okrut ną
nie spra wie dli wość. Do pie ro pod ko -
niec XX wie ku taj ne do tej po ry ak ta
udo stęp nio ne zo sta ły pol skim hi sto -
ry kom. Prze jął je In sty tut Pa mię ci Na -
ro do wej i uru cho mił kom plek so we ba -
da nia na u ko we. Dzię ki te mu ich
hi sto ria zo sta ła za pi sa na i uj rza ła
świat ło dzien ne. 

Ter min Żoł nie rze Wy klę ci po raz
pier wszy po ja wił się w 1993 ro ku, gdy
dzia ła cze Li gi Re pub li kań skiej przy -
go to wa li na Uni wersytecie w War sza -
wie wy sta wę po świę co ną żoł nie rzom
an ty ko mu ni stycz ne go pod zie mia.
Z bie giem cza su okre śle nie to co raz
czę ściej uży wa ne by ło przez hi sto ry -
ków i do ku men ta li stów.

Pol ska upom nia ła się o nich do pie -
ro te raz. Bli sko 70 lat po śmier ci od -
zy sku ją imio na, na zwi ska i god ność.
Łą czy ich jed na, wspól na kwa te ra „L”

tak zwa na „Łą czka” na cmen ta rzu Po -
wąz kow skim w War sza wie. Na sym -
bo licz nym mu rze – po mni ku wid nie -
je 120 na zwisk, wśród nich te
naj bar dziej zna ne: ge ne rał Emil Fiel -
dorf „Nil”, rot mistrz Wi told Pi lec ki,
Sta ni sław Kasz ni ca – osta t ni ko men -
dant Na ro do wych Sił Zbroj nych czy
ma jor Zyg munt Szen dzie larz – „Łu -
pasz ka”. Czę sto Sta li now cy prze bie -
ra li swo je ofia ry w znie na wi dzo ne hit -
le row skie mun du ry i wrzu ca li do
wy ko pa ne go do łu. Osta t nie ofia ry ko -
mu ni stycz ne go ter ro ru po cho wa ne
zo sta ły w tym miej scu w 1956 ro ku.
Po tem „Łączka” zo sta ła wy rów na na
a osta tecznie sta ła się jed nym wiel -
kim śmiet ni kiem.

Przez wszyst kie od dzia ły an ty ko -
mu ni stycz ne go pod zie mia po 1944 ro -
ku prze wi nę ło się oko ło 200 ty się cy
par ty zan tów. W wal ce zgi nę ło od 20
do 30 ty się cy. Ko mu ni stycz ne są dy
orze kły po nad 8 ty się cy wy ro ków
śmier ci na żoł nie rzach, z cze go pra -
wie 5 ty się cy zo sta ło wy ko na nych. Gi -
nę li po dłu gich tor tu rach za bi ja ni
strza łem w tył gło wy. W wię zie niach
i obo zach zna laz ło się oko ło ćwierć
mi lio na „wro gów ko mu ni stycz ne go
ła du i po rząd ku”. 

Do tej po ry, we dług hi sto ry ków IPN,
w Pol sce w bez i mien nych mo gi łach
spo czy wa oko ło 40 ty się cy żoł nie rzy
pod zie mia. Nad szedł czas, aby zo sta -
li zi den ty fi ko wa ni i po cho wa ni jak
praw dzi wi pol scy bo ha te ro wie.

Od 2011 ro ku, 1 mar ca ob cho dzo -
ny jest ja ko Na ro do wy Dzień Pa mię -
ci Żoł nie rzy Wy klę tych. Jest to da ta
sym bo licz na, bo wiem pier wsze go mar -
ca 1951 ro ku w mo ko tow skim wię zie -
niu strza łem w tył gło wy za mor do wa -
no sied miu człon ków Zrze sze nia
Wol ność i Nie za wi słość. W tym dniu
pa mię ta my i od da je my hołd tym, któ -
rych hi sto ria wy klę ła na kil ka dzie siąt
lat. Żoł nie rzom Wy klę tym. 

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa
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SIS II ru sza od kwiet nia
No wy Sy stem In for ma cji Schen gen

po la tach opóź nień wresz cie ru sza.
9 kwiet nia, SIS II za stą pi prze cią -

żo ny i nie do sko na ły ist nie ją cy Schen -
gen In for ma to in Sy stem (SIS), któ re -
go moż li wo ści koń czą się z po wo du
co raz wię kszej licz by da nych prze sy -
ła nych po mię dzy po szcze gól ny mi kra -
ja mi Unii Eu ro pej skiej. Je go na stęp -
ca ma za pew nić do stęp do stu
mi lio nów da nych (wy daj ność pię cio -
krot nie wyż sza), w tym da nych bio -
me trycz nych i pod łą czo ny zo sta nie do
Sy ste mu In for ma cji Wi zo wej (VIS). Ma
uła twić wy mia nę in for ma cji po mię -
dzy in sty tu cja mi na ro do wy mi kra jów
człon kow skich UE. 

SIS II kosz to wał kil ka dzie siąt mi -
lio nów eu ro i po cząt ko wo miał być go -
to wy w 2007 ro ku. Ter min od da nia
go do użyt ku prze su wa no jesz cze dwu -
krot nie, aż wresz cie wcho dzi w ży cie. 

Sy stem In for ma cyj ny Schen gen
– SIS II, jest eu ro pej ską ba zą da nych.
Dzia łać bę dzie na ze wnętrz nych gra -
ni cach Unii Eu ro pej skiej, w tym na
wschod niej gra ni cy Pol ski. Każ de pań -
stwo na le żą ce do stre fy Schen gen
wpro wa dzi do tej ba zy da ne, do któ -
rych do stęp bę dą mia ły służ by od po -
wie dzial ne mię dzy in ny mi za ochro -
nę gra nic, a tak że po li cja i cel ni cy.

Dzię ki SIS II od po wied nie służ by
szyb ko bę dą mog ły usta lić, czy da na
oso ba jest po szu ki wa na, za gi nio na lub
po zba wio na pra wa wja zdu do Unii, al -
bo np. czy sa mo chód lub dzie ło sztu -
ki jest kra dzio ne. 

OOpprr..  KKaa  rroo  llii  nnaa  MMoo  rraaww  sskkaa  

Zmia na na li cza nia po dat ku
VAT

Od stycz nia 2013 ro ku bel gij skie Mi ni -
ster stwo Fi nan sów wpro wa dzi ło no we
prze pi sy re gu lu ją ce wy so kość po dat ku od
war to ści do da nej (VAT). Do ty czą one od li -
czeń prze wi dzia nych dla przed się bior ców
za użyt ko wa nie sa mo cho dów fir mo wych,
lap to pów, te le fo nów ko mór ko wych, czy też
tab le tów cyf ro wych. We dług no wych prze -
pi sów, od li cze nie po dat ku VAT od dóbr ru -
cho mych ma zo stać ogra ni czo na do ich
rze czy wi ste go wy ko rzy sta nia. 

Ce lem wpro wa dzo nych zmian jest
wy e li mi no wa nie nad u żyć ja kich do -
pusz cza ją się przed się bior cy w Bel gii,
co pro wa dzi do bar dzo du żych strat
dla bu dże tu pań stwa.

Dla uni k nię cia wie lu nie po trzeb -
nych kosz tów ad mi ni stra cyj nych
przed się biorstw, po wsta ła od po wied -
nia re gu la cja dla to wa rów, któ re fir -
ma udo stęp nia swo im pra cow ni kom
nie od płat nie. Po da tek bę dzie moż na

od li czyć tyl ko od tych rze czy, któ re
w re al ny spo sób wy ko rzy sty wa ne bę -
dą tyl ko i wy łącz nie w ce lach służ bo -
wych, a nie pry wat nych. No we prze -
pi sy wy jaś nia ją rów nież, że
wy ko rzy sty wa nie ko mer cyj ne te le fo -
nów ko mór ko wych, lap to pów, smar -
tfo nów, czy tab le tów cyf ro wych poz -
wa la od zy skać 75% po dat ku VAT. 

OOpprr..  EEwwaa  JJaa  nniikk  

Przy po mi na my o iPo la ku
Z ini cja ty wy pol skie go Mi ni ster stwa

Spraw Za gra nicz nych dzia ła bez płat -
na apli ka cja iPo lak. Jest to nie zbęd -
nik w pod ro ży, któ ry uła twi do tar cie
lub skon tak to wa nie się z pol ski mi pla -
ców ka mi dy plo ma tycz ny mi za gra ni -
cą i wska że na ma pie dro gę do naj -
bliż szej z nich. W apli ka cji iPo lak
moż na rów nież zna leźć pu bli ko wa ne
przez MSZ ak tu al ne ostrze że nia dla
pod ró żu ją cych, po ra dy do ty czą ce bez -
pie czeń stwa, obo wią zu ją cych pro ce -
dur wi zo wych, czy trud nych sy tu a cji
ja kie mo gą za ist nieć w trak cie pod ró -
ży. Po rad nik przy bli ży pol skim tu ry -
stom ak tu al ne in for ma cje do ty czą ce
ubez pie czeń, istot ne da ne do ty czą ce
państw świa ta, in for ma cje wa lu to we,
de mo gra ficz no – ge o gra ficz ne oraz
po ra dy dla kie row ców.

iPo lak to mo bil na wer sja książ ko -
we go po rad ni ka dla pol skich tu ry stów
przy go to wa na i uak tu al nia na przez
MSZ. Do stęp na jest w wer sji na Smar -
tfo ny i tab le ty fir my Ap ple oraz w sy -
ste mie An dro id. iPo la ka moż na po -
brać w Ap pi sto re oraz Go o gle Play.
Dzia ła rów nież w wer sji of fli ne, ale do
po bra nia naj no wszych ak tu a li za cji na -
le ży sko rzy stać z In ter ne tu.

OOpprr..  EEwwaa  JJaa  nniikk

No we pra wa dla pa sa że rów
au to bu sów i au to ka rów
w Unii Eu ro pej skiej

Od mar ca 2013 ro ku pa sa że rom au -
to bu sów i au to ka rów w ca łej UE przy -
słu gu ją pod sta wo we pra wa ta kie jak:
zwrot kosz tów za ku pio nych bi le tów,
od szko do wa nia, czy za pew nie nie po -
sił ków oraz na po jów w sy tu a cji du że -
go opóź nie nia. Mo gą li czyć na lep szą
ochro nę swo ich praw. 

Rzecz nik Ko mi sji Eu ro pej skiej uza -
sad nia jąc wpro wa dze nie no wych praw
stwier dził, że każ de go ro ku w UE au -
to bu sa mi i au to ka ra mi prze miesz cza
się oko ło 70 mi lio nów lu dzi. No we re -
gu la cje praw ne przy zna ją im po dob -
ne pra wa z ja kich ko rzy sta ją pa sa że -
ro wie in nych środ ków trans por tu
czy li lot ni cze go, ko le jo we go i wod ne -
go. Na prze woź ni ków au to bu so wych,

au to ka ro wych i za rząd ców ter mi na li
na ło żo no sze reg obo wiąz ków zwią za -
nych z od po wie dzial no ścią wo bec pa -
sa że rów.

No we pra wo gwa ran tu je pod róż -
nym:
n Przy prze ja zdach na tra sach dłuż -

szych niż 250 ki lo me trów pa sa że -
ro wie ma ją pra wo do od zy ska nia
peł ne go kosz tu bi le tu w przy pad ku
nad kom ple tu lub od wo ła nia lub
opóź nie nia prze ja zdu o po nad dwie
go dzi ny (w sto sun ku do pla no wa -
nej go dzi ny od ja zdu).

n Je że li prze woź nik nie za pro po nu je
pa sa że rom wy bo ru po mię dzy zwro -
tem kosz tu, a zmia ną tra sy – pa sa -
że ro wie mo gą żą dać od szko do wa -
nia w wy so ko ści 50% ce ny bi le tu.

n W ra zie od wo ła nia kur su lub spóź -
nie nia wy no szą ce go po nad 90 mi nut
prze woź nik mu si za pew nić pa sa że -
rom od po wied nią po moc, np. prze -
ką ski, po sił ki, na po je oraz ewen tu -
al ne za kwa te ro wa nie. Do ty czy to
jed nak tyl ko i wy łącz nie prze ja zdów
na tra sach prze kra cza ją cych 250 km.

n Pa sa że ro wie ma ją rów nież pra wo
do od po wied niej in for ma cji przed
oraz w trak cie pod ró ży. Przy słu gu -
je im rów nież pra wo do od szko do -
wa nia w przy pad ku śmier ci, ob ra -
żeń bądź utra ty lub uszko dze nia
ba ga żu, je że li ich przy czy ną jest wy -
pa dek dro go wy.

W przy pad ku zgło sze nia re kla ma cji
(prze woź nik za re je stro wa ny w jed nym
z kra jów Unii Eu ro pej skiej, Nor we gii,
czy Is lan dii), bez płat ną po mo cą w do -
cho dze niu rosz czeń słu ży Eu ro pej skie
Cen trum Kon su men ckie:
mmaa  iill::  iinn  ffoo@@kkoonn  ssuu  mmeenntt..ggoovv..ppll  
lub po przez stro nę in ter ne to wą:
wwwwww..kkoonn  ssuu  mmeenntt..ggoovv..ppll  
ko rzy sta jąc z for mu la rza „złóż skar -
gę”. W eu ro pej skim Cen trum Kon su -
men ckim dy żu ru je eks pert, któ ry bez -
płat nie udzie la po rad w za kre sie praw
pa sa żer skich (od po nie dział ku do piąt -
ku w go dzi nach od 10:00 do 14:00).
Nu mer te le fo nu: 0048 22 55 60 118.

OOpprr..  KKaarroolliinnaa  MMoorraawwsskkaa

Warto wiedzieć
22 Antwerpia po polsku     kwiecień 2013

http://m.wyborcza.biz/biznes



Dzię ki sta ra niom Pol ski, Ko mi -
sja Eu ro pej ska pod ję ła de cy zję
o zmia nie na zwy eu ro pej skie -

go pro gra mu mo ni to ro wa nia zie mi
GMES na Co per ni cus od da jąc tym sa -
mym hołd na sze mu wiel kie mu astro -
no mo wi Mi ko ła jo wi Ko per ni ko wi.

GMES – Glo bal ny Mo ni to ring Śro -
do wi ska i Bez pie czeń stwa po wstał
w 2008 ro ku, aby mo ni to ro wać
stan na sze go śro do wi ska, zwię -
kszać bez pie czeń stwo i do star -
czać da ne o klę skach ży wio -
ło wych co umoż li wia szyb ką
in ter wen cję.

Co per ni cus obej mu je ze -
staw naj róż niej szych usług:
od gro ma dze nia da nych po -
przez do star cza nie in for ma -
cji z wy ko rzy sta niem sa te -
li tów i czuj ni ków
na ziem nych do mo ni to ro wa -
nia śro do wi ska i zja wisk na -
tu ral nych wy stę pu ją cych na
Zie mi. W ra mach pro jek tu
moż li wy jest mo ni to ring atmo -
s fe ry, zmian kli ma tycz nych, sta -
nu śro do wi ska, lą dów i mórz a tak -
że prze wi dy wa nie za gro żeń
i wdra ża nie sku tecz ne go sy ste mu za -
rzą dza nia kry zy so we go. Pro gram
obej mu je tak że ob ser wa cję prze strze -
ni kos micz nej.

Co per ni cus ma być si łą na pę do wą
dla wzro stu gos po dar cze go i za trud -
nie nia, gdyż w la tach 2015 – 2030 da -
je moż li wość utwo rze nia oko ło 85 ty -
się cy no wych miejsc pra cy.

No wa na zwa spra wi, że wie dza
o pro gra mie bę dzie mia ła wię kszy za -
sięg ge o gra ficz ny i spo łecz no – eko -
no micz ny. Du ży na cisk zo sta nie po -
ło żo ny na pod mio ty re gio nal ne
i lo kal ne – za rów no or ga ny pu blicz -
ne, jak i przed się bior stwa pry wat ne.

Co per ni cus nie za stę pu je ist nie ją -
cych eu ro pej skich za so bów, lecz uzu -
peł nia je zgod nie z za po trze bo wa niem
użyt kow ni ków.

Uni j ny ko mi sarz ds. prze my słu
i przed się bior czo ści po wie dział: „Zmie -
nia jąc na zwę z GMES na Co per ni cus
skła da my hołd wiel kie mu eu ro pej skie -
mu uczo ne mu i astro no mo wi – Mi ko -
ła jo wi Ko per ni ko wi. Tak jak on w XVI
wie ku po mógł le piej zro zu mieć nasz
świat, tak i eu ro pej ski pro gram mo -
ni to ro wa nia Zie mi poz wa la nam do -
głęb nie zro zu mieć na szą zmie nia ją cą
się pla ne tę. Opra co wa na przez nie go
he lio cen trycz na te o ria bu do wy
wszech świa ta jest przez wie lu uzna -
wa na za pod wa li ny współ czes nej na -
u ki. Ko per nik roz po starł przed czło -
wie kiem nie skoń czo ny wszech świat,

wcześ niej ogra ni czo ny ob ro ta mi pla -
net i słoń ca wo kół Zie mi – stwo rzył
świat, któ ry nie ma gra nic. Ludz kość
sko rzy sta ła z je go mą dro ści i dzię ki

te mu na ro dził
się

duch ba dań na u ko wych, któ ry poz -
wo lił nam le piej zro zu mieć świat,
w któ rym ży je my”.

Pro fe sor Bar ba ra Ku dryc ka – mi ni -
ster na u ki i szkol nic twa wyż sze go
stwier dzi ła: „Mi ko łaj Ko per nik stwo -
rzył pod wa li ny no wo czes nej na u ki,
któ ra dziś poz wa la prze wi dy wać za -
gro że nia, oce niać stan śro do wi ska

i wzmac niać bez pie czeń stwo. To ko -
lej ny pol ski uczo ny, któ ry stał się

pa tro nem wiel kiej eu ro pej skiej
ini cja ty wy. Dzię ki niej po twier -
dza my, że Pol ska wy da ła na
świat wie lu na u kow ców, któ -
rzy swo i mi od kry cia mi przy -
czy ni li się do po stę pu w na u -
ce”.

OOpprr..  KKaa  rroo  llii  nnaa  MMoo  rraaww  sskkaa

COPERNICUS
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Die sel wspo ma ga ny 
elek trycz nie – Ma zda 6

Ja poń ski kon cern sa mo cho do wy
roz po czął pro duk cję no we go mo de lu
sa mo cho du któ ry ma być kon ku ren -
cją nie tyl ko dla for da mon deo czy
volkswa ge na pas sa ta, ale tak że dla au -
di i BMW.

Ma zda 6 – to die sel wspo ma ga ny
elek trycz nie i za rów no wer sja ben zy -
no wa jak i wy so ko pręż na umoż li wi
kie row com roz pę dze nie się od 0 do
100 km/g w cza sie po ni żej 10 se kund. 

Ten mo del bę dzie miał dwie wer sje
nad wo zia (se dan i kom bi), a wszyst -
kie dies le wy po sa żo ne zo sta ną w kon -
den sa tor ma ga zy nu ją cy ener gię elek -
trycz ną od zy ski wa ną przez al ter na tor
pod czas ha mo wa nia, a od da ną pod -
czas przy spie sza nia. We dług pro jek -
tan tów, Ma zda 6 bę dzie sa mo cho dem
wy jąt ko wo osz częd nym i cho ciaż jest
dłuż sza od po przed ni ka, ma sa zo sta -
ła zmniej szo na o oko ło 70 ki lo gra -
mów. War te uwa gi jest to, że w do bie
świa to we go kry zy su fi nan so we go, ja -
poń ski kon cern ubieg ły rok zam knął
z zy skiem rzę du 300 mi lio nów do la -
rów.

Nie za wod na Hon da 
Bry tyj ska fir ma ubez pie cze nio wa

War ran ty Di rect po da ła, że naj bar -
dziej nie za wod ne sil ni ki ma Hon da.
Fir ma opra co wa ła spe cjal ne ze sta wie -
nie z któ re go wy ni ka, że na 344 au ta
tej mar ki psuł się tyl ko je den sil nik.

Na ko lej nym miej scu
upla so wa ła się To y o ta
(je den sil nik na 171 sa -
mo cho dów), na stęp nie
fir ma Mer ce des z jed ną
awa rią na 119 aut. Po -
tem Vol vo – ze psu ty co
111 sil nik i Ja gu ar z jed -
ną awa rią sil ni ka na 103
sa mo cho dy. Na osta t -
nim nie chlub nym miej -
scu upla so wał się MG
Ro ver, w któ rym sil nik
psuł się w co trzy na stym
sa mo cho dzie.

No wy mo del Po -
rsche

Pod czas te go rocz ne go
sa lo nu sa mo cho do we go
w Ge ne wie, mia ła miej -
sce pre mie ra no we go
Po rsche 911 GT3. Jest
to pre zent z oka zji 50
uro dzin Po rsche 911.
No wy mo del po sia da
naj no wsze roz wią za nia
tech nicz ne i jak mó wią
kon struk to rzy, tra fi w gu sta wie lu fa -
nów mo to ry za cji. Zbu do wa ny zo stał
na pły cie pod ło go wej obec nej ge ne -
ra cji 911 i 991. Na pę dza ny jest 450
– kon ną jed nost ką ty pu no xer o po -
jem no ści 3,8 li tra z pod wój nym tur -
bo do ła do wa niem. Sa mo chód bę dzie
moż na roz poz nać prze de wszyst kim
po spo i le rze na po kry wie sil ni ka, jak

rów nież po po wię kszo nych wlo tach
po wie trza oraz po sze rzo nych nad ko -
lach. Kon struk to rzy za kła da ją, że ten
właś nie mo del ma po słu żyć w przy -
szło ści do bu do wy au ta bio rą ce go
udział w mi strzo stwach świa ta FIA
w kla sie GT3.

No wy Grand Che ro kee 
Rów nież w Ge ne wie od by ła się eu -

ro pej ska pra pre mie ra je e pa Grand
Che ro kee MY 2014, któ ry w eu ro pej -
skich sa lo nach sprze da ży po ja wi się
w III kwar ta le te go ro ku. Ten mo del
jest znacz nie udo sko na lo ny i uno wo -
cześ nio ny pod ką tem osią gów, sty lu
i ofe ro wa ne go kom for tu. No wo ścią
jest oś mio stop nio wa au to ma tycz na
skrzy nia bie gów do stęp na we wszyst -
kich wer sjach sil ni ko wych, za pew nia -
ją ca ogra ni cze nie zu ży cia pa li wa i emi -
sji za nie czysz czeń. Kon struk to rzy
za dba li rów nież o ulep sze nie sy ste mu
za rzą dza nia trak cją Se lec – Ter ra in co
ozna cza, że w po łą cze niu z pa kie tem
Off Ro ad kie row ca mo że le piej kon -
tro lo wać pręd kość po ja zdu. Na bar -
dzo wy so kim po zio mie jest rów nież
bez pie czeń stwo. Za in sta lo wa ne bę dą
spe cjal ne sy ste my ostrze ga ją ce kie -
row cę przed naj e cha niem na po jazd
bę dą cy przed nim, czy au to ma tycz ne -
go ha mo wa nia w przy pad ku za gro że -
nia ko li zją. Pro du cent za po wie dział
tak że wpro wa dze nie na ry nek luk su -
so wej wer sji Sum mit, ofe ru ją cej kie -
row com wy jąt ko we ele men ty wy stro -

Au to club
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ju au ta, czy 19 – to głoś ni ko wy, 825
wa to wy sy stem au dio.

Kło po ty BMW 
Koń ców ka ubieg łe go ro ku nie by -

ła zbyt szczę śli wa dla nie miec kie go
kon cer nu sa mo cho do we go. Do ser -
wi sów w Sta nach Zjed no czo nych i Ka -
na dzie tra fi ło oko ło 570 ty się cy sa -
mo cho dów tej mar ki, w któ rych
uster ka złą cza kab la aku mu la to ra mo -
że spo wo do wać zgaś nie cie sil ni ka.
BMW „wez wa ło” po sia da czy tych aut
do zgło sze nia się do ser wi sów, w któ -
rych bez płat nie od po cząt ku mar ca
roz po czę ły się na pra wy. To ko lej ne
nie po wo dze nie kon cer nu. Nie daw no
bo wiem na ta kiej sa mej za sa dzie na -
pra wia nych by ło po nad 30 ty się cy
SUV-ów, w któ rych wy ciek ole ju mógł
spo wo do wać awa rię wspo ma ga nia ha -
mul ców.

Zmia ny w kon cer nie Vol vo 
Szwedz ki pro du cent sa mo cho do wy

szy ku je w tym ro ku spo ro nie spo dzia -
nek dla klien tów. Aż sześć mo de li: S60,
V60, XC60, V70, XC70 oraz S80 przej -
dzie zmia ny sty li stycz ne, a z ofer ty

znik ną mo de le C30 i C70. Jak za pew -
nia ją pro du cen ci, po zmia nach sty li -
stycz nych sa mo cho dy bę dą wy glą da -
ły o wie le bar dziej kla sycz nie
i do stoj nie. Wszyst kie na no wo sty li -
zo wa ne mo de le otrzy ma ją w swo im
wy po sa że niu kom pu ter po kła do wy
Sen sus Con nec ted To uch z do ty ko -
wym ekra nem. No we opro gra mo wa -
nie umoż li wi zmia nę sy ste mu w za -
leż no ści od gu stów i upo do bań
wła ści cie li.

Sko da Ye ti Ad ven tu re 
Pro du cent tej po pu lar nej mar ki sa -

mo cho dów po sta no wił wpro wa dzić na
ry nek ulep szo ny, bo ga to wy po sa żo ny
no wszy mo del Sko dy Ye ti. Sko da Ye -
ti Ad ven tu re bę dzie do stęp na ze
wszyst ki mi ofe ro wa ny mi w Ye ti sil ni -
ka mi. Po za tym ofe ru je kie row com
pod grze wa ne fo te le przed nie re gu lo -
wa ne na od cin ku lędź wio wym, tem -
po mat, ra dio CD MP3 ze zmie niar ką,
czte ry głoś ni ki z ty lu, przy ciem nia ne
szy by (rów nież z ty łu) oraz kom plet
dy wa ni ków. Au to ozdo bią: ta pi cer ka
ze srebr ny mi prze szy cia mi, ozdob ne

pro gi, re lin gi da cho we, ochron ne li -
stwy bocz ne, srebr no – czar ne 17 ca -
lo we fel gi z lek kich sto pów. Pro du -
cen ci ma ją na dzie ję, że Sko da Ye ti
Ad ven tu re od nie sie suk ces i bę dzie
się sprze da wać le piej od po przed ni -
czki – Sko dy Ye ti.

Al fa Ro meo 4C Co u pe 
W tym ro ku tra fi do sprze da ży mo -

del Al fa Ro meo jak by żyw cem prze -
nie sio ny z to rów wy ści go wych, wy po -
sa żo ny w cen tral nie umiesz czo ny
sil nik i na pęd na tyl ne ko la. Je go ozna -
cze nia na wią zu ją do spor to wych mo -
de li 6C i 8C pro du ko wa nych w la tach
30 i 40-tych XX wie ku. Sa mo chód po -
sia da ład ny, du ży przód z wlo ta mi po -
wie trza, wię kszym gril lem przy lo go
i trój kąt nym prze tło cze niem ma ski.
Ma nie speł na 4 me try dłu go ści, 2 m
sze ro ko ści 118 cm wy so ko ści. Wnę -
trze w znacz nej czę ści wy koń czo ne
jest włók nem wę glo wym co na da je mu
spor to wy cha rak ter. Mo del 4C Co u pe
na pę dza ny bę dzie tur bo do ła do wa nym
sil ni kiem o po jem no ści 1,75 l z bez -
poś red nim wtry skiem i pod wój nym
sprzęg łem. Pro du cen ci nie po da li jesz -

cze ja kie sa mo chód ma osią gi, moż -
na się jed nak spo dzie wać, że nie bę -
dą gor sze niż w 33 Stra da le, któ ry
do 100 km/g roz pę dzał się w 5,5 se -
kund, a je go pręd kość mak sy mal na
wy no si ła 260 km/godz. Je że li ce na
no we go mo de lu Al fa Ro meo 4C Co -
u pe bę dzie cho ciaż tro chę zbli żo na
do wer sji 33 Stra da le, to trze ba się
li czyć z nie ma łym wy dat kiem.

Po wrót fia ta In no cen ti 
Eks per ci prze wi du ją, że ta nie mar -

ki jak Dat sun Nis sa na, czy Da cia bę -
dą się cie szy ły co raz wię kszym za -
in te re so wa niem klien tów. Do 2018
ro ku po pyt na nie dro gie au ta wzroś -
nie, a znacz ną ich część na bę dą
Chiń czy cy i miesz kań cy In dii. Dla -
te go kon cern Fiat przy mie rza się do
za wo jo wa nia ryn ku ta nich sa mo cho -
dów mo de lem In no cen ti, któ ry móg -
łby sku tecz nie ry wa li zo wać z Da cią
re ak ty wo wa ną przed la ty przez fir -
mę Re na ult. Szef wło skie go kon cer -
nu w nie daw no udzie lo nym wy wia -
dzie pra so wym stwier dził, że
chciał by mieć ta nią mar kę, pro du -
ko wa ną po za Eu ro pą (ze wzglę du na
ni skie kosz ty pro duk cji), za któ rą
na byw ca nie za pła cił by wię cej niż
7,5 ty sią ca eu ro. Ta za pom nia na
mar ka za ło żo na w ro ku 1933, pro -
du ko wa ła słyn ne sku te ry Lam bret -
ta. Te raz – jak za po wia da Fiat – na -
stą pić ma wiel ka re ak ty wa cja
In no cen ti.

Opra co wał
PPaa  wweełł  JJee  żżeeww  sskkii  
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Wiosna tuż już 
więc na Zumbę rusz!!!
SSeerrddeecczznniiee  zzaapprraasszzaammyy  nnaa  zzaajjęęcciiaa  ZZuummbbyy  

CCoo  ttoo  jjeesstt  ZZuummbbaa??
Zumba to innowacyjny system fitness – połączenie

tańca i aerobicu w rytmie latino i nie tylko. 
Proste kroki taneczne, kombinacje ruchów 

i motywująca muzyka stwarza atmosferę 
świetnej zabawy! 

PPooddcczzaass  ggooddzziinnnnyycchh  zzaajjęęćć  mmoożżeemmyy  ssppaalliićć
nnaawweett  770000  kkaalloorriiii!!!!!!  
Tu nie ma czasu na nudę! 

Zumba szybko poprawia kondycję, sylwetkę, 
a także samopoczucie! 

Zumba jest dla każdego, 
niezależnie od wieku i umiejętności!!! 

NNiiee  zzwwlleekkaajj,,  zzaappiisszz  ssiięę  jjuużż  ddzziiśś!!!!!!

Kontakt: 00448899  882233  880033  
lub 

iinnffoo@@cchhiillddrreennooffeeuurrooppee..bbee
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„An twer pia po pol sku” 
vo or on ze 

ne der lan dsta li ge vrien den

Copernicus 

De Europese Commissie en het Europees
ruimtevaartagentschap ESA hebben in 2001 het
gezamenlijke initiatief gelanceerd voor
een mondiaal monitoringsysteem
ten behoeve van milieu en
veiligheid: Copernicus - The
European Earth Observation
Programme, voorheen
"Global Monitoring for
Environment and
Security” (GMES). Het
primaire doel van
GMES in het belang
van de Europese
burgers behelst het in
2008 tot stand brengen
van een duurzame
operationele Europese
autonome capaciteit voor het
produceren en aanbieden van
geo-informatie ten behoeve van de
uitvoering van het Europese beleid op
de terreinen van milieu en (civiele) veiligheid.
Daarmee kan ook Nederland adequater dan nu zijn
burgers beschermen tegen (de gevolgen van)

milieurampen zowel natuurlijk als door de mens
veroorzaakt (antropogeen). GMES moet voorzien in de
geo-informatiebehoeften van de (institutionele)
gebruikers. GMES moet de betrouwbaarheid en de
kwaliteit van de huidige geo-informatie aantoonbaar
verbeteren en meetbaar socio-economische baten
opleveren. Naast het inwinnen van gegevens vanaf land,
zee en vanuit de lucht (in-situ) levert gegevensinwinning

vanuit de ruimte (aardobservatie) voor monitoring op
mondiale schaal een belangrijke toegevoegde

waarde.

Op woensdag 16 juni 2010 heeft
het Europees Parlement ingestemd
met het voorstel van de
Commissie voor een regulering
van het Global Monitoring for
Environment and Security
(GMES) programma en de
operationele beginfase in
2011-2013. Het wetsvoorstel
van de Commissie is
goedgekeurd in de eerste
lezing van de
medebeslissingsprocedure. De

goedkeuring van het Parlement heeft
groen licht gegeven voor de

ontwikkeling van het GMES systeem.

Bron: http://www.spaceoffice.nl
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Poolse keuken
De Poolse keuken is een stijl van koken en van het

bereiden van voedsel afkomstig uit Polen, maar is sterk
beţ

..
nvloed door de culinaire tradities van de vele nationale

groepen die eeuwenlang in het land leefden, met name
de Joden, Oekraďners, Wit-Russen en Litouwers.

De Poolse keuken heeft zich in de loop van de eeuwen
ontwikkeld. Sommigen zullen zeggen dat een typisch Pools
gerecht bestaat uit gepaneerde varkenskotelet met
aardappelen en kool terwijl dat alleen in de 19de eeuw op
de Poolse tafel verscheen. In het oude Polen waren het
hert en graanproducten (kasza) de meest populaire voedsel
bestanddelen op tafel. In de tijd van de Volksrepubliek
Polen was de keuken erg eentonig en armoedig. Ze bestond
voornamelijk uit typisch Poolse ingredienten, met een
overdadig gebruik van vet, room en sausen. In het huidige
Polen ziet men een grote invloed van de mediterrane keuken.
De Polen eten meer rauwe groenten en hun gerechten zijn
meer gevarieerd. Niet zonder betekenis is de invloed van
het grote aantal culinaire programma’s op de Poolse TV.
(Aan de andere kant, als men door Polen reist, ziet men
tal van kleine restaurants reclamemaken voor hun „obiady
domowe” (huisgemaakte gerechten), bereid „op moeders
manier”, hetgeen de wat behoudende smaak van de
gemiddelde Pool toont.)
Hoewel de bereiding van de traditionele gerechten vaak

veel tijd eist, houden veel Polen ervan deze zelf te bereiden.
Vooral als ze gasten ontvangen is het gebruikelijk om die
zelf gemaakte gerechten op te dienen (en er trots op te
zijn). Niemand zal het zich in het hoofd halen om tijdens
pasen of kerst met gerechten uit de supermarkt te komen.
Aan de andere kant zal geen vrouw meer zestig eieren
gebruiken om het traditionele paasdeeg te maken! Maar
veel oudere vrouwen bereiden nog steeds graag allerlei
fruit en vruchten, zoals jam, ingemaakte komkommer (zeer
populair hier) of vruchtensap.
De typisch Poolse maaltijden bestaan uit ontbijt (‘s

ochtends vroeg), middagmaal (meestal op gediend tussen
13:00 en 16:00 uur) en het diner (‘s avonds).

Ontbijt & middagmaal
De basis hiervan is brood met toevoeging van worst,

kaas (alle soorten), jam, eieren en ga zo maar door, naar
persoonlijke smaak (er zijn hierbij geen vaste regels).
Sommigen houden er van om brood te nemen met smalec
(druppels), gesmolten met varkensvlees snippers, stukken
vlees en ui, op smaak gebracht met peper en zout, vaak
ook met aromatische kruiden.
Het Pools brood verdient een paar woorden van

aanbeveling. Het belangrijkste ingrediënt van het Poolse
brood is tarwe of rogge, maar het kan ook gebakken worden
van andere granen en lekkere toevoegingen van extra
bestanddelen zoals bijvoorbeeld zonnebloempitten,
sesamzaad, reuzel, rozijnen, maanzaad pruim of honing.
Men heeft de keuze tussen wit en bruin brood. Bedenk

dat het smakelijkste brood uit de traditionele kleine
bakkerijen komt, die er nog steeds zijn! Die kunnen
financieel maar moeizaam concurreren met het goedkopere
(en slechtere) industriebrood. Het ontbijt en de
avondmaaltijd wordt vaak geserveerd met thee of koffie.

Dinner
De meest essentiële onderdelen van een typisch Poolse

maaltijd zijn de soep en het zogenaamde „tweede gerecht”:
vlees of vis, aardappelen en groenten. De aardappelen
kunnen vervangen worden door graan of noedels.

http://gospodarka.dziennik.pl/news/galeria-full/

http://artykuly-spozywcze.net/wp-content/uploads/2012/04/wedliny.jpg//http://gospodarka.dziennik.pl/news/galeria-full/
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Soepen
Sommigen zeggen: er is geen soep, zo als de Poolse

soep en er is een grote keuze in. De populairste zijn:
l barszcz – rode bieten soep, meestal geserveerd met
bonen of „Uszka” (tortellinies dus deegwaren gevuld
met vlees of champignons).

l grochówka – gekookt van erwten, linzen en aardappels
met toevoeging van worst, stevig en voedzaam, vaak
opgediend in het leger.

l grzybowa – gemaakt van verschillende soorten
paddenstoelen, opgediend met noedels.

l kapuśniak – zuurkoolsoep met wat vlees.
l żur (żurek) – gemaakt van roggemeel en gekookt met
paddestoelen, geserveerd met aardappelen, in blokjes
gesneden worst en hardgekookte eieren, het was een
soep voor arme mensen, vaak geserveerd in de lente.

l krupnik – gerstesoep op basis van een rijke
kippenbouillon met groenten en stukjes vlees (en niet
te vergeten, gezoet met vodka! volgens oude recepten).

l ogórkowa – soep van zure, gezouten komkommer, vaak
met varkensvlees.

l pomidorowa – tomatensoep meestal geserveerd met
noedels, aardappel of rijst.

l rosół – Boullion van pluimvee- of rundvlees (of gemengd),
opgediend met noedels, meestal geserveerd op zondag.

Een soepachtige schotel is flaki (ingewanden) – runder-
of varkensvlees stoofpot met marjolein, meestal geserveerd
met witte brood.

Vlees
Pools vlees wordt op verschillende manieren bereid:

geroosterd, gestoofd, gebakken of gegrild, vaak met wat
saus. Hier volgen enkele voorbeelden:
l kotlet schabowy – gebakken varkensvlees, gesneden
en gepaneerd, opgediend met aardappelen en kool.

l golonka (varkenspoot) – gebraden of gekookt – bij
voorkeur geserveerd met bier

l zrazy (rundvleesgerecht) geserveerd als gestoofde rollen
gevuld met een ingelegde komkommer, een stukje worst
en champignons, geserveerd met boekweitgrutten

Bron: www.polenvoornederlanders.nl

1. zrazy (rundvleesgerecht), bron:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Zrazy1.jpg

2. golonka (varkenspoot), bron:
http://www.winiary.pl/przepis.aspx/75760/soczyste-golonki-z-
grochem

3. Żur (żurek), bron:
http://www.winiary.pl/przepis.aspx/71805/zurek-z-biala-
kielbasa-i-jajkiem

1

2 3
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De draak 
van Wawel

Op een duistere onweersavond met rollende donder en
flitsende bliksem, schuilden we met wat andere reizigers
onder een van de oude stadspoorten van Krakau.
Onverwacht en geruisloos was er opeens die oude
poortwachter. Hij ging gekleed in het oude kleurrijke
tenue van weleer. Toen hij bemerkte dat we vreemdelingen
waren bood hij ons aan de tijd te doden met een verhaal
uit oude tijden, toen Krakau gegrondvest werd. Wel
moesten we beloven het verhaal doorgeven opdat oude
kennis nooit verloren zou gaan. Na afloop was hij even
plots en geruisloos verdwenen als hij verschenen was.
Dus luistert naar dit verhaal!
De Krakauwers leefden gelukkig onder het bestuur van de

legendarische koning Krak die de stad gegrondvest heeft.
Tot op een zekere dag er een draak uit het grimmige noorden
kwam. Hij ging in een grot onder het kasteel  Wavel bij de
rivier (Weichsel) wonen. Hij maakte daar een klein hol in het
zandsteen. Dat hol is vandaag nog steeds te zien: koel,
vochtig, donker en somber zoals draken dat prettig vinden.
Zeker de draken die uit het grimmige noorden komen vinden
dat fijn.
De moeilijkheid was dat dit vuurspuwende beest een heel

vreemd dieet had. Het at bij voorkeur maagden. Wel, soms
was een dozijn ganzen of een koe voldoende maar dat
verzadigde hem niet echt. Voor hem was een was één meisje
per dag de de kern van een voedzame maaltijd. De bevolking
was wanhopig maar de koning deed niets tot dat zijn eigen
dochter de enige overgebleven maagd was. Toen zij aan de
beurt was wist de koning bij Krak uitstel de bedingen en
vroeg om hulp van de dapperste ridders en prinsen van de
landen rond Krakau. De beloning voor het doden van de draak
was half zijn koninkrijk én de hand van de, natuurlijk
beeldschone, prinses. De ridders en de prinsen bleken echter
waardeloos.
Hen doden hield de draak slechts eventjes bezig (maar ze

maakten ook zijn maag van streek zodat hij steeds
ongeduldiger werd). Zoals eerder de maagden op raakten,
kwam men nu spoedig met een nijpend tekort aan jonge
edellieden, die bereid waren de draak uit te dagen, te zitten.
Na een slapeloze nacht van Krak (waarin de draak, beneden
in zijn hol, de laatste dappere strijder verteerde) kwam er een
jonge man „Dratewka” om de koning te spreken. Het was
maar een schoenmakertje met een plan. (Zijn naam was
Dratewka wat „kleine dratwa” betekent. Dratwa is
schoenmakersdraad; dus nomen est oomen?).
Het was een eenvoudig maar slim plan. Zijn voorstel was

een schapenvacht te vullen met zwavel en pek, het daarna
weer dicht te naaien en dan voor het dra-kenhol te leggen.
Dat deed de schoenmaker. Toen de draakenhol morgens
ontwaakte was zijn eerste gedachte: ontbijt! En hij verslond
het gehele schaap in één keer. Zijn bek werd gloeiend van

de zwavel. Daarom rende de draak naar de rivier en dronk
… en dronk … tot de rivier half leeg was. Daardoor zwol zijn
maag zo erg dat hij barste. Dat was het einde van de draak.
Het vervolg is tamelijk duister. Kennelijk was de schoenmaker
niet in de beloningen geinteresseerd, noch in de prinses,
nog in het halve koninkrijk. Hij verliet de stad, waarom? Wie
zal het zeggen? Misschien is hij een wereldreis gaan maken,
dat zou in die tijd vele jaren gevergd hebben. Of was hij toch
een verhulde prins die met de prinses trouwde waarna ze
nog vele jaren gelukkig verder leefden. Voorspelbaar zijn nu
dus de huidige grappen: „Als de draak, echt alleen maagden
lustte, zou hij heden ten dage van de honger zijn omgekomen”.
Er zouden nu dus geen draken meer in Krakau kunnen leven.
Vergeet het! De draak is er nog, overal in de stad. Bij de rivier
waar zijn ijzeren standbeeld vuurspuwt naar de ingang van
de draken grot, in het kasteel waar de koperen goten versierd
zijn met drakenkoppen, de bek wijd open. Tijdens het
zomerfeest dansen (begin juni) grote kleurrijke draken door
de straten van Krakau, onschuldig, in een regen van vuurwerk.

Ook nu publiceren plaatselijke kranten nog afbeeldingen
van de draak. Dus hoera: Smok Wawelski leeft!

Voor de sceptici
De Draak van Wavel heeft echt bestaan! Misschien was

het niet het monster dat maagden als ontbijt had, maar feit
is dat de naam, in 2011, werd gegeven aan pre-historische
reptielen die, ongeveer 200 miljoen jaar geleden op het Poolse
grondgebied leefden. Volgens Wikipedia: „Deze bijzondere
draak is een uitgestorven geslacht van grote vleesetende
archosaur, die tijdens de laatste Trias (nieuwste Norian tot
begin Rhätische stadium, tussen 205-200 Miljoen geleden)
woonde in wat nu het dorp Lisowice, in het zuiden van Polen,
is. Het is groter dan alle andere bekende roofzuchtige
archosauriers uit de Late Trias of de Vroege Jura van Midden-
Europa”.

Bron: www.polenvoornederlanders.nl

Bron: http://telefoniamobilna.pl/turystyka/



W imie niu or ga ni za to rów wio sen ne go kon cer -
tu cha ry ta tyw ne go, ser decz nie wszyst kim go -
ściom dzię ku je my za udział w tej uro czy sto ści
i wspar cie ak cji cha ry ta tyw nej na rzecz re sta u -
ra cji dla bez dom nych ‘Ka mia no” oraz na szej szko -
ły. Szcze gól ne po dzię ko wa nia skła da my Pa nu Pio -
tro wi Woj tcza ko wi Am ba sa do ro wi ty tu lar ne mu,
Kon su lo wi Ge ne ral ne mu RP w Bruk se li za oso -
bi ste za an ga żo wa nie i po par cie, bez któ re go kon -
cert nie móg łby się od być. Li cząc na dal szą Pa -
na przy chyl ność dla wie lo kul tu ro wych pro jek tów,
zo bo wią zu je my się do kon ty nu a cji pro ce su kształ -
to wa nia praw dzi we go, no wo czes ne go i naj lep sze -
go wi ze run ku Pol ski oraz in te gra cji mło dych Po -
la ków we Flan drii.

Kon cert od był się 2 mar ca 2013 r. o godz. 11.00
w prze pięk nej sa li Sint – Jan Ber chman scol le ge
w An twer pii. Głów nym ce lem na sze go pro jek tu
by ła pro mo cja kul tu ry pol skiej i na szych par tne -
rów z róż nych kra jów, oraz zbiór ka środ ków na
po moc naj u boż szym miesz kań com An twer pii. Cel
ten zo stał osią gnię ty w stop niu prze kra cza ją cym
naj śmiel sze ocze ki wa nia or ga ni za to rów i uczest -
ni ków. Ar ty ści re pre zen tu ją cy roż ne kul tu ry: pol -
ską (Mar cin Ku le sza-pia ni sta), fla man dzką (Char -
lot te Crom he e ke- so pran), ży dow ską (Aa ron

Waj nberg-pia ni sta) i ro syj ską Bo ris Po praw ko
i An na Lent – klar net, for te pian) za pew ni li bar -
dzo pro fe sjo nal ny po ziom ar ty stycz ny kon cer tu.
Ta ką oce nę uzy ska liś my od na szej wy ma ga ją cej
pu blicz no ści sku pia ją cej śro do wi sko Po lo nii, ale
tak że przed sta wi cie li śro do wisk na u ko wych, po -
li tycz nych, biz ne so wych i koś ciel nych Flan drii.
Opi nia ta prze ło ży ła się na kon kret ne pro po zy -
cje dal szej współ pra cy dwu stron nej, po mię dzy
szko łą a wła dza mi mia sta An twer pia W naj wyż -
szym stop niu zo stał osią gnię ty tak że nasz cel wy -
cho waw czy. Mło dzież za an ga żo wa na w re a li za -
cję te go pro jek tu utrwa li ła so bie naj lep szy spo sób
na po zy tyw ną in te gra cję i pre zen to wa nie do rob -
ku pol skie go w śro do wi sku w fla man dzkim.
W tym miej scu ser decz nie dzię ku je my na szym
dar czyń com, któ rzy hoj nie wspar li zbiór kę na
rzecz „Ka mia no” i na szej szko ły. Li cząc na dal -
szą przy chyl ność dla wie lo kul tu ro wych pro jek -
tów, zo bo wią zu je my się do kon ty nu a cji pro ce su
kształ to wa nia praw dzi we go, no wo czes ne go i naj -
lep sze go wi ze run ku Pol ski oraz in te gra cji mło -
dych Po la ków we Flan drii.

z po wa ża niem 
MMoo  nnii  kkaa  PPrruu  sskkaa

Z ży cia pol skiej szko ły w An twer pii
Newsletter
Szkolnego
Punktu
Konsultacyjnego
im. Gen.
Stanisława
Maczka 
przy
Ambasadzie
RP w Brukseli
z siedzibą
w Antwerpii. 

WIO SEN NY CHA RY TYW NY KON CERT W NA SZEJ SZKO LE
2 MAR CA 2013 RO KU

Wielkanocne
pisanki

Czas przed Wielkanocą to jedna z wielu
okazji do kul ty wo wa nia pol skich tra dy cji
w na szej szko le. Na si ucznio wie przy nie śli
więc wy dmusz ki i uży wa jąc na tu ral nych
farb, świe czek i wo sku przy go to wa li pięk -
ne świą tecz ne pi san ki. Wraz z na u czy cie -
la mi roz ma wia li też na te mat wiel ka noc -
nych zwy cza jów i opi sy wa li świę ta swo ich
ma rzeń, ży cząc so bie we so łych świąt spę -
dzo nych w ro dzin nym gro nie.

ZAPISY UCZNIÓW DO SZKOŁY POLSKIEJ (SPK) 
PRZY AMBASADZIE RP W BRUKSELI Z SIEDZIBĄ W ANTWERPII NA ROK

SZKOLNY 2013/2014
Szanowni Państwo,

Od dnia 1 marca 2013 r. rozpoczęliśmy re kru ta cje uczniów do na szej
szko ły na rok szkol ny 2013/2014, zgło sze nia ucznia moż na do ko nać
wwyy  łłąącczz  nniiee po przez wy peł nie nie przez ro dzi ców for mu la rza zgło sze nio -
we go na stro nie in ter ne to wej szko ły sszzkkoo  llaa  ppooll  sskkaa..bbee. Ucznio wie bę dą
przyj mo wa ni we dług ko lej no ści zgło szeń, po wy czer pa niu wol nych
miejsc w szko le, for mu larz zo sta nie zam knię ty.Nie przyj mu je my zgło -
szeń w in nej for mie niż elek tro nicz na, tj. wy żej opi sa na. 

z poważaniem
mgr Monika Pruska, dyrektor szkoły
Tel.  03 2269212, GSM 0 475965159

mail- pruska@skynet.be

Koncert B.Poprawko A. Lent
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Pla ga oty ło ści wśród dzie ci
W za stra sza ją cym tem pie roś nie

w Pol sce licz ba dzie ci oty łych.
Fun da cja Ochro ny Śro do wi ska prze -

pro wa dzi ła nie daw no ba da nia z któ -
rych wy ni ka, że na nad wa gę cier pi
pra wie 20 pro cent chłop ców i 15 pro -
cent dziew cząt w wie ku od 7 do 15 lat.
Pol ska jest dru gim kra jem w Eu ro pie
po Wiel kiej Bry ta nii w któ rym ilość
gru bych dzie ci sta le roś nie. W cią gu
osta t nich dwu dzie stu lat licz ba dzie -
ci do tknię tych oty ło ścią wzro sła w na -
szym kra ju aż trzy krot nie. Spe cja li -
ści ds. ży wie nia i die te ty ki alar mu ją,
że je że li nie za bie rze my się za roz wią -
za nie te go prob le mu to w krót kim cza -
sie do go ni my Sta ny Zjed no czo ne
w któ rych oty łość jest praw dzi wą pla -
gą.

Zda rza się, że oty łość ma pod ło że
ge ne tycz ne, ale naj czę ściej jest ono
wy ni kiem nie zdro we go od ży wia nia
się i nie wła ści wej die ty. Dla te go trze -
ba za dbać o to, aby na u czyć dzie ci
a prze de wszyst kim ich ro dzi ców wy -
rzu ce nia z ja dłos pi su nie zdro wych
pro duk tów za wie ra ją cych nie po trzeb -
ne cu kry i tłusz cze.

„„AAnn  ggoo  rraa””

Pol skie zło mo wi ska
Śred ni wiek po ja zdów za re je stro wa -

nych w Pol sce prze kra cza 15 lat z cze -
go pra wie 75 pro cent sta no wią uży -
wa ne sa mo cho dy spro wa dza ne
z za gra ni cy. Eks per ci twier dzą, że Pol -
ska sta ła się jed nym wiel kim zło mo -
wi skiem Eu ro py. Co ro ku z po wo du
nie od po wied nie go sta nu tech nicz ne -
go wy re je stro wy wa nych jest oko ło
300 ty się cy aut i co ro ku ilość ta kich
po ja zdów roś nie. Po la cy czę sto ku pu -
ją uży wa ne sa mo cho dy z za chod niej
Eu ro py, a po pol skich dro gach jeź dzi
już po nad 18 mi lio nów po ja zdów oso -
bo wych co ozna cza, że na każ dy ty -
siąc miesz kań ców przy pa da 471 aut.
Szko da tyl ko, że znacz na część z nich
to uży wa ne, nie e ko no micz ne i czę sto
nie zbyt spraw ne sa mo cho dy.

„„WWiiaa  ddoo  mmoo  śśccii  JJee  ddyynn  kkii””

Mło dzi Po la cy emi gru ją 
na za chód

Jak do no si „Dzien nik Ga ze ta Praw -
na” w cią gu osta t nich dwu na stu lat
na sta łe z kra ju wy je cha ło wię cej Po -
la ków niż w la tach 80-tych. Do ty czy
to zwłasz cza lu dzi mło dych i co raz le -
piej wy kształ co nych. W okre sie 2000-
2012 wy mel do wa ło się oko ło 300 ty -

się cy osób, czy li śred niej wiel ko ści
mia sto. Jak twier dzą de mo gra fo wie,
licz ba Po la ków któ ra wy je cha ła z kra -
ju prze kro czy ła już dwa mi lio ny. Są
to lu dzie któ rzy już nie wró cą do Pol -
ski na sta łe. Za gra ni cą za ło ży li ro dzi -
ny lub ścią gnę li swo je z kra ju, bio rą
kre dyt na miesz ka nie, po sy ła ją dzie -
ci do szko ły, ma ją sta łą pra cę lub włas -
ny biz nes. Do Pol ski przy jeż dżać bę -
dą tyl ko na wa ka cje lub ewen tu al nie
po wró cą w wie ku eme ry tal nym. Pro -
gno zy są ta kie, że wy jeż dżać z Pol ski
bę dzie co raz wię cej mło dych lu dzi co
spo wo du je, że w kra ju zo sta nie ogrom -
na ilość eme ry tów, na któ rych nie bę -
dzie miał kto pra co wać.

„„DDzziieenn  nniikk  GGaa  zzee  ttaa  PPrraaww  nnaa””

Bu do wa do mów bez poz wo leń
Mi ni ster stwo Trans por tu Bu dow -

nic twa i Gos po dar ki Wod nej za mie -
rza znieść poz wo le nia na bu do wę do -
mów jed no ro dzin nych. Obec nie ca ła
pro ce du ra uzy ska nia nie zbęd ne go
poz wo le nia trwa nie kie dy wie le mie -
się cy. Pra ce nad no we li za cją pra wa
bu do wla ne go pro wa dzo ne są w try bie
pil nym i ma ono wejść w ży cie w dru -
giej po ło wie te go ro ku. Z pew no ścią
jest to bar dzo do bra de cy zja na któ -
rej sko rzy sta ją wszy scy, a ry nek nie -
ru cho mo ści wzbo ga ci się o oko ło 50
ty się cy do mów jed no ro dzin nych rocz -
nie.

ggaa  zzee  ttaa..ppll

Ko niec ta nich wa ka cji?
Wia do mo ści Ra dia Zet po da ły, że te -

go rocz ne za gra nicz ne wa ka cje bę dą
znacz nie droż sze niż w ro ku ubieg -
łym. Biu ra pod ró ży wy koń czo ne re -
kla ma mi i pro mo cja mi oraz za o strze -
nia mi wpro wa dzo ny mi po upad ku
nie któ rych tu ry stycz nych firm, za mie -
rza ją pod nieść ce ny. Skoń czy ły się
wcza sy w Egip cie za ty siąc zło tych.
Ku pu jąc bi le ty na wet w osta t niej chwi -
li w tym ro ku za po byt w tym eg zo -
tycz nym kra ju za pła ci my przy naj -

mniej dwa ty sią ce. Biu ra tu ry stycz ne
pod no szą ce ny, a w za mian ofe ru ją bo -
gat szy i uroz ma i co ny pro gram po by -
tu. Wia do mo ści prze strze ga ją przed
wszel ki mi pro mo cja mi, bo mo gą one
nie mieć prze ło że nia na rze czy wi stość.
Wszyst kie oka zje za gra nicz nych wy -
ja zdów za wy jąt ko wo ma łe pie nią dze
są po pro stu po dej rza ne. A eks per ci
ostrze ga ją, że by przed kup nem wy cie -
czki bądź wcza sów do kład nie spraw -
dzić wia ry god ność biu ra pod ró ży na -
wet, je że li jest bar dzo zna ne na
tu ry stycz nym ryn ku.

WWiiaa  ddoo  mmoo  śśccii  RRaa  ddiiaa  ZZeett

Pol ska tu ry sty ka 
w nie miec kim wy da niu

Ga ze ta „Do Rze czy” po in for mo wa -
ła, że nie miec kie wy daw nic two „Ho -
fer Ver lag” wy da ło i wy pu ści ło na ry -
nek dwu ję zycz ne tu ry stycz ne ma py
Pol ski. Nie by ło by w tym nic na gan -
ne go gdy by nie fakt, że nie miec kie na -
zwy po cho dzą z cza sów II woj ny świa -
to wej, czy li nie miec kiej oku pa cji.
W związ ku z tym w Ło dzi zna laz ły się
ta kie uro cze miej sca jak Adolf Hit ler
– Stras se, czy Hit ler – Ju gend Park.
Nato miast re gion Wiel ko pol ski na tej
ma pie no si na zwę War the land.

Nie miec ki wy daw ca tłu ma czy, że je -
go ma py skie ro wa ne są do star sze go
po ko le nia, do kład nie do by łych żoł -
nie rzy, bądź lud no ści cy wil nej za -
miesz ku ją cej kie dyś w Pol sce. Ga ze -
ta pod su mo wu jąc te in for ma cje
stwier dza, że „by li nie miec cy żoł nie -
rze roz ko szo wać się bę dą wspom nie -
nia mi i szko da, że tak roz kosz nych
wspom nień z lat 1939 – 45 nie ma ją
Po la cy”.

„„DDoo  RRzzee  cczzyy””
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Prze ło mo we od kry cie 
pol skich na u kow ców

Ucze ni z Ob ser wa to rium Astro no -
micz ne go Uni wersytetu War szaw skie -
go usta li li, ja ka od leg łość dzie li Zie -
mię i Wiel ki Ob łok Ma gel la na – 163
ty sią ce lat świet lnych. Od kry cie w sen -
sie na u ko wym jest bar dzo waż ne, 
po nie waż właś nie ta od leg łość uzna -
wa na jest ja ko wzo rzec we Wszech -
świe cie. Na u kow cy z ca łe go świa ta od
wie lu lat pró bo wa li roz wi kłać tę za -
gad kę, a do tej po ry naj bar dziej do -
kład ne i wia ry god ne ob li cze nia nie by -
ły cał ko wi cie do kład ne. Pra wi dło wą
od leg łość uda ło się usta lić do pie ro pol -
skim na u kow com.

„„UUwwaa  żżaamm  RRzzee””

Zwol nie nia le kar skie 
na cen zu ro wa nym

Pra co daw cy i ZUS zy ska ją na rzę dzie
do lep szej kon tro li pra cow ni ków prze -
by wa ją cych na zwol nie niach le kar -
skich. Wpro wa dzo ny zo sta nie spe cjal -
ny elek tro nicz ny sy stem, któ ry ma
umoż li wić ukró ce nie le wych zwol nień.
Zmia na po le gać ma na lep szym prze -
pły wie in for ma cji na li nii le karz – ZUS.
Od ra zu po wy sta wie niu zwol nie nia
le karz zo bo wią za ny bę dzie dro gą elek -
tro nicz ną wy słać je do ZUS-u i pra co -
daw cy, z cze go oba pod mio ty są oczy -
wi ście za do wo lo ne. Pro jekt ma na ce lu
uzy ska nie ści słej kon tro li nad pra cow -
ni ka mi po bie ra ją cy mi tak zwa ne le we
zwol nie nia, po nie waż do tych czas obo -
wią zu ją ce prze pi sy na ka zy wa ły do -
star cze nie zwol nie nia do za kła du pra -
cy w cią gu sied miu dni. I jak twier dzą
au to rzy pro jek tu, pra cow nik mógł
w tym cza sie wy je chać na wa ka cje i nie
by ło moż li wo ści spraw dze nia te go. Le -
ka rzom zmia ny nie zbyt się po do ba ją,
bo jak twier dzą zno wu przy bę dzie im
do dat ko wej pra cy któ rą bę dą mu sie -
li wy ko ny wać kosz tem pa cjen ta.

oonneett..ppll

Pe dia trzy pil nie
po szu ki wa ni

„Rzecz pos po li ta” alar mu je, że na
pol skim ryn ku usług me dycz nych bra -
ku je pe dia trów. Pod ko niec 2012 ro -
ku licz ba le ka rzy spe cja li stów dla dzie -
ci by ła mniej sza od rze czy wi ste go
za po trze bo wa nia o po nad 6 ty się cy co
po wo du je, iż zda rza ją się wy pad ki sta -
wia nia błęd nych dia gnoz przez le ka -
rzy ro dzin nych.

Ta wy jąt ko wo bul wer su ją ca sy tu a -
cja wzię ła się stąd, że Na ro do wy Fun -
dusz Zdro wia za usłu gi pe dia trycz ne
pła ci znacz nie mniej niż za kar dio lo -
gicz ne czy oku li stycz ne. Dla te go mło -
dzi le ka rze nie kwa pią się do te go aby
ro bić ta ką spe cja li za cję, wo lą za jąć się

me dy cy ną ro dzin ną i pra -
co wać ja ko le ka rze pier -
wsze go kon tak tu. Po nie -
daw nej, wstrzą sa ją cej
śmier ci ma łe go dziec ka
któ re zmar ło na sku tek
nie u dzie le nia pra wi dło wej
po mo cy i bra ku pe dia try,
Mi ni ster stwo Zdro wia ma
za miar wy dzie lić noc ne
przy chod nie pe dia trycz ne
spe cjal nie dla dzie ci. Dzię -
ki te mu ro dzi ce w róż nych
przy chod niach mie li by do -
stęp do spe cja li sty – pe dia -
try przez ca łą do bę. Mi ni -
ster stwo za po wia da też, że
na pol skich uczel niach me -
dycz nych prio ry te to we bę -
dą spe cja li za cje z pe dia trii
i ge ria trii. 

„„RRzzeecczz  ppooss  ppoo  llii  ttaa””

Bu gat ti po pol sku 
Pa weł Czy żew ski z Lub li na za pro jek -

to wał kom pu te ro wy mo del sa mo cho -
du Bu gat ti Gan gloff, któ ry opub li ko -
wa ły naj wię ksze świa to we por ta le
mo to ry za cyj ne. In ter na u ci z ca łe go
świa ta chwa lą pro jekt Po la ka, a spe -
cja li ści nie mo gą wyjść ze zdu mie nia,
po nie waż Pa weł za wsty dził za wo do -
wych de si gne rów. Jest sa mo u kiem, nie
skoń czył stu diów pro jek to wa nia, nie
ukoń czył na wet wzor nic twa prze my -
sło we go, a je go su per no wo czes ne pro -
jek ty sa mo cho dów po wsta ją w do mu.
Ma na dzie ję, że fir my mo to ry za cyj ne
za u wa żą je go ta lent i w przy szło ści bę -
dzie mógł pro jek to wać sa mo cho dy dla
któ re goś ze świa to wych kon cer nów.
Pro jekt Po la ka tra fił do cen tra li fir my
Bu gat ti w al zac kim Mol she im gdzie
oce nio no go bar dzo wy so ko a au tor ma
na dzie ję, że jest to po czą tek je go mo -
to ry za cyj nej ka rie ry.

„„DDzziieenn  nniikk  WWsscchhoodd  nnii””

Zi mo wa sto li ca Pol ski
Za ko pa ne prze gra ło z Biał ką Ta trzań -

ską. W daw nej zi mo wej sto li cy sto ki Ka -
spro we go Wier chu stra szą pust ka mi,
a w po bli skiej Biał ce tłum na rcia rzy.
Kru pów ki pu sto sze ją, a pod Ko tel ni cą
w Biał ce nie moż na wło żyć szpil ki.

Noc le gi pod Gie won tem są tań sze
niż w Biał ce. To co by ło nie do po my -
śle nia sta ło się fak tem. Za ko pa ne utra -
ci ło ty tuł zi mo wej sto li cy Pol ski.

Biał ka – ma ła pod ha lań ska wieś (nie -
speł na dwa ty sią ce miesz kań ców) po -
sta wi ła na in we sty cje. Obec nie na tym
te re nie znaj du je się sie dem wy cią gów
krze seł ko wych, po nad 12 ki lo me trów
do sko na łych tras na rciar skich, ter -
mal ny Aqu a park i czte rog wiazd ko wy
ho tel. Za ko pa ne mo że spo glą dać z za -
zdro ścią na ma łe go są sia da i uczyć się
od nie go gos po dar no ści.

RRMMFF  FFMM,,  FFaakk  ttyy  

Opra co wa ła, KKaa  ttaa  rrzzyy  nnaa  FFrraann  kkooww  sskkaa
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Spo wol nie nie pol skiej gos -
po dar ki jest już fak tem.
Od czu wa ją je wszy scy, ale

chy ba naj bar dziej mło dzi wy -
kształ ce ni lu dzie któ rzy już te -
raz na zy wa ją sie bie „po ko le niem
stra co nym”.

Tro chę sta ty sty ki
Eu ro pej ski Urząd Sta ty stycz -

ny po da je, że co trze ci Po lak po -
ni żej 25 ro ku ży cia po zo sta je bez
pra cy. Sy tu a cję ra tu ją ma so we
wy ja zdy na szych ro da ków za -
gra ni cę. Sza cu je się, że w trak -
cie osta t nich lat po nad dwa mi -
lio ny lu dzi wy je cha ło z Pol ski za
chle bem i znacz na część z nich
do kra ju już nie wró ci.

Mi ni ster stwo Pra cy i Po li ty ki
Spo łecz nej po da je, że co ós my
bez ro bot ny w Pol sce po sia da dy -
plom wyż szej uczel ni. Z każ dym
ko lej nym ro kiem mu ry wyż -
szych uczel ni opusz cza co raz
wię cej ab sol wen tów z któ rych
wię kszość nie ma szans na ja -
kie kol wiek za trud nie nie. Jest to
szcze gól nie do tkli we w du żych
mia stach, gdzie bez ro bot nych
jest pra wie 30 pro cent osób le -
gi ty mu ją cych się wyż szym wy -
kształ ce niem.

We dług sza cun ków ana li ty -
ków ryn ko wych, tyl ko w tym ro -
ku pra cę stra ci kil ka na ście 
ty się cy pra cow ni ków naj wię -
kszych firm któ re do tej po ry po -
strze ga ne by ły na ryn ku ja ko in -
sty tu cje sta bil ne. Zwol nie nia
prze wi du ją ta kie gi gan ty jak
TVP, LOT, PZU oraz kil ka naj -
wię kszych ban ków. Miejsc pra -
cy bę dzie uby wać.

Brak per spek tyw
Po wyż szy prob lem do ty czy

wię kszo ści kra jów Unii Eu ro pej -
skiej. Bli sko po ło wa mło dych lu -
dzi w UE nie ma pra cy. Wi ce pre -
zy dent Cen trum im. Ada ma
Smi tha – An drzej Sa dow ski uwa -
ża, że „roś nie nam po ko le nie
mło dych lu dzi wy cho wa nych na
so cja lu”. Per spek ty wy są za trwa -
ża ją ce. Każ de go ro ku bez ro bo -
cie wśród mło dych lu dzi roś nie.

We dług Eu ro sta tu sy tu a cja na
ryn ku pra cy przez dwa naj bliż -
sze la ta nie ule gnie po pra wie.
W kra jach Unii naj go rzej sy tu -
a cja przed sta wia się w Hisz pa -
nii i Gre cji, gdzie bez ro bo cie
wśród mło dych lu dzi prze wyż -
szy ło już 50 pro cent.

W Por tu ga lii i na Sło wa cji bez
pra cy po zo sta je 35 pro cent osób
do 25 lat.

Uni j ny ko mi sarz do spraw za -
trud nie nia Lasz lo An dor twier -
dzi: „w tej spra wie nie ma szyb -
kich re cept na po pra wę sy tu a cji,
a bez ro bo cie mło dych lu dzi pod -
wa ża po czu cie włas nej god no -
ści i ich po ten cjał”.

Jed nak w wie lu kra jach UE
po ziom bez ro bo cia lu dzi z wyż -
szym wy kształ ce niem jest niż -
szy niż w przy pad ku osób z wy -

kształ ce niem pod sta wo wym.
U nas jest od wrot nie.

Pol skie re a lia
Pod ko niec lat 90-tych w wy -

ni ku re for my szkol nic twa mło -
dzi Po la cy zo sta li po zba wie ni
moż li wo ści kształ ce nia za wo do -
we go. Uzna no, że klu czem do
osią gnię cia przez nich suk ce su
bę dzie na u ka w szko łach ogól -
nych. Zlik wi do wa no szko ły za -
wo do we i tech ni ka, a na ich
miej sce wpro wa dzo no tak zwa -
ne li cea pro fi lo wa ne. W szko łach
uczą cych za wo du, któ re po zo -
sta ły na ryn ku skró co no na u kę
z trzech do dwóch lat czy li uzna -
no, że do brze moż na na u czyć się
za wo du w cią gu kil ku na stu mie -
się cy. 

W la tach 2001-2010 zam knię -
to po nad 3,6 ty sią ca śred nich
szkół za wo do wych i pra wie 600
za wo dó wek. W wy ni ku tej re for -
my Pol ska zna laz ła się wśród
czte rech eu ro pej skich kra jów
o naj niż szym wskaź ni ku kształ -
ce nia za wo do we go. W efek cie na
na szym ryn ku pra cy bra ku je wy -
kwa li fi ko wa nych spe cja li stów:
ślu sa rzy, hy dra u li ków, mon te -
rów czy pie ka rzy. Po wsta ło myl -
ne prze ko na nie, że tyl ko wyż sze
wy kształ ce nie umoż li wia zna le -
zie nie do brej i sa tys fak cjo nu ją -

cej pra cy. I co z te go wy szło?
Mło dzież drzwia mi i ok na mi
pcha się do wszel kie go ty pu wyż -
szych uczel ni i ma my naj wyż szy
w Eu ro pie wskaź nik stu diu ją cej
mło dzie ży (56 %). Dla po rów na -
nia w Wiel kiej Bry ta nii wy no si
on 28%, a w Niem czech 19%.
W Pol sce na jed ne go ab sol wen -
ta tech ni kum czy za wo dów ki
przy pa da trzech lub czte rech ab -
sol wen tów szkół wyż szych.

Co ro ku „wy pusz cza my” na ry -
nek naj wię kszą ilość li cen cja tów
i ma gi strów w Eu ro pie. Wy -
kształ ce nie jest obec nie na to -
pie. I słusz nie, ale po co nam ty -
lu na u czy cie li sko ro wia do mo,
że w sek to rze na u czy ciel skim
bę dą zwol nie nia. Po co ty lu spe -
cja li stów dla któ rych nie bę dzie
pra cy? Na to py ta nie re sort
szkol nic twa wyż sze go nie udzie -
la od po wie dzi. A prze cież to do
nie go na le ży mo ni to ro wa nie
ryn ku pra cy dla ab sol wen tów
i stwa rza nie od po wied nich kie -
run ków w szko łach wyż szych.
W dal szym cią gu przyj mo wa ni
są mło dzi lu dzie na kie ru nek
bib lio te kar ski, a bib lio tek w na -
szym kra ju jest jak na le kar stwo
i są w nie naj lep szej kon dy cji fi -
nan so wej i bę dą lik wi do wa ne.
Ab sol wen ci nie któ rych kie run -
kach stu diów nie ma ja nie ste ty
kwa li fi ka cji i umie jęt no ści po -
szu ki wa nych na ryn ku. Co ro -
ku mu ry uczel ni opusz cza ją 
po li to lo dzy, spe cja li ści od mar -
ke tin gu czy so cjo lo dzy któ ry mi
ry nek pra cy jest już na sy co ny.
Są tak zwa ne kie run ki hob by -
stycz ne, któ rych ab sol wen ci nie
ma ją obec nie żad nych szans na
zna le zie nie za trud nie nia. Stu -
dia i dy plo my nie da ją gwa ran -
cji sta łej pra cy. Dla te go głów -
nym prob le mem w tej kwe stii
jest re for ma sy ste mu edu ka cji. 

Je że li mło dzi Po la cy znaj dą
w koń cu za trud nie nie, czę sto
otrzy mu ją niż sze pen sje niż te
na ja kie za słu gu ją. Przyj mu ją
sta no wi ska nie zgod ne z ich wy -
kształ ce niem i de cy du ją się na
gor sze wy na gro dze nie by le by
tyl ko otrzy mać pra cę. Eko no mi -
ści za u wa ża ją, że oso by mło de
któ re przez dłu gi czas po zo sta -
wa ły na bez ro bo ciu, czę sto tra -
cą pew ność sie bie, bo ją się ry -
zy ka aby zna leźć lep szą pra cę
i lep sze go pra co daw cę co ci osta -
t ni skrzęt nie wy ko rzy stu ją.

W oczekiwaniu na cud
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Badania CBOS
pokazują, 
że dwóch 
na pięciu
studentów
i uczniów
planuje wyjazd
zagranicę,
czyli 34
procent ludzi
w wieku 
18 – 25 lat
zamierza
pracować poza
krajem. 34 % 

lu dzi w wie ku 18 – 25 lat 
za mie rza pra co wać 
po za kra jem



Mło dzi wy jeż dża ją
Ba da nia CBOS po ka zu ją, że dwóch

na pię ciu stu den tów i uczniów pla nu -
je wy jazd za gra ni cę, czy li 34 pro cent
lu dzi w wie ku 18 – 25 lat za mie rza
pra co wać po za kra jem. Co się sta nie
z pol ską gos po dar ką je że li ci mło dzi
lu dzie swo je pla ny wpro wa dza w czyn?
Ma ją do brą po zy cję star to wą.

Są mło dzi, zna ją ję zy ki, a szlak prze -
tar ły im mi lio ny ro da ków któ rzy w cią -
gu osta t nich lat wy je cha li z kra ju.

W Pol sce ży je obec nie oko ło 4 mi -
lio nów lu dzi w wie ku 18-25 lat. Je że -
li spo ra ich część opu ści ła by nasz kraj,
cze ka nas wiel ka lu ka, a wła ści wie wy -
rwa de mo gra ficz na. Na pol ski ry nek
pra cy wcho dzi ło by co raz mniej mło -
dych lu dzi. Ilość skła dek wpła ca nych
do ZUS któ ry fi nan su je wy pła ty rent
i eme ry tur znacz nie się zmniej szy, co
bar dzo utrud ni zbi lan so wa nie się bu -
dże tu pań stwa. W ten spo sób mo że -
my stra cić wy kształ co ną, za rad ną, naj -
bar dziej kre a tyw ną i war to ścio wą
część na sze go mło de go po ko le nia. Te
stra ty bę dą nie do odro bie nia.

W lu tym te go ro ku spa dły re al ne
pła ce. Wpraw dzie te o re tycz nie wy na -
gro dze nia tro chę wzro sły, ale „wchło -
nę ła” je in fla cja. Prze wi du je się, że do -
cho dy bu dże to we mo gą być w tym
ro ku mniej sze o kil ka na ście mi liar -
dów zło tych.

Mi ni ster stwo Pra cy i Po li ty ki Spo -
łecz nej roz po czy na pi lo taż no we go
pro gra mu ak ty wi zu ją ce go ry nek pra -
cy mło dych lu dzi. Ma ją być wpro wa -
dzo ne spe cjal ne bo ny sta żo we na pod -
sta wie któ rych przez pier wsze pół
ro ku za trud nie nia urzę dy pra cy bę dą

po kry wa ły wy na gro dze nia i skład ki
spo łecz ne sta ży sty. Re sort pla nu je tak -
że wpro wa dze nie spe cjal ne go bo nu
„na za sie dle nie, któ ry ma po móc mło -
de mu pra cow ni ko wi w roz po czę ciu
pra cy po za miej scem za miesz ka nia”.
Z ko lei bo ny na szko le nia ma ją słu żyć
pra cow ni kom w zdo by ciu kon kret -
nych umie jęt no ści za wo do wych.

Pro gra my pi lo ta żo we wpro wa dzo -
ne bę dą w czer wcu i trwać przez ca ły
rok.

Czy zmniej szą licz bę bez ro bot nych
mło dych lu dzi w Pol sce – zo ba czy my.

KKaa  rroo  llii  nnaa  TToomm  cczzaakk
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Gdy dziec ko za czy na go rzej
ra dzić so bie w szko le, w do mu
stro ni od od ra bia nia lek cji, bar -
dzo nie chęt nie cho dzi na lek cje,
ro dzi ce za sta na wia ją się nad po -
wo dem ta kie go sta nu rze czy.
Czy ma ja kieś prob le my, czy coś
się dzie je, a mo że za cho ro wa ło?
– prze cho dzi im przez myśl. Jed -
nym z wie lu wy jaś nień trud no -
ści dziec ka w na u ce mo że być
dys lek sja. Czym ona jest? Ja kie
są jej wczes ne sym pto my? Jak
ją od róż nić od zwy kłe go le ni -
stwa czy prob le mów in nej na tu -
ry? Od po wiedź na te py ta nia
znaj dzie my po ni żej.

Dys lek sja cóż to jest?
Dys lek sja to mod ne dziś po ję -

cie, nad u ży wa ne nie mal tak czę -
sto jak ter min ADHD. Gdy za u -
wa ża się u dziec ka trud no ści
w na u ce ję zy ka czy ma te ma ty -
ki, je śli nie wie się, co je po wo -
du je, da je się mu ety kiet kę 
ob i bo ka lub dys lek ty ka – w za -
leż no ści od te go, ile cza su po -
świę ca na na u kę. Jed nak trud -
no ści w na u ce ła two jest
od róż nić od zwy kłe go le ni stwa. 

Pa mię taj my, że dys lek sją roz -
wo jo wą na zy wa my spe cy ficz ne
trud no ści w na u ce czy ta nia i pi -
sa nia, a tak że li cze nia u dzie ci,
któ re oka zu ją pra wi dło wy roz -
wój in te lek tu al ny, nie wy ka zu -
ją po waż nych cho rób ne u ro lo -

gicz nych czy du żych wad wzro -
ku lub słu chu. Oczy wi ście dzie -
ci te mu szą być przy oka zji oto -
czo ne od po wied nią opie ką
dy dak tycz ną – sto so wa ne po -
win ny być wo bec nich stan dar -
do we me to dy na u cza nia – oraz
wy cho waw czą, za rów no
w szko le i w do mu. 

Dys lek sja roz wo jo wa obej -
mu je kil ka ro dza jów za bu rzeń:
n dys lek sję – trud no ści w czy -

ta niu, prze ja wia ją ce się za -
bu rze nia mi tem pa i tech ni -
ki czy ta nia, jak i stop nia
ro zu mie nia tre ści;

n dy sor to gra fię – trud no ści
z opa no wa niem po praw nej
pi sow ni (m.in. błę dy or to -
gra ficz ne mi mo do brej zna -
jo mo ści za sad pi sow ni);

n dys gra fię – ni ski po ziom gra -
ficz ny pis ma (dziec ko ca ły
czas, po mi mo upły wu cza su,
brzyd ko pi sze ko śla wy mi li -
te ra mi o róż nej wiel ko ści
i nie wła ści wej wy so ko ści);

n dy skal ku lię – prob le my w na -
u ce ma te ma ty ki (m.in. trud -
no ści w oce nia niu, co jest
mniej sze a co wię ksze, po rów -
ny wa niem li czeb no ści zbio -
rów, po ję ciem licz by, itd.).
Ozna cza to, że u dys lek ty ka

trud no ści w czy ta niu mo gą łą -
czyć się z kło po ta mi w pi sa niu,
czy/i w li cze niu. 

Czy moż na prze wi dzieć,
że dziec ko mo że cier pieć
na dys lek sję 

Wie le osób my śli, że dys lek sja
nie mo że do tknąć ich po cie chy.
Gdy za u wa ża ją pier wsze prob -
le my w na u ce, zwa la ją wi nę na
le ni stwo dziec ka, je go prze mę -

cze nie, roz ko ja rze nie, śla ma zar -
ność czy po pro stu nie har mo nij -
ny roz wój lub skłon no ści ro dzin -
ne (np. jest jak ta ta, dzia dek).
Z te go po wo du czę sto prze o cza
się pier wsze ob ja wy dys lek sji. 

Wy star czy jed nak od po wie -
dzieć so bie na kil ka py tań mó -
wią cych, czy po cie cha:
n uro dzi ła się w wy zna czo nym

cza sie?
n mia ła wła ści wą wa gę uro dze -

nio wą? 
n przy szła na świat bez kom pli -

ka cji? 
n nie ra czko wa ła lub ra czko wa -

nie wy cho dzi ło jej nie zbyt do -
brze? 

n a mo że uczy ła się cho dzić
w cho dzi ku? 

n ile pun któw w ska li Ap gar
przy zna no jej po uro dze niu
– sześć lub mniej? 

n nie chęt nie ry su je i roz wią zu -
je re bu sy? 

n ła two na u czy ła się ja zdy na
ro we rze? 

n ma kło po ty z utrzy ma niem
rów no wa gi? 

n za czę ła mó wić póź niej niż in -
ne dzie ci? 

n ma bra ta, sio strę, ro dzi ców ze
zdia gno zo wa ną dys lek sją? 
A póź niej do kład nie ob ser wo -

wać roz wój na sze go dziec ka. To
poz wo li trosk li wym ro dzi com
wy ła pać wczes ne ob ja wy dys lek -
sji u dziec ka.

Uwa ga. Spe cy ficz ne trud no ści
w czy ta niu i pi sa niu ujaw nią się
w ca łej oka za ło ści do pie ro po 10
ro ku ży cia – wte dy moż na po -
sta wić jed noz nacz nie dia gno zę.
Jed nak już w wie ku przed szkol -
nym moż na do strzec nie któ re
ob ja wy ce chu ją ce tzw. dzie ci ry -

Czym jest dysleksja rozwojowa?
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zy ka dys lek sji. Dla cze go? Bo wiem
w przed szko lu, na tle wię kszej gru py,
ich osią gnięć pla stycz nych czy pod -
czas wspól nej za ba wy, wy raź niej sze
sta ją się wszel kie nie do cią gnię cia i od -
stęp stwa od nor my, np.: 
n opóź nio ny roz wój mo wy (prze krę -

ca nie słów, prze sta wia nie sy lab, my -
le nie spół gło sek, np. p – b, t – d.); 

n ma ła spraw ność i ko or dy na cja ru -
chów pod czas za baw ru cho wych,
sa mo ob słu gi (nie umie za pi nać gu -
zi ków swe ter ka czy wią zać bu tów),
ry so wa nia i pi sa nia (brzyd kie pis -
mo); 

n wa dli wa wy mo wa, trud no ści z wy -
po wia da niem zło żo nych słów, błę -
dy gra ma tycz ne; 

n trud no ści z ukła da niem puz zli i pro -
stych ukła da nek, od twa rza niem
wzo rów gra ficz nych, wy ko rzy sty -
wa niem w ry sun kach fi gur ge o me -
trycz nych (pro sta, ko ło, kwa drat,
trój kąt);

n obu ręcz ność; 
n my le nie pra wej i le wej rę ki; 
n trud no ści w czy ta niu po mi mo do -

brej in te li gen cji oraz bra ku za nied -
ba nia śro do wi sko we go i dy dak tycz -
ne go; 

n trud no ści z opa no wa niem po praw -
nej pi sow ni: pis mo zwier cia dla ne,
my le nie li ter po dob nych pod wzglę -
dem kształ tu (p-b-d-g), li ter od po -
wia da ją cych gło skom zbli żo nym fo -
ne tycz nie, opusz cza nie li ter, błę dy
or to gra ficz ne po mi mo zna jo mo ści
za sad or to gra fii;

n prob le my z wy róż nia niem ry mów,
ucze niem się wier szy ków, z za pa -
mię ty wa niem se rii nazw – dni ty -
god nia, pór ro ku. 

Pa mię taj my, że nie każ de dziec ko,
któ re ma te kło po ty, mu si mieć dys -
lek sję. To kwe stia na tę że nia ob ja wów.
Dla te go, gdy coś nas za nie po koi, nie
sta wiaj my sa mi dia gnoz, lecz udaj my
się do spe cja li sty. Pa mię taj my, że na -

sze gdy ba nia swo ją drogą, lecz to, czy
na sze dziec ko ma dys lek sję stwier dzić
moż na je dy nie za po mo cą spe cja li -
stycz nych ba dań prze pro wa dza nych
przez pe da go gów, lo go pe dów i psy -
cho lo gów dzie cię cych. Przed wi zy tą
u nich po win niś my się udać z dziec -
kiem na kon tro lę słu chu i wzro ku. Po -
wyż sze sym pto my mo gą być za rów no
za po wie dzią dys lek sji, jak i nie do słu -
chu lub wa dy wzro ku.

Kon sek wen cje dys lek sji
Dla cze go tak waż ne jest

wczes ne wy kry cie dys lek sji
u dzie ci? Dla te go, że im szyb -
ciej zo sta nie zdia gno zo wa na,

tym prę dzej za cznie się jej prze -
ciw dzia łać. To nie cho ro ba, któ rą

się da wy le czyć. Dziec ko cier pieć bę -
dzie na to za bu rze nie do koń ca swo -
ich dni, jed nak dzię ki od po wied niej
te ra pii pe da go gicz nej mo że nie od czu -
wać te go dy skom for tu zbyt moc no
w ży ciu co dzien nym. 

Nie ste ty lu dzie, któ rzy nie zo sta li
ja ko dzie ci roz poz na ni ja ko dys lek ty -
cy, więc nie pod da no ich od po wied -
niej te ra pii ma ją w do ro sło ści prob le -
my z czy ta niem i zro zu mie niem tek stu
(np. źle prze czy ta ją na zwi ska go ści na
waż nym spot ka niu, nie zro zu mie ją za -
sad pod pi sy wa nej umo wy) oraz z pi -
sa niem (ich pis ma od ręcz ne go nie da
się prze czy tać). Jesz cze wię cej trud -
no ści do star cza ją im kło po ty z za pa -
mię ta niem oraz roz poz na wa niem dat
i go dzin, wy peł nie niem cze ków, prze -
le wów ban ko wych, ko rzy sta nie z ko -
mu ni ka cji miej skiej (np. po ja dą au to -
bu sem nu mer 18, a nie 81).

Mi mo, że do koń ca nie wie my, dla -
cze go ktoś cier pi na dys lek sję – czy
win ne jest dzie dzi cze nie te go ob cią -
że nia, czy nie pra wi dło wo ściach roz -
wo ju cen tral ne go ukła du ner wo we go
lub mi kro usz ko dze nia ko mó rek mó -
zgu w cza sie cią ży lub po ro du al bo za -
bu rze nia hor mo nal ne – pew ne jest jed -
no, im szyb ciej do strze że my się
nie po ko ją ce ob ja wy u dziec ka tym
sku tecz niej sza i ła twiej sza bę dzie po -
moc. 

Źró dło:
Ka ta rzy na Le wań ska-Tu kaj, Dys lek sja, o co w tym wszyst -
kim cho dzi?, wy daw nic two-pwn.pl
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Jeżeli myślisz, że Twoje dziecko ma problem

– nie czekaj 
zgłoś się do specjalisty 

Pedagog, logopeda i psycholog pomogą
zdiagnozować kłopoty Twojego dziecka.

www.centrumpomocyprawnej.be
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Ma ke li fe ea sier – brzmi
zna jo mo? Pew nie czy ta -
łeś blo ga cór ki pew ne -

go zna ne go po li ty ka. Nie ma on
wpraw dzie krzty wspól ne go
z uła twia niem ży cia, ale na zwa
jest na ty le chwyt li wa (lub au -
tor ka na ty le po pu lar na), że
przy cią ga ty sią ce zbłą ka nych
dusz, szu ka ją cych spo so bu na
gó ry brud nych na czyń i zi mo -
wo-wio sen ną de pre sję. Je śli 
naj no wsza ko lek cja Dio ra, pre -
zen to wa na na tej wy so kiej blon -
dyn ce, po że ra ją cej ka nap kę
z szyn ką i se rem, oh prze pra -
szam, z „pro sciut to i gruyère”
nie roz wią że tym ra zem wszyst -
kich two ich prob le mów, prze -
czy taj ten ar ty kuł. Mo że w nim
znaj dziesz od po wie dzi na nur -
tu ją ce cię py ta nia al bo wska zów -
ki na za osz czę dze nie cza su
i ener gii, któ rą bę dziesz mógł
spo żyt ko wać na przy kład na pik -
nik w par ku (bio rąc pod uwa gę
po go dę, po dej rze wam, że w pla -
nie bę dzie ra czej le pie nie bał wa -
na niż wci na nie ka na pek z pro -
sciut to i gruyère, po pi ja jąc
Be a u jo la is). Oto li sta czter dzie -
stu spo so bów na zha ko wa nie
włas ne go ży cia, wpi sa nie ko du
i gra nie na po zio mie ‘hard’ bez
wię ksze go tru du.
1. Za mroź wi no gro na i włóż je

do kie lisz ka z bia łym wi nem,
że by je och ło dzić, ale nie roz -
cień czyć.

2. Za miast kro ić po mi dor ki kok -
taj lo we po je dyn czo, roz łóż je
obok sie bie, przy kryj de ską
i prze krój wszyst kie na raz
jed nym po cią gnię ciem no ża.

3. Nie obie raj ziem nia ków przed
go to wa niem! Kie dy bę dą już
ugo to wa ne, za lej je zim ną wo -
dą i poz wól im po le żeć w niej
10-15 mi nut. Dzię ki te mu
skór ka ze jdzie z nich bez
prob le mu!

4. Po sma ruj so bie sto py an ty per -
spi ran tem przed in ten syw nym
cho dze niem lub bie ga niem.
W ten spo sób uchro nisz się
przed od ci ska mi, a zi mą two -
je sto py bę dą dłu żej ciep łe.

5. Ni cią den ty stycz ną ide al nie
po kro isz cia sto i mięk kie se -
ry. Po sta raj się wy brać nić
bez sma ko wą, chy ba że je steś
fa nem mię to wej moz za rel li.

6. Uży waj pa sty do zę bów do my -
cia przed nich świa teł w sa mo -
cho dzie. Efekt nie sa mo wi ty!

7. Spo sób na bły ska wicz ne
schło dze nie trun ku: owiń bu -
tel kę mo krym ręcz ni kiem pa -
pie ro wym i wstaw do za mra -
żal ni ka.

8. Roz płaszcz mak sy mal nie mię -
so mie lo ne przed wło że niem
go do za mra żal ni ka, szyb ciej
się od mro zi kie dy bę dzie po -
trzeb ne.

9. Po sma ruj śrub ki w oku la rach
bez bar wnym la kie rem do paz -
nok ci. Dzię ki te mu ni gdy nie
wy pad ną w naj mniej ocze ki -
wa nym mo men cie.

10. Przy klej ka wa łek taś my kle -
ją cej do ugry zie na ko ma ra.
Swę dze nie ustą pi.

11.Ewen tu al nie moż na też uci -
skać ugry zio ne miej sce by
zmniej szyć do pływ krwi, co
spo wo du je mniej sze pod raż -
nie nie skó ry.

12. By nie pła kać przy kro je niu
ce bu li za tkaj nos (na przy -
kład wa ci ka mi).

13. Przy trzy maj gwóźdź kla mer -
ką do su sze nia pra nia, dzię -
ki te mu obej dzie się bez bo -
lą cych, po o bi ja nych pal ców.

14. Użyj ko lo ro we go la kieru do
paz nok ci, aby ozna czyć swo -
je klu cze.

15. Su che szkła kon tak to we?
Zwilż lek ko po wie ki wo dą.

16. Po łóż drew nia ną łyż kę na
gar nku z wrzą cą wo dą,
w ten spo sób upew nisz się,
że żad na ciecz nie wy ki pi.

17. Ro biąc na leś ni ki lub plac ki,
wlej cia sto do bu tel ki po ke -
czu pie i wy ci skaj je bez poś -
red nio na pa tel nię. Ze ro za -
cie ków, mniej sprzą ta nia!

18.  Spo sób na spłasz czo ne ka -
nap ki: włóż buł kę do pu ste -
go okrąg łe go po jem ni ka po
pły tach CD. Nic się nie
zgnie cie! (Naj le piej na da ją
się do te go baj gle)

19. Za nim wy ciś niesz sok z cy -
try ny lub po ma rań czy po -
tur laj nią o blat, a bę dzie to
o wie le ła twiej sze i bar dziej
wy daj ne.

20. Nie ho du jesz szczy pior ku?
A po wi nie neś! Kie dy wy ko -
rzy stasz już kup ny pę czek,
włóż go do szklan ki z wo dą,
a po 12 dniach bę dziesz
mógł znów cie szyć się świe -
żą zie le ni ną!

21. Wio sen ny przy smak dla mi -
łoś ni ków żel ków: do kub ka
po jo gur cie wlej Spri te, do -
daj żel ki, włóż drew nia ny pa -
ty czek i za mroź.

22. Prob lem z na wle cze niem nit -
ki na ig łę? Użyj la kie ru do
wło sów by utwar dzić koń -
ców kę nit ki, pój dzie jak
z płat ka.

23. By z ła two ścią zdjąć gu mo -
we rę ka wi czki po trzy maj je
pod stru mie niem zim nej wo -
dy przez kil ka chwil.

24. Myj ok na z jed nej stro ny po -
zio mo a z dru giej pio no wo,
je śli po ja wią za cie ki bę dziesz
wie dzieć któ ra stro na wy -
ma ga po praw ki.

Make life easier
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25. Aby zmyć pla my so li ze skó rza -
nych bu tów prze trzyj je szmat ką
na siąk nię tą mie szan ką jed nej łyż -
ki oc tu i jed nej szklan ki wo dy.

26. By od blo ko wać za cię ty su wak
po trzyj go ołów kiem. Gra fit na -
wil ży ząb ki dzię ki cze mu ła twiej
się roz su ną.

27. Przy pa li ły ci się ciast ka? Włóż je
na do bę do szczel ne go po jem ni ka,
aby zmię kły. Po tym cza sie bę dą
go to we do je dzie nia.

28. By po zbyć się gu my do żu cia wplą -
ta nej we wło sy wy star czy po sma -
ro wać ją ma słem orze cho wym,
dzię ki te mu ła two się zsu nie.

29. By po zbyć się wo sku ze świecz ni -
ków włóż je do za mra żar ki na 20
mi nut. Wosk ze jdzie bły ska wicz nie.

30. Po kro je niu czos nku po trzyj dłoń -
mi o kran ze sta li nie rdzew nej,
a nie przy jem ny za pach znik nie. 

31. Jak od kle ić opor ne na klej ki? Pod -
grzej je su szar ką, dzię ki te mu klej
ustą pi.

32. Ko niec mar no wa nia świe żych ziół!
Po tnij je na ka wał ki, włóż do si li -
ko no wej for my na kost ki lo du, po -
lej oli wą i za mroź. Kie dy bę dą po -
trzeb ne po pro stu wrzuć zio ło wą
kost kę lo du na pa tel nię i ciesz się
świe ży mi zio ła mi!

33. Po trak tuj ziar na ka wy zło tym lub
srebr nym spray em i wy peł nij ni -
mi wa zon dla de ko ra cji.

34. Pa sta do zę bów usu wa drob ne ry -
sy ze szkła, a orze chy wło skie
z drew na.

35. Chcesz sa ma skom po no wać ko lor
la kie ru do paz nok ci? Wy mie szaj

róż ne ko lo ry cie ni do po wiek,
wsyp je do bez bar wne go la kie ru,
za kręć, po trząś nij i go to we!

36. By wa rzy wa i owo ce w lo dów ce za -
cho wa ły swo ją świe żość na dłu żej,
wy łóż dno pla sti ko we go po jem ni -
ka (w któ rym za zwy czaj trzy ma się
wa rzy wa) ręcz ni kiem pa pie ro wym,
któ ry po chło nie nad miar wil go ci.

37. Owo ce cy tru so we prze cho wuj
w lo dów ce. Sok z wy ciś nię tych po -
ma rań czy bę dzie od ra zu chłod ny
i go to wy do spo ży cia, a owo ce po -
zo sta ną świe że na dłu gi czas.

38. Nie idź na za ku py spo żyw cze 
je śli chce ci się jeść – uczu cie gło -
du spra wi, że za dzia łasz im pul -
syw nie i ku pisz wię cej nie po trzeb -
nych pro duk tów.

39. Je śli mu sisz za pa mię tać czyjś nu -
mer te le fo nu (al bo ja ki kol wiek in -
ny ciąg liczb) wy o braź so bie, że
opro wa dzasz ko goś po swo im do -

mu i w każ dym miej scu któ re ko -
lej no od wie dzasz umieść cyf rę, któ -
ra ci się po tem z czymś sko ja rzy (na
przy kład ilość lamp, wiek osób na
zdję ciu, tem pe ra tu ra na ter mo me -
trze al bo nu mer stro ny, na któ rej
otwar ta by ła książ ka). To dzia ła.

40. Wy tnij tę li stę i po wieś ją w wi docz -
nym miej scu, abyś za wsze miał do -
stęp do tych pro stych roz wią zań.

Je śli za sto su jesz się do tych re guł,
two je ży cie sta nie się o wie le prost sze
i przy jem niej sze. Bę dziesz miał wię -
cej cza su na waż niej sze spra wy, ta kie
jak roz ryw ka, hob by czy spę dza nie
cza su z bli ski mi. Bę dziesz wy rzu cał
mniej je dze nia, dzię ki cze mu za osz -
czę dzisz nie ma łą su mę pie nię dzy i bę -
dziesz bar dziej przy jaz ny dla śro do -
wi ska. Cze góż chcieć wię cej? Tak,
wiem, każ dy za wsze chce wię cej. Nie -
któ rzy chcą wię cej miej sca na ka na -
pie, wię cej ke czu pu na ka nap kach,
wię cej płat ne go ur lo pu. In ni z ko lei
mniej: mniej ko le jek, mniej po ra żek
pol skiej re pre zen ta cji i mniej śnie gu
w mar cu. Wszy scy jed nak łak nie my
wie dzy, ła twych roz wią zań i po moc -
nych dło ni. Dla te go bierz cie kla wia -
tu ry w dło nie i pisz cie o tym wszyst -
kim, cze go chcie li by ście się do wie dzieć
na aann  ttwweerr  ppiiaa  ppoo  ppooll  sskkuu@@ggmmaa  iill..ccoomm
z do pi skiem: ddllaa  MMaa  ggddaa  llee  nnyy. Naj bar -
dziej bły skot li wi czy tel ni cy znaj dą od -
po wie dzi na swo je py ta nia już w ko -
lej nym nu me rze!

Źró dło: www.pin te rest.com, www.spry cia rze.pl

MMaa  ggddaa  llee  nnaa  GGaa  ttoo  NNee  ggrroo
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H i sto ria tej lal ki jest tak fa scy -
nu ją ca jak ka rie ra któ rą zro bi -
ła. Co ro ku na wios nę naj bar -

dziej roz poz na wal na lal ka na świe cie
ob cho dzi swo je uro dzi ny. 

Jak się to wszyst ko za czę ło?
W la tach 50 – tych ubieg łe go stu le -

cia miesz ka ją ca w Ame ry ce Ruth Han -
dler ma ma kil ku let niej Bar ba ry za wa -
ży ła, że cór ka nie ba wi lal ka mi
– bo ba sa mi (tyl ko ta kie by ły do stęp -
ne na ów czes nym ryn ku), ale ubie ra
pa pie ro we la le przed sta wia ją ce do ro -
słe ko bie ty. Po my śla ła, że war to by
stwo rzyć lal kę, któ rą dziew czyn ki
mog ły by prze bie rać i na da wać jej ro -
le do ro słych. Traf chciał, że mąż Ruth
był współ wła ści cie lem za baw kar skiej
fir my „Mat tel”. Pod su nę ła mu ten po -
mysł, ale wi zja stwo rze nia do ro słej
lal ki dla dzie ci nie wzbu dzi ła w nim
en tu zjaz mu. W 1956 ro ku pod czas ro -
dzin nych wa ka cji w Eu ro pie, na wy -
sta wie skle po wej w szwaj car skiej Lu -
cer nie Ruth za u wa ży ła lal kę – Lil li,
wzo ro wa ną na ko mik sach dla do ro -
słych. Ku pi ła kil ka ta kich la lek i za -
bra ła je ze so bą do Sta nów Zjed no czo -
nych. I tak się wszyst ko za czę ło.

Lil ly
Na ro dzi ła się na ła mach nie miec -

kie go tab lo i du „Bil – Ze i tung” w 1952
ro ku. By ła ele gan cka, mia ła kla sę,
wdzięk i mod ne stro je. Z nie win ną
bu zią anioł ka i za dar tym no skiem
ocie ka ła sek sem Przez dzie więć lat
nie scho dzi ła z ła mów ga ze ty, by ła
obiek tem west chnień mę skiej czę ści
czy tel ni ków i po wo dem za zdro ści
dam skiej. Ja wi ła się ja ko po stać jak
na tam te cza sy bez pru de ryj na, wy -
zwo lo na i wy jąt ko wo in te li gen tna.
Aż wresz cie do cze ka ła się swo je go
od po wied ni ka w po sta ci lal ki z dłu -
gi mi wło sa mi zwią za ny mi w koń ski
ogon, moc nym ma ki ja żem i po ma lo -
wa ny mi na czer wo no paz nok cia mi.
Pro du ko wa no ją w dwóch roz mia -
rach: 30 i 19 cen ty me trów i obie wer -
sje jak na tam te cza sy by ły sto sun -
ko wo dro gie. Ja ko do da tek, czy
śmiesz ny pre zent, sprze da wa na by -
ła w ba rach i skle pach z ty to niem.
Tak by ło do cza su, gdy nie za in te re -
so wa ły się nią ma łe dziew czyn ki. Wte -
dy roz po czę ło się sza leń stwo pod ha -
słem Lil ly. Skle po we pół ki ugi na ły
się od do mo wych me bel ków, ubio rów
na każ dą oka zję od ko stiu mów ką -
pie lo wych po czą wszy, na stro jach
wie czo ro wych koń cząc. Lal ka sta ła
się za baw ką nu mer je den i by ła bez -
kon ku ren cyj na.

Bar bie
Ale wróć my do Bar bie. Po po wro cie

do do mu z po mo cą in ży nie ra Jac ka
Ry a na, Ruth roz ło ży ła Lil ly na czyn -
ni ki pier wsze, na stęp nie opra co wa ła
no wy ima ge nie miec kiej lal ki i na zwa -
ła ją Bar bie na cześć swo jej cór ki Bar -
ba ry. Pra ce nad ame ry kań ską wer sją
trwa ły kil ka lat, a po ich za koń cze niu
Bar bie róż ni ła się nie co od swo jej po -
przed ni czki. Mia ła wię kszy biust, wło -
sy wy ra sta ją ce z ca łej gło wy oraz zdej -
mo wa ne bu ty i kol czy ki (w wer sji
nie miec kiej by ły one na ma lo wa ne).
Jej de biut przy padł na dzień 9 kwiet -
nia 1959 ro ku, kie dy to mia ły miej sce
Ame ry kań skie Mię dzy na ro do we Tar -
gi Za ba wek w No wym Jor ku. Fir ma
„Mat tel” by ła pew na suk ce su i w bar -
dzo krót kim cza sie wy ku pi ła pra wa
do nie miec kiej lal ki o któ rej dziś nikt
nie pa mię ta. Jed nak nie spe cjal nie ten
de biut ryn ko wy się udał. Na fi li gra -
no wą lal kę ubra ną w czar no – bia ły
ko stium ką pie lo wy ma ło kto zwra cał
uwa gę. Sy tu a cja uleg ła ra dy kal nej
zmia nie, gdy w te le wi zji uka za ła się
re kla ma Bar bie i po stać lal ki sta ła się
sen sa cja. La wi na ru szy ła, a suk ces
rze czy wi ście był osza ła mia ją cy. 

Pier wsza lal ka Bar bie po ja wi ła się
w skle pach w dwóch wer sjach – ja ko
blon dyn ka i bru net ka, ubra na w bia -
ło-czar ny ko stium ką pie lo wy i czar ne
klap ki. Do dat ko wy mi ozdo ba mi by ły
pla sti ko we oku la ry sło necz ne z nie -
bie ski mi szkieł ka mi. W cią gu pier -
wsze go ro ku fir ma „Mat tel” sprze da -
ła po nad 350 ty się cy la lek a pań stwo
Han dle ro wie sta li się mi lio ne ra mi.

Iko na pop kul tu ry
Od po cząt ku swo jej ka rie ry Bar bie

prze szła licz ne me ta mor fo zy, za wsze
na cza sie i w zgo dzie z tren da mi mo -
dy. Pro mo wa ła mo del ko bie ty wol nej,
wy kształ co nej, wy ko nu ją cej naj róż -
niej sze za wo dy. By ła mię dzy in ny mi
astro na ut ką, chi rur giem, ar che o lo -
giem i ste war des są. Od cza su pier -
wszej pro duk cji dwa ra zy zmie nia no
jej twarz. Po cząt ko wo lal ka spo glą da -
ła w dół i do pie ro w la tach 70-tych
otwo rzy ła cał ko wi cie oczy i za czę ła
pa trzeć pro sto przed sie bie. Pier wsze
lal ki spra wia ły wra że nie nie śmia łych
i za gu bio nych, jed nak z bie giem cza -
su sta ły się co raz pew niej sze sie bie.

Dzi siej sza Bar bie to sin giel ka, ma
za wód, dom, sa mo chód i jest cał ko wi -
cie sa mo wy star czal na. To je den z pro -
duk tów ma so wej po pkul tu ry tak jak
Co ca – co la czy Mc Do nalds, je dy na
za baw ka któ rej świat od da je ta kie ho -
no ry.

W 1974 ro ku część Ti mes Squ a re
w No wym Jor ku na ty dzień zmie nio -
no na Bar bie Bul war.

Bar bie gra w fil mach i ma pro fil na
Fa ce bo o ku, gdzie dzie li się swo ją fi -
lo zo fią ży cio wą ze słyn nym po wie dze -
niem „ma rze nia się speł nia ją” na cze -
le. Pod szyl dem Bar bie wy da je się
książ ki, gry kom pu te ro we, ak ce so ria,
me bel ki, sa mo cho dy dla la lek, kos me -
ty ki i ubra nia a tak że fil my z któ rych
obec nie naj po pu lar niej sze to: „Bar bie
Księż ni czka i Pio sen kar ka”, „Wróż ko -
lan dia” i „Ko lek cja Księż ni czek”. Swo -
je 50 uro dzi ny (w 2009 ro ku) lal ka ob -
cho dzi ła wy jąt ko wo. Jak przy sta ło na
gwia zdę, im pre zę uro dzi no wą uświet -
ni ło mnó stwo go ści, a spe cjal ny po -
kaz mo dy przy go to wa ło 50 naj słyn -
niej szych świa to wych pro jek tan tów.

Tro chę fak tów i sta ty sty ki
n Na zy wa się Bar bie Mil li cent Ro berts

i po cho dzi z Wil lows w sta nie Wi -
scon sin, gdzie uczęsz cza ła do szko -
ły.

n Ma trzy młod sze sio stry: Skip per,
Sta cie i Chel sea.

n Jej chło pak Ken swo je imię do stał
po sy nu Ruth i El lio ta Han dle rów

n Bar bie i Ken ze rwa li ze so bą w Wa -
len tyn ki 2004 ro ku, po 43 – let nim
związ ku, ale od pew ne go cza su
znów są pa rą.

n Od 1959 ro ku dla Bar bie, Ke na ich
przy ja ciół i zna jo mych wy pro du ko -
wa no po nad mi liard kre a cji, na co
fir ma „Mat tel” zu ży ła oko ło 100 mi -
lio nów me trów ma te ria łu.

n Naj le piej sprze da ją cym się mo de -
lem Bar bie by ła lal ka To tal ly Ha ir
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Bar bie z 1992 ro ku z wło sa mi do
ko stek.

n Eg zem plarz ory gi nal nej lal ki z 1959
ro ku kosz tu je po nad 27 ty się cy do -
la rów.

n Ko lek cjo no wa nie la lek Bar bie jest
dru gim po zbie ra niu zna czków naj -
po pu lar niej szym hob by w Sta nach
Zjed no czo nych.

n Od mo men tu stwo rze nia Bar bie lal -
ki sprze da ły się w ilo ści po nad mi -
liar da eg zem pla rzy. Do stęp ne są
w 150 kra jach na świe cie.

n We dług pro du cen tów co trzy se kun -
dy gdzieś na świe cie sprze da je się
jed na lal ka Bar bie.

n Na stro nie in ter ne to wej Bar bie -
Girls.com za re je stro wa nych jest po -
nad 18 mi lio nów użyt kow ni ków
z ca łe go świa ta.

n Bar bie ma 29,2 cen ty me try wzro -
stu, wa ży 198,5 gra mów.

n Pier wszym jej zwie rząt kiem był koń
o imie niu Dan cer, a oprócz te go lal -
ce to wa rzy szy ło 50 zwie rzą tek
w tym: psy, ko nie, ku cy ki, ko ty,
szym pans, pa pu ga, ży ra fa i in ne.

n Do tej po ry Bar bie re pre zen to wa ła
50 róż nych na ro do wo ści.

n Aby stwo rzyć je den mo del lal ki wraz
ze stro jem po trze ba 100 lu dzi: ar -
ty stów, pro jek tan tów, sty li stów
i szwa czek.

n Ko stiu my dla Bar bie przy go to wy -
wa ło po nad 70 sław nych pro jek tan -
tów mo dy.

n Dziew czyn ki w wie ku od 2 do 6 lat
po sia da ją śred nio 12 la lek.

Kon tro wer sje i wpad ki
Bar bie jest ko cha na na ca łym świe -

cie, ma jed nak licz ną gru pę prze ciw -
ni ków. Jest uwiel bia na przez dzie ci
i nie lu bia na przez do ro słych.

Od po cząt ku jej ka rie ry pa da ły za -
rzu ty, że jest za chu da i wpę dza dziew -

czyn ki w ano rek sję. Wy śmie wa no jej
nie na tu ral nie cien ką ta lię, cho ciaż
pro du cent tłu ma czył, że jest to spo -
wo do wa ne ko niecz no ścią ukry cia
w pa sie wszel kich za pi nek i gu zi ków.

Spo rym prob le mem by ły jej wy mia -
ry (36-18-33), któ re ozna cza ją, że gdy -
by lal ka ży ła, nie mog ła by sa mo dziel -
nie stać i swo bod nie fun kcjo no wać.
W 1999 ro ku fir ma „Mat tel” zmie ni ła
wy gląd lal ki two rząc po stać o bar dziej
na tu ral nych wy mia rach.

W 1967 ro ku na skle po wych pół -
kach zna laz ła się pier wsza lal ka mu -
rzyn ka – Fran cie AA, któ ra z miej sca
zo sta ła uzna na za ob jaw ra siz mu. Nie
mia ła bo wiem cech cha rak te ry stycz -
nych dla tej gru py, czy li sze ro kie go
no sa i warg.

W 1997 ro ku fir ma „Mat tel” wy pu -
ści ła na ry nek dwie – jak się póź niej
oka za ło – bar dzo nie u da ne lal ki. Pier -
wszej z nich – czar no skó rej Oreo Af ro -
a me ry ka nie za rzu ca li, że „jest czar na
na ze wnątrz, a w środ ku bia ła i ca ła ich
spo łecz ność zboj ko to wa ła ten wy rób.
Dru ga lal ka Bec ky sie dzia ła na ró żo -
wym wóz ku in wa lidz kim. Do jej klę ski
przy czy nił się pe wien sie dem na sto la -
tek, któ ry słusz nie za u wa żył, że „nie
mie ści się ona do win dy Do mku Ma -
rzeń Bar bie”, na co pro du cent za re a go -
wał na tych miast oświad cza jąc, że tak
prze pro jek tu je do mek, aby Bec ky mog -
ła w nim wy god nie miesz kać.

Trzy la ta póź niej, me dia na ca łym
świe cie za mie ści ły in for ma cję, że sta -
re wi ny lo we lal ki mo gą wy dzie lać nie -
bez piecz ne dla zdro wia che mi ka lia.
Wpraw dzie na u kow cy nie po twier dzi -
li tych do nie sień, jed nak fir ma „Mat -
tel” na wszel ki wy pa dek po sta no wi ła
pro du ko wać lal ki z no wo czes ne go pla -
sti ku, a ich gło wy z PCV.

W Ira nie za spra wą tam tej szej po -
li cji oby cza jo wej nie poz wo lo no sprze -

da wać Bar bie, po nie waż „jej ubiór, ma -
ki jaż i wy zy wa ją cy spo sób by cia go -
dzi w za sa dy is la mu”. W 2003 ro ku na
arab ski ry nek wpro wa dzo no mu zuł -
mań skie od po wied ni ki lal ki za ak cep -
to wa ne przez wła dze, któ re jed nak nie
spo do ba ły się naj młod szym klien -
tkom. 

Od sa me go po cząt ku swo je go ist -
nie nia Bar bie by ła ostro kry ty ko wa -
na przez śro do wi ska fe mi ni stek któ -
re za rzu ca ły jej, że jest zbyt ide al na
i miesz ka w zbyt ide al nym świe cie.
Nie sprzą ta, nie go tu je, za to cią gle
cho dzi na za ku py, ba sen i spo ty ka się
z przy ja ciół mi. Mię dzy jej świa tem
a świa tem rze czy wi stym jest ogrom -
na prze paść, a nie ste ty ona jest wzo -
rem dla wie lu mi lio nów dziew czy nek
i to ona dyk tu je mo dę oraz pro po nu -
je wzor ce. 

Czas dzia ła na ko rzyść Bar bie. Cho -
ciaż na ryn ku do stęp ne są wiel kie ilo -
ści naj róż niej szych za ba wek, lal ka nie
stra ci ła swo jej atrak cyj no ści i chy ba
nic nie jest w sta nie za chwiać jej po -
zy cji. Za czy na ła ja ko lal ka z ko mik su,
a te raz kró lu je na pół kach z za baw ka -
mi i w me diach. Za wład nę ła wy o braź -
nią mi lio nów dziew czy nek na ca łym
świe cie.

Dzi siaj fir ma „Mat tel” to ogrom ny
kon cern sprze da ją cy li cen cje in nym
fir mom, a Bar bie to ca ły prze mysł z fir -
mo wy mi skle pa mi. Przez te wszyst -
kie la ta od mo men tu swo je go ryn ko -
we go de biu tu dzię ki po mo cy szta bu
spe cja li stów od mar ke tin gu i re kla -
my sta ła się wzo rem do na śla do wa nia
oraz sym bo lem rów no u praw nie nia
i to le ran cji. I jest to bez wąt pie nia je -
den z naj wię kszych ryn ko wych suk -
ce sów na świe cie.

BBaarr  bbaa  rraa  KKaa  mmiińń  sskkaa

Domek dla Barbie oraz filmy
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Spo sób na zło dzie ja
Wła ści ciel skle pu z ar ty ku ła mi elek -

trycz ny mi na pół no cy Włoch od sied -
miu lat miesz ka w swo im skle pie i to -
wa rzy szą mu bez przer wy dwa psy ra sy
pit bul. Wcześ niej, od wie lu lat sklep
był obiek tem wy jąt ko wo zuch wa łych
wła mań i kra dzie ży, a wszyst kie środ -
ki bez pie czeń stwa i za bez pie cze nia nic
nie da ły. Nie po mog ły na wet sta lo we
drzwi. Gdy oka za ło się, że stra ty po -
nie sio ne w wy ni ku kra dzie ży prze kro -
czy ły kwo tę 50 ty się cy eu ro, wła ści ciel
po wie dział: ba sta i za miesz kał w skle -
pie. Od te go mo men tu ani ra zu nikt
nie pró bo wał się do nie go wła mać.

I o to cho dzi że by oso bi ście do glą -
dać swo je go biz ne su.

Le cze nie oty ło ści
Na ca łym świe cie zja wi sko oty ło ści

zwię ksza się w za stra sza ją cym tem -
pie. Do ty czy to rów nież ko tów. Aby
wyjść ich kło po tom z li nią na prze ciw,
w USA po wsta ła pier wsza na świe cie
kli ni ka le cze nia oty ło ści tych sym pa -
tycz nych ssa ków. Zwie rza ki bę dą
przyj mo wa ne przez le ka rzy z ame ry -
kań skie go Tufts Uni versity któ rzy bę -
dą po ma gać oko ło 600 ko tom rocz nie.
Po za tym pro wa dzo na bę dzie spe cjal -
na kam pa nia uświa da mia ją ca wła ści -
cie lom zwie rza ków, że oty łość u czwo -
ro no gów jest tak sa mo groź na jak
u lu dzi i pro wa dzi np. do cu krzy cy.

Kie dyś kot ki uga nia ły się za my sza -
mi, te raz ob ja da ją się kar ma mi z su -
per mar ke tów. Sto pa roś nie, brzuch
roś nie, pro por cje są jak by ły...

Re a li ty show po chiń sku
Rocz nie prze pro wa dza się w Chi -

nach ty sią ce eg ze ku cji, bo pra wo te -
go kra ju prze wi du je ka rę śmier ci aż
za 55 ro dza jów prze stępstw. W pro -
win cji He nan od pew ne go cza su
ogrom nym za in te re so wa niem te le wi -
dzów cie szy się re a li ty show w któ rym
au tor ka pro gra mu prze pro wa dza wy -
wia dy z ludź mi ska za ny mi na śmierć
tuż przed ich eg ze ku cją. W sa mych
Chi nach oglą da go po nad 40 mi lio nów
lu dzi. Do tej po ry prze pro wa dzo no już
po nad dwie ście ta kich roz mów. Au tor -
ka twier dzi, że „nie jest ani anio łem
ani dia błem, po pro stu za pi su je ich
stan du cha przed eg ze ku cją”. Pro gram
jest bar dzo po zy tyw nie oce nia ny przez
chiń skie wła dze któ re uwa ża ją, że jest
to do bry spo sób na od stra sza nie po -
ten cjal nych prze stęp ców. Jak do tąd
nie stwier dzo no jed nak sku tecz no ści
pro gra mu i ilość ska za nych na ka rę
śmier ci nie ma le je.

Za ma ło re a li ty...

Las Ve gas w Eu ro pie
W Hisz pa nii ma po wstać Eu ro ve gas

czy li eu ro pej skie cen trum ha zar du
i roz ryw ki. W Al cor con pod Ma dry -
tem zbu do wa ne zo sta ną ka sy na, ho -
te le, po la gol fo we i cen tra kon gre so -
we, a to wszyst ko na po wierz chni 750
hek ta rów. Po my sło daw cą tej ini cja ty -
wy jest ame ry kań ski ma gnat fi nan so -
wy Shel don Adel sdon, a jej koszt wy -
no si oko ło 17 mi liar dów eu ro.
Bur mistrz Al cor con uwa ża, że jest to
naj waż niej szy i naj am bit niej szy pro -
jekt na świe cie, a przy je go bu do wie
pra cę ma zna leźć pra wie 220 ty się cy
osób.

Mo że eu ro ha zard to do bry spo sób
na po ko na nie kry zy su gos po dar cze -
go w Hisz pa nii. Ale je śli ko goś stać
na Ve gas, to im da lej Las, tym mniej
drzew. Tam ła twiej scho wać gło wę
w pia sek.

Zło dzie je z wi del ca mi 
i od ku rza czem

We Fran cji czte rech ru muń skich
ban dzio rów (prze pra szam uczci wych
oby wa te li), ukra dło z ban ko ma tów po -
nad mi lion eu ro za po mo cą wi del ców.
Sche mat był pro sty. Naj pierw zło dzie -
je uży wa li kar ty do ban ko ma tu aby
po brać nie wiel ką su mę pie nię dzy. Kie -
dy ma szy na wy da wa ła go tów kę pa no -
wie w po wsta łą szpa rę wkła da li wi de -
lec i wy cią ga li z ban ko ma tów znacz ną
ilość pie nię dzy.

Nie mniej po my sło wi by li zło dzie je
okra da ją cy rów nież we Fran cji skle -
py ju bi ler skie, ale tych do tej po ry nie
uda ło się ani na mie rzyć, ani zam knąć.
Pod wy bra ne skle py z pi skiem opon
pod jeż dżał sa mo chód, wy ska ki wa li pa -
no wie w ko mi niar kach, jed nym ru -
chem młot ka roz bi ja li szy by wy sta wo -
we i od ku rza czem wsy sa li wszyst ko
co znaj do wa ło się na wy sta wie. Za nim
przy je cha ła po li cja, po zło dzie jach nie
by ło śla du.

A jed nak wy ra fi no wa na elek tro ni -
ka cią gle nie nad ą ża za pro stym na -
rzę dziem. Mo że już ktoś pla nu je zła -
mać kod młot kiem?

Wło ski spo sób 
na osz czę dza nie

Pra cow ni cy kin we Wło szech wpa -
dli na po mysł jak za ro bić w do bie kry -
zy su. Wy li czy li, że w przy pad ku 
dwu go dzin ne go fil mu dzię ki przy spie -
sze niu pro jek cji moż na za osz czę dzić
oko ło 6-7 mi nut. Po przez ta ki spo sób
osz czę dza nia nie uda się wpraw dzie
zor ga ni zo wać w cią gu jed ne go dnia
do dat ko wej pro jek cji, ale do sko na le
moż na wy peł nić tę lu kę re kla ma mi co

prze kła da się na wy mier ne ko rzy ści
fi nan so we. Po raz pier wszy spra wa uj -
rza ła świat ło dzien ne już przy pre mie -
rze „Ti ta ni ca” (czy li daw no te mu) i jak
do tej po ry wło skie zrze sze nie wła ści -
cie li kin nic nie zro bi ło. We dług nie -
zbyt uczci wych ope ra to rów, ide al nym
fil mem do szyb szej pro jek cji jest
„Wład ca pier ście ni”.

To jest do pie ro ki no ak cji! A swo ją
dro gą, cie ka we ile prze cięt nie kosz -
tu je sześć mi nut fil mu?

Dwu let ni kie row ca
W jed nej z miej sco wo ści na pół no -

cy Włoch, dwu let ni chłop czyk za brał
ma mie klu czy ki od sa mo cho du sto ją -
ce go przed do mem z za mia rem uda -
nia się na prze jaż dżkę. Wsiadł do au -
ta, włą czył sil nik i spo koj nie od je chał.
Po prze je cha niu mniej wię cej 50 me -
trów wpadł bo kiem au ta do ro wu, ale
na szczę ście nic mu się nie sta ło. Nie
od niósł ab so lut nie żad nych ob ra żeń.
Ma ma dziec ka nie od ra zu zo rien to -
wa ła się co się sta ło. Szu ka ła go w do -
mu i oko li cy gdy on tym cza sem je chał
so bie au tem jed ną z ulic w po rze po -
ran ne go szczy tu. Wez wa ni na miej sce
wy pad ku pra cow ni cy po go to wia nie
wie rzy li włas nym oczom gdy uj rze li
kto sie dział za kie row ni cą.

Z ta kim CV ła twiej o ka rie rę na to -
rach For mu ły 1.

Pa ki stań ska dziew czynka 
la u re at ką Na gro dy Nob la?

Po nad 300 ty się cy osób na ca łym
świe cie pod pi sa ło już pe ty cję w któ -
rej do ma ga ją się przy zna nia Po ko jo -
wej Na gro dy Nob la 15-let niej Ma la li
Yo u saf zai. Dziew czyn ka miesz ka w Pa -
ki sta nie w do li nie Swat opa no wa nej
przez ta li bów, a jak wia do mo ko bie ty
nie ma ją we dług nich pra wie żad nych
praw. Uczyć się mo gą tyl ko chłop cy,
a Ma la li nie mog ła się z tym po go dzić.
W wie ku 11 lat roz po czę ła pi sa nie blo -
ga na te mat dy skry mi na cji dziew cząt
i ko biet w do stę pie do edu ka cji. Is la -
mi ści po sta no wi li na u czyć ją po rząd -
ku i gdy Ma la li je cha ła szkol nym au -
to bu sem po strze li li ją w gło wę.
Prze ży ła cu dem i dziś jest w Wiel kiej
Bry ta nii, gdzie prze szła wy jąt ko wo
skom pli ko wa ną ope ra cję i jest du ża
szan sa, że bę dzie zdro wa.

Trzy ma my kciu ki, aby wy zdro wia -
ła i ży czy my Na gro dy Nob la. Mo że po
wie lu nie for tun nych wy bo rach
szwedz ka aka de mia po słu cha gło sów
in ter na u tów.

Na pod sta wie in for ma cji pra so wych
opra co wa ła KKaa  rroo  llii  nnaa  TToomm  cczzaakk

Ciekawostki
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Eu ro ab sur dy po pol sku
Ty god nik „Wprost” przed sta wił ma -

pę mar no traw stwa, chci wo ści i wy jąt -
ko wo głu pich po my słów, ja kie urze -
czy wist ni ły się w Pol sce za uni j ne
pie nią dze.

Po niż sze przy kła dy ide al nie pa su ją
do ką ci ka ab sur du, bo są tak ab sur -
dal ne, że aż trud no uwie rzyć.

Zim ne Ter my w Lidz bar ku
War miń skim

Miał być raj na zie mi. I to pra wie za
dar mo. Jac cu zi z ciep łą wo dą, otwar -
te i kry te ba se ny, Spa i mnó stwo wod -
nych atrak cji. Wspól na in we sty cja po -
wia tu lidz bar skie go i gmi ny Lidz bark
War miń ski od po cząt ku bu dzi ła po -
waż ne wąt pli wo ści, po nie waż ist nia ło
du że nie bez pie czeń stwo, że pod ziem -
na wo da wy do by wa na do po wsta ją -
cych ba se nów nie jest wy star cza ją co
ciep ła. Pier wsze od wier ty rze czy wi ście
po ka za ły, że nie jest. Ale obiekt już po -
wsta je i w 2014 ro ku bę dzie moż na się
ką pać. Bę dą to z pew no ścią jed ne z naj -
zim niej szych term na świe cie, al bo za -
rząd cy obiek tu za hor ren dal ne pie nią -
dze bę dą wo dę pod grze wać.
Roz bra ja ją ca jest wy po wiedź sta ro sty
lidz bar skie go któ ry stwier dził: „A to,
że wo da ma 21 stop ni (po win na mieć
30 °) to do brze, bo ta niej jest ją pod -
grzać niż ostu dzić”. Koszt ca łe go
przed sięw zię cia to na ra zie 100 mi lio -
nów zło tych, z cze go pra wie 70 mln to
do ta cja uni j na, ale to już in na baj ka.
Naj waż niej sze, że lo kal ni po li ty cy są
z sie bie bar dzo za do wo le ni.

Lot ni sko w Ba bi mo ście
Wła dze re gio nu zie lo no gór skie go

wpa dły na ge nial ny w swo jej pro sto -
cie po mysł, aby re ak ty wo wać nie czyn -
ne lot ni sko w Ba bi mo ście ko ło Zie lo -
nej Gó ry. I nie by ło by w tym
po sta no wie niu nic na gan ne go gdy by

nie fakt, że na od da nym już do użyt -
ku lot ni sku lą du je je den sa mo lot
dzien nie. W tym wy jąt ko wym obiek -
cie pra cu ją 93 oso by, a 120 bez ro bot -
nych skie ro wa no na rocz ny kurs,
gdzie uczą się za sad ob słu gi lot ni ska.
Wo je wódz ki Urząd Pra cy prze zna czył
na ten cel 750 ty się cy zło tych. De cy -
zja urzęd ni ków god na po chwa ły, ale
jest je den szko puł. Po za koń cze niu za -
jęć ci mło dzi lu dzie na dal po zo sta ną
bez ro bot ni i nikt nie otrzy ma pra cy
na lot ni sku któ re ob słu gu je je den sa -
mo lot. Z uni j nej do ta cji za ko lej ne10
mi lio nów zło tych wła dze lot ni ska za -
mon tu ją w Ba bi mo ście no wo czes ny
sy stem ILS uła twia ją cy lą do wa nie
w trud nych wa run kach jed ne mu sa -
mo lo to wi. Na stęp ne sześć mi lio nów
prze zna czą na no we ogro dze nie, że -
by le piej ob słu żyć wy jąt ko wo du żą
gru pę pa sa że rów.

Ca łej spra wie pi kan te rii do da je fakt,
że nie da le ko od Ba bi mo stu, na te re -
nie Nie miec po wsta je gi gan tycz ne
cen tral ne lot ni sko ma ją ce ob słu gi wać
ca ły te ren Nie miec co ozna cza, że Ba -
bi most na wię cej sa mo lo tów nie ma
co li czyć. Ale lot ni sko jest, a za rząd -
cy obiek tu już pla nu ją wy da wa nie ko -
lej nych mi lio nów na je go roz bu do wę.
Oczy wi ście za uni j ne pie nią dze.

Ja poń skie Spa w sto do le
Ten obiekt jest do sko na łym przy -

kła dem na po twier dze nie te zy, że ma -
rze nia się speł nia ją. Na wet te naj dziw -
niej sze. Otóż pe wien wła ści ciel fir my
trans por to wej prze wo żą cej to wa ry ti -
ra mi wy ma rzył so bie, że wy bu du je luk -
su so we Spa. W ra mach „po pra wy kon -
ku ren cyj no ści” wy peł nił wnio sek
i otrzy mał do ta cję z UE w wy so ko ści
1,49 mi lio nów zło tych. Pier wszy krok
do re a li za cji ma rze nia miał już za so -
bą. Ko lej nym by ło od ku pie nie od pew -
ne go rol ni ka sta rej sto do ły, prze nie -

sie niu jej w in ne
miej sce, a na stęp nie za -
trud nie niu naj lep szych
ar chi tek tów.

Ener gicz ny przed się -
bior ca po sta wił cen trum
od no wy, w któ rym moż -
na wziąć su chą ką piel
w go rą cym sia nie i ce -
dro wych wió rach.

Te o re tycz nie do ta cje
z Unii dla przed się bior -
ców po win ny uczy nić
z na sze go kra ju El do ra -
do, al bo przy naj mniej
dru gą Krze mo wą Do li -
nę. A tak ma my Spa
w sto do le.

Łódz ki Tram waj Re gio nal ny
Pro jekt, któ ry do fi nan so wa ła Unia

Eu ro pej ska prze wi dy wał po łą cze nie
Ło dzi z Pa bia ni ca mi i Zgie rzem. Łódz -
ki Tram waj Re gio nal ny już jeź dzi, ale
tyl ko w Ło dzi. Miał skró cić czas prze -
ja zdu, a tram wa je jeż dżą kil ka mi nut
dłu żej. Co wię cej, miesz kań cy mia sta
twier dzą, że wszyst kie tram wa je jeż -
dżą wol niej niż w 2001 ro ku. Przy -
stan ki mia ły być do sto so wa ne do po -
trzeb nie peł no spraw nych, ale
unie moż li wia ją sa mo dziel ne wje cha -
nie do tram wa ju bo są za ni skie. Do
nie któ rych przy stan ków do trzeć moż -
na je dy nie pod ziem ny mi scho da mi
z czym oso by nie peł no spraw ne na
pew no so bie nie po ra dzą. Koszt ca łe -
go przed sięw zię cia to oko ło 280 mi -
lio nów zło tych, z cze go ze środ ków
uni j nych wła dze mia sta otrzy ma ły
103 mi lio ny. Mia ło być szyb ko, kom -
for to wo i wy god nie, a są spóź nie nia,
utrud nie nia, zły układ przy stan ków
i sta re tram wa je. Czy li no we po sta -
re mu.

Au to stra do we ban kruc two
To chy ba naj bar dziej ja skra wy przy -

kład non sen su, ab sur du i mar no traw -
stwa. Bu do wa au to stra dy A1 mia ła
być mo to rem na pę do wym dla pol skich
firm. Tym cza sem wie le z nich zban -
kru to wa ło, a na au to stra do wym biz -
ne sie wzbo ga ca ją się in ni. Kon kret -
nie wy ko naw cy z Nie miec, Hisz pa nii
i Au strii. Na od cin ku bu do wa nej au -
to stra dy z To ru nia do gra ni cy z Cze -
cha mi pra cu je obec nie 14 za gra nicz -
nych wy ko naw ców i to oni zgar nia ją
śred nio 84 cen ty z każ de go eu ro wy -
da ne go na tę in we sty cję. Pol skich firm
jest za led wie trzy, bo resz ta ogło si ła
upa dłość. Bu do wa tej au to stra dy to
ciąg łe od cho dze nie wy ko naw ców, ban -
kruc twa, kie ro wa nie spraw do są du,
a prze de wszyst kim ogrom ne mar no -
traw stwo uni j nych środ ków. Każ dy
ko lej ny ki lo metr jest droż szy od po -
przed nie go, a koń ca nie wi dać. Czy to
tyl ko pol ska spe cjal ność?

To nie któ re z ab sur dal nych in we -
sty cji któ re po wsta ją w Pol sce za pie -
nią dze po dat ni ków i do ta cje z Unii Eu -
ro pej skiej. Fak tem jest, że nie tyl ko
w na szym kra ju do ta kich non sen sów
do cho dzi, ale nie jest to po wo dem dla
któ re go tak właś nie mu si być. Do tej
po ry wła dze w nie któ rych re gio nach
nie po tra fią sko rzy stać z uni j ne go do -
fi nan so wa nia i in we sty cji prze kuć
w re gio nal ny suk ces. A szko da.

MMaall  wwii  nnaa  KKoo  mmyysszz

Kącik absurdu
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Pod czas spot ka nia zor ga ni zo wa -
ne go przez Pol sko-Fla man dzką
Fe de ra cję Bu do wla nych w dniu

7 mar ca br., do ty czą cą ce go m.in. fał -
szy we go sa mo za trud nie nia, za sy gna -
li zo wa no brak do stęp nych w ję zy ku
pol skim wia ry god nych in for ma cji od -
noś nie do naj no wszych zmian w pra -
wie bel gij skim w ww. kwe stiach. 

Usta wa z dnia 25 sierp nia 2012 (Wet
tot wij zi ging van Ti tel XIII van de pro -
gram ma wet (I) van 27 de cem ber 2006,
wat de aard van de ar be id sre la ties be -
treft, B.S. 11.09.2012, zwa ną da lej
Usta wą o fał szy wym sa mo za trud nie -
niu), któ rej prze pi sy we szły w ży cie
w dniu 01.01.2013, wpro wa dzi ła znacz -
ne zmia ny w za kre sie kon tro li sto sun -
ków pra cy oraz sa mo za trud nie nia. 

Po wyż sze zmia ny w pra wie na le ży
umie ścić w kon tek ście wal ki rzą du
bel gij skie go z oszu stwa mi i nad u ży -
cia mi w sy ste mie ubez pie czeń spo łecz -
nych i po dat ko wym. Usta wa ta ma po -
ma gać de ma sko wać fał szy we sto sun ki
sa mo za trud nie nia, tj. ukry te sto sun -
ki pra cy, a jej ce lem jest m.in. usta le -
nie po dob nych za sad fun kcjo no wa nia
na ryn ku, a tak że po zba wie nie przed -
się biorstw sto su ją cych so cjal ny dum -
ping ko rzy ści wy ni ka ją cych z, zda -
niem usta wo daw cy bel gij skie go, 
z nie ucz ci wych prak tyk. 

Prze pi sy Usta wy o fał szy wym sa mo -
za trud nie niu od no szą się do sek to ra
bu do wla ne go (bo uw), sek to ra ochro -
ny (be wa kins- en/of toe zichtsdien -
sten), prze wo zu osób oraz dóbr na
rzecz osób trze cich za wy jąt kiem prze -
wo zu osób w za kre sie po go to wia ra -
tun ko we go oraz prze wo zu osób upo -
śle dzo nych (ver voer van goe de ren en
of per so nen), a tak że sek to ra sprzą -
ta nia (scho on ma ak). 

Usta wa ta wpro wa dza wzru szal ne
do mnie ma nie sto sun ku pra cy, przy
speł nie niu co naj mniej pię ciu z dzie -
wię ciu usta wo wo wpro wa dzo nych
kry te riów oraz wzru szal ne do mnie -
ma nie sto sun ku sa mo za trud nie nia
przy nie speł nie niu co naj mniej pię ciu
z tych kry te riów. 

Wzru szal ność te go do mnie ma nia
ozna cza, że moż na je oba lić przy uży -
ciu wszel kich środ ków do wo do wych,
mię dzy in ny mi w na wią za niu do omó -
wio nych ni żej usta wo wo wpro wa dzo -
nych kry te riów. 

Kry te ria sto so wa ne przy oce nie czy
w da nym przy pad ku cho dzi o sto su -
nek pra cy czy sa mo za trud nie nia
odzwier cie dla ją sto su nek pod rzęd no -
ści czy za leż no ści spo łecz no-eko no -
micz nej pra cow ni ka lub lub je go brak
w przy pad ku sto sun ku sa mo za trud -
nie nia. Kry te ria te od noś nie do osób
świad czą cych pra cę/usłu gi są na stę -
pu ją ce:

1. Brak ry zy ka fi nan so we go oraz eko -
no micz ne go, przy czym usta wa
wska zu je na brak ta kie go ry zy ka
przy kła do wo w bra ku in dy wi du al -
nej oraz znacz nej in we sty cji lub 
bra ku oso bi ste go oraz zna cze go
udzia łu w zy skach i stra tach przed -
się bior stwa;

2. Brak od po wie dzial no ści oraz zdol -
no ści de cy zyj nej w za kre sie środ -
ków fi nan so wych przed się bior stwa;

3. Brak zdol no ści de cy zyj nej w za kre -
sie stra te gii sprze da ży przed się bior -
stwa;

4. Brak zdol no ści de cy zyj nej w za kre -
sie stra te gii ce no wej fir my, za wy -
jąt kiem sy tu a cji gdy ce ny usta lo ne
są usta wo wo;

5. Brak zwią za nia zo bo wią za niem re -
zul ta tu od noś nie do świad czo nej
pra cy/usług;

6. Gwa ran cja sta łe go wy na gro dze nia,
bez wzglę du na wy ni ki przed się -
bior stwa lub za kre su prac/usług
świad czo nych przez da ną oso bę;

7. Brak włas ne go per so ne lu lub moż -
li wo ści za trud nia nia włas ne go per -
so ne lu lub za stęp stwa;

8. Brak sa mo dziel no ści w kon tak tach
z oso ba mi trze ci mi: brak po ka za -
nia się świa tu ze wnętrz ne mu ja ko
oso ba sa mo za trud nio na/przed się -
bior stwo lub pra ca głów nie lub wy -
łącz nie dla jed ne go zle ce nio daw cy;

9. Pra ca w miej scach, któ rych nie jest
się wła ści cie lem lub na jem cą, lub
pra ca przy po mo cy ma te ria łów udo -
stęp nio nych lub fi nan so wa nych
przez par tne ra.

W ra zie stwier dze nia sto sun ku fał -
szy we go sa mo za trud nie nia moż li we
są znacz ne san kcje za na ru sze nia. San -
kcje te wi docz ne są na po zio mie cy -
wil no- oraz so cjal no-kar no praw nym.
Na po zio mie cy wil no praw nym m.in.
umo wa łą czą ca fał szy wie sa mo za trud -
nio ne go ze zle ce nio daw cą zo sta nie
stwier dzo na za nie waż ną. Od noś nie
do po zo sta łych san kcji, zle ce nio daw -
ca/pra co daw ca zo sta nie m.in. zo bo -
wią za ny do za pła ty za leg łych skła dek

na ubez pie cze nie spo łecz ne, po wię -
kszo nych o od set ki w wys. 7% w ska -
li rocz nej, ka ry fi nan so we a tak że in -
ne san kcje kar ne. 

Jest za tem klu czo we, by roz wa żyć
wa dy i za le ty zwią za ne z ukształ to wa -
niem kon kren tej re la cji umow nej
z usłu go daw cą czy pra cow ni kiem.
Waż ne by pod jąć świa do my wy bór
zgod ny z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi,
w świet le od po wie dzial no ści fi nan so -
wej oraz kar nej. 

Jo an na Kol ber
Ad wo kat

Kan ce la ria A-Law Ad vo ca ten An twer pen
oraz do rad ca Cen trum Po mo cy Praw nej 

w An twer pii

Kon takt:
in fo@a-law.eu
www.a-law.eu

03 232 68 88
Vla am se Ka ai 76
2000 An twer pen

© 2013 A-Law Ad vo ca ten. Kan ce la ria
A-Law Ad vo ca ten nie po no si od po -
wie dzial no ści za ja ką kol wiek szko -
dę wy ni ka ją cą lub po zo sta ją cą w ja -
kim kol wiek związ ku z po wyż szym
ar ty ku łem.

Nowe przepisy w prawie belgijskim
o fałszywym samozatrudnieniu 
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Tylko u nas:

4 prawnik (prawo rodzinne, karne, karno-gospodarcze, cywilne, windykacyjne,
handlowe, skarbowe, odszkodowawcze)

4 specjalista w zakresie prawa polskiego
4 specjalista od ubezpieczeń
4 doradcy zawodowi w zakresie spraw urzędowych, pomoc przy zameldowaniu,

zasiłki rodzinne, zakładanie firm, podatki i wiele innych
4 psycholog dla dorosłych i dla dzieci
4 logopeda dla dzieci 

Te i inne problemy pomogą Ci rozwiązać nasi specjaliści.

Projekt współfinansowany jest przez 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, 
przy współpracy 
z Fundacją Semper Polonia z Warszawy.

PPoorraaddyy  ttyyllkkoo  nnaa  uummóówwiioonnee  ssppoottkkaanniiee..

WWIIĘĘCCEEJJ IINNFFOORRMMAACCJJII::

mmaaiill::  cceennttrruummaannttwweerrppiiaa@@ggmmaaiill..ccoomm
tteelleeffoonn::  00448855..662288..449988
www.centrumpomocyprawnej.be

CENTRUM 
POMOCY PRAWNEJ

I ŻYCIOWEJ

DLA POLONII

Informujemy, że zgodnie z oczekiwaniami naszych Klientów od lutego do Państwa dyspozycji jest

LOGOPEDA, PSYCHOLOG ORAZ PEDAGOG
dla dorosłych i dla dzieci
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Jo an na B. za war ła z biu rem pod ró -
ży Tra vel sp.z o.o umo wę o usłu gę tu -
ry stycz ną w po sta ci wy cie czki do Mek -
sy ku na okres 2 ty god ni. W trak cie
wy cie czki nie od by ła się jed na z za -
pla no wa nych i wli czo nych wy cie czek
na pół wy sep Ju ka tan, któ rej ce lem
mia ło być zwie dze nie po zo sta ło ści po
mia stach Ma jów. Im pre za nie do szła
do skut ku z uwa gi na fakt, iż re zy -
dent biu ra po ca ło noc nej im pre zie za -
pom niał o po twier dze niu w biu rze wy -
naj mu au to ka rów chę ci wy na ję cia
au to ka ru, co by ło ko niecz ne dla wy -
wią za nia się przez prze woź ni ka z umo -
wy. W koń cu jed nak uzgod nio no, że
wy cie czka od bę dzie się dnia na stęp -
ne go, a biu ro pod sta wi włas ny au to -
kar. Pani Jo an na przy go to wa ła się do
wy cie czki, spa ko wa ła tor bę i prze ka -
za ła re zy den to wi, aby ten za niósł ją
do au to ka ru. Re zy dent otwo rzył ba -
gaż nik i wło żył tam tor bę, nie spraw -
dza jąc sta nu ba gaż ni ka. Oka za ło się,
że w ba gaż ni ku był wcześ niej prze wo -
żo ny bar dzo żrą cy śro dek, co spo wo -
do wa ło znisz cze nie tor by pani Jo an -
ny. Co wię cej pani Jo an na, wcho dząc
do au to bu su po śli zgnę ła się na po zo -
sta wio nej na scho dach mo krej szma -
cie, na sku tek, cze go zła ma ła no gę
w kost ce. Po nad to oka za ło się, że biu -
ro za pom nia ło po wia do mić prze wod -
ni ka o tym, że wy jazd od bę dzie się
z jed nod nio wym opóź nie niem, wo bec
cze go ten nie sta wił się. Pod ró żu ją ca
z Jo an na ko le żan ka Ka ta rzy na wnio -
sła re kla ma cję i za żą da ła od szko do -
wa nia w kwo cie 1500 zł, ar gu men tu -
jąc, że jest to koszt, ja ki mu sia ła
po nieść w związ ku z tym, że z kil ko -
ma oso ba mi na włas ną rę kę zor ga ni -
zo wa ła so bie sa ma ,,na szyb ko’’ ta ką
wy cie czkę. 

Na biu rze pod ró ży, ja ko na pod mio -
cie za wo do wym, cią ży obo wią zek na -
le ży te go zor ga ni zo wa nia wy cie czki.
Bar dzo czę sto jed nak zda rza się, że
nie wy wią zu je się ono w spo sób pra -
wi dło wy ze swo ich obo wiąz ków, wsku -
tek cze go klien ci po no szą stra ty, a sa -
mo biu ro jest zmu szo ne od po wia dać
za stra ty po nie sio ne z te go ty tu łu. Ja -
ko przy kład nie wła ści wej or ga ni za cji
wy li cza sy tu a cje, gdy klient mu si cze -
kać zbyt dłu go na otrzy ma nie po szcze -
gól nych świad czeń, nie któ rych nie
otrzy ma wca le, a nie któ re in ne lub
niż szej ja ko ści. Gdy do cho dzi do złej
syn chro ni za cji róż nych świad czeń, np.
wy cie czka przy jeż dża do ho te lu wie -
czo rem a po ko je są wol ne od ra na, al -
bo gdy au to kar zo sta je pod sta wio ny

z opóź nie niem, co po wo du je, że zwie -
dza nie mia sta od by wa się w po śpie -
chu i z po mi nię ciem pew nych pun -
któw pro gra mu. Nie kie dy uczest ni cy
wy cie czki przy jeż dża ją na dwo rzec,
przy któ rym po wi nien cze kać au to -
kar, aby ich od wieźć do ho te lu, a au -
to ka ru jed nak nie ma, wsku tek cze -
go klien ci tra cą czas. Zda rza ją się
przy pad ki bra ku re zer wa cji miejsc lub
nie po twier dze nie lo tów w wy cie -
czkach lot ni czych, wsku tek cze go
uczest ni cy spę dza ją dłu gie go dzi ny
na lot ni sku. Na le ży jed nak pa mię tać,
że biu ro bę dzie od po wia da ło, w ra zie
gdy klient al bo po nie sie ja kąś szko dę
ma jąt ko wą, al bo otrzy ma in ne gor sze
świad cze nie w miej sce te go obie ca ne -
go czy też wresz cie gdy po nie sie do -
dat ko we, nie pla no wa ne wy dat ki. 

W sy tu a cji przed sta wio nej po wy -
żej, biu ro pod ró ży nie wy wią za ło się,
i to dwu krot nie, z na le ży tej or ga ni za -
cji im pre zy tu ry stycz nej, bez wąt pie -
nia, za tem klien tki po nio sły szko dę.
Nie ma, więc żad nych po wo dów do
przy ję cia, aby żą da nie pani Ka ta rzy -
ny w przed mio cie po nie sie nia przez
biu ro kosz tów zor ga ni zo wa nej przez
nią sa mą wy cie czki by ło nie za sad ne.

Od noś nie od po wie dzial no ści za roz -
strój zdro wia (śmierć, uszko dze nie
cia ła), to stwier dzić na le ży, że biu ra
pod ró ży w umo wach czę sto pró bu ją
wy łą czyć ta ką od po wie dzial ność, co
jest sprzecz ne z art. 385 ł pkt 1 KC,
zgod nie z któ rym do nie doz wo lo nych
po sta no wień umow nych na le ży za li -
czyć te, któ re wy łą cza ją lub ogra ni -
cza ją od po wie dzial ność wzglę dem
kon su men ta za szko dy oso bie. Nie za -
pew nie nie za tem bez pie czeń stwa bę -
dzie skut ko wa ło po wsta niem kon trak -
to wej od po wie dzial no ści biu ra. 

Zgod nie z art. 11a Usług Tu rU, or -
ga ni za tor tu ry sty ki od po wia da za nie -
wy ko na nie lub nie na le ży te wy ko na -
nie umo wy o świad cze nie usług
tu ry stycz nych, chy ba że nie wy ko na -
nie lub nie wła ści we wy ko na nie jest
spo wo do wa ne wy łącz nie: 

n dzia ła niem lub za nie cha niem
klien ta,

n dzia ła niem lub za nie cha niem osób
trze cich, nie u czest ni czą cych
w wy ko ny wa niu usług prze wi -
dzia nych w umo wie, je że li tych
dzia łań lub za nie chań nie moż na
by ło prze wi dzieć lub uni k nąć, al -
bo

n si łą wyż szą 
W nie mniej szej sy tu a cji biu ro pod -

ró ży od po wia da na za sa dzie ry zy ka za
zła ma ną no gę pani Jo an ny, ja ko że
sa mo by ło prze woź ni kiem. Od oso by
po szko do wa nej za le ży za tem wy bór
pod sta wy od po wie dzial no ści (od po -
wie dzial ność kon trak to wa i de lik to -
wa) biu ra pod ró ży, któ re mog ło by się
zwol nić od od po wie dzial no ści tyl ko
wte dy, gdy by wy ka za ło, że za szły prze -
słan ki z po wo ła ne go po wy żej prze pi -
su. 

Od noś nie od po wie dzial no ści za ba -
gaż stwier dzić na le ży, że biu ro pod -
ró ży od po wia da za po wie rzo ny ba gaż
(nie ma zna cze nie czy jest prze wo żo -
ny tym sa mym środ kiem trans por tu
czy in nym). Zgod nie z prze pi sa mi do -
ty czą cy mi trans por tu dro go we go (za -
pi sy w umo wie o wy łą cze niu od po wie -
dzial no ści biu ra po wy żej kwo ty
ubez pie cze nia czy o ogra ni cze niu od -
po wie dzial no ści tyl ko do win ny umyśl -
nej są trak to wa ne ja ko nie doz wo lo ne
po sta no wie nia umow ne, zob. np. Nr
262 re je stru nie doz wo lo nych kla u zul,
zgod nie z któ rym za nie doz wo lo ną
kla u zu lę uzna no za pis:,, Prze wóz ba -
ga żu na le żą ce go do uczest ni ka od by -
wa się na cał ko wi tą je go od po wie dzial -
ność i Or ga ni za tor w żad nym
wy pad ku nie mo że być po cią gnię ty do
od po wie dzial no ści za ewen tu al ne
szko dy, kra dzież i za gi nię cie mo gą ce
mieć miej sce pod czas wy cie czki’’). Za -
tem w przy pad ku nie wła ści we go wy -
ko na nia umo wy, a w tym przy pad ku
do szło do ta kiej sy tu a cji, biu ro pod -
ró ży zo bo wią za ne jest do na pra wie -
nia szko dy. 

DDoo  rroo  ttaa  KKłłoo  ddaa  

Praw nik – do rad ca w za kre sie pra wa pol skie go 
Ar ty kuł ten nie sta no wi kon sul ta cji praw nej, oraz nie jest

wy czer pu ją cy w przy to czo nej ma te rii.

Niewłaściwa organizacja podróży 
na gruncie prawa polskiego. 
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Opieka zdrowotna 
w Belgii

Pomoc w języku polskim.
Informacja po polsku.

Publikacje w języku polskim

Zapisy przez Polsko-Flamandzką 
Federację Budowlanych

KKoonnttaakktt::  mmaarrzzeennaa@@ppvvbbff..bbee

Szanowni Państwo

Od kwietnia 2013 roku nasza
federacja będzie miała w gazecie
„Antwerpia po Polsku” swój kącik
budowlany „INFOBUD”, w którym
znajdą się ciekawe artykuły
i informacje na temat pracy Polaków
w Belgii w branży budowlanej. 

Mamy nadzieję, że „INFOBUD”
stanie się płaszczyzną wymiany
doświadczeń, źródłem wielu istotnych
informacji oraz miejscem spotkań tych
którzy szukają pracy i tych, którzy ją
oferują. 

W naszym kąciku będą ogłaszać się
firmy belgijskie zainteresowane
współpracą z Polakami i polskimi
firmami, zamieszczać będziemy
również ogłoszenia osób
poszukujących pracy.

Postaramy się odpowiadać na
Państwa pytania i rozwiewać
ewentualne wątpliwości dotyczące
sektora budowlanego w Belgii.

Zapraszamy do współpracy. 

Prosimy o kontakt na adres: 
marzena@infobud.be

www.pfbv.be

Co to jest PDOK/OPOC?

Obo wiąz ko wa re je stra cja pra cow ni -
ków w PDOK/OPOC (dla firm bu do -
wla nych): sy stem zna czków lo jal no -
ścio wych

PDOK – je zyk fla man dzki (Pa tro na -
le Dienst vo or or ga ni sa tie en con tro -
le van de be sta an sze ker he id sstel sels)

OPOC – je zyk fran cu ski (Of fi ce Pa -
tro nal d'Or ga ni sa tion et de Contrôle
des Régi mes de Sécu rité d’Exi sten -
ce),

Jest to in sty tu cja, w któ rej gro ma -
dzo ne są fun du sze w po sta ci skła dek
przed się bior ców w niej za re je stro wa -
nych. Ze zgro ma dzo nych środ ków,
PDOC/OPOC wy pła ca pra cow ni kom
zgło szo nym przez za re je stro wa nych
przed się bior ców rocz ne pre mie lo jal -
no ścio we.

Każ dy przed się bior ca pro wa dzą cy
dzia łal ność w bran ży bu do wla nej na
te re nie Bel gii ma obo wią zek za re je -
stro wać się w PDOC/OPOC. Po re je -
stra cji, fir my ma ją obo wią zek skła da -
nia kwar tal nych de kla ra cji oraz
od pro wa dza nia skła dek. Nie wy wią -
za nie się z wy żej wy mie nio nych 
obo wiąz ków przez przed się bior cę bę -

dą ce go pod wy ko naw cą mo że po wo do -
wać po trą ce nie sto sow nych kwot
przez in we sto ra lub wy ko naw cę dla
któ re go ta ki pod wy ko naw ca świad -
czy usłu gi bu do wla ne.

Przed się bior ca mo że zo stać zwol -
nio ny od obo wiąz ku od pro wa dze nia
skła dek tyl ko po speł nie niu pew nych
wa run ków. Jest moż li we na pi sa nie
wnio sku i proś by o ewen tu al ne zwol -
nie nie od pła ce nia skła dek. Pol scy
przed się bior cy, wy ko nu ją cy pra ce bu -
do wla ne w ra mach wol ne go prze pły -
wu usług, le gi ty mu ją cy się waż ny mi
de kla ra cja mi E101 oraz LI MO SA nie
pod le ga ją co do za sa dy bel gij skie mu
sy ste mo wi ubez pie czeń spo łecz nych. 

Nie ozna cza to jed nak, iż nie mo gą
po sia dać za dłu żeń z ty tu łu ubez pie -
czeń spo łecz nych na te re nie Bel gii.
Prze pi sy do ty czą ce PDOK/OPOC sto -
so wa ne są bo wiem bez wzglę du na
miej sce sie dzi by fir my. 

Pol skie fir my bu do wla ne pod le ga ją
za tem w prak ty ce rów nież obo wiąz -
ko wi po trą ce nio we mu je śli po sia da ją
za dłu że nia z ty tu łu PDOK/OPOC.

Dla sa mo za trud nio nych obo wią zek
PDOC/OPOC (re je stra cji w fun du -
szach) nie ist nie je.
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www.bartimex.pl
Kontakt z firma również przez 
POLSKO-FLAMANDZKĄ FEDERACJĘ BUDOWLANYCH

- Elewacje wraz
z termomodernizacją

- Systemy oddymiana
- Systemy zabezpieczania klatek
schodowych przez zadymieniem
poprzez nadciśnienie

- Symulacje pożarowe
- Systemy Sygnalizacji Alarmu
Pożarowego

- Sterowanie oddymianiem
- Wizualizacja zagrożeń
- Montaż klap oddymiających
- Montaż klap upustowych
- Instalacje wentylacji
oddymiającej

- Dźwiękowe systemy
ostrzegawcze

- Instalacja oświetlenia
ewakuacyjnego

- Montaż stolarki przeciw
pożarowej okiennej i drzwiowej

- Montaż ścianek w systemie
suchej zabudowy o żądanej
odporności p.poż.

- Montaż kurtyn p.poż.
- Bierne zabezpieczenia p.poż.
w technologii HILTI



SZU KAM PRA CY
Po szu ku je pra cy ja ko par kie ciarz i gla -
zur nik. Tel: 0032/0492 100 715
Ogło sze nie 001

Po szu ku ję pra cy przy re mon tach, pra -
co wa łem w tej bran ży 1,5 ro ku w Bel -
gii. Po sia dam swój sa mo chód. Pra cę po -
dej mę naj chęt niej w oko li cach Bruk se li.
Mo gę w krót kim cza sie wy ro bić bel gij -
ską kar tę iden ty fi ka cyj ną. Mo że być
rów nież pra ca na sta no wi sku kie row -
cy. Sła ba zna jo mość an giel skie go. Tel
0483 433 130.
Ogło sze nie 002

Fir ma dzia ła ją ca na ryn ku bel gij skim
od 10 lat po szu ku je zle ceń. Dys po nu -
je my 8 oso ba mi i wy ko nu je my re no wa -
cje od pod staw. 0486565274.
Ogło sze nie 003

Tech no log ro bót wy koń cze nio wych. Je -
stem fa chow cem w bran ży bu do wla nej.
Wy ko ny wa ne pra ce: płyt ki, szpach lo -
wa nie, gła dzie gip so we, ta pe to wa nie,
ma lo wa nie, pa ne le pod ło go we, pod wie -
sza ne su fi ty. 
Kon takt przez PVBF: 
ma rze na@pvbf.be
Ogło sze nie 004

Wi tam. In te re su ją mnie ce ny za wy mu -
ro wa nie ścian z 1. sil ka. 2. pu stak gip -
so wy. Ofer ty pro szę wy sy łać na Pvbf:
ma rze na@pvbf.be
Ogło sze nie 005

Zle cę wy ło że nie ła zien ki, ok. 28m2

w gla zu rze. 
Za in te re so wa nych pro szę o kon takt
z PVBF- ma rze na@pvbf.be
Ogło sze nie 006

Re mont – szpach lo wa nie, ma lo wa nie
Ofe ru ję ta nio, pro fe sjo nal nie i so lid nie
szpach lo wa nie, ma lo wa nie, mon taż
ścia nek k/g itp. kon takt: ma rze -
na@pvbf.be
Ogło sze nie 007

In sta la cje grzew cze 
Wy ko naw stwo ze wnętrz nych i we -
wnętrz nych in sta la cji sa ni tar nych, wo -
do cią go wych, cen tral ne go ogrze wa nia,
mon taż kot łów ga zo wych, ole jo wych
(...) 
Kon takt: przez PVBF
Ogło sze nie 008

Pol ska Fir ma re mon to wo-bu do wla na
znaj du ją ca się na ryn ku w Bel gi od po -
nad 6 lat przy go to wa ła dla Pań stwa
atrak cyj ną ce no wo ofer tę! Sta wia my na
no we roz wią za nia oraz ja kość! Na sza Fir -
ma wy ko nu je pra ce w za kre sie: adap ta -
cja i ocie pla nie pod da szy, pod wie sza ne
ścian ki dzia ło we, pa ne le pod ło go we
i ścien ne, ma lo wa nie, gła dzie, tyn ki de -
ko ra cyj ne i struk tu ral ne, gla zu ra, te ra -
ko ta, in sta la cja elek trycz na (z ate sta mi).
Chęt nie od po wie my na wszel kie py ta nia,
słu ży my ra dą i po mo cą w wy bo rze i za -
ku pie ma te ria łów. Na na sze pra ce da je -
my gwa ran cje. Wię cej o nas mo gą się
Pań stwo do wie dzieć po przez kon takt
z PVBF. Po sia da my wszyst kie poz wo le -
nia na pra cę i jej wy ko ny wa nie w Bel gii.
Ogło sze nie 009

DAM PRA CĘ
Fir ma Bel gij ska po szu ku je mon te rów
ru ro cią gów. Ofe ru je my atrak cyj ne wy -
na gro dze nie, za kwa te ro wa nie, do ja zdy
do pra cy i ubez pie cze nie. Zna jo mość ję -
zy ka nie jest ko niecz na gdyż pra ca wy -
ko ny wa na jest pod opie ką pol skie go
per so ne lu kie row ni cze go. Pra ca z wy -
ja zda mi na te ren Nie miec i Ho lan dii. 
Kon takt przez PVBF.
Ogło sze nie 001 PVBF 

Po trzeb ni spa wa cze TIG/MIG: Wy ma -
ga nia: Go to wość do pra cy w nie re gu -
lar nych go dzi nach. Brak prze ciw wska -
za nia do pra cy na wy so ko ściach.
Wy na gro dze nie 13 eu ro brut to/h. Za -
kwa te ro wa nie plus do jazd do pra cy.
Ubez pie cze nie. Opie ka pol skie go per -
so ne lu. Pra ca mak sy mal nie na 6 mie -
się cy od da ty za trud nie nia. Kon takt:
ma rze na@pvbf.be
Ogło sze nie 002 PVBF 

Spa wa cze alu mi nium. Wa run ki do
uzgod nie nia. 
Kon takt: ma rze na@pvbf.be
Ogło sze nie 003 PVBF

Po trzeb ni ma la rze i ta pe cia rze. Wy ma -
ga na zna jo mość ję zy ka na po zio mie po -
ro zu mie waw czym. Skoń czo na szko ła
kie run ko wa lub do świad cze nie mi ni -
mum 5 lat pra cy. Ofe ru je my: umo wa
z bel gij skim pra co daw cą. Wy na gro dze -
nie 13 eu ro brut to/h. Za kwa te ro wa nie.
Pro szę CV prze słać na adres – ma rze -
na@pvbf.be
Ogło sze nie 004 PVBF

Po trzeb ny do świad czo ny spa wacz. Szu -
kasz no wych moż li wo ści? Ofe ru je my ci
pra cę w mię dzy na ro do wej fir mie zgod -
nej z eu ro pej ski mi stan dar da mi. Wy -
ma ga nia; ak tu al ny cer ty fi kat TIG 141,
Do świad cze nie mi ni mum 2 la ta. (do -
świad cze nie w spa wa niu rur o śred ni -
cy we wnętrz nej od 0,5 do 2 ca li). 
Kon takt: CV pro szę prze sy łać na: ma -
rze na@pvbf.be
Ogło sze nie 005 PVBF

Zle cę wy ło że nie ła zien ki, ok 28m2
w gla zu rze. Za in te re so wa nych pro szę
o kon takt z PVBF- ma rze na@pvbf.be
Ogło sze nie 006 PVBF

Dla na sze go Bel gij skie go par tne ra, jed -
ne go z naj wię kszych w Bel gii, po szu ku -
je my pra cow ni ków na sta no wi sko: PRA -
COW NIK PO MOC NI CZY – ha le,
ma ga zy ny, fa bry ki (miej sce: Bel gia) 
Kon takt przez ma rze na@pvbf.be
Ogło sze nie 007 PVBF

Zle cę zro bie nie tyn ków ma szy no wych
ce men tów-wa pien nych i gip so wych
(oko ło 9,000 tys. m2). Pro szę o ofer ty
ro bo ciz ny i ilość osób w eki pie. Ofer ty
pro szę wy sy łać na adres Pol sko Fla -
man dzkiej Fe de ra cji Bu do wla nych: ma -
rze na@pvbf.be
Ogło sze nie 008 PVBF

Po szu ku ję fir my, któ ra po dej mie się
dru gie go eta pu bu do wy bu dyn ku usłu -
go wo – han dlo we go o kon struk cji żel -
be to no wej, ścia ny z be to nu ko mór ko -
we go. Tyl ko po waż ne fir my ofi cjal ne
dzia ła ją ce le gal nie w Bel gii. Moż li wość
dal szej współ pra cy przy te go ty pu bu -
dyn kach. Kon takt: Tyl ko przez PVBF.
Ogło sze nie 009 PVBF 

Zle cę bu do wę pro ste go do mu z użyt ko -
wym pod da szem. Pro szę o po waż ne
ofer ty z wy szcze gól nie niem za kre su ro -
bót. Pla no wa ny czas roz po czę cia in we -
sty cji oko ło czer wca, oko li ce Die pen be -
ek- Has selt. Ofer ty na adres:
ma rze na@pvbf.be
Ogło sze nie 010 PVBF

Szu kam wy ko naw cy do bu do wy bu dyn -
ku pro duk cyj ne go z czę ścią ma ga zy no -
wą, so cjal ną i biu ro wą wraz z in fra -
struk tu rą. Tech no lo gia tra dy cyj na.
Chęt nie po dej mę współ pra cę z fir mą
któ ra ma moż li wość do star czać ma te -
ria ły z pol ski. Szu kam pro fe sjo na li stów.
Tyl ko po waż ne zgło sze nia na adres fe -
de ra cji.
Ogło sze nie 011 PVBF
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OGŁO SZE NIA

Za in te re so wa nych ofer ta mi pro si my o kon takt przez na szą fe de ra cję na adres:
POL SKO FLA MAN DZKA FE DE RA CJA BU DO WLA NYCH, Flor Al pa er tstra at 14R, 2600 Ber chem, Tel. 0471 875 118

ema il: ma rze na@pvbf.be 

W OD PO WIE DZI PRO SI MY ZA ZNA CZYĆ NR OGŁO SZE NIA



N ie je stem jesz cze tak sta ry aby
mó wić o sta ro ści, lecz mło dość
mam już za so bą. Mo ment, kie -

dy czło wiek uwa ża sie bie za sta re go,
u każ de go przy cho dzi w róż nym cza -
sie i nie tyl ko ka len darz o tym de cy -
du je. Kie dyś ktoś mi po wie dział, że
kie dy schy lasz się aby za sznu ro wać
but i w tym cza sie roz glą dasz się co
by tu jesz cze zro bić aby nie schy lać
się po raz dru gi, to już jest ozna ką
sta ro ści. Ja mam oko ło 50-ki. Po dob -
no w tym okre sie męż czyź ni prze cho -
dzą kry zys (obo jęt ne jak się zwie).
Ale to mo gą stwier dzić in ni, bo sa -
me mu ra czej się te go nie za u wa ża.
Mo że fakt, że zde cy do wa łem się na
na pi sa nie tych słów jest ozna ką cze -
goś tam. Ale ja po pro stu nie mam
z kim po ga dać. Po roz ma wiać tak, ale
po ga dać nie. Od wie lu lat je stem sam.
Tak wy szło. Mo że to mo ja wi na, a mo -
że tak mia ło być. Moi roz mów cy na -
tych miast przy stę pu ją do mo no lo gu
uwa ża jąc, że tyl ko oni za słu gu ją na
uwa gę i tyl ko ich spra wy są waż ne
lub god ne uwa gi. Owszem, umiem
słu chać, ale z dia lo giem nie ma to nic
wspól ne go. Chy ba ge ne ral nie spo sób
ko mu ni ko wa nia się mię dzy ludź mi
moc no zu bo żał i fak tycz nie po twier -
dza swo ją na zwę. Lu dzie po pro stu
na da ją so bie ko mu ni ka ty. Po dob nie
jak SMS, czy eMa il, wszyst ko jest
krót kie i su che. A je śli już ktoś do -
pad nie słu cha cza, to za czy na mó wić
szyb ko i pra wie bez od de chu, aby po -
wie dzieć to co chce i krop ka. W ten
spo sób każ dy ży je w swo im świe cie
włas nych prze ko nań, po glą dów, za -
pa try wań ocze ku jąc, że ca ły świat bę -
dzie się krę cić wo kół nie go. To zja -
wi sko i ta ka po sta wa jest bar dzo
czę sta i na dłuż szą me tę ni ko mu nie
wy cho dzi na do bre, ale tak już jest
i ak cep tu ję to bez apro ba ty. 

Mam sta łą pra cę i pew nie po zo sta -
nę w niej do eme ry tu ry. O ty le mi się
po szczę ści ło, że nie mu szę cią gle szu -
kać ko lej nych, no wych krót ko ter mi -
no wych prac. To mi da je du ży kom -
fort i po czu cie sta bi li za cji, któ re nie
jest udzia łem wszyst kich, tym bar -
dziej to so bie ce nię. A tę pra cę do sta -
łem w bar dzo szcze gól ny spo sób.
Chy ba o tym na pi szę, bo to nie co -
dzien na hi sto ria. Za czą łem o sta ro -
ści, ale to mo że bę dzie cie ka wsze niż
mo je oso bi ste ref lek sje. 

Kie dyś pra co wa łem „na czar no” ja -
ko wol ny strze lec. Zwy kle pra co wa -
łem sam, gdyż je śli umó wi łem się sam
ze so bą, to by łem na czas i na ni ko -
go nie mu sia łem cze kać. Kie dyś do -

sta łem ko lej ną pra cę u Bel gów. Ci
star si sym pa tycz ni lu dzie do sta li
w spad ku dom któ ry wy ma gał re mon -
tu. Mia łem za za da nie ca łe gór ne pię -
tro do pro wa dzić do sta nu su ro we go
czy li ze rwać su fit, skuć ścia ny, usu -
nąć ko min ki i ze rwać pod ło gi. Sło -
wem to tal na de mol ka. Pra co wa łem
jak zwy kle sam, zresz tą tym lu dziom
by ło to na rę kę. Nie śpie szy ło im się,
chcie li mieć spo koj ną gło wę i ze ro
prob le mów. W koń cu zo sta ły mi do
usu nię cia tyl ko pod ło gi i je den ko -
mi nek w sa lo nie. 

Pa mię tam jak dziś. Oko ło po łud nia
zo sta ła mi do sku cia pod mu rów ka
ko min ka. W pew nym mo men cie jed -
na z ce gieł wy szła ła twiej niż po zo -
sta łe, a pod nią by ła wol na prze -
strzeń. Wkrót ce aż mnie za tka ło
z wra że nia. W skryt ce by ły dwie
drew nia ne skrzyn ki któ re ostroż nie
wy ją łem. Po my śla łem że to mo że na -
rzę dzia, bo zwłasz cza jed na by ła dość
cięż ka. Kie dy je otwo rzy łem, by łem
zszo ko wa ny. Mo gę tyl ko po wie dzieć,
że ich za war tość by ła bar dzo war to -
ścio wa, do te go w jed nej by ły ja kieś
do ku men ty i li sty. W pier wszej chwi -
li róż ne my śli prze le cia ły mi przez
gło wę, ale w koń cu usia dłem i za czą -
łem się za sta na wiać. Mia łem na to
czas, gdyż o tej po rze ni gdy nikt nie
przy cho dził a do te go wła ści cie le ty -
dzień te mu wy je cha li i mie li wró cić
za dwa dni. Po dłu gim za sta no wie -
niu pod ją łem de cy zję. Wło ży łem
skrzyn ki z po wro tem do skryt ki i na -
rzu ci łem na wierzch ster tę gru zu.
Mia łem przy so bie pie nią dze więc po -
sze dłem ku pić pro wiant i po pół 
go dzi nie za in sta lo wa łem się na par -
te rze. Dom dłu go nie był za miesz ki -
wa ny, ale na wet ku chen ka elek trycz -
na dzia ła ła. Do po wro tu wła ści cie li
po sta no wi łem prze ko czo wać w miej -
scu pra cy aby pil no wać zna le zi ska,
tak na wszel ki wy pa dek. Przez dwa
dni nie zro bi łem nic, tyl ko spa łem
i roz my śla łem na prze mian. 

Ra no usły sza łem otwie ra nie drzwi
i pół przy tom ny, bo spa łem nie spo -
koj nie, wy sze dłem na ko ry tarz. Czy
coś się sta ło? Nic złe go, od po wie dzia -
łem. Ode bra łem od star szej pani kar -
ton i po pro si łem ich na gó rę. By li
zdzi wie ni, ale po szli. Za czą łem usu -
wać gruz i po wie dzia łem, że pro szę
o chwi lę cier pli wo ści. Wkrót ce po sta -
wi łem na pod ło dze przed ni mi dwie
skrzyn ki i otwo rzy łem je. Te raz do -
pie ro usia dłem na dwóch ceg łach
i wszyst ko ze mnie ze szło. Po czu łem
się bar dzo zmę czo ny. Obo je po chy li -

li się nad zna le zi skiem. Wła ści ciel ka
pła ka ła, a wła ści ciel pa trzył to na
skrzyn ki, to na mnie. Po tem po wie -
dział: idź od po cząć i przyjdź ju tro
w po łud nie. Wzią łem cięż szą skrzyn -
kę, wła ści ciel lżej szą i ze szliś my na
dół. Wła ści ciel ka pła ka ła da lej, a on
tyl ko się uśmie chał. 

Na za jutrz by łem tam zno wu pun -
ktu al nie o 12:00. By li obo je i jesz cze
ktoś, jak się oka za ło – ich syn. Wszy -
scy przy wi ta li mnie bar dzo ser decz -
nie i star szy pan po wie dział mniej
wię cej tak: je steś my ci coś win ni. Co
chciał byś od nas do stać. Masz do wy -
bo ru na gro dę pie nięż ną al bo sta łą
pra cę w fir mie na sze go sy na. Prze le -
cia ły mi przez gło wę wszyst kie do -
ryw cze pra ce, ciąg ła nie pew ność
o ko lej ne za ję cia i róż ne nie mi łe sy -
tu a cje. Je śli mo gę wy brać, to po pro -
szę o sta łą pra cę. Wszy scy się
uśmiech nę li a ich syn pod szedł do
mnie i po wie dział po an giel sku, wi -
tam na po kła dzie. Fla man dzki był
jesz cze dla mnie zbyt trud ny i on też
o tym wie dział. Jesz cze spy tał: kie dy
osta t nio mia łeś ur lop? Ta ki pla no wa -
ny to daw no, a przy mu so we ur lo py
mam za czę sto. Wo bec te go za cznie -
my od do bre go ur lo pu. Jed nak do -
sta niesz od nas na gro dę fi nan so wą
ja ko do da tek do two jej de cy zji. Ju tro
do sta niesz pie nią dze i zo ba czy my się
za... ile po trze bu jesz: mie siąc, trzy
ty god nie? Wy bra łem trzy ty god nie.
A jak miesz kasz? Za wa ha łem się, a on
na to. Aku rat zwol ni ło się przy zwo i -
te stu dio bli sko mo jej fir my. Za miesz -
kasz tam, je śli ci to od po wia da. Na
pew no mi się spo do ba. Dzię ku ję bar -
dzo. Za słu ży łeś na to – do dał. Każ da
chwi la tej roz mo wy utwier dza ła mnie
w prze ko na niu, że mo ja de cy zja co
do zna le zi ska by ła do bra. Nie mia -
łem i nie mam roz te rek, czy by ła to
głu po ta czy uczci wość.

W ta ki spo sób do sta łem mo ją pra -
cę. Je stem trak to wa ny bar dzo do brze
i mam się nie bać ewen tu al ne go zwol -
nie nia aż do eme ry tu ry. Ro bię co do
mnie na le ży i nikt w fir mie nie wie
o tym co się wy da rzy ło.

Co do sta ro ści, każ dy prze ży wa ją
po swo je mu a ja też mam to przed so -
bą. I jesz cze jed no. Osta t nio mam
z kim po roz ma wiać. Mo ja no wo po -
zna na przy ja ciół ka jest wy jąt ko wa.
Wszyst ko wska zu je na to, że jed nak
bę dę miał z kim po ga dać. Ale nie po -
ga niam cza su, bo do sta ro ści wca le
mi się nie śpie szy. 

BBeezz  ppoodd  ppii  ssuu..  

Życiem pisane
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Te raz się za cznie
Współ za wod nic two jest zja wi skiem

z za ło że nia po zy tyw nym a na wet oczy -
wi stym. Nie trze ba ni ko go prze ko ny wać
o tym, że czy ni czło wie ka ak tyw nym, na -
pę dza pro gres, jest mo ty wa cją dla jed -
nost ki i mniej szych czy wię kszych grup
lu dzi. Sta ra my się być lep si od in nych
we wszyst kich dzie dzi nach ży cia aby
mieć z te go wy mier ne ko rzy ści, sa tys -
fak cję, po czu cie speł nio ne go obo wiąz ku
lub cza sem za spo ko ić zwy kłą próż ność.
Zda rza się na wet, że my śli my o in nych.
Pra gnie my aby efek ty na sze go dzia ła -
nia by ły na jak naj wyż szym po zio mie
i słu ży ły in nym lu dziom. In ny mi sło wy,
aby by ły spo łecz nie uży tecz ne. Ale czło -
wiek jest isto tą już daw no wy gna ną z ra -
ju, więc do wznio słych, szcze rych i dyk -
to wa nych mi ło ścią bliź nie go mo ty wa cji
jest mu cza sa mi da le ko. Czy od tych in -
ten cji cią gle jesz cze się od da la my, czy
też już się do nich zbli ża my, to zu peł nie
in na spra wa. A mo że je steś my właś nie
w pun kcie kry tycz nym, zwrot nym? Ale
in dy wi du al ne mo ty wa cje to jed no, a bar -
dziej ogól ny wi ze ru nek ludz ko ści w tym
za kre sie – to dru gie. Lecz te go się nie
cze piaj my, gdyż mo że to wzbu dzać po -
dej rze nie chę ci ge ne ra li zo wa nia spra -
wy, co nie za wsze jest mi le wi dzia ne lub
uza sad nio ne.

Dwie twa rze
Tą nie co krę tą dro gą do cho dzi my do

kon tek stu, że „by cie lep szym od in nych”
ma dwa ob li cza a na wet trze cie. Pier -
wsze – jas ne, kie dy ktoś osią ga lep sze
re zul ta ty dro gą wy tę żo nej pra cy, bez
oglą da nia się na in nych, dą ży do ide a -
łu lub gra nic włas nych moż li wo ści, a po -
tem ktoś trze ci obiek tyw nie stwier dza:
– je steś lep szy od in nych lub naj lep szy.

Jest i ciem niej sza stro na mo cy, kie -
dy ktoś chce być lep szy tyl ko w od nie -
sie niu do ko goś in ne go i trak tu je to
prio ry te to wo gdyż twarz pier wsza mu
nie le ży. Pół bie dy, kie dy aku rat cho -
dzi o sprint na set kę. Je śli jed nak ktoś
nie zwra ca uwa gi na pod ą ża nie na przód
a wi dzi tyl ko dy stans któ ry go dzie li od
in nych i knu je jak ów dy stans zwię -
kszyć na włas ną ko rzyść, to już in ny
wy miar bie dy. Zwłasz cza, kie dy sam
przy śpie szyć lub zwię kszyć włas nych
wy sił ków za mia ru nie ma, lecz za czy -
na się roz glą dać za ba na nem aby dy -
skret nym ru chem pod rzu cić ko muś zło -
ci stą skór kę.

Wtręt
Poz wól my, aby wy brzmia ło sub tel ne

echo po przed nie go ar ty ku łu, w któ rym
ba ba roz ma wia ła z wro ną. Aby by ło
spra wie dli wie, do puś ćmy też do gło su

zwie rzę ta za miesz ku ją ce gos po dar skie
obej ście, przy ta cza jąc ich na zwy we -
dług no men kla tu ry na uk przy rod ni -
czych uzna nych co naj mniej przez ku -
ra to ra oświa ty.

Przy cho dzi świ nia do kro wy i mó wi:
– ty kro wo! Kro wa od po wia da: – ty świ -
nio! Po pa trzy ły na sie bie, świ nia py ta:
no i co? – Wia dro, kro wa na to.

Fak tycz nie, chce mi się pić a przy
stud ni stoi wia dro z wo dą. Ru szy ła pier -
wsza, ale świ nia po ło ży ła się i mó wi: do
twa rzy ci z tym kol czy kiem w uchu.
Kro wa sta nę ła jak wry ta a świ nia pod -
bieg ła pier wsza do wia dra. Kro wa po -
de szła do pu ste go już na czy nia i mó wi
do świ ni: wiesz co, je steś zło śli wa jak
czło wiek.

To był kla sycz ny przy kład pod ło że -
nia świ ni ja ko al ter na ty wa dla ba na no -
wej skór ki.

Twarz trze cia 
Trze cia twarz ry wa li za cji mo że mieć

sza ra wo nie bie ska wy od cień i wy ra żać
zwy kły ka prys któ ry wy rósł na znu dze -
niu: „tak mi się po do ba i pó ki mnie to
ba wi, zro bię to le piej ale tak na praw dę
to mi to po wie wa”.

Ko cioł i gwi zdek
Gdzie w obec nych cza sach szu kać szla -

chet nej ry wa li za cji, sko ro prob lem
wspom nia ne go pun ktu od nie sie nia jest
dość po wszech ny a na wet nie sta no wi
przed mio tu roz te rek znacz nej czę ści
miesz kań ców na szej pla ne ty? Za strze -
gam, że cią gle uni kamy ge ne ra li zo wa -
nia bo nie moż na do pu ścić, aby te roz -
wa ża nia do ty czy ły tyl ko nas. Choć
do wcip o pie kle i je dy nym kot le któ re -
go nie trze ba pil no wać mó wi o na szej
na cji, jest on jed nak moc no prze sa dzo -
ny gdyż nie jest po zba wio ny ge ne ra li -
zo wa nia a ma ki na Mon te Ca si no czer -
wo ne są. Tak więc mo że my być tro chę
spo koj niej si, gdyż prob lem ma szer szy
za sięg i ciem niej sza stro na ry wa li za cji
jest na wet przed mio tem za in te re so wa -
nia ki bi ców mię dzy na ro do wych roz gry -
wek no i na go len ni ki pił ka rze no sić mu -
szą. Ba! Na wet sę dzio wie ma ją peł ne
rę ce ro bo ty. I to nie tyl ko ci na mu ra -
wie ale na wet ci, któ rzy mu szą do cho -
dzić, czy aby na pew no da ny mecz nie
zo stał prze gra ny już przed pier wszym
gwizd kiem. Tak więc są to bar dziej ogól -
ne ref lek sje i ni ko go tu taj się nie cze -
pia my.

Twa rze
Ale prob lem jest. Trzy ob li cza ry wa -

li za cji krę cą się na szyi czło wie czeń stwa
i uka zu ją się nam nie za leż nie od te go,
któ re aku rat chce my oglą dać. Któ re

z nich po trze bu je pu dru i ró żu? Pew ni -
kiem to dru gie. A je śli ma ke up nie po -
ma ga, właś nie ta twarz naj chęt niej kry -
je się za ma ską... dwu li co wo ści. Po ję cie
trój li co wo ści nie jest jesz cze roz po -
wszech nio ne gdyż czło wiek cią gle ma
ten den cję do kla sy fi ko wa nia rze czy wg
kry te rium bia łe – czar ne i na sta ny po -
śred nie cza su nie ma.

Nor mal ne nor my
Je śli po ku sić się o stwier dze nie, że dru -

gi styl ry wa li za cji jest aż tak po wszech -
ny że stał się już nor mą, na sze roz wa ża -
nia za czy na ją się kom pli ko wać. Je śli
bo wiem ktoś się ob ru szy i krzyk nie po
ci chut ku, że ten świat zu peł nie zwa rio -
wał, to przy za ło że niu iż dru ga twarz jest
nor mą, sta nie w opo zy cji do wię kszo ści.
Stąd już krót ka dro ga do te go, aby sam
zo stał na zwa ny wa ria tem gdyż jak po -
wszech nie wia do mo, to wię kszość na rzu -
ca nor my czy li sta no wi o tym, czy coś
jest nor mal ne czy też nie. Na szczę ście
sło wo „wa riat” w pod ręcz ni kach mniej
czy bar dziej ści słych na uk nie wy stę pu -
je, a na wet ma za bar wie nie po błaż li wie
żar tob li we. Pó ki ta ki wa riat nie za pad -
nie na ja kąś cho ro bę psy chicz ną kwa li -
fi ku ją cą go do za miesz ka nia w do mu bez
kla mek, mo że spo koj nie cho dzić po uli -
cach i roz pa try wać na włas ny uży tek kwe -
stie norm a tak że po ro zglą dać się dy -
skret nie w po szu ki wa niu nor mal no ści.

Gło sy
Ale mo że on nie spo dzie wa nie za cząć

sły szeć gło sy. Dla oso by cho rej psy chicz -
nie ta kie gło sy są czę ścią jej rze czy wi -
sto ści i rze czą nor mal ną, choć jest osa -
mot nio na w swo im osą dzie. Dla te go
z włas nej wo li do le ka rza nie pój dzie. Je -
śli jed nak ktoś usły szy głos włas ne go su -
mie nia, mo że uznać, że ów głos do rze -
czy wi sto ści nie pa su je. Wte dy nie przy zna
się do te go ani przed in ny mi, ani na wet
przed sa mym so bą i sta tus oso by cho rej
mu nie przy słu gu je.

Koń ców ka
Współ za wod nic two w za sa dzie nie po -

win no sta no wić te ma tu ni niej szych roz -
wa żań, gdyż są one psu na bu dę, a te -
mat był już wał ko wa ny do cien ko ści
ga ze ty w cza sach, kie dy ga zet jesz cze
nie by ło. A in ka u stu na psu liś my tu taj
ty le, że moż na by by ło na pi sać ar ty kuł
o by le czym.

P.S. Dzię ki za czas po świę co ny na czy -
ta nie i za to, że star czy ło Pani, Pa nu
cier pli wo ści aby to prze czy tać do osta -
t niej krop ki, któ rą ni niej szym sta wiam.

MMii  cchhaałł  NNoo  wwaacc  kkii
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W poprzednim numerze zaprosiliśmy czytelników
do wspólnego redagowania kącika kulinarnego
i poprosiliśmy o nadsyłanie autorskich przepisów.
Dziękujemy za wszystkie pomysły, a przede
wszystkim za tak duży odzew.

W tym numerze zamieszczamy propozycję pana
Arka.

Czekamy na Państwa kulinarne receptury,
a najciekawsze z nich będziemy zamieszczać w naszej
gazecie.

RReeddaakkccjjaa

Lubisz gotować?
TTwwoorrzzyymmyy  wwssppóóllnniiee  ddzziiaałł  kkuulliinnaarrnnyy!!

Czekamy na przepisy autorskie, oryginalne, 
mało znane, łatwe, szybkie, tanie, wasze ulubione

i wszystkie inne...

W każdym numerze naszej gazety będziemy zamieszczać
przepisy czytelników. 

Nadsyłajcie swoje propozycje, może być ze zdjęciem, 
na adres redakcji:

antwerpiapopolsku@gmail.com 

Ło pat ka plus pla cusz ki z cu ki nii
Ło pat ka w rę ka wie:

SSKKŁŁAADD  NNII  KKII:: l 8 ka wał ków ło pat ki l 2 ce bu le l 1 głów ka
czos nku l 2 mar chew ki l 250 g pie cza re k l o li wa z oli -
wek l  sól  l pieprz  l przy pra wa do kar ków ki  l ty mia -
nek

SSPPOO  SSÓÓBB PPRRZZYY  GGOO  TTOO  WWAA  NNIIAA::  Ło pat kę na trzeć przy pra wą do kar -
ków ki, so lą i pie przem. Na stęp nie wło żyć mię so do mi ski
z odro bi ną oli wy, wszyst kie ka wał ki do brze wy mie szać
i wsta wić do lo dów ki na jed ną go dzi nę. W mię dzy cza sie
ob rać ce bu le, mar chew i czos nek, po kro ić w drob ne ka -
wał ki, wsy pać do mi ski, a na koń cu do dać dwie łyż ki ty -
mian ku. Część mie szan ki wa rzyw nej umie ścić w rę ka wie
do pie cze nia, po ło żyć na nią ka wał ki mię sa, na stęp nie zno -
wu wa rzy wa i mię so, a na gó rę wa rzy wa. Na stęp nie za -
wią zać rę kaw, wło żyć go do ża ro od por ne go na czy nia (bez
po kryw ki) i wsta wić do na grza ne go do 190 stop ni pie kar -
ni ka. Ło pat kę w rę ka wie piec go dzi nę i 50 mi nut.Pie czar -
ki umyć, po kro ić w cien kie pla ster ki i pod sma żyć na oli -
wie. Kie dy mię so bę dzie już go to we, wy jąć je z rę ka wa
z wa rzy wa mi i po now nie umie ścić w pie kar ni ku że by nie
wy styg ło. Nato miast wa rzy wa i sos z mię sa do dać do pie -
cza rek, chwi lę po go to wać, do dać śmie ta nę i ewen tu al nie
do sma ku do pra wić Ve ge tą.

Kie dy mię so bę dzie się pie kło ma my czas na przy go to -
wa nie ppllaa  ccuusszz  kkóóww  zz ccuu  kkii  nniiii..

Placuszki z cukinii:

SSKKŁŁAADD  NNII  KKII:: l 150 g mą ki l 2 roz trze pa ne jaj ka 
l 2 cu ki nie (oko ło – 350 g) l 50 ml mle ka 
l  sól  l pieprz

SSPPOO  SSÓÓBB PPRRZZYY  GGOO  TTOO  WWAA  NNIIAA::  Mą kę wsy pać do mi ski, na śro dek
wlać ostroż nie roz trze pa ne jaj ka i de li kat nie wy mie szać.
Stop nio wo do da wać mle ko i mie sza jąc do pro wa dzić do
uzy ska nia cia sta o jed no li tej kon sy sten cji.Cu ki nie ze trzeć
na tar ce na du żych oczkach i od cis nąć sok po wsta ły po
star ciu cu ki nii. Od ciś nię tą cu ki nię do dać do cia sta, na -
stęp nie do pra wić so lą, pie przem i wszyst ko do kład nie wy -
mie szać. Cia sto wsta wić do lo dów ki na pół go dzi ny. Na
pa tel ni roz grzać olej i sma żyć pla cusz ki, na kła dać cia sto
łyż ką do zu py (tak jak plac ki ziem nia cza ne). Sma żyć, aż
się za ru mie nią. Po da wać go rą ce za raz po usma że niu i od -
są cze niu ole ju na ręcz ni ku pa pie ro wym.Pla cusz ki wy śmie -
ni cie sma ku ją z na szym so sem, a do te go mię ciut ka ło -
pat ka – po pro stu pal ce li zać (moż na po dać z kor ni szo na mi).

SMACZ NE GO

AArreekk  LLeeww
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AAmmbbaassaaddaa  RRPP  ww  KKrróólleessttwwiiee  BBeellggiiii
Rue Stevin 139, 1000 Bruksela
Tel. +32 (0) 2 7804 200, Tel. +32 (0) 2 7390 101
Fax +32 (0)2 736 18 81
www.bruksela.msz.gov.pl

WWyyddzziiaałł  KKoonnssuullaarrnnyy  AAmmbbaassaaddyy  RRPP  ww  KKrróólleessttwwiiee  BBeellggiiii
Rue des Francs 28, 1040 Bruksela
Tel. +32 (0)2 739 01 01
Tel. Dyżurny +32 (0) 492 727 405 (po godzinach pracy
urzędu) wyłącznie w sprawach pilnych takich jak nagłe
zgony, wypadki, zagrożenia życia
Fax +32 (0)2 736 44 59
www.bruksela.msz.gov.pl

Te le fo ny awa ryj ne w Bel gii
Po go to wie ra tun ko we i straż po żar na 100
Po li cja 101
Europejski numer alarmowy w sytuacjach 
zagrożenia życia, zdrowia lub mienia 112
Te le fon za u fa nia dla do ro słych 107
Za gi nię cie dziec ka lub prze moc sek su al na 
wo bec dziec ka „Child fo cus” 110
Pomoc drogowa 0703 44 777

Szpi ta le oraz kli ni ki w An twer pii i oko li cach:
Stro na in ter ne to wa po świę co na szpi ta lom w Bel gii:
wwwwww..hhooss  ppii  ttaallss..bbee

1) Kli ni ka der ma to lo gicz na Not te bo hom, 
Biar tstra at 2, 2018 An twer pia, tel 03/2372860

2) GZA Zie ken hu i zen (szpi tal), Cam pus Sint Au gu sti nus,
Oo ster vel dla an 24, 2610 Wir lijk, tel 03/4433011

3) GZA Zie ken hu i zen (szpi tal) Cam pus Sint Jo zef, 
Mo len stra at 19, 2640 Mor tsel, tel 03/4441211

4) GZA Zie ken hu i zen (szpi tal), Cam pus Sint Vin cen -
tius, Sint-Vin cen tius stra at 20, 2018 An twer pia, 
tel 03/2852000

5) So cjal ne Cen trum Me dycz ne, Mo or ken sple in 14,
2140 Bor ger ho ut, tel 03/2358802

6) Cen trum Psy chia trycz ne Sint Ama de us, 
De ur ne stra at 252, 2640 Mor tsel, tel 03/4406850

7) ZNA Mid del he im (szpi tal), Lin den dre ef 1, 
2020 An twer pia, tel 03/2803111

8) ZNA Stu i ven berg (szpi tal), 
Lan ge Be el de ken sstra at 267, 2060 An twer pia, 
tel 03/2177111

9) ZNA Sint- Eras mus (szpi tal), 
Lu i te nant Lip pen sla an 55, 2140 Bor ger ho ut,
tel 03/2708011

10) ZNA Jan Pal fijn (szpi tal), Lan ge Brem stra at 70,
2170 Mer ksem, tel 03/6402111

11) ZNA Ho ge Be u ken (szpi tal), Com man dant 
We yn sstra at 165, 2660 Ho bi ken, tel 03/8309090

12) ZNA Ko ning Pa o la (szpi tal dzie cię cy – Kin de rziek -
hu ijs), Lin den dre ef 1, 2020 An twer pia, 
tel 03/2802000

13) ZNA Sint Eli sa beth (szpi tal), Le o pol dstra at 26,
2000 An twer pia, tel 03/2344111

Le ka rze pol sko ję zycz ni w An twer pii i oko li cach:
Le ka rze do mo wi:
l Agniesz ka Bor kie wicz 
Mug gen ber glei 278, 2100 De ur ne. Tel. 03/321.58.39 
l Mar tin Ro sen blum tel. 03/218.77.07 
Ja na Vav ro wa tel. 0475/83.14.35 
przyj mu ją na Me chel se ste en veg 217, 
na umó wio ne spot ka nie 
l Hen ri Ja ku bo wicz tel. 03/239.18.19. Bel giëlei 124 

La ryn go log
An drzej Za row ski 
Va la ar stra at 131, 2610, Bel gia +32 3 827 56 42 
W szpi ta lu Sint-Au gu sti nus, tel: 03 443 36 04

Pe dia tra
Ku ro to wa An drea, 
Szpi tal Sint Vin cen tius. St-Vin cen tius stra at 20, 
2018 An twer pia, tel. 03 285 28 35

Den ty sta
Polskie Centrum Dentystyczne, Lange Leemstraat 122
tel.: 0487 427724
Ma gda le na Usci no wicz 
Egied Se ger sla an 5, 2610 Wil rijk, tel.03/828 52 60 

Ap te ki dy żur ne
www.apo the ek.be – na le ży klik nąć na „wach tdien sten apo -
the kers” i wpi sać swój kod po czto wy, 0900/10.500.

Pol ski koś ciół 
l Msze świę te: śro da godz. 19:00, so bo ta godz. 18:30

nie dzie la godz.9:00 i 13:00
Pier wszy pią tek mie sią ca – msza świę ta o go dzi nie 19:00
Pół go dzi ny przed każ dą mszą – na bo żeń stwo i spo wiedź
Adres: Koś ciół pod wez wa niem św. Te re sy, Ber chem
Gro te ste en weg 650 
Kon takt z dusz pa ste rzem:ks. Ry szard Ku row ski
Ou de ste en weg 66, 2060 An twer pen, tteell::  0033  223333  8877  9933
l BBrraacciiaa  MMnniieejjssii  KKaappuuccyynnii
niedziela godz. 12:15 i 17:00
Antwerpia centrum, pomiędzy Korte Winkelstraat 1 
a Ossenmarkt 14

Ad wo ka ci 
Je że li masz ja kieś praw ne prob le my, szu kasz po mo cy a nie
masz du żych do cho dów i nie stać cię na ad wo ka ta mo żesz
sko rzy stać z dar mo wej po mo cy praw nej. W za leż no ści od
do cho dów mo żesz ją uzy skać za nie wiel ką kwo tę lub zu -
peł nie za dar mo. Po moc obej mu je wszyst kie as pek ty praw -
ne (spra wy ro dzin ne, od szko do wa nia, itp.). 

OOrr  ddee  vvaann  aadd  vvoo  ccaa  tteenn  ttee  AAnn  ttwweerr  ppeenn
Bo li var pla ats 20/15, 2000 An twer pen, tel.03/260 72 50
godz. przy jęć od 14.30 – 16.00
Naj le piej umó wić się wcześ niej na spot ka nie;
W okre sie li piec, sier pień – tyl ko we wtor ki i czwar tki.
Uma wia my się tyl ko te le fo nicz nie w godz 10.00-12.00,
tel. 03/260 72 80

Ubezpieczenia
SSaavvee  IInnssuurraannccee  UUbbeezzppiieecczzeenniiaa, 
Plantin&Moretuslei 128-134, 
Antwerpia tel: 03 216 85 20

Waż ne nu me ry te le fo nów 
w Bel gii i An twer pii oraz przydatne informacje:




