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Od Redakcji
Każdy kolejny numer naszej gazety odmierza miesiące naszego życia na emigracji i bez względu na

porę roku zachęca – mamy nadzieję – do uśmiechu lub zadumy, bądź też najzwyczajniej informuje
o tym co, gdzie, kiedy i jak. Wszyscy przez cały czas uczymy się, jak być coraz bardziej efektywnym
w działaniu i jak lepiej rozumieć siebie i innych. Jeśli mowa o gazecie: w tym numerze nie ma wyjątkowo
dodatku niderlandzkiego, ponieważ niedawny Dzień Dziecka nie pozostaje u nas bez echa. Polecamy
uwadze wyjątkowy dodatek przygotowany przez uczniów Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im.
Gen. Stanisława Maczka w Antwerpii.

Jednak nie wszystkie dzieci mają beztroskie dzieciństwo. Pamiętajmy więc i o tych, które mają mało
powodów do radości. Artykuły „Dzieci, które nienawidzą siebie” i „Nikt by jej tak nie kochał” z pewnością
poruszą każdą wrażliwą duszę.

W tym numerze po raz pierwszy pojawiają się „Polonijne wiadomości sportowe”. Każda sportowa
inicjatywa warta jest wspierania, dlatego z największą przyjemnością będziemy informować państwa
o tym wszystkim co z polonijnym sportem jest związane.

Zapraszamy do lektury.
RReeddaakkccjjaa
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Dzie ciń stwo nie za wsze
sma ku je lo da mi cze ko la -
do wy mi czy gof ra mi z bi -

tą śmie ta ną. Nie raz je go ostry
smak pa li w gar dło, a gorz ka
śli na po ni że nia jest nie do prze -
łknię cia przez ca łe ży cie. 

Jaś cho wa się za czer wo ną ko -
ta rą – ta tuś znów przy szedł pi -
ja ny i krzy czy na ma mę. Znów
kil ka no cek nie bę dzie spał.
Znów trze ba bę dzie sie dzieć ci -
cho, by le tyl ko nie wpaść
w szpo ny ta ty. Sze ścio let ni chło -
piec bo ja źli wie spo glą da na swo -
ją o dwa la ta młod szą sio strzy -
czkę – jesz cze ma przed ocza mi
wy da rze nia osta t niej nie dzie li.
Ca ły czas wi dzi sku lo ną, za pła -
ka ną Mał go się i sto ją ce go nad
nią groź ne go i roz krzy cza ne go
oj ca. Chciał by że by ta ta gdzieś
so bie wy szedł i zo sta wił ich
w spo ko ju. Wte dy mo gli by się
po ba wić. Być mo że po szli by
z ma mą do par ku. Ale nie…. Ma -
ma ca ły czas pła cze i nie zwra -
ca na nich uwa gi. Jej też są nie -
po trzeb ni. Jaś co raz bar dziej
za my ka się w so bie… 

19 sierp nia 1982 ro ku Zgro -
ma dze nie Ogól ne ONZ usta no -
wi ło 4 czer wca dniem do rocz nych
ob cho dów Mię dzy na ro do we go
Dnia Dzie ci Bę dą cych Ofia ra mi
Agre sji. Na tę de cy zję bez poś -
red ni wpływ wy warł los ogrom -
nej licz by pa le styń skich i li bań -
skich dzie ci za bi tych pod czas
iz ra el skiej eks pan sji. Jed nak to
nie pod czas wo jen, ale w do mu
i w naj bliż szym oto cze niu naj -
młod si naj czę ściej do świad cza -
ją prze mo cy. W tym dniu świat
po wi nien po chy lić się nad dzieć -
mi i ich do tąd nie roz wią za ny mi
prob le ma mi. Na wet naj młod szy
nie za słu gu je na upo ko rze nie,
cier pie nie i nie na wiść. To nie -
praw da, że bi te dziec ko sta je się
bar dziej po słusz ne. Po mi mo sze -
re gu ak tów, któ re ma ją stać na
stra ży wol no ści, rów no ści i god -
no ści dziec ka, współ czes ny

świat i współ czes ne pra wo nie
umie po ra dzić so bie z tak du żą
licz bą po bi tych i upo ko rzo nych
mło dych osób. 

Prze mo cy czę sto to wa rzy szy
al ko hol, nar ko ty ki oraz in ne
środ ki uza leż nia ją ce. Wy jąt kiem
jest ni ko ty na, któ ra (jak wy ni -
ka z ba dań eks pe ry men tal nych)
po wo du je spa dek agre sji. Po za
używ ka mi, przy czy na mi mo gą
być: nie doj rza łość, brak wie dzy
i umie jęt no ści wy cho waw czych,
nie re a li stycz ne ocze ki wa nia,
nie zas po ko jo ne po trze by emo -
cjo nal ne ro dzi ców, trud ne do -
świad cze nia z dzie ciń stwa, sy -
tu a cje kry zy so we a tak że
izo la cja spo łecz na. An na Pie kar -
ska (pe da gog, au tor ka po rad ni -
ków) wy zna czy ła gru py ry zy ka
ozna cza ją ce, że bez pie czeń stwo
dziec ka jest za gro żo ne w wy so -
kim stop niu: cho ro by i za bu rze -
nia psy chicz ne oraz zła sy tu a -
cja eko no micz na. Po nad to
wy mie nia czyn ni ki ry zy ka w od -
nie sie niu do mat ki, m.in.: pier -
wszy po ród przed osiem na stym
ro kiem ży cia, po ród pier wsze -
go dziec ka przed za war ciem ślu -
bu z oj cem dziec ka, znacz na róż -
ni ca wie ku po mię dzy mat ką
a oj cem (8 i wię cej lat) oraz ak -
tu al ny, nie u da ny i nie sa tys fak -
cjo nu ją cy zwią zek z męż czyz ną.
Bio rąc pod uwa gę wła ści wo ści
ro dzi ny, po wo -
da mi krzyw -
dze nia dzie ci
mo gą być: al -
ko ho lizm jed -
ne go lub oboj -
ga ro dzi ców,
prob lem z za -
gos po da ro wa -
niem bu dże tu
do mo we go,
prze wle kła
cho ro ba bądź
in wa lidz two,
za bu rze nia
psy chicz ne
a tak że po sia -

da nie dzie ci z róż nych związ -
ków. 

Sto so wa nie prze mo cy po wo -
du je cier pie nie i ból, upo ka rza
i ro dzi nie na wiść. Nisz czy jed -
nost kę za rów no fi zycz nie jak
i psy chicz nie. Prze moc fi zycz na
jest sto so wa na wo bec dzie ci, bez
wzglę du na wiek ofia ry. Ma ło -
let ni są bi ci zwłasz cza wte dy,
gdy po trze bu ją wspar cia i bli -
sko ści ro dzi ców czy li wte dy gdy
cze goś chcą, bądź pła czą (ni by)
bez po wo du. Ro dzi ce czę sto na -
wet nie sta ra ją się ich zro zu -
mieć tyl ko re a gu ją agre sją. We -
dług ba dań so cjo lo gicz nych
naj częst szą for mą prze mo cy ro -
dzi ców wo bec swo ich dzie ci są
klap sy (po nad 80%), bi cie rę ką
(po nad 60%), bi cie pa sem bądź
kab lem (oko ło 40%). Rza dziej
jest to szar pa nie, cią gnię cie za
ucho i po li czko wa nie. 

Trud niej sza do zdia gno zo wa -
nia jest prze moc emo cjo nal na.
Do tej ka te go rii za li cza my ta -
kie za cho wa nia jak ubli ża nie,
groź by, po ni ża nie, kry ty ko wa -
nie. Na wet wte dy, gdy ro dzi ce
od bie ra ją dziec ku po czu cie bez -
pie czeń stwa i mi ło ści, przez co
na ra ża ją go na sa mot ność, lęk
i roz pacz, mo że my już mó wić
o prze mo cy psy chicz nej. Szcze -
gól nie dra stycz nie ka rze się nie -
po wo dze nia dziec ka, gdzie dys -
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Dzieci
krzywdzone
żyją w ciągłym
smutku
i strachu. 
Mają
przygaszone
oczy, 
uciekają
w świat
fantazji,
a nawet
stronią od
innych dzieci.

Dzie ci, któ re nie na wi dzą
sie bie 

Żródło: www.polskieradio.pl/10/485/Artykul/854003,Bicie-dzieci-Nie-
znamy-innych-metod-wychowawczych



cy pli na prze ra dza się w tre su rę. Po -
przez ta kie za cho wa nie dep ta na jest
je go god ność. Nie któ re for my znę ca -
nia się psy chicz ne go mo gą do pro wa -
dzić do de pre sji a na wet do my śli sa -
mo bój czych u nie let nich. Ist nie ją
pew ne ob ja wy, któ re poz wa la ją do -
my ślać się, że dziec ko jest krzyw dzo -
ne psy chicz nie: za bu rze nia mo wy,
mo cze nie się, bó le brzu cha i gło wy,
ni ska sa mo o ce na, nie uf ność do in -
nych oraz prob le my w na u ce. Prze -
moc emo cjo nal na jest o wie le groź -
niej sza od fi zycz nej – zo sta wia po
so bie trwal sze si nia ki. Złe do świad -
cze nia z dzie ciń stwa da ją czę sto o so -
bie znać w ży ciu do ro słym. Prze szka -
dza ją do ro słej oso bie
w fun kcjo no wa niu ro dzin nym i za -
wo do wym. Jest to trwa ły ślad w psy -
chi ce czło wie ka. 

Ma ły Jaś mo że wyjść z ukry cia. Ma
dzie sięć mi nut, mo że kwa drans dla
sie bie. Ta ta po szedł do noc ne go.
Przed wyj ściem obie cał ku pić swo im
po cie chom ja kieś sło dy cze. Mo że on
jed nak nie jest aż ta ki zły? On nas ko -
cha, ina czej nie przy no sił by nam cze -
ko la dek. To pew nie mo ja wi na, dziś
by łem nie grzecz ny i nie zja dłem ob -
ia du – chło piec gu bi się w cha o sie
włas nych uczuć. 

Dzie ci krzyw dzo ne ży ją w ciąg łym
smut ku i stra chu. Ma ją przy ga szo -
ne oczy, ucie ka ją w świat fan ta zji,
a na wet stro nią od in nych dzie ci.
Psy cho lo go wie pod kre śla ją, że ta kie
oso by ży ją wśród sprzecz nych ko mu -
ni ka tów otrzy my wa nych od ro dzi -
ców: „Ko cham cię i dla te go cię bi ję”.
Świat, w któ rym ży ją mal tre to wa ne
dzie ci jest nie spój ny, jed ne sło wa
i za cho wa nia prze czą in nym. Właś -
nie ci, któ rzy na co dzień do zna ją fi -
zycz ne go i psy chicz ne go bó lu, naj -
bar dziej tęsk nią za praw dzi wym
ro dzi ciel skim za in te re so wa niem
i czu ło ścią. Co dzien nie wal czą o prze -
trwa nie. Po ni ża ją się, wal cząc
o wzglę dy „opraw cy”- o je go chwi lo -
we za in te re so wa nie i po czu cie bez -
pie czeń stwa. Te za cho wa nia, upo ka -
rza ją ce pró by prze trwa nia jesz cze
bar dziej po zba wia ją ich god no ści
i po czu cia włas nej war to ści. My ślą
o so bie tak źle jak ich ka ci my ślą
o nich. Te dzie ci nie szu ka ją ni gdzie
po mo cy, nie mó wią o swo ich dra ma -
tach. Są prze ko na ne, że tak sa mo jest
w in nych do mach. To co się dzie je
w ich ro dzi nie, uzna ją za nor mal ne.
Pew nie w przy szło ści bę dą po wie lać
za cho wa nie oj ca czy mat ki, bo nie
bę dą znać in ne go wzor ca za cho wań.

Nie bę dą wie dzieć, że moż na ina czej,
bo ni by skąd? 

Ta ta już wró cił. Za pom niał o obie -
ca nych sło dy czach. Otwie ra szaf kę,
wy jmu je kie li szek. Pi je. Na ra zie jest
spo kój, ma peł ną bu tel kę. Ale Jaś
wie, że to już nie dłu go. Jesz cze chwi -
la i roz pę ta się pie kło. Znów sku lo -
ny sta nie za ko ta rą al bo scho wa się
za sta rym, opar tym o ścia nę ma te -
ra cem. Nie bę dzie już my ślał o no -
wym sa mo cho dzi ku czy gier ce kom -
pu te ro wej. To zo sta wi na póź niej.
Je dy ne ma rze nie – ko la cja, ciep łe łóż -
ko i spo koj ny sen. Je go szczę ściem
bę dzie do bry hu mor ma my i mil cze -
nie oj ca. Jaś obie cu je so bie, że gdy
do roś nie ura tu je swo ją sio strzy czkę
i ma mę. Wie rzy, że, je śli kie dyś bę -
dzie miał włas ne dzie ci, ni gdy nie
poz wo li ich skrzyw dzić. Za kil ka lat
jed nak Jaś sta nie się Do ro słym
Krzyw dzo nym Dziec kiem. 

AAggnniieesszzkkaa  JJaasskkiieewwiicczz
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Wi tam 
Mo ja Len ka uro dzi ła się z wa -

da mi wro dzo ny mi. Ma m.in.:
Zes pół Can trel la, nie po sia da ga -
łek ocz nych, ma znieksz tał co ną
sto pę, roz szczep no ska i war gi
gór nej, któ re zro sły się w pło -
dzie. Ma wa dę mó zgu, brak cia -
ła mo dze lo wa te go. Po wie dzia no
nam, że Le na nie bę dzie się do -
brze roz wi jać. Dziś ma 7 ty god -
ni. Od dwóch dni ma my ją w do -
mu. Je bar dzo ma ło. Jest na
eta pie roz kar mia nia. Bo ję się,
bo nie wiem jak so bie po ra dzę.
Jest to na sze pier wsze dziec ko
i ta ki dra mat. Je śli ktoś ma po -
dob ną sy tu a cję, to pro szę o kil -
ka słów.

Czer wiec 1980 
Mi ły, ciep ły dzień. Pani Mo ni -

ka wy da je na świat swo je czwar -
te dziec ko. Dziew czyn ka. Kos -
myk czar nych wło sów za wi ja się
ma leń stwu za ucho. Urszu la bę -
dzie ład nie...Po 4 mie sią cach na
gło wie nie mo wlę cia po ja wia ją
się czy ra ki. Le ka rze wró żą mu
kil ku ty god nio wą przy szłość.
Wbrew ich za le ce niom i we dle
swo je go in styn ktu mat ka za bie -
ra cór kę do do mu. Bab cia-zna -
chor ka spo rzą dza mik stu rę
z wo sku świę co nej grom ni cy,
ma sła i ży wi cy świer ka. Sma ru -
je nią nie mo wlę cy łe pek. Wrzo -
dy zni ka ją. Dzie cię zdro wie je.

Ba bi ska
10 lat póź niej Ula po tra fi wy -

do ić kro wę i mat ko wać młod sze -
mu ro dzeń stwu. Szko ła, ob iad,
za gro da, lek cje- i tak dzień po
dniu. Na za ba wę nie star cza już
cza su. Chy ba, że są wa ka cje. La -
tem z młod szy mi sio stra mi pe -
ne tru je po bli skie la sy w po szu -
ki wa niu naj lep sze go miej sca na
„ba bi sko”. W tych skrzęt nie
ukry tych „dziu plach” ni ko mu
nie po trzeb ne przed mio ty za czy -
na ją dru gie ży cie. Są tam te le -
wi zo ry z ka mie ni i te le fo ny z ma -
sy błot nej – wszyst ko na pę dza ne
si łą wy o braź ni. 

W szó stej kla sie Ula czu je się
już cał kiem do ro sła. Uwa ża, że
do bro te go świa ta mie ści się

w „du żym po ko ju”, gdzie miesz -
ka ją star sze dziew czy ny,
a „smar ka cze” ma ją za kaz wstę -
pu. Moż na w nim pusz czać mu -
zy kę i przyj mo wać ko le gów. Ula
oczy ma wy o braź ni wi dzi jak ra -
zem z Ada mem – kla so wym przy -
stoj nia kiem, słu cha tam ka set
Mil li Va nil li. Bo go boj ne dziew -
czę skła da co wie czór rę ce w mo -
dli twie do Prze naj święt szej
Panien ki, bła ga jąc, by chło pak
zwró cił na nią uwa gę. Proś by te
są gor li we i nie u sta ją ce. Być mo -
że dla świę te go spo ko ju Mat ka
Bo ska spra wia, że ten ca łu je Ulę
w szkol nym ko ry ta rzu...

81 – po kój zła
Za na mo wą ro dzi ców Ula idzie

do Tech ni kum Odzie żo we go
w Ka to wi cach. W in ter na cie do -
łą cza do po ko ju swo jej star szej
sio stry – Iwo ny. Pier wsze go dnia
po sta na wia zwie dzić mia sto. Dla
dziew czy ny, któ ra ca łe swo je
krót kie ży cie spę dzi ła w Mu la -
rzo wie, Ka to wi ce to nie mal że
No wy Jork. Chło nie wszyst ko
jak gąb ka. Wra ca póź nym wie -
czo rem. Wście ka się na wieść
o tym, że szu ka ją jej wszy scy,
włącz nie z po li cją. Po kil ku mie -
sią cach uda je jej się zmie nić po -
kój. Przez ko lej ne trzy la ta dzie -
li lo kum z Aś ką. Dziew czy ny
świet nie się ro zu mie ją. Dwie
bun tow ni czki, słu cha ją ce cięż -
kie go brzmie nia i ma ją ce gdzieś
wszel kie kon we nan se, szyb ko
za czy na ją cie szyć się złą sła wą.
Ich „kom na ta” nr 81 zy sku je
mia no „po ko ju zła”. Na su fi cie
wiel ki na pis NO FU TU RE, na
ścia nach cy ta ty z Mar ki za de Sa -
de. Ulka wszyst kie pie nią dze wy -
da je na kon cer ty i pi wo w Mar -
cel lo – ka to wic kiej mek ce me ta li.
Dłu ga, czar na suk nia ze skle pu
in dyj skie go ro bi za mun du rek,
dres a nie kie dy i za pi ża mę. 
17-na sto let nia Ula ma rzy o mi -
ło ści i ra mo ne sce. 

W osta t niej kla sie dziew czy na
za li cza swo ją pier wszą po raż kę.
Nie zo sta je do pusz czo na do ma -
tu ry. Czu je, że za wio dła ro dzi -
ców. Wie, że za wio dła sie bie. Ko -
lej ny rok spę dza w do mu
ro dzin nym rzad ko wy ty ka jąc
nos po za książ ki. Op ła ci ło się.
Dy plom ob ro nio ny, ma tu ra za -
li czo na. Co da lej? 

Do sta je list od ko le gi, któ re go
po zna ła przy zbio rze tru ska wek.

Jest we Wroc ła wiu. W miesz ka -
niu ma wol ny po kój. 

Ula pa ku je ple cak, do kie sze -
ni cho wa 50 zło tych, któ re do -
sta ła od ma my i je dzie „na sto -
pa” za cząć no wy roz dział ży cia.

Od zmierz chu do świ tu
Ula jest pięk ną dziew czy ną.

Wszy scy jej mó wią, że wy glą da
jak Ma ja Osta szew ska, choć chy -
ba jest od niej ład niej sza. Czar -
ne, błysz czą ce oczy. Sze ro ki
uśmiech z po wo dze niem móg -
łby re kla mo wać su per wy bie la -
ją cą pa stę do zę bów. W no sie ma -
ły kol czyk. Ener gia aż ki pi.

Ma riusz wy pa tru je ją w klu -
bie „Od zmierz chu do świ tu”.
Pro si o nu mer te le fo nu. Chło -
pak ma dłu gie wło sy i po czu cie
hu mo ru, więc mo że coś z te go
bę dzie. Po dwóch mie sią cach
wy cho dzą na pier wszą ran dkę.

– Co mnie w nim urze kło? Miał
w so bie du żo ciep ła. Był tro chę
jak z in nej pla ne ty... – wspo mi -
na Ula.

Na wieść o cią ży nie strze la ją
kor ki od szam pa na. Oswa ja nie
no wej sy tu a cji chwi lę trwa. Do -
pie ro na wi dok zdję cia z USG do
oczu Ma riu sza na pły wa ją łzy...
to pew nie przez te pył ki...

Cią ża ide al na. Ula czu je, że
mo że prze no sić gó ry. W oko li -
cach dwu dzie ste go ty god nia
stwier dzo no, że płód ma „dziw -
ną stóp kę” i ma ło przy bie ra na
wa dze. Mie siąc przed roz wią za -
niem le karz pro wa dzą cy po sta -
na wia po ło żyć Ulę w szpi ta lu.

Z ciep łe go, bez piecz ne go świa -
ta, w któ rym wy o bra że nia o ma -
cie rzyń stwie krą żą wo kół ob raz -
ków z ko lo ro wych ma ga zy nów,
Ula tra fia na pa to lo gię cią ży. 

Pier wsze ba da nie- USG. Gru -
pa pa nów w bia łych kit lach wpa -
trzo na w mo ni tor roz po czy na
dys ku sję, okra sza jąc ją do sad -
ny mi ko men ta rza mi. Jak by
w ba da niu uczest ni czył sam
brzuch, bez czło wie ka. Nikt nie
prze jmu je się tym, że przy szła
mat ka sły szy i ana li zu je każ de
sło wo...

Ula do sta je miej sce w po ko ju.
Dwa dzie ścia pa rę me trów kwa -
dra to wych, kil ka ko biet. W ta -
kich wa run kach trud no się do
sie bie nie zbli żyć. Za cieś nić wię -
zy po ma ga też sza le ją cy wi rus,
któ ry sku tecz nie ogra ni cza od -
wie dzi ny świa ta z ze wnątrz.

Nikt by jej tak nie ko chał
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Gdzieś tam 
na górze jest
mądrość
absolutna.
Jedni nazywają
ją Bogiem, inni
po prostu
energią. 
Lenka musiała
się pojawić, 
a my
z Mariuszem
byliśmy
odpowiednimi
ludźmi, żeby ją
przyjąć.



Róż ne hi sto rie, po dob ne oba wy. Mar -
ta, z któ rą Ula przy jaź ni się do dziś,
idzie zro bić kon trol ną ultra -
sonografię. Po kil ku dzie się ciu mi nu -
tach wra ca ma cha jąc ra doś nie zdję -
ciem Emi la. Jest w szó stym mie sią cu
cią ży. Na stęp na w ko lej ce do ba da nia
jest Ula. Gdy wra ca Mar ty nie ma
w po ko ju. Ro dzi. Kil ka dni póź niej do
dziew czyn do cie ra ją strzęp ki in for -
ma cji o nie cie ka wym sta nie chłop ca.
Ula szu ka ko le żan ki, że by pod trzy -
mać ją na du chu...

9 lu te go 2009
Len ka jest pun ktu al na. Ak cja roz -

po czy na się w ter mi nie. Ula za cho wu -
je spo kój. Nie boi się po ro du. Gdy oko -
ło dzie wią tej roz po czy na ją się skur cze,
bie rze pod pa chę bio gra fię Ala Pa ci -
no i dziar skim kro kiem ru sza na po -
ro dów kę. Po łoż ne – anio ły sta no wią
moc ną gru pę wspar cia. Do ping jest
efek tow ny, lecz ma ło efek tyw ny. Po
zmia nie pie lę gnia rek le karz dy żur ny
wi dząc co raz wię ksze zmę cze nie „pier -
wo ród ki”, po dej mu je de cy zję – ce sar -
skie cię cie. Ula do sta je znie czu le nie
i... za czy na się bać. Ma riu szo wi cu -
dem uda je się do niej do stać i zła pać
za rę kę. Za pew nia, że bę dzie do brze.
Po chwi li za bie ra ją ją na sa lę ope ra -
cyj ną. Ula zer ka na ze gar. Jest pra -
wie dwu dzie sta....

Uczu cie po ro du Ula opi su je jak wie -
le in nych ko biet, któ re prze szły przez
„ce sar kę”: – Jak by mi to dziec ko wy -
ry wa li.

Wszyst ko dzia ło się szyb ko. Na gle
ktoś krzyk nął: O, dziew czyn ka!

Ula usły sza ła zdro wy, moc ny płacz
dziec ka.

– Wszyst ko w po rząd ku? – za py ta ła
wła ści wie tyl ko po to, by utwier dzić
się z tym prze ko na niu.

Na sa li za pa no wa ła ci sza. Tyl ko
płacz Len ki nie usta wał. Ula wciąż nie
otrzy ma ła od po wie dzi na za da ne py -
ta nie....

– Wszyst ko w po rząd ku? – zwró ci -
ła się tym ra zem bez poś red nio do pani
ane ste zjo log, któ ra nie prze sta wa ła
gła skać jej po gło wie.

– Za raz zo ba czy my. Za raz zo ba czy -
my...

Po chwi li po ja wia się le karz. 
– Z dziec kiem nie jest do brze. Ży -

je, ale bie rze my ją na Er kę- oznaj mia.
Ta sa ma in for ma cja tra fia do Ma -

riu sza, któ ry cze ka przed sa lą, dzier -
żąc w dło niach pam per sy dla ma łej...
Po chwi li do łą cza do Uli. Sie dzą bez -
rad nie w po ko ju wy peł nio nym pół -
mro kiem i ci szą. W koń cu po ja wia się
neo natolog i... za czy na strze lać. Sło -
wa po tra fią ra nić jak ku le. Na szczę -
ście nie za bi ja ją.

Otwar ta klat ka pier sio wa z ser cem
bi ją cym na ze wnątrz, uszka umiej sco -

wio ne ni żej, zde for mo wa na sto pa, no -
sek zroś nię ty z... Mó wi bez przer wy.
Ilość wad, z ja ki mi uro dzi ło się dziec -
ko jest nie zli czo na.

Trud no opi sać uczu cie, ja kie ogar -
nia ro dzi ca w ta kiej chwi li. Gdy by to
był film ob raz spo wol nił by tem po. Usta
pani do ktor wciąż się po ru sza ją, ale
ktoś wy łą czył fo nię...

Po jej wyj ściu po ja wia się le karz dy -
żur ny. Dość bru tal nie i osc hle in for -
mu je o pro ce du rach. Je go ton wska -
zu je na to tal ny brak em pa tii lub
za bu rze nia emo cjo nal ne. Ula i Ma riusz
go dzą się na chrzci ny. Pie lę gniar ka
na da je dziew czyn ce imię Le na Ga brie -
la...

Ra no Ula nie czu je bó lu. Wsta je
i idzie. Chce w koń cu zo ba czyć swo ją
cór kę. W ko ry ta rzu spo ty ka Mar tę.
Sie dzi na ław ce obok mę ża. Jest sza -
ra. Jak pa pier pa kun ko wy. 

– Wszę dzie Cię szu ka łam. Gdzie by -
łaś?

Mar ta ucie ka wzro kiem. Nie od po -
wia da. Po tem Ula do wia du je się, że
Emi lek zmarł. Do kład nie w dniu,
w któ rym jej szu ka ła. 

Er ka. Po miesz cze nie jest ma łe.
Sześć in ku ba to rów pod łą czo nych do
apa ra tu ry. W jed nym z nich Le na.
Pier wsze, co rzu ca się w oczy, to fakt,
że od dy cha sa mo dziel nie. Ma de li kat -
ne, bia łe ciał ko spo wi te nie mal prze -
zro czy stą skó rą. Za chwi lę ma zo stać
prze wie zio na do kli ni ki i tam pod da -
na ope ra cji. Ula do sta je plik pa pie rów
do pod pi sa nia. O nic nie py ta, go dzi
się na wszyst ko. Len ka od jeż dża. Za
nią, jak cień i do bry duch je dzie jej ta -
to. Zno wu ta sa ma sce ne ria. Ko ry tarz
i on. Cze ka. Tyl ko Ma riusz zna my śli,
z któ ry mi wte dy zo sta je.

Po wie lu go dzi nach mo że wró cić do
Uli ja ko po słan nik wca le nie naj gor -
szych wia do mo ści. Ope ra cja się uda -
ła. Stan Len ki, choć wciąż kry tycz ny,
jest sta bil ny.

Ula czę sto dzwo ni do ma my. Wo li
otwie rać się przed nią niż przed psy -
cho lo giem, któ ry roz ma wia z nią głów -
nie o śmier ci. W do mu ro dzin nym ma -

ło mó wi ło się o uczu ciach. A te raz? Te
roz mo wy przy no szą jej uko je nie. Czu -
je się bez piecz nie. Mo że dla te go, że
ma ma prze szła po dob ną hi sto rię,
a mo że po pro stu dla te go, że jest ma -
mą. 

Tu, w szpi ta lu przy ul. Dy rek cyj nej
Ula za li cza swój wła ści wy eg za min
doj rza ło ści. W tych ko ry ta rzach od -
by wa sie praw dzi wy ry tu ał „przej ścia”.
Ka ta stro fa i ka thar sis w jed nym. In -
ten syw ny kurs na dziei, przy spie szo -
na lek cja z ży cia. Tu nie ma po leg -
łych....

– Wte dy na praw dę do ro słam. Sta -
łam się bar dziej do ro sła niż moi ro -
dzi ce – stwier dza Ula.

– Oczy wi ście, że za drę cza łam się py -
ta nia mi. Dla cze go ja? Co ta kie go zro -
bi łam, że mnie to spo ty ka? – Wte dy
ktoś pod su nął mi na mia ry na Ka się,
któ rej dziec ko uro dzi ło się bez ga łek
ocz nych i to ona po mog ła mi zro zu -
mieć... Gdzieś tam na gó rze jest mą -
drość ab so lut na. Jed ni na zy wa ją ją
Bo giem, in ni po pro stu ener gią. Len -
ka mu sia ła się po ja wić, a my z Ma riu -
szem by liś my od po wied ni mi ludź mi,
że by ją przy jąć. Nie ma przy pad ków.
Nikt in ny by jej tak nie ko chał. Te raz
uwa żam, że jest naj pięk niej szą hi sto -
rią ja ka mi się w ży ciu przy tra fi ła. 

Po ło wę ur lo pu ma cie rzyń skie go Ula
spę dza przy Le nie, w szpi ta lu. Po
dwóch mie sią cach za bie ra dziec ko do
do mu. Cie szy ją ten mo ment. W koń -
cu z da la od apa ra tu ry, kab li, pła czu
in nych dzie ci. Wresz cie ich „ba bi sko”...

Za bie ram Cię nad mo rze
Dziś Len ka ma 4 la ta. Swo ją wo lą

wal ki i de ter mi na cją za dzi wia wszyst -
kich wo kół. Prze szła sze reg ope ra cji.
Ko lej ne przed nią. Ula i Ma riusz wal -
czą dla niej o nor mal ne ży cie.

Któ re goś dnia, kie dy ma ła by ła jesz -
cze na od dzia le, przy szła do niej Ula
i po wie dzia ła:

– Mu sisz się szyb ko po zbie rać, bo
za bie ram Cię nad mo rze. 

Trzy mie sią ce póź niej cho dzi li we
trój kę po sia no żęc kiej pla ży. Na resz -
cie sa mi. Wol ni od spoj rzeń i py tań. 

– Naj bar dziej pra gnę te go, że by Le -
na mog ła cho dzić – mó wi Ula

– Co byś od da ła za ma rze nia? 
To trud ne py ta nie. Ula ma się za sta -

no wić. Uma wia my się na te le fon za
kil ka dni.

– No i jak? Wiesz już jak z ty mi ma -
rze nia mi?

– Wiem. Od da ła bym za nie ży cie…

Pro fil Le ny na fa ce bo o ku:
https://www.fa ce bo ok.com/Len ka -
Ziol kow ska? ref=stre am

AAlleekk  ssaann  ddrraa  NNaasszz--KKuuff  lliińń  sskkaa

7czerwiec 2013 Antwerpia po polsku    



Dzi siaj wy ru szy my z Groen -
pla ats w kie run ku dziel ni -
cy cią gną cej się od Ita lie -

lei, po przez Fran krij klei,
Brit se lei aż do Ame ri ka lei. Po
dro dze ma my Zu id – po łud nio -
wą dziel ni cę An twer pii. Naj ła -
twiej do trzeć tam idąc pro sto
z Groen pla ats uli cą Na tio na le -
stra at.

„Le Pe tit Pa ris” 
Zu id ma w swo im cha rak te rze

coś nie pow ta rzal ne go; spe cy ficz -
ny kli mat i ele gan cję. Ja ko miej -
sce do ży cia i pra cy wy bra ła je
so bie an twer pska bo he ma, dla -
te go tęt ni ży ciem prak tycz nie
przez ca łą do bę. Zu id przy po mi -
na Pa ryż nie tyl ko ze wzglę du
na nie pow ta rzal ną atmo s fe rę.
Rów nież układ ulic w kształ cie
gwia zdy, sze ro kie ale je, ta ra sy,
pa ła cy ki, re zy den cje i se ce syj ne
ka mie ni ce do złu dze nia ko ja rzą
się ze sto li cą Fran cji. Praw do -
po dob nie ar chi tek ci pro jek tu jąc
Zu id wzo ro wa li się właś nie na
Pa ry żu. „Le Pe tit Pa ris” (Ma ły
Pa ryż) – ar ty stycz ne cen trum
mia sta, sku pia ar ty stów, ak to -
rów, pi sa rzy. Peł ne jest mu ze -
ów, ga le rii, ka wiar ni li te rac kich,
skle pów z an ty ka mi i oka za łych
bu dyn ków bę dą cych świa dec -
twem daw nej wiel ko ści mia sta.
W sa mym ser cu dziel ni cy mie -
ści się jed no z naj bar dziej zna -
nych an twer pskich mu ze ów
– KMSKA.

Kró lew skie Mu ze um
Sztuk Pięk nych 
– Ko nin klijk Mu se um
vo or Scho ne Kun sten

Co ro ku bli sko 100 ty się cy
osób zwie dza eks po zy cje sta łe
i cza so we te go wspa nia łe go mu -
ze um. KMSKA po sia da w swo -
ich zbio rach po nad 2500 dzieł
daw nych i współ czes nych mi -
strzów, prze de wszyst kich fla -
man dzkich. Po cząt ki mu ze um
da tu ją się na pier wszą po ło wę
XVI wie ku, kie dy cech świę te -
go Łu ka sza w An twer pii zrze -
sza ją cy ma la rzy i rzeź bia rzy, 
po sta no wił stwo rzyć „Schil der -
sca mer” – ga bi net ma la rzy ko -
lek cjo nu ją cy dzie ła sztu ki. Pier -
wszy mi oka za mi w ko lek cji był
„Au to por tret” Qu en ti na Met sy -
sa i ry sun ki Al brech ta Du re ra.

Póź niej do szły pra ce Cor ne li sa
de Vo sa i Ru ben sa. Po cząt ko wo
mu ze um mia ło swo ją sie dzi bę
na pię trze w bu dyn ku an twer -
pskiej gieł dy. W ro ku 1794 fran -
cu ska ar mia wy wioz ła do Fran -
cji 63 ob ra zy skon fi sko wa ne ze
zbio rów an twer pskich. Trzy la -
ta póź niej pra wie 400 ob ra zów
ura to wa nych przed znisz cze -
niem i kra dzie żą prze ka za no
Aka de mii Sztuk Pięk nych, a kil -
ka na ście lat póź niej od zy ska no
część dzieł wy wie zio nych do Pa -
ry ża. W 1843 ro ku, bur mistrz
mia sta Flo rent van Er tborn,za -
pi su jąc mia stu swo ją ko lek cję
ma lar stwa, przy czy nił się do po -
wsta nia Kró lew skie go Mu ze um.
Na miej scu daw nej cy ta de li hisz -
pań skiej w la tach 1878-1890
zbu do wa no no wy bu dy nek. Od
ra zu okrzyk nię to to miej sce
„świą ty nią ma lar stwa” a do stoj -
ny, wręcz kró lew ski styl w ja -
kim wznie sio no sie dzi bę mu ze -
um, miał być świa dec twem
wiel ko ści, po tę gi i bo gac twa
mia sta. Ogrom na, neo klasyczna
bu do wla przy tła cza ła wręcz oto -
cze nie, a mo nu men tal ne scho -
dy, wiel kie ko lum ny, rzeź by
muz i pła sko rzeź by do da wa ły
mu splen do ru.
W ro ku 1874 
za ło żo no pier -
wsze w Bel gii
Sto wa rzy sze nie
Ari bus Ar tiae
któ re go ce lem
by ło wzbo ga ca -
nie da ra mi mu -
ze um. Ho no ro -
wym pre ze sem
te go sto wa rzy -
sze nia był za -
wsze bur mistrz
mia sta. Do chwi -
li obec nej Sto -
wa rzy sze nie
za ku pi ło na po -
trze by mu ze um
po nad 200 ob ra -
zów daw nych
mi strzów, ry ci -
ny i rzeź by. 

Mu ze um ma
po nad 40 sal wy -
sta wo wych
w któ rych wy -
sta wio ne są zna -
ko mi te ob ra zy
ma lar stwa ni der -

lan dzkie go od XV wie ku. Są rów -
nież dzie ła mię dzy in ny mi Mo -
di glia nie go i Ty cja na. Sta ła ko -
lek cja dzie li się na dwie czę ści:
na wyż szym po zio mie umiesz -
czo ne zo sta ły ob ra zy daw niej -
szych twór ców, a na po zio mie
niż szym znaj du ją się dzie ła
współ czes ne.

T'Bootje
Spa ce ru jąc po Zu id w oko li -

cach Mu ze um Sztuk Pięk nych,
nie spo sób nie za u wa żyć sto ją -
ce go na skrzy żo wa niu ulic Pla -
atssnij der sstra at i Schil der sstra -
at wy jąt ko we go kom plek su
zna ne go ja ko „5 Kon ty nen tów”.
Je den z trzech po łą czo nych bu -
dyn ków (na roż ny) z war stwa mi
żół tej ceg ły zna ny jest ja ko „Ma -
ły sta tek” („T’Bo ot je”). Zbu do -
wa ny zo stał w 1901 ro ku przez
bel gij skie go ar chi tek ta F. Smet
– Ver has na za mó wie nie stocz -
ni w An twer pii. Do cie ka we go
pro jek tu do mu do łą czo no ory -
gi nal ny dziób stat ku co do da ło
mu wy jąt ko we go cha rak te ru.
Ob ję ty ochro ną za byt ków od
1976 ro ku.

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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Zuid ma
w swoim
charakterze
coś nie pow ta -
rzal ne go;
specyficzny
klimat
i elegancję.

Źródło: http://itinerantlondoner.wordpress.com/2009/02/18/



Waterpoort 
Po łud nio wa dziel ni ca mia sta to miej -

sce peł ne cie ka wych miejsc i bu do wli
war tych obej rze nia. Z pew no ścią trze -
ba cho ciaż na chwi lę za trzy mać się
przy Wa ter po ort (Wa ter Ga te), pier -
wot nie czę ści miej skich mu rów ob -
ron nych. Daw niej by ła to bra ma otwie -
ra ją ca do stęp do Schel dy. Wa ter po ort
to wczes no ba ro ko wy Łuk Trium fal ny
wznie sio ny w 1624 ro ku w hoł dzie dla

hisz pań skie go kró la Fi li pa IV (pod -
czas hisz pań skiej oku pa cji mia sta).
Miesz kań cy An twer pii czę sto na zy wa -
ją Wa ter po ort „Bra mą Spa ce ro wą”, po -
nie waż aż trzy krot nie zmie nia no miej -
sce jej po ło że nia. Ta ba ro ko wa bra ma
po wsta ła na pod sta wie szki cu Ru ben -
sa jest wy jąt ko wo bo ga to zdo bio na,
a do jej bu do wy uży to bia ły ka mień
i gra nit. Na praw dę war to spa ce ru jąc
po Zu id za trzy mać się na chwi lę przy

Wa ter po ort i po pa -
trzeć na tę ar chi tek -
to nicz ną pe reł kę.

Synagoga
holenderska

Ko lej nym cie ka -
wym obiek tem po ło -
żo nym w dziel ni cy
po łud nio wej jest bez
wąt pie nia Sy na go ga
Ho len der ska znaj -
du ją ca się przy Bo -
uw me e ster sstra at.
To naj wię ksza sy na -
go ga w mie ście i jed -
na z naj wię kszych
w kra ju. Zbu do wa na
zo sta ła w 1893 ro ku
przez ho len der skich
Ży dów przy by łych
do An twer pii na po -

cząt ku XIX wie ku. 20 paź dzier ni ka
1981 ro ku pa le styń scy ter ro ry ści z or -
ga ni za cji „Czar ny Wrze sień” zde to no -
wa li bom bę ukry tą w cię ża rów ce za -
par ko wa nej w po bli żu sy na go gi.
Bom ba wy buch ła w trak cie uro czy sto -
ści re li gij nych; zgi nę ły 4 oso by a 95
zo sta ło ran nych. Ko lej ny za mach miał
miej sce 11 li sto pa da 1986 ro ku, kie -
dy is lam scy ter ro ry ści zde to no wa li
bom bę pod ło żo ną przed wej ściem do
sy na go gi. Na szczę ście nikt nie zgi -
nął. Obec nie sy na go ga czyn na jest tyl -
ko dwa ra zy w ro ku w świę to Rosz
ha–Sza na i Jom Kip pur.

Zu id odzna cza się bo gac twem wie -
lu obiek tów wspa nia łej ar chi tek tu ry
i sztu ki sku pio nych w jed nym miej -
scu. Oprócz wy żej wy mie nio nych pe -
re łek, nie moż na po mi nąć Koś cio ła
świę te go Mi cha ła (naj star sze go koś -
cio ła w An twer pii), nie obej rzeć wy -
sta wy w MHKA, czy prac ar ty stów na
Lam ber mon trmar te. Ale o tym wszyst -
kim opo wiem już pod czas na stęp ne -
go spa ce ru. 

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa
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Imi gran ci w Bruk se li 

Dzien nik „Le So ir” opub li ko wał ra -
port „SOS dla Bruk se li”. Wy ra ża w nim
za nie po ko je nie fak tem, że bel gij ska
sto li ca jest mia stem wie lo kul tu ro wym
i wie lo na ro do wo ścio wym co utrudnia
zarządzanie me tro po lią. Ra port po ka -
zu je, że 75% miesz kań ców Bruk se li
jest imi gran ta mi. To trzy ra zy wię cej
niż we Flan drii i pięć ra zy wię cej niż
w Wa lo nii. Dzien nik za u wa ża, że ten
wskaź nik ca ły czas nie po ko ją co roś -
nie. Cy tu je wy po wiedź so cjo lo ga – pani
Co rin ne Tor re kens – któ ra mó wi:
„Bruk se la jest wciąż mia stem, w któ -
rym wy stę pu je et nicz na se gre ga cja.
Ist nie ją ogrom ne róż ni ce mię dzy ja -
ko ścią ży cia w dziel ni cach za miesz ka -
nych przez cu dzo ziem ców czy urzęd -
ni ków eu ro pej skich, a dziel ni ca mi
w któ rych wię kszość miesz kań ców to
imi gran ci”.

„„LLee  SSoo  iirr

Ska żo na wo da za bi ja 
Na po cząt ku ma ja w Wet te ren

w pół noc no – za chod niej czę ści Bel -
gii miał miej sce tra gicz ny wy pa dek.
Po ciąg wio zą cy che mi ka lia wy ko le -
ił się, sta nął w ogniu, a pa sa że ro wie
i miesz kań cy zu peł nie nie świa do mie
na wdy cha li się tok sycz nych ga zów.
Nie wia do mo ja kie by ły przy czy ny
ka ta stro fy, cho ciaż ma szy ni sta sam
przy znał, że prze kro czył do zwo lo ną
pręd kość. 250 osób za miesz ku ją cych
te re ny w pro mie niu pół ki lo me tra od
miej sca zda rze nia zo sta ło ewa ku o -
wa nych. Oso bom miesz ka ją cym tro -
chę da lej za le co no nie wy cho dze nie
z do mów. Oka za ło się, że znacz na
część po szko do wa nych (1 oso ba zgi -
nę ła, 49 uleg ło za tru ciu) to ofia ry
nie tok sycz nych ga zów z wy ko le jo -
ne go po cią gu, tyl ko za tru tej wo dy
ska żo nej che mi ka lia mi, któ re spły -
nę ły do wo do cią gów wraz z wo dą
uży wa ną do ga sze nia po ża rów. Wię -
ksza część za tru tych osób i ofia ra
śmier tel na ży ły po za sfe rą bez pie -
czeń stwa wy ty czo ną po wy ko le je niu
się po cią gu z che mi ka lia mi. Trwa
obec nie śledz two ma ją ce wy jaś nić,
kto po no si od po wie dzial ność za ska -
że nie wo dy. 

„„DDee  SSttaann  ddaa  aarrdd””

Eu ta na zja nob li sty 

Chri stian de Du ve w 1974 ro ku
wspól nie z dwo ma na u kow ca mi otrzy -
mał Na gro dę Nob la w dzie dzi nie fi lo -
zo fii i me dy cy ny. Ba da nia do ty czy ły
struk tu ral nej i fun kcjo nal nej or ga ni -
za cji ko mó rek. Je go uczel nia – Uni -
wersytet Ka to lic ki w Lo u va in (UCL)
w Lo u va in-la-Ne u ve po in for mo wa ła, że
6 ma ja uczo ny pod dał się eu ta na zji. We -
dług dzien ni ka „Le So ir” 95-let ni na u -
ko wiec de cy zję pod jął ja kiś czas te mu
i był do niej przy go to wa ny. W osta t nim
wy wia dzie ja kie go udzie lił (pu bli ka cja
do pie ro po je go śmier ci) po wie dział, „że
czu je się co raz słab szy i po sta no wił za -
pla no wać swo je znik nię cie”. Nie ujaw -
nio no ja ką me to dę za sto so wa li le ka rze
przy eu ta na zji nob li sty. 

„„LLee  SSoo  iirr””

Afe ra pe do fil ska 
Wszyst kie bel gij skie ga ze ty, jak rów -

nież dzien ni ki ra dio we i te le wi zyj ne po
raz ko lej ny za ję ły się afe rą pe do fil ską
w bel gij skim koś cie le. Spra wa wró ci -
ła na czo łów ki ga zet po prze słu cha niu
by łe go pry ma sa Bel gii God frie da Dan -
ne el sa. Fran cu sko ję zycz na ga ze ta „La
Der nie re He u re” po da je, że na ra zie ze -
zna wał on ja ko świa dek, ale nie jest
wy klu czo ne że mo że usły szeć za rzu ty
tu szo wa nia przy pad ków pe do fi lii.
Dzien nik pi sze, że 50 ofiar oskar ża kar -
dy na ła, iż wie dział o wy ko rzy sty wa niu
sek su al nym dzie ci przez księ ży, ale nie
re a go wał. Ga ze ta (po wo łu jąc się na ze -
zna nia świad ków) ujaw nia rów nież, że
ów czes ny pry mas Bel gii od sy łał po -
szko do wa nych do ich pa ra fii, al bo wrę -
czał im książ kę za ty tu ło wa ną „Na ucz
się prze ba czać”. 

Z ko lei ga ze ta „De Mor gen” wy jaś -
nia skąd w ku rii ar cy bi sku piej zna laz -
ły się taj ne do ku men ty ze śledz twa pe -
do fi la – mor der cy Mar ca Du tro ux,
w tym zdję cia z eks hu ma cji dwóch
dziew czy nek. Oka zu je się, że zna laz ła
je bel gij ska po li cja, któ ra prze pro wa -
dzi ła nie spo dzie wa ną re wi zję w ku rii.
We dług dzien ni ka przy słał je do ku rii
6 lat te mu sa ty rycz ny ma ga zyn an glo -
ję zycz ny su ge ru jąc, że afe ra pe do fil ska
po grą ży też wkrót ce bel gij ski koś ciół.

„„LLaa  DDeerr  nniiee  rree  HHee  uu  rree””
„„DDee  MMoorr  ggeenn””

Bruk se la po arab sku 

Ga ze ta „Le So ir” in for mu je, że
w Bruk se li co raz wię cej miesz kań ców
po słu gu je się ję zy kiem arab skim, a co -
raz mniej po wszech ne sta ją się ję zy -
ki urzę do we: fran cu ski i ni der lan dzki.
To efekt ros ną cej po pu la cji imi gran -
tów z kra jów mu zuł mań skich. Ni der -
lan dzki, z za ło że nia ję zyk oj czy sty
wszyst kich Bel gów jest w Bruk se li
ma ło po pu lar ny. Dziś po słu gu je się
nim za led wie 23% miesz kań ców sto -
li cy. Ję zyk fran cu ski rów nież tra ci na
zna cze niu, cho ciaż mó wi nim 88%
Bruk sel czy ków. Spa da też zna jo mość
an giel skie go. Po mi mo te go, że Bruk -
se la jest sto li cą Unii Eu ro pej skiej, ję -
zy kiem an giel skim po słu gu je się tyl -
ko 23% jej miesz kań ców. Ga ze ta
stwier dza, że „na uli cach Bruk se li
koń czy się zna na z prze szło ści kon -
fron ta cja ję zy ko wa po mię dzy fran cu -
skim a ni der lan dzkim. Ta ry wa li za -
cja do strze gal na jest już tyl ko na
płasz czyź nie po li tycz nej”. Sto li ca Bel -
gii jest mia stem wie lu ję zy ków, a na
zna cze niu zy sku je ję zyk arab ski. Po -
słu gu je się nim pra wie 20% miesz -
kań ców. W dziel ni cach ty po wo arab -
skich do mi na cja te go ję zy ka jest
jesz cze bar dziej wi docz na. Dla po rów -
na nia – w ję zy ku pol skim mó wi
w Bruk se li oko ło 2% jej miesz kań -
ców. 

„„LLee  SSoo  iirr””

Ko men tarz bur mi strza 
Bur mistrz An twer pii Bart De We -

ver sko men to wał na ła mach pra sy
wy po wiedź li de ra par tii fla man -
dzkich de mo kra tów Wo u te ra Be ke,
któ ry stwier dził że „nie jest za bro -
nio ne pu blicz ne afi szo wa nie się
z orien ta cją sek su al ną, w od róż nie -
niu od sym bo li ki re li gij nej czy po li -
tycz nej. Bur mistrz oświad czył, że
pra cow ni cy służb miej skich An twer -
pii nie mo gą no sić w miej scach pu -
blicz nych ko szu lek z na pi sa mi któ -
re wska zu ją na ich orien ta cję
sek su al ną. „Lu dzie, któ rzy re pre zen -
tu ją ob li cze mia sta, po win ni de mon -
stro wać swo ja ne u tral ność” – po wie -
dział bur mistrz w wy wia dzie dla
ga ze ty. 

„„GGaa  zzeett  vvaann  AAnn  ttwweerr  ppeenn””  
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Sza ra stre fa po bel gij sku 
Dzien nik „De Mor gen” do no si, że

w tym ro ku w Bel gii po nad 63 mi liar -
dy eu ro zo sta ną wy pła co ne w tak zwa -
nej sza rej stre fie. We dług ga ze ty zgod -
nie z ba da nia mi prze pro wa dzo nym
w 31 eu ro pej skich kra jach przez au -
striac ki uni wersytet w Lin zu, bel gij -
ska sza ra stre fa sta no wi obec nie 16,4
pro cent cał ko wi tej ak tyw no ści gos -
po dar czej kra ju. To naj niż szy po ziom
od 10 lat, ale jesz cze wciąż naj wyż szy
ze wszyst kich kra jów Eu ro py Za chod -
niej. Śred nia wiel kość gos po dar ki
w sza rej stre fie wy no si 18,5% PKB,
tak więc, jak za u wa ża dzien nik,
zmniej szy ła się z 22,3% w 2003 ro ku.
W Bel gii wciąż jesz cze spo ra część gos -
po dar ki pro wa dzo na jest „na czar no”,
a jed nym z roz wią zań mo że być „znie -
chę ce nie oby wa te li do ko rzy sta nia
z go tów ki”. Ga ze ta in for mu je, że przy -
go to wy wa ne są od po wied nie prze pi -
sy w myśl któ rych wpła ca nie na wet
za li czki w for mie go tów ko wej bę dzie
za ka za ne. 

„„DDee  MMoorr  ggeenn””

Ko rek ty ze znań po dat ko wych 
We dług in for ma cji ga ze ty „Le So -

ir” bel gij skie służ by po dat ko we otrzy -
ma ły w okre sie pier wszych trzech
mie się cy te go ro ku oko ło 2 ty się cy
de kla ra cji ko ry gu ją cych kwo ty, któ -
re do tej po ry nie by ły zgła sza ne do
urzę dów skar bo wych. Zda niem dzien -
ni ka „wpła ty nie za de kla ro wa nych
wcześ niej przez po dat ni ków pie nię -

dzy na le ży praw do po dob nie tłu ma -
czyć za po wie dzia ną przez rząd rych -
łą am ne stią po dat ko wą. Ope ra cja do
któ rej mo że dojść w lip cu, „jest prze -
de wszyst kim za po wie dzią pod wyż -
sze nia op łat za ko rek tę ze znań po -
dat ko wych”. Ga ze ta pi sze rów nież,
że wie le „ta jem ni czych” osób wy ko -
rzy stu je sta ły me cha nizm ko ry go wa -
nia ze znań obo wią zu ją cy od 2006 ro -
ku do wy pro wa dze nia pie nię dzy
z sza rej stre fy.

„„LLee  SSoo  iirr””

Try bu nał UE kry ty ku je 
za sa dy sprze da ży miesz kań
we Flan drii 

Uni j ny Try bu nał Spra wie dli wo ści
ostro skry ty ko wał re stryk cje wpro -
wa dzo ne we Flan drii do ty czą ce za -
ku pu miesz kań przez fran cu sko ję -
zycz nych miesz kań ców Bel gii. Uznał
je za „ogra ni cze nie fun da men tal nych
swo bód oby wa tel skich”. Po li ty ka
miesz ka nio wa Flan drii jest obec nie
kwe stią spor ną po mię dzy Fla man da -
mi i Wa lo na mi. Od 2009 ro ku we
Flan drii obo wią zu je de kret, we dług
któ re go ku pu ją cy nie ru cho mość
w tym re gio nie „po wi nien wy ka zać
się związ ka mi z lo kal ną spo łecz no -
ścią”. W rze czy wi sto ści do cho dzi ło
do sy tu a cji, że fran cu sko ję zycz ni
miesz kań cy Bel gii mie li ogrom ne
trud no ści z za ku pem nie ru cho mo ści
na te re nie Flan drii. Do Bel gij skie go
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go za czę ły

na pły wać licz ne skar gi od oby wa te -
li o znie sie nie ich zda niem bez dusz -
ne go na ka zu unie moż li wia ją ce go
Fran ko fo nom za kup miesz kań we fla -
man dzko ję zycz nej czę ści Bel gii. Roz -
wią za niem tej kwe stii za jął się Eu -
ro pej ski Try bu nał Spra wie dli wo ści
stwier dza jąc, że „ist nie nie ta kiej pro -
ce du ry spro wa dza się w rze czy wi sto -
ści do za bro nie nia nie któ rym lu -
dziom na by cia lub wy na ję cia na
dłu żej niż dzie więć lat dzia łek
i wznie sio nych na nich bu do wli. Dla -
te go też prze pi sy te sta no wią ogra -
ni cze nia fun da men tal nych swo bód”.
Uni j ny Try bu nał od rzu cił uza sad nie -
nie fla man dzkie go rzą du, że ob o -
strze nia są uwa run ko wa ne ko niecz -
no ścią za pew nie nia i za spo ko je nia
po trzeb lud no ści po cho dze nia fla -
man dzkie go. Te raz spra wa wra ca do
bel gij skie go są du, któ ry w swo im
wy ro ku zo bo wią za ny jest uwzględ -
nić opi nie Try bu na łu Spra wie dli wo -
ści” 

„„DDee  MMoorr  ggeenn””

OOpprraa  ccoo  wwaa  łłaa::  KKaa  rroo  llii  nnaa  MMoo  rraaww  sskkaa
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Ame ry kań skie ser wi sy Ra -
te Be er.com oraz Be e rAd -
vo ca te.com jak co ro ku

wy bra ły naj lep sze pi wo świa ta.
W naj no wszej edy cji ju ro rzy oce -
nia li 140 ty się cy ga tun ków te -
go zło ci ste go trun ku. Po raz ko -
lej ny zwy cię ży ło bel gij skie
West vle te ren 12, zdo by wa jąc
mak sy mal ne no ty we wszyst -
kich ka te go riach.

Cy ster si i tra pi ści 
Po cząt ki pi wo war stwa w Bel -

gii mia ły miej sce w cza sach kru -
cja ty do Zie mi Świę tej, kie dy to
ów czes ne wła dze koś ciel ne da -
ły klasz to rom zgo dę na pro duk -
cję pi wa. Opac two świę te go Syk -
stu sa, w któ rym wy twa rza się
pi wa West vle te ren, po ło żo ne jest
w miej sco wo ści o tej sa mej na -
zwie, w za chod niej Flan drii (tuż
przy gra ni cy z Fran cją), nie da -
le ko mia sta Ypres i miej sco wo -
ści Po pe rin ge sły ną cej z upra -
wy chmie lu. Na zwa za ko nu
po cho dzi od pier wsze go opa ta
z Ci te a ux (z łac. Ci ste ri cium – cis
ter tium la pi dem – „przy trze cim
ka mie niu mi lo wym”). Ich sie dzi -
bą był nor man dzki klasz tor La
Trap pe. Kie ro wa li się de wi zą
„ora et la bo ra” co ozna cza „módl
się i pra cuj”. Za kon ni cy za czę li
wa rzyć pi wo już w 1836 ro ku
i sprze da wa li je miesz kań com
osa dy. Ciem ny i słod ki tru nek
cie szył się ogrom nym po wo dze -
niem więc od 1861 ro ku uru cho -
mi li szer szą sprze daż.

Po II woj nie świa to wej prze -
ło żo ny za ko nu w West vle te ren
– oj ciec Ge rard pod jął de cy zję
o ogra ni cze niu pro duk cji wy -
łącz nie do po trzeb włas nych
klasz to ru i przy klasz tor nej ka -
wiar ni. Z bie giem lat na te re nie
Bel gii za czę ły po wsta wać ko lej -
ne bro wa ry Tra pi stów. A że wa -
rzo ne przez nich pi wo by ło wy -
jąt ko wo smacz ne i wy twa rza li
je w nie wiel kich ilo ściach – szyb -
ko na ryn ku za czę ły się po ja wiać
pod rób ki. Że by uchro nić swo je
wy ro by przed nie ucz ci wą kon -
ku ren cją oraz dla ochro ny ja ko -
ści i kon tro lo wa nia sprze da ży,
za kon ni cy za ło ży li w 1997 ro ku
sto wa rzy sze nie In ter na tio nal
Trap pist As so cia tion (ITA).
Zgod nie ze sta tu tem sto wa rzy -
sze nia, wszyst kie zy ski ze sprze -
da ży pro duk tów z lo go Tra pi -
stów prze zna czo ne są na

utrzy ma nie klasz to rów i dzia łal -
ność cha ry ta tyw ną. Do pro duk -
cji pi wa z lo go tra pi stów ma pra -
wo tyl ko 7 przy klasz tor nych
bro wa rów w ca łej Eu ro pie z cze -
go sześć znaj du je się na te re nie
Bel gii i Ho lan dii (de cy zja Try -
bu na łu w Gan da wie z 1962 ro -
ku). 

Pi wa West vle te ren 
Tra pi ści wy twa rza ją tyl ko trzy

ga tun ki pi wa West vle te ren. 
n West vle te ren Blon de – zie -

lo ny kap sel (5,8 ABV) 
n West vle te ren 8 – nie bie ski

kap sel (8% ABV) 
n West vle te ren 12 – żół ty kap -

sel (10.2 ABV) 
(ABV – Al co hol by Vo lu me

– stan dar do wa, mię dzy na ro do -
wa ska la uka zu ją ca za war tość
al ko ho lu w trun kach). 

West vle te ren Blon de – to naj -
lżej sze pi wo wa rzo ne w bro wa -
rze dla za spo ko je nia po trzeb
mni chów i klasz tor nych go ści.
Ma prze pięk ną zło to żół tą bar wę
wpa da ją cą w od cie nie po ma rań -

czy. Aro mat jest wy jąt ko wy
– chmie lo wy z owo co wym po -
sma kiem brzosk wi ni. 

West vle te ren 8 – do sko na łe
pi wo o kasz ta no wej bar wie z ru -
bi no wy mi roz bły ska mi. Cu dow -
nie aro ma tycz ne, pach ną ce kar -
me lem, cze ko la dą i sma ka mi
owo ców – zwłasz cza me lo na i de -
li kat nie wiś ni.

Wszyst kie pi wa po wsta ją
w wy ni ku spe cjal ne go pro ce su
pro duk cji (me to dą gór nej fer -
men ta cji) i przy wy ko rzy sta niu
wy łącz nie ciem ne go sło du. Pi -
wo jest rów nież moc no chmie -
lo ne, a w trak cie roz le wa nia do
każ dej bu tel ki do da je się odro -
bi nę cu kru i droż dży, dzię ki któ -
rym za cho dzi wtór na fer men ta -
cja i po wsta je cha rak te ry stycz ny
osad. Z te go po wo du pi wa prze -
cho wu je się w po zy cji sto ją cej
i bar dzo ostroż nie roz le wa do
szkla nek. Wszyst kie są tak zwa -
ny mi „pi wa mi ży wy mi”, po sia -
da ją na tu ral ny osad ży wych
droż dży dzię ki któ rym trwa łość
na po jów się ga prze cięt nie kil ku
lat. Przez wie le lat mni si pro du -

Naj lep sze pi wo na świe cie
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ko wa li je tyl ko na po trze by za ko nu
i do per fek cji opa no wa li sztu kę ich
przy rzą dza nia. 

Obec nie w klasz to rze miesz ka 
28 za kon ni ków ży ją cych we dług bar -
dzo su ro wych za sad prze strze ga nych
od po cząt ku dzia łal no ści za ko nu: izo -
la cja od świa ta, mo dli twa, po sty, pra -
ca fi zycz na oraz sta łe mil cze nie. Dla -
te go pi wa tra pi stów na zy wa ne są
„sma ka mi ci szy”.

Sa mi za in te re so wa ni mó wią: „Nie
je steś my pi wo wa ra mi. Je steś my mni -
cha mi. Mu si my wa rzyć pi wo, aby móc
so bie poz wo lić na by cie mni cha mi”.
Cie ka wost ką jest, że wszyst kie trzy
pi wa pro du ko wa ne w bro wa rze sprze -
da wa ne są w bu tel kach bez ety kiet.
Na da je to bu tel kom bar dzo asce tycz -
ną, wy jąt ko wą for mę. Nie zbęd ne in -
for ma cje o pi wach znaj du ją się na kap -
slach. Ze wzglę du na ogra ni czo ną ilość
miej sca, są to je dy ne pi wa tra pi stów
któ re na bu tel ce nie ma ją za miesz czo -
ne go ofi cjal ne go lo go „Au then tic Trap -
pist Pro duct”. Lo go wraz z na zwą
West vle tern znaj du je się je dy nie na
drew nia nych skrzyn kach w któ re pa -
ko wa ne są bu tel ki.

Naj lep sze pi wo 
na świe cie 

Je dy ne w swo im ro dza ju, wy jąt ko -
we i nie pow ta rzal ne. Ma bar wę moc -
nej her ba ty, jest dość ciem ne, głę bo -
ko brą zo we i kla row ne. W za pa chu
moż na od na leźć zło żo ną i przy jem ną
mie szan kę pa lo ne go sło du, aro ma -
tów al ko ho lo wych i wy raź ną owo co -
wą nu tę (owo ce ciem ne, pest ko we, fi -
gi i po rze czki). Smak jest naj pierw
de li kat nie owo co wy prze cho dzą cy
w kar me lo wo-sło do wy, są cie ka we
nut ki ciem nych owo ców. Po oko ło
ro ku od uwa rze nia pi wo osią ga za -
mie rzo ny smak, a swo je wa lo ry sma -
ko we za cho wu je na wet przez dwa -
dzie ścia lat.

West vle te ren 12 jest trun kiem bar -
dzo trud nym do zdo by cia. Od kąd zo -
stał uzna ny naj lep szym pi wem świa -
ta, po pyt prze ra sta ogra ni czo ne
moż li wo ści za kon ni ków. Nad je go pro -
duk cją czu wa pię ciu mni chów, za trud -
nio nych jest rów nież trzech świec kich
pra cow ni ków wy ko nu ją cych pro ste
pra ce fi zycz ne. Ko lej nych pię ciu za -
kon ni ków zaj mu je się ob słu gą li nii do
bu tel ko wa nia. Tę czyn ność wy ko nu -
je ma szy na z lat sie dem dzie sią tych
ubieg łe go wie ku, dzia ła ją ca tyl ko
przez 35 dni w cią gu ca łe go ro ku,
o wy daj no ści 1200 bu te lek na go dzi -
nę. Ca ło rocz na pro duk cja te go wy jąt -
ko we go pi wa jest nie zmien na od 1946
ro ku i wy no si 4759 hek to li trów rocz -
nie, co da je 60 ty się cy skrzy nek po 24
bu tel ki (dla po rów na nia He i ne ken
rocz nie pro du ku je ok. 126 mi lio nów
hek to li trów pi wa). Sprze daż jest cał -
ko wi cie pod kon tro lą du chow nych
i przez nich re gla men to wa na.

Spo sób dy stry bu cji pi wa West vle te -
ren jest wy jąt ko wy. Moż na je na być
tyl ko w dwóch miej scach: w bro wa -
rze oraz w przy klasz tor nej ka wiar ni
„In de Vre de”. Przy czym po ja wie nie
się w jed nym z tych miejsc nie ozna -
cza, że bę dzie moż na pi wo po pro stu
ku pić. Sprze daż od by wa się tyl ko i wy -
łącz nie po wcześ niej szej te le fo nicz nej
re zer wa cji, ale li nia jest i tak pra wie
za wsze za ję ta (+32 (0) 70-21-00-45).
Trze ba mieć aniel ską cier pli wość i wy -
jąt ko wą de ter mi na cję aby się do dzwo -
nić. Je że li uda się te le fo nicz nie do ko -
nać za mó wie nia, na le ży usta lić da tę
wi zy ty i po dać nu mer re je stra cyj ny
sa mo cho du któ rym przy je dzie się po
od biór. Do każ de go od bie ra ne go za -
mó wie nia do łą czo ne jest ży cze nie mni -
chów, by nie od sprze da wać za ku pio -
ne go trun ku. Za kon ni cy są prze ciw ni
ta kie mu pro ce de ro wi i ak tyw nie dzia -
ła ją aby eli mi no wać nie le gal ny ob rót

ich wy ro ba mi. Mni si usta li li jed no ra -
zo wą ilość pi wa któ rą moż na za ku pić
gdyż jest ona ści śle li mi to wa na. Rocz -
na pro duk cja jest sto sun ko wo nie wiel -
ka, dla te go za kon ni cy po cząt ko wo za -
wę zi li licz bę za mó wień do 10 skrzy nek
na jed ną oso bę. Z bie giem cza su, gdy
pi wo sta wa ło się co raz bar dziej po pu -
lar ne, ogra ni cze nia co do ilo ści za ku -
pu ro sły. Z dzie się ciu skrzy nek zro bi -
ło się pięć, po tem trzy, a od ro ku 2009
za mó wić moż na tyl ko jed ną skrzyn -
kę pi wa West vle te ren na mie siąc. 

Za ma wia jąc pi wo trze ba po dać swo -
je da ne i za pew nić, że jest ono prze -
zna czo ne do włas ne go użyt ku, a nie
na sprze daż. 

Trap pist West vle te ren Twa alf (peł -
na na zwa naj lep sze go pi wa świa ta)
kosz tu je 38,00 eu ro za skrzyn kę
w któ rej znaj du ją się 24 bu tel ki (plus
12 eu ro ja ko za staw za drew nia ną
skrzy ne czkę i bu tel ki). Dla sma ko szy
pi wa West vle te ren 12 szczę śli wym
oka zał się rok 2011. W Bel gii – kra ju
sły ną cym z kil ku set ga tun ków pi wa,
usta wi ły się ko lej ki jak z cza sów na -
sze go PRL-u. Do wy zna czo nych su -
per mar ke tów przy szły tłu my lu dzi by
ku pić le gen dar ne pi wo. Do sprze da -
ży w skle pach za kon ni cy przy go to wa -
li 93 ty sią ce sze ścio pa ków, któ re ro -
ze szły się bły ska wicz nie. Mni si
z opac twa świę te go Syk stu sa po trze -
bo wa li pie nię dzy na re mont klasz to -
ru i do mów w któ rych miesz ka ją, dla -
te go po raz pier wszy w hi sto rii
pod pi sa li umo wę na sprze daż wy twa -
rza ne go przez sie bie pi wa z su per mar -
ke tem. Aby ku pić wy ma rzo ne pi wo
trze ba by ło mieć spe cjal ny „bon re zer -
wa cyj ny” wy dru ko wa ny wcześ niej
w dwóch fla man dzkich ga ze tach.
Szczę śli wy po sia dacz jed ne go ta lo nu
mógł ku pić sześć bu te lek West vle te -
ren 12 i dwa spe cjal nie wy pro du ko -
wa ne z tej oka zji kie lisz ki. Każ dy sze -
ścio pak miał na zwę „Uczest ni czę
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w bu do wie opac twa”. Ak cja za koń czy -
ła się ogrom nym suk ce sem – już po
czte rech dniach sprze da no wszyst kie
93 ty sią ce sze ścio pa ków w ce nie 25
eu ro każ dy. Mni si po no wi li ak cję, ale
tym ra zem po za gra ni ca mi Bel gii.
W USA, Ir lan dii, Szwaj ca rii, Ka na dzie,
Hisz pa nii, we Wło szech i Fran cji 70
ty się cy sze ścio lat ków ro ze szło się
w okam gnie niu. W lu tym ze szłe go ro -
ku za kon ni cy wpro wa dzi li na ry nek
fran cu ski pier wsze 11 ty się cy skrzy -
nek. Ich ce na (49 eu ro) na tych miast
sko czy ła do gó ry osią ga jąc na wet 95
eu ro na nie któ rych por ta lach in ter -

ne to wych. Po ze bra niu pie nię dzy na
re mont klasz to ru pi wo tra pi stów zno -
wu jest do stęp ne je dy nie w opac twie. 

Mni si z za ko nu św. Syk stu sa są cał -
ko wi cie od por ni na me dial ną wrza wę
i proś by aby pro du ko wać wię ksze ilo -
ści naj lep sze go pi wa na świe cie. Pod -
kre śla ją, że „pi wo nie jest ce lem, ale
środ -
kiem.
Ce lem
jest kon -
tem pla -
cja Bo -
skie go

Ma je sta tu, do cze go zo sta li po wo ła -
ni”. Pi wo West vle te ren to mi stycz ny
świat mni chów w bia łych ha bi tach
– bro war ni cza ary sto kra cja. To pi wo -
war ski kunszt, któ rym za chwy ca się
ca ły świat.

SSyyll  wwiiaa  JJaa  wwoorr  sskkaa
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Ho do wla go łę bi to w Bel gii
wie ko wa tra dy cja i na ro -
do wy sport. Oka zu je się

jed nak, że od pew ne go cza su za -
wo dy go łę biar skie sta ły się oka -
zją do za kła dów ha zar do wych,
a co za tym idzie ogrom nych pie -
nię dzy. Bel gij scy tre ne rzy go łę -
bi są wy jąt ko wo ce nie ni przez
azja tyc kich ho dow ców, za któ -
ry mi w tle czę sto stoi ma fia.

Ron ny van Re et 
To po stać bar dzo zna na w śro -

do wi sku go łę bia rzy na ca łym
świe cie. Jest jed nym z naj lep -
szych tre ne rów go łę bi w Bel gii.
Ma uzna nie, do sko na łą opi nię
i sza cu nek go łę bia rzy ale jak
sam twier dzi „z chwi lą gdy uzy -
ska się do brą re pu ta cję w tym
ma łym śro do wi sku, trze ba się
mieć na bacz no ści”. Dwa la ta te -
mu z go łęb ni ka w Mol (Flan dria)
skra dzio no mu czter na ście je go
„ma lu chów” (jak na zy wa swo je
go łę bie). Kil ka dni póź niej od -
na le zio no je w po bli skim le sie,
a każ dy ptak miał tyl ko jed ną
nóż kę (tę bez ob rą czki). Ron ny
van Re et w wy wia dzie dla lo kal -
nej ga ze ty po wie dział: „To był
dla mnie – ho dow cy, któ ry dzień
i noc zaj mu je się swo i mi go łę -
bia mi strasz ny cios […] Trzy ra -
zy dzien nie jeż dżę do Va len cien -
nes tyl ko po to, że by wy pusz czać
je na ob lot i szko lić. Po da ję im
dro gą kar mę i spe cjal ne wi ta mi -
ny […] To wy se lek cjo no wa ne
pta ki, ma ją ce nie zbęd ną si łę
mięś ni oraz in te li gen cję”. 

Tre ser opo wia dał, że już dzień
przed tym nie szczęs nym wy da -
rze niem wi dział osob ni ków krę -
cą cych się ko ło je go go łęb ni ka.
Na po li cję zgło sił się świa dek in -
for mu jąc o trzech męż czyz nach
o azja tyc kich ry sach, któ rzy
w le sie wy rzu ca li pla sti ko we tor -
by. Ów świa dek zro bił męż czyz -
nom zdję cia te le fo nem ko mór -
ko wym, spi sał tak że nu me ry
re je stra cyj ne sa mo cho du któ -
rym od je cha li. To wszyst ko
otrzy ma ła po li cja i zna le zie nie
spraw ców oka za ło się bar dzo ła -
twe. Ale za nim po li cja do nich
do tar ła, sa mi zgło si li się na ko -
mi sa riat. Dla cze go? Oka za ło się,
że opis tych wy da rzeń i zdję cia
ca łej troj ki krą ży ły już na nie -
zli czo nych stro nach in ter ne to -
wych. Wi zy ta po li cji by ła więc
już tyl ko kwe stią cza su. Spraw -

ca mi oka za li się dwaj Chiń czy -
cy i ich tłu macz. Obaj Azja ci
twier dzi li że są nie win ni, a do
Bel gii przy je cha li tyl ko po to że -
by ku pić go łę bie. We dług po li -
cji spraw cy chcie li za o brą czko -
wać bez war to ścio we pta ki, aby
po tem sprze dać je ja ko oka zy
po cho dzą ce od zna ne go bel gij -
skie go ho dow cy.

Do cho do wy in te res 
I tu do cho dzi my do sed na

spra wy. Oka zu je się bo wiem, że
in te res z go łę bia mi w ro li głów -
nej jest wy jąt ko wo do cho do wy.
Prze wie zie nie go łę bia z Bel gii
do Chin kosz tu je za led wie 70 eu -
ro. A je że li ma się w kie sze ni ob -
rą czki pta ków to nie trze ba pła -
cić nic. Moż na za o brą czko wać
ma ło war to ścio we osob ni ki i za -
ro bić du że pie nią dze. Bel gia od
lat jest li de rem w ho do wli go łę -
bi, sły nie na świe cie ja ko „ko -
leb ka go łę biar stwa”, a go łę bie
z bel gij skiej ho do wli osią ga ją
bar dzo wy so kie ce ny. Kra dzie -
że go łę bi ho do wa nych w Bel gii
są co raz częst sze. Do ta kiej sy -
tu a cji do szło po nad rok te mu
w An twer pii, gdy ukra dzio no 50
pta ków ze słyn nej ho do wli. I jest
praw do po dob ne, że skra dzio ne
go łę bie znaj dą się w Chi nach.
Bo właś nie tam i na Taj wa nie
go łę biar stwo przy cią ga bar dzo
du że pie nią dze. 

Jo Her bots zaj mu ją cy się eks -
por tem tych pta ków z Bel gii do
kra jów Da le kie go Wscho du
twier dzi, że „w pu li wy gra nej
mo że być na wet do 10 mi lio nów
eu ro. Nie mal każ dy jest go tów
po sta wić na go łę bia wy tre no wa -
ne go przez bel gij skie go ho dow -
cę”. Za wsze gdy
moż na wy grać
du że pie nią dze
po ja wia ją się za -
kła dy. Wy so -
kość na gród jest
nie ba ga tel na,
w grę wcho dzą
mi lio ny. Do cho -
dzi na wet do tak
ab sur dal nych
sy tu a cji jak kra -
dzie że go łę bi na
tra sie za wo dów.

Nie któ rzy
znaw cy te ma tu
twier dzą, że za
kra dzie ża mi bel -
gij skich go łę bi

nie sto ją Chiń czy cy, ale pa sjo -
na ci z kra jów Eu ro pu Wschod -
niej (Pol ski i Lit wy). Ho dow com
z da le kie go Wscho du za le ży na
ży wych go łę biach prze zna czo -
nych do ho do wli. Ob rą czki bez
ak tu włas no ści i ro do wo du nie
są im do ni cze go po trzeb ne. Sze -
ro ki ry nek zby tu dla ob rą czek
jest właś nie w Pol sce, gdzie na
czar nym ryn ku moż na je ku pić
po 100 eu ro za sztu kę.

Go łę biar stwo w Bel gii
i w Chi nach 

Cen trum świa to we go go łę -
biar stwa znaj du je się w Eu ro -
pie, a głów nym je go oś rod kiem
jest bez wąt pie nia Bel gia.
W Bruk se li mie ści się sie dzi ba
cen tra li FCI (Fe de ra tion Co lom -
bop hi le In ter na tio nal), je dy ne
ta kie miej sce w Eu ro pie gdzie
fun kcjo nu ją słyn ne na ca ły
świat ho do wle, od by wa ją się
spek ta ku lar ne im pre zy, auk cje
i lo ty.

Jed nym z naj słyn niej szych oś -
rod ków go łę biar stwa na świe -
cie jest tak zwa na Unia An twer -
pska uwa ża na za coś w ro dza ju
„uni wersytetu ho do wli go łę bi
po czto wych”. Znaj du ją się tam
go łęb ni ki sta wia ne za wzór ho -
dow com tych pta ków. Przy gra -
ni cy bel gij sko – ho len der skiej
ist nie je dru gi zna ny na ca łym
świe cie oś ro dek zwią za ny z go -
łę bia mi ko ja rzo ny prze de
wszyst kim z brać mi Jan ssen
z Aren donk. 

Afe ra z go łę bia mi w ro li głów nej
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Belgijscy
trenerzy gołębi
są wyjątkowo
cenieni przez
azjatyckich
hodowców, 
za którymi
w tle często
stoi mafia.

Żródło: www.rmf24.pl/.../news-golab-czempion-sprzedany-za-245-tysiecy-
euro



Co raz czę ściej go łę biar stwo łą czo ne
jest z du ży mi pie niędz mi i prze sta je
być do stęp ne dla zwy kłych pa sjo na -
tów. Trze ba mieć spo ro go tów ki aby
bu do wać no wo czes ne go łęb ni ki, za -
kła dać wiel kie ho do wle, za trud niać
me na dże rów. Ho dow cy z kra jów eu -
ro pej skich oba wia ją się, ze bo ga ci Azja -
ci sku pu jąc wy jąt ko we oka zy utrud -
nią im do stęp do naj lep szych li nii
ge ne tycz nych tych pta ków. To właś -
nie w Chi nach za re je stro wa nych jest
po nad 30 mi lio nów go łę bi, 300 ty się -
cy ho dow ców go łę bi i trwa praw dzi -
wy bo om na pta sie wy ści gi. No we hob -
by Chiń czy ków jest cał ko wi cie róż ne
od eu ro pej skiej pa sji i po le ga prze de
wszyst kim na ha zar dzie po łą czo nym
z ogrom ny mi pie niędz mi. Co raz czę -
ściej i głoś niej mó wi się, że znacz na
część z wpły wów z go łę biar skie go ha -
zar du wpły wa do ka sy ma fii, dla któ -
rej jest to do sko na ły spo sób na ko lej -
ne biz ne sy i pra nie brud nych
pie nię dzy. Ale ofi cjal nych da nych brak. 

Kto tak na praw dę ukradł go łę bie
bel gij skim ho dow com do dzi siaj nie
wia do mo. Je że li rze czy wi ście stoi za
tym chiń ska ma fia, od kry cie praw dy
bę dzie bar dzo trud ne. W dal szym cią -
gu pta ki z Bel gi wę dru ją do Chiń czy -

ków, któ rzy sku pu ją naj lep sze i naj -
droż sze oka zy. Tym sa mym Bel gia po -
twier dza swo ją nie zach wia ną po zy cję
kra ju ho du ją ce go naj droż sze pta ki wy -
ści go we na świe cie. 

W 2011 ro ku w śro do wi sku go łę bia -
rzy za wrza ło gdy oka za ło się, że pe wien
na byw ca z Chin za ku pio ne go na auk -
cji w Bel gii go łę bia za pła cił 150 ty się -
cy eu ro. Ten wy jąt ko wy okaz na zy wa
się „Błę kit ny Ksią żę” i ma ro do wód pe -
łen bel gij skich cham pio nów, któ re uwa -
ża ne są za naj lep sze na świe cie. Ko lej -
ny re kord padł
w 2012 ro ku, gdy
ko lej ny ho dow ca
z Chin za pła cił 245
ty się cy eu ro za sa -
mi cę o wdzięcz -
nym imie niu Do lce
Vi ta, co jest o ty le
cie ka we, że sa mi ce
na ogół są tań sze
od sam ców. Wła -
ści ciel go łę bi cy
– ho dow ca z Bel gii
– po sta no wił póź -
niej wy sta wić na
sprze daż ca łą ho -
do wlę. Sprze dał ją
za 800 ty się cy eu -

ro pew ne mu hob by ście oczy wi ście
z Chin. Kil ka mie się cy póź niej Hu Zhen
Yu – je den z naj bo gat szych Chiń czy -
ków za go łę bia do roz pło du za pła cił 329
ty się cy eu ro. 

Na za koń cze nie jesz cze jed na in for -
ma cja. Trzy dzie sta czwar ta Olim pia -
da Go łę bi Po czto wych od bę dzie się
w 2015 ro ku w Nin gbo – oczy wi ście
w Chi nach.

BBaarr  bbaa  rraa  KKaa  mmiińń  sskkaa  
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To brzmi jak baj ka, ale
baj ką nie jest. Hi sto ria
któ ra przy to czę, wy da -

rzy ła się na praw dę w nie wiel -
kim mia ste czku w za chod niej
Flan drii. Opi sał ją dzien nik „Het
Nie uwsblad”.

22 kwiet nia w Ze del gem
miesz kań cy usły sze li dźwięk sy -
ren, po tem pisk opon, aż wresz -
cie zo ba czy li deszcz pie nię dzy
spa da ją cy na uli cę. Rud der vo -
or de stra at usła na zo sta ła ban -
kno ta mi o no mi na le 50, 100
i 200 eu ro. Moż na so bie wy o bra -
zić ja ka by ła na tych mia sto wa re -
ak cja lu dzi. Jak w amo ku (we -
dług re la cji jed ne go ze
świad ków) zbie ra li pie nią dze
i na py cha li so bie ni mi kie sze nie
i tor by. Nie któ rzy wy ka za li
w tym kie run ku wy jąt ko wą po -
my sło wość, na przy kład jed na
z pań zgar nia ła ban kno ty za po -
mo cą zwy kłej miot ły. Ra dość
oby wa te li Ze del gem, któ rzy
w tym mo men cie zna le źli się
w po bli żu zda rze nia by ła ogrom -
na, bo prze cież deszcz pie nię dzy
na uli cę nie spa da co dzien nie.

Nie ste ty bar dzo szyb ko oka -
za ło się, że ban kno ty trze ba
zwró cić i w tym kon kret nym
przy pad ku nie obo wią zu je pra -
wo „zna laz łem to mo je”. Pie nią -
dze bo wiem po cho dzi ły z kra -
dzie ży. We dług do nie sień
pra so wych zło dzie je wła ma li się
do jed ne go z do mów i ukra dli
sejf w któ rym znaj -
do wa ły się pie nią dze
na nie ba ga tel ną kwo -
tę mi lio na eu ro. Gdy
wła my wa czy za czę ła
ści gać po li cja, nie -
wie le my śląc wy rzu -
ci li z pę dzą ce go sa -
mo cho du na uli cę
roz pru ty już sejf, aby
po zbyć się ko ron ne -
go do wo du prze stęp -
stwa. Część po li cjan -

tów ła pa ła zło dziei, in ni
zbie ra li pie nią dze z uli cy,
a po zo sta li oby wa te li
z uzbie ra ny mi pie niędz mi.
Stró że pra wa zna le źli nie -
ca łe 450 ty się cy eu ro i wy -
wnio sko wa li, że oko ło 550
ty się cy za bra li miesz kań cy
mia ste czka. 

Da lej spra wy po to czy ły
się bar dzo szyb ko. Po li cjan -
ci cho dzi li od do mu do do -
mu i za chę ca li lu dzi do od da nia
pie nię dzy po cho dzą cych z kra -
dzie ży. Od zy ska li… 11 ty się cy
eu ro. Miesz kań cy po cho wa li się
w do mach, nie dys ku to wa li
o spra wie oba wia jąc się utra ty
zna le zio nej go tów ki. Ca łej sy tu -
a cji nie za re je stro wa ła żad na ka -
me ra, co w su mie nie dzi wi. Nikt
bo wiem nie miał gło wy aby zda -
rze nie re je stro wać, po nie waż
każ dy kto był na miej scu zaj mo -
wał się zbie ra niem pie nię dzy. 

Wy da wa ło by się, że spra wa
przy cich ła, gdy na gle 1 ma ja ca -
łą hi sto rię na głoś ni ły bel gij skie
me dia. I wte dy się za czę ło. Mia -
ste czko po dzie li ło się na dwa
obo zy: na tych któ rzy ze bra li go -

tów kę z uli cy i na
tych, któ rzy nie
mie li ta kie go
szczę ścia. Ci dru -
dzy pa trzy li na
tych pier wszych
z otwar tą wro go -
ścią głoś no wy ra -
ża jąc opi nię, że
ja ko uczci wi oby -
wa te le pie nią dze
z kra dzie ży po -

win ni zwró cić pra wo wi tym wła -
ści cie lom. Szczę śli wi po sia da cze
go tów ki od po wia da li, że to co
zna le źli jest ich włas no ścią. Nie -
ste ty te go po glą du nie po dzie -
lał pro ku ra tor, któ ry za po wie -
dział; że „kto nie od da pie nię dzy
po cho dzą cych z wła ma nia, mu -
si się li czyć z ka rą na wet dwóch

lat wię zie nia”. Ale ci któ rzy pie -
nią dze zna le źli by li od mien ne -
go zda nia. Atmo s fe ra w mia ste -
czku ro bi ła się co raz gęst sza,
a lu dzie pa trzy li na sie bie spo -
de łba. Po dzie li li się na tych
uczci wych i nie ucz ci wych.
W tym mo men cie do ak cji wkro -
czył bur mistrz. Za pew nił, że każ -
dy kto od da pie nią dze nie bę dzie
miał z te go ty tu łu żad nych prob -
le mów i w cen tral nym pun kcie
mia sta usta wił skrzyn kę po czto -
wą, do któ rej każ dy mógł wrzu -
cić zna le zio ne pie nią dze. Część
„skru szo nych” osób go tów kę od -
da ła – me dia po da wa ły, że wrzu -
co no jed no ra zo wo na wet 16 ty -
się cy eu ro, ale szyb ko oka za ło
się, że wię cej jest chęt nych, aby
skrzyn kę ukraść. Ak cja za i ni cjo -
wa na przez bur mi strza do pro -
wa dzi ła do zwro tu oko ło 100 ty -
się cy eu ro, czy li w rę kach
miesz kań ców zo sta ło jesz cze
450 ty się cy. 

Do dnia dzi siej sze go znacz na
część zna le zio nych pie nię dzy nie
zo sta ła zwró co na, a miesz kań -
cy (któ rzy nie mie li szczę ścia
i nie ze bra li pie nię dzy z uli cy)
bacz nie ob ser wu ją któ ry z ich
są sia dów na gle się wzbo ga cił.
A wła my wa cze? Oni na tym
wszyst kim wy szli naj le piej, po -
nie waż po li cja nie ma w ich spra -
wie ko ron ne go do wo du – pie nię -
dzy. 

KKaa  rroo  llii  nnaa  MMoo  rraaww  sskkaa  

Ulica usłana… pieniędzmi
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Mieszkańcy
zobaczyli
deszcz
pieniędzy
spadający 
na ulicę
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FFCC  NNWW  PPoolloonniiaa  AAnnttwweerrppeenn
FC NW Polonia Antwerpen to klub pił kar ski któ ry po -

wstał w 2008, za ło ży cie la mi by li Ro man Ma zur i Woj ciech
Wią zaw ski. Po cząt ki FCNW Po lo nia by ły trud ne z po wo du bra ku włas ne -
go bo i ska jak i wspar cia in sty tu cji po lo nij nych. Pa sja i upór lu dzi zaj mu -
ją cych się klu bem spra wi ły, że mi mo licz nych prob le mów uda ło się 
w 2010 ro ku za ło żyć ofi cjal nie klub któ ry ist nie je do dzi siaj pod na zwą
FC NIE UW PO LO NIA. Klub bie rze udział w roz gryw kach Ko nin klij ke Vla -
am se Voet bal bond gdzie utrzy mu je się w czo ło wych miej scach swo jej gru -
py.

Na dzień dzi siej szy ma my dwie dru ży ny: Mi ni Mi ni men i Ka -
de ci. W mi ja ją cym se zo nie obie dru ży ny za ję ły czwar te miej sce
w swo jej gru pie. Bra ły tak że udział w tur nie ju gdzie Mi ni Mi -
ni men za ję li pią te miej sce a ka de ci trze cie, zdo by wa jąc przy
tym pu char Fa ir Play. 
Od no we go se zo nu 2013/2014 po wsta nie trze cia dru ży na – Scho -
lie ren.
W planie jest również utworzenie drużyny seniorów.

Polonijne wiadomości sportowe
Piłka nożna
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Za pra sza my wszyst kich chęt nych w wie ku od 6 do 18 lat 
do wzię cia udzia łu w tre nin gach.

Wię cej in for ma cji moż na uzy skać pod nu me rem te le fo nu 00448855  664499  660044
lub na hhttttppss::////wwwwww..ffaa  ccee  bboo  ookk..ccoomm//ffccnnwwppoo  lloo  nniiaa..aann  ttwweerr  ppeenn



Siat ków ka

2277  AAnn  ttwweerr  ppeenn
19 ma ja od był się 32 tur niej KWB Li ber tus

w któ rym udział wzię ły dwie pol skie dru ży ny.
Vol le y pol (dru ży na z Bruk se li) osta tecznie za ję -
ła trze cie miej sce a na sza dru ży na 27 An twer pen
za ję ła bar dzo do bre pią te miej sce. Po ziom tur -
nie ju był bar dzo wy so ki, bra ły w nim udział dru -
ży ny gra ją ce w pier wszej i dru giej li dze KWB.

JJee  żżee  llii  cchhcceesszz  mmii  łłoo  ii aakk  ttyyww  nnee  ssppęę  ddzziićć  
nniiee  ddzziieell  nnee  ppoo  ppoo  łłuudd  nniiee,,  
nnaasszz  kklluubb  jjeesstt  mmiieejj  sscceemm  ddllaa  CCiiee  bbiiee..  

l Ha la spor to wa Kiel (Emiel Vlo or stra at)
l Treningi oraz towarzyskie mecze

siatkówki dla początkujących 
oraz średniozaawansowa nych. 

l Każ dy gra ją cy pod le ga ubez pie cze niu.

Wie cej in for ma cji pod tteell..  00449988447733994433
lub na 

wwwwww..ffaa  ccee  bboo  ookk..ccoomm//ssiiaatt  kkooww  kkaa..aann  ttwweerr  ppeenn
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DDLLAA  WWSSZZYYSSTT  KKIICCHH  FFAA  NNÓÓWW  SSIIAATT  KKÓÓWW  KKII!!!!!!
BBII  LLEE  TTYY  NNAA  MMEE  CCZZEE  LLII  GGII  EEUU  RROO  PPEEJJ  SSKKIIEEJJ

MMĘĘŻŻ  CCZZYYZZNN
PPiieerr  wwsszzaa  oossoo  bbaa,,  kkttóó  rraa  2211..0066..  oo ggooddzz..  1111::0000

zzaa  ddzzwwoo  nnii  nnaa  nnuu  mmeerr  rree  ddaakk  ccjjii  
otrzy ma pod wój ny bi let na me cze 

Li gi Eu ro pej skiej Męż czyzn

nn pptt..  2288..0066..,,  ggooddzz..  2200::0000  ––  Bel gia – Sło wa cja
nn ssbb..  2299..0066..,,  ggooddzz..  2200::0000  ––  Bel gia – Da nia
nn nndd..  3300..0066..,,  ggooddzz..  1188::0000  ––  Bel gia – Au stria

SSppoorr  tthhaall  AArree  nnaa  DDee  uurr  nnee      wwwwww..ttoopp  vvooll  llee  yy  bbeell  ggiiuumm..bbee

Wakacje 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



Wczer wcu 1979 ro ku mia -
ła miej sce pier wsza piel -
grzym ka Pa pie ża Ja na

Pa wła II do Pol ski, przez hi sto -
ry ków po strze ga na ja ko wy da -
rze nie o bez pre ce den so wym zna -
cze niu dla naj no wszych dzie jów
na sze go kra ju. 

Pa pie skie wi zy ty 
w Pol sce

W cza sach ko mu niz mu od wie -
dzi ny gło wy koś cio ła ka to lic kie -
go w Pol sce by ły bar dzo trud ne,
wręcz nie moż li we do prze pro -
wa dze nia. Ów czes ny Pry mas
Pol ski – kar dy nał Ste fan Wy -
szyń ski – w 1966 ro ku za pro sił
pa pie ża Pa wła VI do od wie dze -
nia na sze go kra ju. Po wo dem by -
ły uro czy sto ści mil le nij ne zwią -
za ne z ty siąc le ciem chrztu Pol ski
od by wa ją ce się na Jas nej Gó rze
w Czę sto cho wie. Mia ły być sym -
bo lem po łą cze nia się pol skie go
koś cio ła ze świa tem za chod nim.
Nie ste ty pa pież nie mógł przy -
je chać, bo ko mu ni stycz ne pol -
skie wła dze zde cy do wa nie się te -
mu sprze ci wi ły. Oczy wi ście wi ną
za nie po wo dze nie pe e re low ska
pro pa gan da ob cią ży ła stro nę
koś ciel ną. Nie po wiódł się tak -
że przy jazd pa pie ża w związ ku
z pro ce sem be a ty fi ka cyj nym 
o. Mak sy mi lia na Kol be go. 

Sy tu a cja uleg ła ra dy kal nej
zmia nie w 1978 ro ku, kie dy na
Tron Pio tro wy wstą pił Po lak.
Nie ozna cza to, że wła dze PRL-
u go dzi ły się na pa pie skie piel -
grzym ki. W za ist nia łej sy tu a cji

od mo wa zgo dy na wi zy tę Oj ca
Świę te go mia ła jed nak zu peł nie
in ny kon tekst. Po pier wsze pa -
pie żem bym Po lak. Po dru gie,
ogrom ne za dłu że nie Pol ski na
Za cho dzie i wsze cho bec ny kry -
zys gos po dar czy po wo do wa ły,
że wi ną za nie po wo dze nia zwią -
za ne z ewen tu al ną piel grzym ką
(jak to mia ło miej sce w la tach
po przed nich) nie moż na by ło ob -
cią żyć koś cio ła. Ko mu ni ści mu -
sie li się z koś cio łem li czyć. Oba -
wia li się bo wiem, że w chwi li
wy bu chu spo łecz ne go spo wo do -
wa ne go sy tu a cją na ryn ku tyl -
ko koś ciół był by w sta nie za pa -
no wać nad ludź mi. Na stą pił
szach i mat.

Przy go to wa nia 
Sto li ca Apo stol ska sta ra nia

o zor ga ni zo wa nie pa pie skiej wi -
zy ty w Pol sce roz po czę ła już w li -
sto pa dzie 1978 ro ku. Pry mas
Wy szyń ski pu blicz nie za pro sił
pa pie ża do od wie dze nia Pol ski.
Ta wia do mość wy jąt ko wo moc -
no zde ner wo wa ła ów czes nych
przed sta wi cie li Ko mi te tu Cen -
tral ne go PZPR. Wła dze wy ra zi -
ły sta now czy sprze ciw wo bec
tych pla nów. „Wiel kie to wy da -
rze nie dla na ro du pol skie go i du -
że kom pli ka cje dla nas” – miał
po wie dzieć do żo ny przy wód ca
Pol skiej Zjed no czo nej Par tii Ro -
bot ni czej Ed ward Gie rek. Ko -
mu ni ści mó wi li wprost „wo le li -
byś my że by nie przy jeż dżał”.
Zda wa li so bie spra wę, że ta ka
wi zy ta z wie lu wzglę dów bę dzie

mu sia ła mieć miej sce. Nie spo -
dzie wa li się jed nak, że na stą pi
to tak szyb ko. Od wle ka li wy da -
nie zgo dy tak dłu go jak to by ło
moż li we. Epi sko pat jed nak nie
ustę po wał. Gdy z ust pry ma sa
Wy szyń skie go pa dły zna mien -
ne sło wa: „pa pież to Po lak, wiec
nie moż na go nie wpu ścić do je -
go włas nej Oj czyz ny” – ko mu ni -
ści ska pi tu lo wa li. Rzu ci li wte dy
pro po zy cję aby Jan Pa weł II
przy je chał do kra ju w 1982 ro -
ku, ale koś ciół się nie zgo dził.
Nato miast pe e re low skie wła dze
nie do pu ści ły, aby Oj ciec Świę -
ty od wie dził Pol skę w ma ju,
w rocz ni cę mę czeń skiej śmier ci
św. Sta ni sła wa uzna jąc to za da -
tę pro wo ka cyj ną. Ob cho dy św.
Sta ni sła wa po strze ga ne by ły ja -
ko sym bol nie złom no ści wo bec
wła dzy świec kiej i w oce nie
władz mia ły cha rak ter an ty pań -
stwo wy. 

Roz mo wy przed sta wi cie li rzą -
du i koś cio ła by ły dłu gie i mo -
zol ne. W stycz niu 1979 ro ku
pod czas ne go cja cji pry ma sa Wy -
szyń skie go z Ed war dem Gier -
kiem usta lo no, że „naj waż niej -
szą spra wa jest po kój w kra ju”
i osta tecznie usta lo no ter min
piel grzym ki na 2-10 czer wca
1979 ro ku. Ko mu ni ści zda wa li
so bie spra wę, że utrud nia nie
przy ja zdu Ja na Pa wła II do kra -
ju mo że po głę bić na pię cia spo -
łecz ne i wy wo łać wy jąt ko wo ne -
ga tyw ne re ak cje opi nii
świa to wej. Prze wod ni czą cy Ra -
dy Pań stwa – Hen ryk Ja błoń ski
wy dał więc spe cjal ny ko mu ni -
kat in for mu ją cy, że wła dze PRL-
u „przy ję ły z za do wo le niem” za -
pro sze nie Ja na Pa wła II do
kra ju. 

Po za war ciu po ro zu mie nia
obie stro ny roz po czę ły przy go -

Kącik historyczny
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Jan Pa weł II
do dał Po la kom
otu chy 
i obu dził wiatr
wol no ści

Źródło: http://kowalew.dmkhosting.net/patron1/images/stories/2011/JP_II/ Źródło: http://mojapolskadomowa.blox.pl/



to wy wa nia do pa pie skiej wi zy ty. Po -
wsta ła spe cjal na ko mi sja zło żo na
z przed sta wi cie li władz pań stwo wych
i koś ciel nych. Naj wię ksze kon tro wer -
sje bu dzi ła usta lo na przez koś ciół tra -
sa prze ja zdu pa pie ża. Ko mu ni ści by -
li zde cy do wa nie prze ciw ni
od wie dze niu przez Ja na Pa wła II Pie -
kar Ślą skich, któ ry dla wła dzy był
miej scem wy jąt ko wym gdyż Śląsk był
mek ką Ed war da Gier ka – ów czes ne -
go I se kre ta rza KC PZPR – miej scem
waż nym dla kla sy ro bot ni czej. Tak że
z po wo dów po li tycz nych nie za ak cep -
to wa no pro gra mu piel grzym ki przed -
sta wio nej przez stro nę koś ciel ną. Nie
ze zwo lo no na wi zy tę pa pie ża na przy -
kład w Po zna niu, czy Ka to wi cach oraz
na prze jazd uli ca mi No wej Hu ty. Dru -
gą waż ną spra wą dla wła dzy by ło „po -
mniej sza nie ne ga tyw nych skut ków
wi zy ty pa pie ża”. Cho dzi ło o jak naj -
wię ksze ogra ni cze nie moż li wo ści kon -
tak tu z Oj cem Świę tym. Wszyst kie
swo je dzia ła nia wła dza tłu ma czy ła bez -

pie czeń stwem gło wy koś cio -
ła. Pań stwo wi apa rat czy cy
wal czy li, aby z miej sca na
miej sce pa pież prze miesz czał
się tyl ko i wy łącz nie he li kop -
te rem, a nie od kry tym sa mo -
cho dem. Za wszel ką ce nę sta -
ra no się ogra ni czać kon tak ty
pa pie ża z wier ny mi i zmniej -
szyć ry zy ko ewen tu al nych
ma ni fe sta cji. W tym ce lu ów -
czes na bez pie ka za sto so wa -
ła nie zli czo ne środ ki: lu stro -
wa no wszyst kich mo gą cych
mieć co kol wiek wspól ne go
z koś cio łem, za kła da no pod -
słu chy, lik wi do wa no dru kar -
nie, in wi gi lo wa no śro do wi -
ska opo zy cyj ne.

Piel grzym ka 
Pier wsza piel grzym ka Pa pie ża-Po -

la ka do kra ju mia ła miej sce w dniach
od 2 do 10 czer wca 1979 ro ku i od by -
wa ła się pod ha słem: Ga u de Ma ter Po -

lo nia. Jej tra sa bieg ła
przez War sza wę, Gniez no,
Czę sto cho wę, Kal wa rię Ze -
brzy dow ską, Wa do wi ce,
Oświę cim, No wy Targ
i Kra ków. Tą wi zy tą ży ła
ca ła Pol ska, cho ciaż ko -
mu ni ści ro bi li wszyst ko co
mo gli, aby zmi ni ma li zo -
wać obec ność pa pie ża.
Spot ka nie z mło dzie żą za -
miast na Pla cu Zam ko -
wym w War sza wie od by ło
się w koś cie le świę tej An -
ny i przy bra ło cha rak ter
ka me ral ne go spot ka nia.
Aby zmniej szyć frek wen -
cję ogra ni cza no środ ki
trans por tu, utrud nia no
zwol nie nia z pra cy, wy ko -
rzy sty wa nie za leg łych ur -
lo pów. Wła dza wy da ła spe -
cjal ne in struk cje w myśl
któ rych te le wi zja nie po -
ka zy wa ła wi wa tu ją cych
tłu mów i licz nie zgro ma -
dzo nej mło dzie ży, za wę ża -
jąc prze ka zy wa ny ob raz
do lu dzi star szych i przed -
sta wi cie li koś cio ła.

Jan Pa weł II do dał Po -
la kom otu chy i obu dził
wiatr wol no ści. W jed nej
ze swo ich ho mi lii mó wił:
„Pań stwo nie jest tyl ko
wład cą czło wie ka. Ma po -
ma gać i słu żyć czło wie ko -
wi. Win no być wy ra zem
peł nej su we ren no ści na -
ro du, a nie su we ren no ści
włas nej struk tu ry w sto -
sun ku do na ro du”. Ty mi
sło wa mi przy pom niał rzą -

dzą cym, że to oni od po wie -

dzial ni są za prze strze ga nia praw czło -
wie ka i su we ren ność Pol ski. Naj waż -
niej sze prze sła nie pa dło w ho mi lii wy -
gło szo nej pod czas mszy w War sza wie
na Pla cu Zba wi cie la, kie dy Jan Pa weł
II obu dził w Po la kach po czu cie toż sa -
mo ści na ro do wej i wol no ści: „Wo łam
ja, syn pol skiej zie mi, a za ra zem ja:
Jan Pa weł II, pa pież, wo łam z wa mi
wszyst ki mi: Niech zstą pi Duch Twój!
Niech zstą pi Duch Twój i od mie ni ob -
li cze zie mi! Tej zie mi”! Jan Pa weł II
nad ał ton ca łej wi zy cie i nie po zo sta -
wiał cie nia wąt pli wo ści w czy im imie -
niu prze ma wia. Po że gnał się z Po la -
ka mi sło wa mi: „Mu si cie być moc ni!
Mu si cie być wier ni! Za nim stąd odej -
dę pro szę was (…) aby ście ni gdy nie
zwąt pi li i nie znu ży li się i nie znie chę -
ci li”. Kil ka na ście mie się cy po sło wach
Pa pie ża, w sierp niu 1980 ro ku, je go
apel zna lazł swój od dźwięk w ha słach
ro dzą cej się „So li dar no ści”. Zda niem
wie lu hi sto ry ków, to co pa pież mó wił
pod czas tej piel grzym ki przy czy ni ło
się w znacz nym stop niu do po wsta nia
Nie za leż nych Sa mo rząd nych Związ -
ków Za wo do wych. 

Po la cy po wra ca ją cy do do mów z pa -
pie skiej piel grzym ki wie źli ze so bą na -
dzie ję na lep szą przy szłość. Na ro dzi -
ło się w nich po czu cie so li dar no ści.
Odro dzi ła się wia ra, że nie uch ron nie
na stą pią zmia ny. Ich spot ka nie z Ja -
nem Pa włem II by ło kil kud nio wym
zry wem wol no ści, uwol nie niem praw -
dy któ ra w Po la kach tkwi ła głę bo ko
od daw na. Ko mu ni stycz na pro pa gan -
da już nie mog ła ode brać im na dziei.
Oj ciec Świę ty mó wił głoś no o tym
wszyst kim co by ło w ser cach Po la ków.
O ich pra gnie niach, ma rze niach i tęsk -
no tach. Pier wsza piel grzym ka pol skie -
go pa pie ża do kra ju mia ła ogrom ne
zna cze nie nie tyl ko dla wol no ści koś -
cio ła w Pol sce, ale rów nież w znacz -
nym stop niu przy czy ni ła się do od zy -
ska nia nie po dleg ło ści i oba le nia
ko mu niz mu.

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa
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Gdy Ry szard Ku kliń ski po szes na -
sto let niej nie o bec no ści po wró cił do
kra ju pol skie spo łe czeń stwo by ło po -
dzie lo ne. Część uwa ża ła go za pa trio -
tę i bo ha te ra, in ni za zdraj cę. Do dnia
dzi siej sze go ta spra wa bu dzi wie le
kon tro wer sji, a opi nie o Ku kliń skim
są róż ne. Jak kol wiek oce nia my je go
dzia ła nia nie by ły one z pew no ścią wy -
mie rzo ne prze ciw ko Pol sce.

Kil ka fak tów 
Uro dził się w War sza wie w 1930 ro -

ku. Gdy wy buch ła II woj na świa to wa
miał za led wie 9 lat. Oj ciec był ro bot -
ni kiem w fa bry ce, na le żał do AK i dzia -
łał w kon spi ra cyj nych or ga ni za cjach.
W 1943 ro ku zo stał aresz to wa ny przez
ge sta po i osa dzo ny na Pa wia ku. Zgi -
nął w obo zie kon cen tra cyj nym. 

W wie ku 13 lat Ku kliń ski zo stał wy -
sła ny na ro bo ty w oko li ce Wroc ła wia,
gdzie przez dwa la ta pra co wał ra zem
z so wiec ki mi jeń ca mi. Gdy Ar mia
Czer wo na wy zwo li ła Wroc ław wi wa -
to wał na jej cześć ra zem z in ny mi
miesz kań ca mi. Wi dział w niej zwy cięz -
ców. 

Po za koń cze niu woj ny miesz kał we
Wroc ła wiu. W 1947 ro ku zo stał przy -
ję ty do Ofi cer skiej Szko ły Pie cho ty.
W pa mię ci wy kła dow ców za pi sał się
ja ko je den z naj zdol niej szych ka de -
tów i wszy scy wró ży li mu wiel ką ka -
rie rę. W tym cza sie po raz pier wszy
ze tknął się z wszech wład ną, ko mu ni -
stycz ną Służ bą Bez pie czeń stwa.
W swo im ży cio ry sie nie o patrz nie

wspom niał o kon spi ra cyj nej dzia łal -
no ści oj ca. Gro zi ło mu usu nię cie ze
szko ły. Hi sto ry cy twier dzą, że ten fakt
miał bar dzo istot ny wpływ na je go dal -
sze ży cie. Zro zu miał wte dy, że mu si
być szcze gól nie ostroż ny, bo ów czes -
na wła dza nie to le ro wa ła lu dzi ma ją -
cych zwią zek z kon spi ra cyj ną dzia łal -
no ścią. 

Po mi mo wszyst kich prze ciw no ści
uda ło mu się skoń czyć szko łę ofi cer -
ską w stop niu po rucz ni ka. Mia ło to
miej sce w 1950 ro ku. Dwa la ta póź -
niej oże nił się z Jo an ną (któ rą na zy -
wał Han ką), a wkrót ce na świat przy -
szli sy no wie Wal de mar i Bo gdan. 

Od 1964 ro ku Ku kliń ski w ran dze
ma jo ra pra co wał w Szta bie Ge ne ral -
nym WP w War sza wie. Był wy jąt ko -
wo pra co wi ty i dys po zy cyj ny co do ce -
nia li prze ło że ni na da jąc mu ko lej ne
stop nie woj sko we. W la tach 1967-68
słu żył w Mię dzy na ro do wej Ko mi sji
Kon tro li i Nad zo ru Ukła dów Ge new -
skich do ty czą cych Wiet na mu. 

W 1976 ro ku ukoń czył Aka de mię
Sił Zbroj nych w Mosk wie, awan so wał
do stop nia puł kow ni ka i zo stał po wo -
ła ny na sta no wi ska sze fa Od dzia łu 1
Pla no wa nia Stra te gicz no-Ob ron ne go
i za stęp cy sze fa Za rzą du Ope ra cyj ne -
go Szta bu Ge ne ral ne go Woj ska Pol -
skie go. Stał się bli skim współ pra cow -
ni kiem ge ne ra ła Ja ru zel skie go, brał
udział w opra co wy wa niu pla nów 
do ty czą cych wpro wa dze nia sta nu wo -
jen ne go.

Dra ma tycz ne de cy zje 
Ku kliń ski był

czło wie kiem wy jąt -
ko wo in te li gen tnym
i bacz nym ob ser wa -
to rem pe e re low -
skiej rze czy wi sto -
ści. Wy da rze niem
któ re mia ło ogrom -
ny wpływ na je go
póź niej sze de cy zje
by ła bez wąt pie nia
zbroj na agre sja
państw Ukła du
War szaw skie go na
Cze cho sło wa cję,
kie dy na ro do wy
zryw Cze chów zo -
stał bru tal nie stłu -
mio ny. Po tem na -
stą pi ła ma sa kra na
Wy brze żu 1970 ro -

ku, gdzie pol skie woj sko strze la ło do
ro bot ni ków. 

Ra dziec cy to wa rzy sze od daw na pla -
no wa li po świę ce nie kil ku mi lio nów
Po la ków w ra mach przy go to wy wa nej
na sze ro ką ska lę in ter wen cji ZSRR
w Eu ro pie Za chod niej. Ma rzy li o wiel -
kiej Eu ro pie pod czer wo nym sztan da -
rem.

De cy zje do jrze wa ły w Ku kliń skim
po wo li. Pod jął je w sierp niu 1972
ro ku. Przy świe cał mu je den cel:
ostrzec Za chód przed gro żą cą so -
wiec ką agre sją, a Pol skę uchro nić
przed znisz cze niem. Zde cy do wał, że
na wią że współ pra cę z Ame ry ka na -
mi, bo tyl ko oni by li wy star cza ją cą
mi li tar ną po tę gą, aby prze ciw sta wić
się Związ ko wi Ra dziec kie mu. Za czął
gro ma dzić in for ma cje, tyl ko jesz cze
nie wie dział jak je prze ka zać. W tym
miej scu trze ba wy jaś nić, że to nie
Ame ry ka nie zna le źli Ku kliń skie go,
to on sam się do nich zgło sił. Roz -
po czął trwa ją cą wie le lat współ pra -
cę z ame ry kań skim wy wia dem i ni -
gdy nie przy jął z te go ty tu łu żad ne go
wy na gro dze nia.

Szpieg 
W tym cza sie w Eu ro pie na ra sta ły

an ty a me ry kań skie na stro je. Dro ga do
opa no wa nia Za cho du przez ko mu ni -
stów by ła ła twiej sza niż kie dy kol wiek.
Zwią zek Ra dziec ki prze wi dy wał zma -
so wa ny atak na za chod nią Eu ro pę,
któ ry miał być po prze dzo ny ude rze -
niem nu kle ar nym skie ro wa nym prze -

Znani nieznani
czyli ciekawe fakty z życia wielkich Polaków
Bohater czy zdrajca
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ciw ko NATO. Puł kow nik zda wał so -
bie spra wę, że So jusz At lan tyc ki od -
po wie ata kiem na Pol skę, bo właś nie
tam znaj do wać się mia ła znacz na część
wojsk. Ko mu ni ści za ło ży li, że atak ato -
mo wy znisz czy wię kszość te ry to rium
na sze go kra ju, a Po la cy (po raz ko lej -
ny) po nio są wie lo mi lio no we ofia ry
w imię cu dzych in te re sów. Ta kie za -
mia ry wo bec na sze go kra ju mie li ra -
dziec cy to wa rzy sze. Nad szedł więc
czas, by Ku kliń ski wpro wa dził w ży -
cie swój plan. Za zgo dą Szta bu Ge ne -
ral ne go Woj ska Pol skie go gru pa wy -
bra nych ofi ce rów zor ga ni zo wa ła
wy pra wę że glar ską wzdłuż wy brze ży
Eu ro py Za chod niej. Ry szard – za pa -
lo ny że glarz, nie miał prob le mu z prze -
ko na niem prze ło żo nych, że jest to do -
sko na ły ka muf laż do zbie ra nia
in for ma cji wy wia dow czych. Pew ne go
sierp nio we go po po łud nia jacht „Le -
gia” za cu mo wał w po rcie Wil helmsha -
ven (Niem cy), a Ku kliń ski wy brał się
na sa mot ny spa cer po mie ście. Spraw -
dza jąc czy nie jest śle dzo ny do tarł do
urzę du po czto we go. Tam na pi sał i wy -
słał krót ki list do am ba sa dy USA
w Bonn: „Je stem ofi ce rem jed ne go
z państw Ukła du War szaw skie go
chciał bym spot kać się z przed sta wi -
cie lem ar mii USA w Niem czech. Po -
wi nien to być co naj mniej puł kow nik
i mó wić po ro syj sku al bo po pol sku.
Spró bu ję za dzwo nić do wa szej Am ba -
sa dy w Ha dze, gdy do trę tam za 5 lub
10 naj bliż szych dni”. List pod pi sał ini -
cja ła mi „P.V.”, starł chu ste czką do no -
sa od ci ski pal ców, wło żył za kle jo ną
ko per tę do wię kszej za a dre so wa nej
do ame ry kań skie go at taché woj sko -
we go. Du żą ko per tę rów nież do kład -
nie wy tarł i wrzu cił list do skrzyn ki.
I tak się wszyst ko za czę ło.

Spot ka nie 
Pol scy ofi ce ro wie wy wia du kon ty -

nu o wa li szpie gow ską mi sję. Ty dzień

po wy sła niu przez Ku kliń skie go li stu
do Ame ry ka nów, „Le gia” do pły nę ła do
Ha gi. Ku kliń ski z au to ma tu za dzwo nił
do am ba sa dy ame ry kań skiej i po pro sił
o roz mo wę z at taché woj sko wym.
Przed sta wił się ja ko P.V.  Z puł kow ni -
kiem spot kał się przed sta wi ciel Ar mii
Sta nów Zjed no czo nych; uda li się do za -
kon spi ro wa ne go lo ka lu, gdzie cze ka li
jesz cze dwaj Ame ry ka nie. Gdy Ku kliń -
ski po twier dził kim jest i że pra gnie
współ pra co wać ze Sta na mi Zjed no czo -
ny mi, Ame ry ka nie nie mo gli uwie rzyć.
Nie wie dzie li co my śleć, czy to ko lej ny
so wiec ki szpieg, czy sza le niec. Wzię li
Ku kliń skie go w krzy żo wy ogień py tań,
ale w od po wie dziach puł kow ni ka nie
zna le źli sła be go pun ktu. On nato miast
wie dział, że krok któ ry uczy nił cał ko -
wi cie od mie ni ży cie je go i ro dzi ny. Za -
u fał Ame ry ka nom i szcze rze od po wia -
dał na ich py ta nia. 

Tym cza sem w Wa szyn gto nie w cen -
tra li CIA roz po czę ło się sza leń stwo.
Go rą czko wo spraw dza no czy puł kow -
nik jest tym za ko go się po da je, a gdy
to oka za ło się praw dą nie mo gli uwie -
rzyć. Pod czas dwóch ko lej nych spot -
kań w por tach do któ re go przy pły wa -
ła „Le gia” Ku kliń ski spo ty kał się
z Ame ry ka na mi, któ rzy mie li już pew -
ność, że puł kow nik jest jed nym z naj -
waż niej szych ofi ce rów pol skie go szta -
bu ge ne ral ne go. Od był pier wsze
szpie gow skie szko le nie i otrzy mał wie -
le wska zó wek do ty czą cych mię dzy in -
ny mi spo so bu kon tak to wa nia się. Je -
go ame ry kań ski „opie kun” za koń czył
spot ka nie sło wa mi: „Kie dy wró cisz do
War sza wy, nie pró buj kon tak to wać
się z na mi. To my skon tak tu je my się
z To ba. I pa mię taj – wy sia da jąc z sa -
mo cho du, za wsze zo staw szpar kę
w ok nie drzwi”.

Dzia ła nie 
Od cza su te go spot ka nia mi nę ło kil -

ka mie się cy. Ku kliń ski wró cił do War -
sza wy i co dzien -
nych za jęć.
Któ re goś stycz -
nio we go po ran ka
na pod ło dze sa -
mo cho du zo ba -
czył sza rą ko per -
tę w któ rej
zna lazł ter min,
miej sce spot ka -
nia i do kład ne
wska zów ki do ty -
czą ce pla nu awa -
ryj ne go. Od te go
cza su ja ko Jack
Strong (pseudo -
nim na da ny
przez Ame ry ka -
nów) co pe wien
czas spo ty kał się
z przed sta wi cie -

lem CIA prze ka zu jąc mu zdo by te do -
ku men ty i mi kro fil my. Ma te ria ły prze -
zna czo ne dla NATO oka za ły się bez -
cen ne. Do ty czy ły naj waż niej szych
ta jem nic wojsk so wiec kich i pla nów
Mosk wy. W cen tra li CIA zde cy do wa -
no, że tak wy jąt ko we źró dło jak Ku -
kliń ski mu si mieć spe cjal ne go „pro -
wa dzą ce go”. I tak roz po czął się okres
współ pra cy puł kow ni ka z Da vi dem
For de nem. Ame ry kań ski agent udzie -
lił mu wie le cen nych wska zó wek do -
ty czą cych pra cy wy wia dow czej. Wpro -
wa dził go w świat szyf rów, taj nych
ko dów, tech nik wy sy ła nia i od bie ra -
nia mel dun ków. I po in for mo wał
o zmia nie kon tak tu. 

Od tej po ry, ze wzglę du na bez pie -
czeń stwo Ku kliń skie go, nie mia ło już
być spot kań w War sza wie, tyl ko w por -
tach do któ rych wpły wa ła „Le gia”. Tak
dra stycz ne środ ki ostroż no ści za sto -
so wa no aby zmi ni ma li zo wać nie bez -
pie czeń stwo wpad ki, po nie waż już kil -
ka ra zy puł kow nik był o krok od
de kon spi ra cji. 

Przez wie le lat Jack Strong był dla
Ame ry ka nów naj cen niej szym i naj pil -
niej strze żo nym źró dłem in for ma cji.
Je go praw dzi we na zwi sko zna ło za -
led wie kil ka osób ze ści słe go kie row -
nic twa CIA. Ist nia ły jed nak uza sad -
nio ne oba wy co do bez pie czeń stwa
Ku kliń skie go. Jed nym ze źró deł prze -
cie ku mógł być jak na iro nię Wa ty -
kan. Pol ski pa pież otrzy my wał od
Ame ry ka nów wie le po uf nych in for -
ma cji nie wie dział jed nak, że w swo -
im oto cze niu ma współ pra cow ni ków
bez pie ki. 

W 1975 ro ku jacht „Le gia” wy pły -
nął w swój osta t ni rejs. Dla puł kow -
ni ka ozna cza ło to ko niec spot kań
w por tach i prob lem z prze ka zy wa -
niem in for ma cji. For den – je go opie -
kun ze stro ny CIA, pod czas osta t nie -
go spot ka nia w po rcie po wie dział:
„Pa mię taj, ni gdy nie wa haj się za -
wieść nas, je że li po czu jesz że coś ci
gro zi. Ma te ria ły otrzy my wa ne od cie -
bie są bar dzo waż ne, ale two je ży cie
li czy się znacz nie bar dziej. Je śli cię
zła pią, znaj dzie my spo sób, by cię wy -
do stać”. W krót kim cza sie obaj prze -
ko na li się, jak pro ro cze by ły te sło -
wa.

HHaann  nnaa  KKoorrcczz

Dal szy ciąg w na stęp nym nu me rze 
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Pa try cje, Ja go da i Brian ze bra li in for ma cje o trud nej
sy tu a cji ró wieś ni ków miesz ka ją cych w Azji, Af ry ce i na
Ha i ti. 

Te dzie ci nie ma ją dzie ciń stwa.

Czy za sta na wia li ście się kie dyś, jak wy glą da ży cie dzie -
ci w in nych kra jach?

Pew nie tak, ale my ślę, że nie do koń ca zda je cie so bie
spra wę, jak w nie któ rych kra jach dzie ci są trak to wa ne. 

Każ de dziec ko ma pra wo do trosk li wej opie ki, wy cho wa -
nia w ro dzi nie, włas ne go świa to po glą du, ochro ny przed
wy zy skiem. Jed nak w wie lu miej scach na świe cie te pra -
wa są cią gle ła ma ne od lat. Oso by do ro słe wy ko rzy stu ją
fakt, że dziec ko jest od nich słab sze fi zycz nie, psy chicz nie
i emo cjo nal nie. Jed nym z wie lu przy kła dów ła ma nia praw
dziec ka jest zmu sza nie ich do pra cy w fa bry kach pro du ku -
ją cych naj czę ściej za baw ki. Ka że im się skła dać lal ki czy
sa mo cho dzi ki od ra na do no cy, któ ry mi ni gdy nie bę dą się
ba wić. W skle pach pra wie 80 proc. pro duk tów po cho dzi
z kra jów azja tyc kich. Ku pu jąc je mo że my być pew ni, że
przy ich po wsta wa niu pra cu ją na wet dwu na sto let nie dzie -
ci. W fa bry kach pa nu ją rów nież okrop ne wa run ki, więc
śmia ło mo że my po wie dzieć, że mło dzi pra cow ni cy są na ra -
że ni na trwa łe ka lec two, zra nie nia, in fek cje a na wet śmierć.
Są trak to wa ni ja ko nie wol ni cy, bądź ta nia si ła ro bo cza. Nie -
kie dy do pra cy w tak mło dym wie ku zmu sza ich bie da lub
dłu gi ro dzi ców.

Oso bi ście uwa żam, że z czy stym su mie niem moż na po -
wie dzieć, że od bie ra ne jest im dzie ciń stwo – jak twier dzi
wię kszość lu dzi, naj pięk niej sze la ta ży cia. 

Ko lej nym przy kła dem ła ma nia praw dziec ka jest znę -
ca nie się nad ni mi i prze moc w szko łach sto so wa na przez
na u czy cie li. W Ke nii sto so wa ne są ka ry cie les ne skut ku -
ją ce stłu cze nia mi, zła ma nia mi, wy bi ty mi zę ba mi a na wet,
w nie któ rych przy pad kach, śmier cią uczniów. 

Ta kie ka ry wy mie rza ne są z by le po wo dów, mię dzy in -
ny mi za spóź nia nie się na lek cje, zmo wy, brud ny mun du -
rek, czy nie przy go to wa nie się do lek cji. Na u czy ciel chcą
w ten spo sób za pro wa dzić w szko łach po rzą dek i dys cy -
pli nę, a dy rek cja w ża den spo sób nie re a gu je. 

Czę sto na rze ka my na szko łę i na u czy cie li nie zda jąc so -
bie spra wy, że w tym sa mym cza sie na lek cji ma te ma ty -
ki czy hi sto rii bi ty jest nasz ko le ga, któ ry nie ma pra wa
sprze ci wu. 

Czy wy o bra żasz so bie na u kę w ta kiej szko le?

Mam na dzie ję, że uświa do mi łam Wam, jak źle wy glą da
sy tu a cja dzie ci w in nych kra jach.

My ślę, że po win niś my się cie szyć tym, że ży jąc w Unii
Eu ro pej skiej, mo że my w ra zie po trze by zgło sić się do od -
po wied nich in sty tu cji o po moc.

JJaa  ggoo  ddaa  

Za nim za czniesz na rze kać… 

Nie któ rzy z nas nie wy o bra ża ją so bie ży cia bez „luk su -
sów”. My, miesz kań cy Eu ro py, ży je my we wspa nia łych
wa run kach, któ rych lu dzie z kra jów Trze cie go Świa ta ni -
gdy nie po zna ją. Skup my się na dzie ciach z Af ry ki Środ -
ko wej.

Wię kszość z nas na wet nie za sta na wia się nad lo sem
tych dzie ci. W kra jach bied niej szych nie ma cza su na by -
cie dziec kiem. Na ma cza su na za ba wę, czy na le ni we dni
u bo ku ma my. Wie le dzie ci jest nie do ży wio nych, bra ku je
im le karstw i środ ków hi gie nicz nych. Nie tyl ko to jed nak
utrud nia dzie ciom do jrze wa nie – dla miesz kań ców kon -
ty nen tu af ry kań skie go dziec ko to prze de wszyst kim ko -
lej na oso ba do po mo cy. Dzie ci w wie ku od 7. do 13. lat są
czę sto zmu sza ne do pra cy. Chłop cy pra cu ją z oj cem na
po lu, a dziew czyn ki spę dza ją dni z ma mą. Po ma ga ją jej
przy go to wać ob iad lub opie ku ją się młod szym ro dzeń -
stwem. Nie któ re dzie ci słu żą w ar miach i uczest ni czą w za -
miesz kach wo jen nych. W Af ry ce w wal kach bie rze udział
120 tys. dzie ci po ni żej 12. ro ku ży cia.

Po win niś my się za sta no wić, za nim ko lej ny raz za cznie -
my na rze kać na to, co ma my. Dzie ci z kra jów Trze cie go
Świa ta nie zna ją te le wi zo rów, kom pu te rów, czy In ter ne -
tu. W po rów na niu do nich wie dzie my na praw dę luk su so -
we ży cie. 

PPaa  ttrryy  ccjjaa
Dzie ci w kra jach Trze cie go Świa ta

Wie le osób za sta na wia się nad sy tu a cją osób miesz ka -
ją cych w kra jach bied niej szych, tzw, kra jach Trze cie go
Świa ta. W tym ar ty ku le przed sta wię wa run ki, w ja kich te
dzie ci ży ją i do ra sta ją. 
Uczęsz cza nie do szko ły?

Oso by miesz ka ją ce na przy kład w Af ry ce nie ma ją moż -
li wo ści cho dze nia do szko ły. Jak wy ni ka ze sta ty styk, po -
ło wa osób, któ re za miesz ku ją Af ry kę, nie umie pi sać ani
czy tać. Przez brak fun du szy na bu do wa nie szkół, dzie -
ciom i mło dzie ży zo sta je ode bra na szan sa na edu ka cję.

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. 

„Jak do ro śli po win ni trak to wać dzie ci i mło -
dzież? To te mat po ru szo ny przez na szych uczniów
w li stach i ar ty ku łach do ga zet ki „Ma ły Prze gląd.
Re ak ty wa cja”. Jej oko licz no ścio we wy da nie uka -
za ło się w ra mach ob cho dów Ro ku Ja nu sza Kor -
cza ka w na szej szko le. Two rząc ga zet kę wzo ro -
wa liś my się na „Ma łym Prze glą dzie” – piś mie

„re da go wa nym przez dzie ci dla dzie ci”, któ re go
po my sło da cą był wy bit ny pe da gog, le karz i pi -
sarz Ja nusz Kor czak. W na szym szkol nym piś mie
ucznio wie za bra li głos w spra wach dla nich istot -
nych. Po ni żej pre zen tu je my wy bra ne ar ty ku ły.
Ich lek tu rę po le ca my za rów no młod szym, jak
i star szym czy tel ni kom.”

Ma ły Prze gląd. Re ak ty wa cja

Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda
życie dzieci w innych krajach? 
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Tyl ko mło dzież win na?
Dzie ci i mło dzież są ob ra zem star sze go po ko le nia. To

ro dzi ce wy cho wu ją swo je dzie ci, kształ tu ją je, uczą, co
jest do bre, a co złe i wska zu ją, jak na le ży po stę po wać. Je -
śli z młod szym po ko le niem jest coś nie tak, to trze ba przy -
jrzeć się bli żej star sze mu.

Są dzę, że bar dzo wie lu do ro słym po psuł się kom pas mo -
ral ny, a wszy scy cier pi my na swo i stą śle po tę – prze sta liś -
my zwra cać uwa gę na nie wła ści we za cho wa nia wo kół nas.
To, co jesz cze pa rę lat te mu wy wo ły wa ło szok czy nie -
smak, dziś mi ja my obo jęt nie. Przy zwy cza i liś my się do wi -
do ku pół na gich lu dzi, nie ra żą nas pa ry ob ści sku ją ce się
na uli cy. Cza sem ewen tu al nie sko men tu je my, że wcześ -
nie za czy na ją, ale naj czę ściej w ogó le nie zwra ca my uwa -
gi na ta kie za cho wa nia.

Prob lem jest cał kiem re al ny i nie jest to ty po we na -
rze ka nie star szych po ko leń. Ty le, że prob le mem nie są
dzie ci i mło dzież, a do ro śli, któ rzy wy ra zi li nie ma zgo -
dę na in dok try no wa nie swo ich po ciech, na wpa ja nie
im po stę po wych war to ści, któ rzy sa mi nie sza nu jąc
swo ich dzie ci, nie za słu ży li na ich sza cu nek. Źró dło
prob le mu, jak to czę sto by wa, tkwi nie tam, gdzie prob -
lem naj sil niej się ob ja wia. Do ro śli za miast na rze kać,
po win ni spoj rzeć na sie bie i za sta no wić się, ja ki przy -

kład da ją młod szym. Wła ści we wy cho wa nie mło dzie ży
jest prze cież w in te re sie nas wszyst kich – na rze ka nie
nic nie po mo że, o ile my nie zmie ni my na szych za cho -
wań. 

Ale to nie wszyst ko prze cież. Na to na kła da się za cho -
wa nie ro dzi ców wo bec dzie ci, któ re rów nież dość da le ko
od bie ga od ide a łu. Sa ma sły sza łam nie raz, jak ro dzi ce
uży wa li w sto sun ku do dzie ci wul ga ryz mów (pu blicz nie),
krzy cze li i wy zy wa li je bez po wo du (nie uwa żam, że by
uży wa nie w sto sun ku do dziec ka wy zwisk by ło w ja kiej -
kol wiek sy tu a cji wła ści we, ale je śli po wo du nie ma żad -
ne go, jest to tym bar dziej szo ku ją ce) – aż strach po my -
śleć, co się dzie je, gdy nie ma świad ków. Bi cie dzie ci
miej scach pu blicz nych w za sa dzie je dy nie za to, że są,
jest tak że na po rząd ku dzien nym,. Trud no po li czyć, ile
raz wi dzia łam mat ki tłu ką ce swo je dzie ci w skle pie tyl -
ko dla te go, że dziec ko po coś się gnę ło al bo cze goś chcia -
ło. 

Prob lem wła ści we go trak to wa nia dzie ci przez ro dzi ców
(a więc z na leż nym każ de mu czło wie ko wi sza cun kiem)
jest z ca łą pew no ścią nie no wy. Ty le, że obec nie na ten
sta ry prob lem na kła da ją się zja wi ska no we, co ra zem da -
je mie szan kę wy bu cho wą...

AAnn  ggee  llii  kkaa

Ro dzi ce rów nież po trze bu ją po mo cy w spra wach co dzien -
nych, dla te go wy sy ła nie swo ich po ciech do szko ły uwa -
ża ją za stra tę cza su.
Żyw ność – wspa nia ły dar dla wie lu dzie ci

Bar dzo przy krym fak tem jest, że ty sią ce dzie ci w kra -
jach Trze cie go Świa ta cier pi z po wo du nie do ży wie nia, któ -
re jest spo wo do wa ne bra kiem pie nię dzy na żyw ność. Rów -
nież tę część świa ta na wie dza ją czę sto ka ta kliz my, któ re
są współ win ny mi cier pie nia i śmier ci bar dzo du żej licz by
osób. Wy ni kiem złe go od ży wia nia są cięż kie cho ro by, jak
cho le ra, ty fus itp. W wię kszo ści po wo du ją one zgo ny.
Jak mo że my im po móc? 

Je że li in te re su je Cię los dzie ci i uwa żasz, że po win niś -
my im po ma gać, naj le piej za cząć od sie bie. Mo żesz do łą -
czyć do pro gra mu spon so rin gu. Jed nym z da rów, któ re
mo żesz im ofia ro wać, jest utrzy ma nie jed ne go dziec ka
przez ca ły rok. Jest to ma ły wy da tek dla Cie bie, a no we
ży cie dla nich.
Or ga ni za cje, któ re na praw dę po ma ga ją

To wiel ka ra dość, że ist nie ją or ga ni za cje jak Ox fam czy
Uni cef, któ re da ją wszyst kim na świe cie do bry przy kład. Sta -
ra ją się, aby lu dzie otrzy my wa li spra wie dli we ce ny za swo -
je pro duk ty, wal czą o edu ka cję dzie ci, o ochro nę zdro wia,
bro nią przed prze mo cą i po ma ga ją w za kre sie wy ży wie nia.
Mok ka be le 

Od wie lu lat mo ja szko ła zaj mu je się po mo cą oso bom
miesz ka ją cym w Kon go. Te go rocz nym te ma tem jest Mok -
ka be le. Sprze da je my kub ki, a pie nią dze uzy ska ne ze sprze -
da ży prze sy ła my do Kon go. Two rzy my rów nież fil mi ki,
w któ rych po ka zu je my sy tu a cję dzie ci tam miesz ka ją cych.
Tak przy czy ni liś my się już do zbu do wa nia szko ły, w któ -
rej jest prąd oraz po ma ga my wy po sa żyć szpi ta le. Aby zro -

zu mieć ży cie tych lu dzi przez je den dzień nie bę dzie my
jeść na szych ka na pek, lecz je dze nie przy go to wa ne z pro -
duk tów, któ re miesz kań cy Af ry ki ma ją na co dzień. 

Jak więc wi dzi cie, każ dy mo że po ma gać!!
PPaa  ttrryy  ccjjaa

Ha i ti. Prob lem bez dom nych dzie ci.

Po tra gicz nym trzę sie niu zie mi, na Ha i ti w dal szym cią -
gu są ty sią ce sa mot nych, osie ro co nych dzie ci. Wie le z nich
miesz ka na uli cy, gdzie są zda ne tyl ko na sie bie. Bez dom -
ne dzie ci za trzy mu ją sa mo cho dy i pro szą lu dzi o pie nią -
dze. W sa mej sto li cy Ha i ti moż na zna leźć ich ty sią ce. Aby
prze żyć, wie le z nich my je sa mo cho dy lub że brze. In ne
„wcho dzą” do gan gów. Wię kszość bez dom nych dzie ci na -
ra żo na jest na prze moc. Są po ry wa ne lub wy wo żo ne do
in nych kra jów za po śred nic twem nie le gal nych biur adop -
cyj nych. Te, któ re miesz ka ją na uli cy ma ją trud ne wa run -
ki sa ni tar ne. Wie le z nich cier pi na cho ro by skó ry lub
ukła du od de cho we go. W do dat ku część z nich jest za ra -
żo na wi ru sem HIV. Nie ma ją na le ży tej ochro ny, czę sto nie
ma ją też żyw no ści. 

Or ga ni za cje cha ry ta tyw ne two rzą bez piecz ne tym cza -
so we oś rod ki po by tu dla tych dzie ci. Ma lu chy i mło dzież
mo gą się tam ba wić, uczyć i śmiać. Młod si za po mi na ją
tam o złych chwi lach i w koń cu czu ją się jak dzie ci, star -
si uczą się róż nych umie jęt no ści i za wo dów, aby le piej ra -
dzić so bie w przy szło ści. UNI CEF zbie ra dla nich pie nią -
dze, po ma ga im zdo być środ ki do ży cia i znaj du je im
praw dzi wych opie ku nów. Wal czy o to, aby te dzie ci nie
by ły wy ko rzy sty wa ne. 

BBrriiaann  

Dla cze go do ro śli nie za wsze po tra fią nas zro zu -
mieć? Cze go od nich ocze ku je my? Ja kich praw się
do ma ga my? Czy moż na usta lić za sa dy, któ re po -
mo gą ro dzi com i ich dzie ciom we wspól nym ży ciu? 
Przed sta wia my na sze spoj rze nie na ten te mat. 
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Do ro śli i dzie ci
Wi tam re dak cję Ma łe go Prze glą du! Chcia ła bym opo wie -

dzieć o tym, jak dzie ci po win ny być trak to wa ne przez do -
ro słych.

Do 18 ro ku ży cia je steś dziec kiem. Masz ko cha ją cych
ro dzi ców, któ rzy cię wspie ra ją i po ma ga ją w trud nych
spra wach. Oczy wi ście zda rza się ci po kłó cić z ni mi, ale to
nic nie zna czy, bo kłót nie są nor mal ne. 

Jed nak twoi ro dzi ce po win ni mieć do cie bie sza cu nek
– za rów no wte dy, gdy je steś ma ły, jak i du ży. Cza sem zda -
rzy się im się na cie bie krzyk nąć. Nic nie szko dzi, je że li
jest po wód. Jed nak je że li go nie ma, ro dzic po wi nien prze -
pro sić cię. Dziec ko prze ciąż po win no czuć się przy ro dzi -
cach do brze. 

Oczy wi ście nie tyl ko do ro śli po win ni mieć sza cu nek do
dzie ci, ale też dzie ci po win ny sza no wać swo ich ro dzi ców.
Dla te go też po win ny im po ma gać, słu chać się ich, ro bić
coś dla nich... Te i wie le in nych drob nych rze czy po mo gą
stwo rzyć szczę śli wą ro dzi nę.

KKiinn  ggaa

Do ro śli sza nuj cie nas!

Nikt tak na praw dę nie wie, ja cy je steś my. Co dzien nie
sły szy my kry tycz ne opi nie, a na praw dę nikt nas do brze
nie zna. Ro dzi ce mar twią się o nas, roz ma wia ją z na mi,
ale nie za wsze po tra fią nas zro zu mieć.

Wie lu do ro słych uwa ża, że dzie ci moż na trak to wać
mniej po waż nie niż in nych do ro słych, dla te go nie za -
wsze są wo bec nich fa ir. Są dzą, że moż na na przy kład
się spóź niać bez wy jaś nie nia. Je śli cze ka do ro sły, to
trze ba się so lid nie uspra wie dli wić, a dzie ci... prze cież
one mo gą po cze kać.

Nie któ rzy do ro śli uwa ża ją też, że dzie ciom nie trze ba
się z ni cze go tłu ma czyć i nie trze ba być wo bec nich szcze -
rym. Moż na na przy kład nie do trzy mać sło wa, na wet obiet -
ni cy, od wo ły wać wyj ścia, trak to wać je zu peł nie nie po waż -
nie. I to okrop ne prze świad cze nie nie któ rych do ro słych,
że ze zda niem dziec ka nie trze ba się li czyć!!!

A my wca le nie ocze ku je my tak wie le. Jak każ dy, chce -
my być po pro stu trak to wa ni z sza cun kiem. Cza sem ma -
rzy my, by do ro śli po sta ra li się z na mi szcze rze po ga dać,
za przy jaź nić się i wy słu chać. Do ro śli nie po win ni da wać
so bie ta ry fy ul go wej tyl ko dla te go, że ma ją do czy nie nia
z dziec kiem. Po win ni pa mię tać, że mło dzież po tra fi być
mi ła, uczyn na i bez in te re sow na. 

Utar ło się, że to od mło dzie ży wy ma ga się sza cun ku dla
star szych. OK., ale to po win no dzia łać w obie stro ny. Do -
ro śli po win ni trak to wać dzie ci i mło dzież po waż nie! Prze -
cież dzie ci ma ją swo je zda nie, po glą dy, a prze de wszyst -
kim uczu cia!!!

AAnn  ggee  llii  kkaa

Za sa dy mu szą być

Wol ność
Ro dzi ce po win ni da wać swo je mu dziec ku tro chę wol -

no ści, pry wat no ści i swo bo dy. Dzie ci chcia ły by, aby ich
ro dzi ce prze sta li im mó wić, co ma ją ro bić, jak się ubie rać,
kie dy od ra biać lek cje lub uczyć się. Oczy wi ście ro dzi ce
nie po win ni za nied by wać kon tro lo wa nia obo wiąz ków dziec -
ka. Jed nak nie mu szą za każ dym ra zem mó wić, kie dy i co
dzie ci ma ją ro bić. Od cza su do cza su moż na upom nieć lub
za py tać się o obo wiąz ki, jed nak nie trze ba po wta rzać pięć
ra zy te go sa me go.
Za cho wa nie

Ro dzi ce ocze ku ją od dzie ci res pek tu i po słu szeń stwa.
Jed nak nie za wsze dzie ci je oka zu ją. Jed nak nie po słu szeń -

stwo nie jest po wo dem, że by na nie krzy czeć i wy mu szać
si łą chcia ne za cho wa nie. Na le ży brać pod uwa gę, że dziec -
ko nie jest ma szy ną, któ rą moż na za pro gra mo wać. Jak
dziec ko źle się za cho wu je, wy star czy z nim po roz ma wiać. 
Za sa dy

Na le ży spo rzą dzić za sa dy, któ re po mo gą ro dzi com i ich
dzie ciom we wspól nym ży ciu. Ta ką re gu łą mo że być np.
kie dy dziec ko ma iść spać, ile go dzin dzien nie się uczyć
lub kie dy od ra biać lek cje. Je że li ta kich za sad nie ma w do -
mu, dziec ko my śli, że mo że ro bić, co chce.

Nie trze ba jed nak da wać za du żo kar dzie ciom, po nie waż
nie spra wia im to przy jem no ści. Moż na też spo rzą dzić z dziec -
kiem kon trakt, w któ rym za pi sze się ocze ki wa nia ro dzi ców
w sto sun ku do dzie ci i dzie ci do ro dzi ców. Wte dy dzie ci bę -
dą wie dzia ły, że ro dzi ce na nie li czą, a ro dzi ce, że dzie ci na
nich.

TO NA PEW NO PO MO ŻE.

OPI NIE RO DZI CÓW:\
Ta ta:

Bar dzo słusz ne uwa gi, ale na le ży pa mię tać, że by obie
stro ny je re a li zo wa ły.
Ma ma:

Bar dzo mą dre sło wa, jed nak nie za wsze jest tak jak byś -
my chcie li.

BBaarr  ttłłoo  mmiieejj  

Do ro śli, jak Kor czak
Każ de dziec ko ma pra wo do: 
- ży cia, na u ki, za ba wy i wy po czyn ku;
- opie ki me dycz nej;
- by cia ko cha nym i wy cho wy wa nym przez obo je ro dzi -

ców, na wet je śli nie miesz ka ją ra zem;
- po sia da nia włas ne go zda nia, w spra wach, któ re go do -

ty czą, któ re go do ro śli po win ni wy słu chać;
- ochro ny przed bi ciem.
Nie ste ty, nie w każ dym kra ju pa nu ją ta kie za sa dy. Dzie -

ci są bi te, nie ko cha ne, nie cho dzą do szko ły ani nie ma ją
moż li wo ści ko rzy sta nia z opie ki me dycz nej. Szko da, że na
świe cie nie ma wię cej osób ta kich, jak Ja nusz Kor czak.
On nie to le ro wał prze mo cy wo bec dziec ka. Był pe dia trą,
pe da go giem, le ka rzem oraz miał włas ny sie ro ci niec, w któ -
rym na u czał i wy cho wy wał dzie ci osie ro co ne pod czas II
woj ny świa to wej. 

Dziec ku trze ba da wać du żo mi ło ści, aby wy ro sło na
otwar tą i mi łą oso bę, któ ra bę dzie wszyst kich sza no wa -
ła. Prze de wszyst kim nie wol no na nie krzy czeć ani kry -
ty ko wać go moc no – to mo że do pro wa dzić do ze rwa nia
kon tak tu z dziec kiem. Przez brak wię zi z ro dzi ca mi dziec -
ko mo że się źle uczyć w szko le, za cząć roz ra biać al bo ro -
bić o wie le gor sze rze czy. Trze ba mu też za pew nić do bry
sprzęt szkol ny, re gu lar nie cho dzić z nim do le ka rza oraz
spę dzać du żo cza su, roz ma wia jąc, aby wie dzia ło, że mo -
że po le gać na ro dzi cach.

MMaa  rryy  ssiiaa
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G ry planszowe przeżywają
drugą młodość. Karty, że-
tony, pionki, kostki i ko-

lorowe plansze są doskonałym
sposobem spędzenia wolnego
czasu. Po latach marginalizacji
wracają do łask.

Początki 
Gry planszowe istnieją od cza-

sów starożytnych. W Mezopota-
mii już pięć tysięcy lat temu bar-
dzo popularna była Królewska
Gra z Ur (zwana także grą na
dwudziestu kwadratach). Arche-
olodzy w grobowcu starożytne-
go miasta Ur znaleźli plansze
z 20 polami, 7 pionków czar-
nych, 7 jasnych i 12 kostek. Ca-
ły komplet znajduje się obecnie
w londyńskim British Museum.
Zasady gry nie są dokładnie zna-
ne, pozostały jedynie krótkie in-
formacje na glinianych tabli-
czkach. 

Inna odkryta gra rozpo-
wszechniona była w czasach
neolitu wśród afrykańskich ple-
mion. Mowa o Warii,  która
wraz z niewolnikami dotarła do

obu Ameryk i Europy. Gra opie-
ra się na logice matematycznej.
Plansza podzielona jest na dwie
tak zwane miseczki i 12 do-
łków. Do gry niezbędne są że-
tony, które w zależności od in-
wencji graczy mogą być na
przykład orzechami lub pestka-
mi. 

Nie można nie wspomnieć
o chińskiej grze Go pochodzą-
cej sprzed około 4 tysięcy lat.
Legenda mówi, że wymyślił ją
cesarz Yao do kształcenia swo-
jego syna. Jest połączeniem
sztuki, sportu i nauki. Pomimo
prostej budowy planszy (19 li-
nii poziomych i pionowych two-
rzy 361 skrzyżowań) jest polem
do popisu dla najtęższych umy-
słów. Do dzisiaj najbardziej po-
pularna jest w Korei i Japonii,
gdzie jest uznawana za rozryw-
kę narodową.

Z epoki brązu pochodzą pier-
wsze plansze do popularnego
również dzisiaj Młynka. Gra zna-
na jest na całym świecie od bar-
dzo dawna, posiada mnóstwo
odmian i zasad. 

Do najstarszych gier plan-
szowych należy Tryktrak, zna-
ny tysiące lat temu w Egipcie,
Grecji, Rzymie i Mezopotamii.
Gra jest popularna do dnia dzi-
siejszego, najbardziej zaś
w Turcji pod nazwa Tavla. Wy-
mieniając najstarsze i najbar-
dziej popularne gry planszowe
nie można nie wspomnieć o Pa-
chisi. To słowo w dawnym ję-
zyku hindi oznacza dwadzie-
ścia pięć. Gra przetrwała do
dnia dzisiejszego i znana jest
jako „Chińczyk”. 

Z kolei Senet, to najstarsza
egipska gra planszowa (2686r.
p.n.e.) nawiązująca do religii.
Pionki przypominały zwierzęta
czczone w starożytnym Egipcie.
Niektóre Senet to prawdziwe
dzieła sztuki wykonane z kości
słoniowej lub szlachetnego
drewna.

Gry planszowe
Reaktywacja
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Wari. Żródło: www.polityka.pl/historia/1526983,1,szachy---od-
sredniowiecza-do-wspolczesnosci

Ur. Żródło: http://www.mankala.pl/?2,pl_oware

GO. Żródło: www.oko.com.pl/nauka_go-s53,44.html

Schemat gry w Tryktraka. Żródło:
www.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/Tryktrak_plansza.png



Szachy, Scrabble, 
Monopoly

SSzzaacchhyy określane jako „gra królów”
narodziły się w Indiach i wywodzą się
z gry Szaturanga z V wieku. W krót-
kim czasie ze skróconą nazwa sza-
trang gra stała się niezwykle popu-
larna w Chinach i Persji, gdzie po raz
pierwszy zostały zapisane jej reguły.

Później w szachy zaczęli grać Arabo-
wie, aż wreszcie za sprawą kupców
przewożących tkaniny i przyprawy ko-
rzenne gra trafiła do Europy. W XIII
wieku szachownica przybrała znany
nam wygląd, a dwa wieki później usta-
lono zasady ruchu większości figur,
wprowadzono roszadę, zwiększono ro-
lę hetmana i zasięg gońców. Wraz

z upływem lat na rynku po-
jawiały się najróżniejsze mo-
dyfikacje tej gry. Są tak zwa-
ne koreańskie szachy czyli
„Janggi”, szachy heksago-
nalne, czy trójwymiarowe.
Szachy określane są jako gra
dla ludzi inteligentnych, cho-
ciaż zasady nie są skompli-
kowane, a każda figura ma
swój stały ruch. Sztuką jest
umiejętne prowadzenie figur
po szachownicy. Gracz musi
posiadać strategiczny i ana-

lityczny umysł, cierpliwość, spryt. Nie
bez przyczyny znane są określenia
„twarz pokerzysty”, czy „refleks sza-
chisty”.

SSccrraabbbbllee – pomaga w doskonaleniu
umiejętności językowych i sposobu
wysławiania się. Gra powstała w la-
tach trzydziestych ubiegłego wieku
i do chwili obecnej jest niezwykle po-
pularna na całym świecie. Sprzedano
już ponad 100 milionów kompletów,
działają dziesiątki tysięcy klubów
Scrabble, a nawet organizowane są co
roku mistrzostwa świata w tej dyscy-
plinie. Historia powstania Scrabble
jest niezwykle ciekawa. Bezrobotny
amerykański architekt nazwiskiem
Alfred Butts na próżno szukał jakie-
gokolwiek zatrudnienia. Były to cza-
sy wszechobecnego światowego kry-
zysu gospodarczego i znalezienie
pracy było wielkim problemem. Pew-
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Szachy. Żródło: www.planszomania.pl/tradycyjne/758/Szachy-warcaby-
backgammon.html

Monopoly. Żródło: www.empik.com/monopoly-standard-gra-planszowa-
hasbro,prod5330004,zabawki-p

Scrable. Żródło: http://alejka.pl/scrabble-original.html

Plansza do gry w Chińczyka. Żródło: www.wikimedia.org/wikipedia
/commons/9/91/Menschenaergern.svg

Senet. Żródło: www.marcia1221.pinger.pl/m/15088090



nego dnia Butts przeczytał opowiada-
nie Edgara Allana Poe zatytułowane
„Złoty żuk” o poszukiwaniach ukry-
tego skarbu. Bohater opowiadania
musiał złamać szyfr, w którym lite-
rom alfabetu odpowiadały znaki. Al-
fred Butts wpadł na pomysł, aby wy-
naleźć grę językową opartą na
najczęściej używanych literach. Grę
nazwał „Lexiko”, ale nie zaintereso-
wał się nią żaden z producentów. Prze-
łom nastąpił w 1947 roku, kiedy
w „Lexiko” zagrał pewien urzędnik
państwowy ze swoją żoną. Nazywał
się James Brunot i zaproponował But-
tsowi spółkę. Gra pod zmienioną na-
zwą Scrabble zaczęła podbijać świat. 

Kolejna gra planszowa – MMoonnooppoollyy
została wymyślona również przez bez-
robotnego Amerykanina nazwiskiem
Charles B. Darrow. Nie miał on pra-
cy ani pieniędzy, postanowił zatem
stworzyć grę, która każdemu da szan-
se na posmakowanie życia na wyso-
kim poziomie. Na planszy Monopoly
można kupić i sprzedać swoją nieru-
chomość, dużo zyskać ale i wiele stra-
cić. I o to chodzi, bo jest to tylko gra,
a wszelkie wpływy i wydatki nie ma-
ją nic wspólnego z realnym życiem.
W 1934 roku twórca gry przedstawił
swoją ofertę kilku inwestorom, ale nie
udało mu się ich zainteresować. Nie-
zrażony doszedł do porozumienia
z miejscową drukarnią, która wyko-

nała 5 tysięcy zestawów zakupionych
od razu przez jeden z domów towaro-
wych w Filadelfii. Od tego czasu Mo-
nopoly zawojowała świat. Można ją
kupić w ponad stu krajach, a została
przetłumaczona na 37 języków. Cie-
kawostką jest, że od 2008 roku na
planszy widnieje jedno polskie mia-
sto – Gdynia.

Rodzinne granie 
Gry planszowe nie tylko integrują

i umacniają rodzinne więzi, ale rów-
nież rozwijają logiczne myślenie, są
źródłem relaksu i odpoczynku.
W obecnych czasach na rynku gier do-
minują gry komputerowe. Czy to ozna-
cza, że gry planszowe uległy zapom-
nieniu? W pewnym sensie tak, ale
powinniśmy przywrócić im dawne
znaczenie ponieważ maja wiele zalet.
Wspomagają rozwój intelektualny, in-
tegrują i – co ważne – wzmacniają wię-
zi rodzinne. W gry planszowe nie gra
się samodzielnie, dlatego uczą one
również kontroli zachowania i emo-
cji. Zapomniane nieco „planszówki”
są doskonałą rozrywką dostarczającą
ciekawych wrażeń i korzystnie wpły-
wają na rozwój dziecka. Większość
z gier planszowych jest doskonale
przygotowana pod względem meryto-
rycznym i edukacyjnym. Wprawdzie
nie są tanie, ale jest to dobra inwesty-
cja na przyszłość. Badania wykazują,

że ludzie pamiętają około 10% tego
co słyszą (lub czytają), 30 procent te-
go co zobaczą i aż 90% tego co sami
przeżywają lub w czym mają okazję
uczestniczyć. Doskonałym przykła-
dem jest najprostsza gra planszowa
polegającą na przesuwaniu pionka po
planszy. Już samo liczenie pól uczy
dziecka dodawania i odejmowania,
a także rozróżniania kolorów i rozbu-
dowywania słownictwa. Znaczna część
gier planszowych wymaga od uczest-
ników zwrócenia uwagi na szczegóły,
analizowanie sytuacji, zapamiętywa-
nia detali czy wyciągania wniosków.
Trzeba przestrzegać ustalonych reguł
i często wykazać się cierpliwością.
Grając w gry planszowe dzieci uczą
się różnych zachowań takich jak wy-
grywanie, przegrywanie, współdzia-
łanie i komunikowanie się z innymi.
To wszystko z całą pewnością zapro-
centuje w kolejnych etapach eduka-
cji. 

Rozrywka towarzyszy ludzkości od
zarania dziejów. Gry planszowe rów-
nież do niej należą. Wróćmy więc do
starych sprawdzonych sposobów. Za-
kupmy Scrabble lub Monopoly i spędź-
my z dziećmi twórczo i miło wolny
czas. Pamiętajmy, że gry bez wzglę-
dy na tematykę czy gatunek powsta-
ły przede wszystkim po to, aby gra-
cze dobrze się bawili.

MMaarrttaa  WWaawwrroocckkaa  
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Wszystkich chętnych zapraszamy na zajęcia od września. Więcej informacji: tel. 0489.823.803, e-mail: info@childrenofeurope.be

Z życia zespołu



I KONKURS NA WIERSZ PATRIOTYCZNY 
IM. WŁADYSŁAWY MILCZAREK

JPII Polish American Poets Academy z siedzibą 
w Wallington w stanie New Jersey w USA, 

ogłasza kolejny konkurs poezji 
w ramach obchodów 10-lecia powstania Akademii. 

Gorąco zapraszamy do udziału w naszym konkursie. 
Informacje nt. działalności naszej niedochodowej organizacji, JPII Polish American Poets Academy

można znaleźć na portalu www.e-businesscardexchange.com 
w sekcji JPII PAPA. 

Wszelkie pytania można wysyłać na adres: jpiipapa@mail.com

Ada Wolski, rzecznik JPII Polish American Poets Academy
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Eks per ci Opo neo.pl wy bra -
li mo de le ogu mie nia
chrak te ry zu ją ce się naj -

lep szy mi pa ra me tra mi przy czep -
no ści na su chej i mo krej na -
wierz chni oraz opo ru to cze nia.

Oto ich pro po zy cje: 
n Dun lop Sport Blu Res pon se

– no wość na te go rocz nym 
ryn ku i zwy cięz ca czte rech te -
stów („Au to mo tor Sport”,
„Au to Ze i tung”, „Au to Bild”,
„ACE/GTU”). Kon struk cja opo -
ny opie ra się na tech no lo giach
sto so wa nych do tej po ry w mo -
tos por cie dzię ki cze mu ma
uni wersalne osią gi. W trak cie
pod ró ży moc no od czu wa się
sta bil ność opo ny, szyb ką re -
ak cję na ru chy kie row ni cą
i na głe ma ne wry. Tym mo de -
lem po win ni za in te re so wać się
za rów no po sia da cze sa mo cho -
dów oso bo wych, jak i tych bar -
dziej spor to wych. 

n Mi che lin Ener gy Sa ver Plus
– to ko lej na no wość te go se zo -
nu, któ ra w te stach zdo by ła
wie le wy róż nień. Jest po le ca -
na przez ACE/GTU i „Au to
Bild”. Cha rak te ry zu je się po łą -
cze niem do brych osią gów z ob -
ni ża niem zu ży cia pa li wa Są to
opo ny eko lo gicz ne, a fir ma Mi -
che lin da je gwa ran cję wy so kiej
ja ko ści swo je go pro duk tu. 

n Con ti Pre mium Con tact5
– w 2012 i 2013 ro ku ta właś -
nie opo na kil ka krot nie wy gra -
ła te sty. Spe cja li ści chwa lą ją
ja ko opo nę uni wersalną, od -
por ną na zu ży cie i ob ni ża ją cą
spa la nie. Wska zu ją rów nież
na wy so ki po ziom kom for tu
te go mo de lu. 

n Go o dy e ar Ef fi cien tGrip Per -
for man ce – bar dzo wy so ko
oce nia na w ka te go riach przy -
czep no ści na mo krej po wierz -
chni i efek tyw no ści pa li wo wej,
ma wy so kie no ty za ja kość. 

n Dun lop Sport Maxx RT – mo -
del prze zna czo ny do sa mo cho -
dów o moc niej szych sil ni kach.
Opo na za ję ła pier wsze miej -
sce w te ście „Sport Au to. Spe -
cja li ści i użyt kow ni cy są zgod -
ni, że ten mo del do sko na le
spraw dza się na mo krej i su -
chej na wierz chni, „czu je jezd -
nię” na wet w za krę tach. Jest
to je den z naj lep szych mo de -
li opon do sa mo cho dów te go
ty pu. 

n Go o dy e ar Ea gle F1 Asym me -
tric 2 – pro po zy cja dla wła ści -
cie li spor to wych aut i li mu -
zyn o moc nych sil ni kach.
Gwa ran tu ją ni skie zu ży cie pa -
li wa przy wy so kich pręd ko -
ściach. Naj wy żej oce nia ny mi
wła ści wo ścia mi opo ny są
przy czep ność na su chej na -
wierz chni, du ża trwa łość i ni -
skie spa la nie. 

n Mi che lin Pi lot Sport 3 – ko -
lej na opo na dla wła ści cie li sa -
mo cho dów o moc nych sil ni -
kach. W tym ro ku mo del
do sko na le spraw dzał się we
wszyst kich bra nych pod uwa -
gę ka te go riach, jest uni -
wersalny i nie ma żad nych
słab szych stron. Wszyst kie je -
go pa ra me try są w rów ny spo -
sób roz wi nię te. Jest to je den
z naj bar dziej prze te sto wa nych
mo de li, po le ca ny przez spe cja -
li stów z bran ży mo to ry za cyj -
nej.

Ja kie opo ny ku po wać? 
Spra wa naj waż niej sza (oczy -

wi ście oprócz ce ny), to da ta waż -
no ści. Szcze gól nie ostroż ni po -
win ni być kie row cy do ko nu ją cy
za ku pu przez in ter net. Zda rza
się, że ce ny opon ofe ro wa nych
w sie ci są tań sze od tych w skle -
pie, ale ta ki za kup nie sie ze so -
bą spo re ry zy ko. Prob le mu
z pew no ścią nie spra wią nam te
wy pro du ko wa ne przed trze ma
la ty (je że li by ły do brze ma ga zy -
no wa ne). Ze star szy mi mo że być
już kło pot. Zbyt sta re ogu mie -
nie po mi mo czę sto do sko na łe -
go wy glą du bę dzie się szyb ciej
zu ży wać i nie za pew ni kie row -
cy oraz pa sa że rom od po wied nie -
go bez pie czeń stwa. Da ta pro -
duk cji każ dej opo ny znaj du je się
na jej bo ku. W przy pad ku opon
wy pro du ko wa nych przed ro -
kiem 2000 są to trzy cy fer ki,
nato miast po ro ku 2000 – czte -
ry. Na przy kład: 318 – to opo na
z 31 ty god nia 1998 ro ku, a 2009
to opo na z 20 ty god nia 2009 ro -
ku. Licz ba mo de li i pro du cen -
tów opon jest ogrom na. Wła ści -
cie le któ rzy uży wa ją sa mo cho du
spo ra dycz nie, mo gą ku po wać
ogu mie nie z tak zwa nej śred niej
pół ki. Nie ma bo wiem sen su in -
we sto wa nie na przy kład w dro -
gie opo ny Mi che lin, je że li sa mo -
chód wię cej stoi niż jeź dzi.
Nato miast ci, któ rzy ze swo je -
go au ta pra wie nie wy sia da ją po -
win ni za in we sto wać w od po -
wied nio do bre ogu mie nie.
Roz mia ry opon na le ży do bie rać
do ilo ści po ko ny wa nych ki lo me -
trów i ro dza jów tras. Wy so kie

Auto Club
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Przy za ku pie
i zmia nie opon
na let nie war to
z pew no ścią
sko rzy stać
z rad 
fa chow ców

Wiosna to doskonały czas 
na wymianę opon. 

Letnie opony najlepiej
spełniają swoją rolę, 

gdy temperatura powietrza
jest wyższa niż siedem

stopni. 
Wprawdzie pogoda 
nas nie rozpieszcza, 
ale o zmianie opon 

warto już pomyśleć.

Źródło: autoexpress-co.uk



i wą skie opo ny na da ją się do ma ne -
wrów po dziu ra wych uli cach, czy wja -
zdach na kra węż ni ki. Nato miast sze -
ro kie, ni sko pro fi lo we, są do sko na łe
na dłu gie tra sy po nie waż za pew nia ją
lep szą przy czep ność.

Sym bo le 
Sym bo le umiesz czo ne na brze gu

opo ny in for mu ją do ja kie go au ta pa -
su ją. War to więc im się przy jrzeć. 
n Prze zna cze nie opo ny, czy li do ja kie -

go ty pu sa mo cho du po win na być za -
sto so wa na. W cią gu zna ków przed
sze ro ko ścią opo ny znaj du ją się li -
ter ki: „P” – sa mo chód oso bo wy, „LT”
i „C”- lek ka pół cię ża rów ka. 

n Sze ro kość opo ny – po da wa na w mi -
li me trach sze ro kość 
mie rzo na od kra wę dzi do kra wę dzi
ogu mie nia (np. P/215/5555/R16). 

n Wy so kość opo ny (pro fil) – okre śla
sto su nek wy so ko ści prze kro ju do
sze ro ko ści opo ny. Licz ba 55 ozna -
cza na przy kład, że wy so kość opo -
ny sta no wi 55 pro cent jej sze ro ko -
ści (P/215/5555/R16). 

n Śred ni ca – wiel kość fel gi na któ rą
moż na za ło żyć opo nę. Po da wa na jest
w ca lach (P/215/55/R1166). 

n In deks pręd ko ści – wska zu je mak -
sy mal ną pręd kość z ja ką po wi nien
je chać sa mo chód wy po sa żo ny w da -
ną opo nę. Sym bol „H” – 210 km. 

n „R” i „B” – to sym bo le opo ny ra dial -
nej „R” i dia go nal nej „B”
(P/215/55/RR16).

Pom po wa nie, fel gi i wy wa ża -
nie kół

Po wy bra niu od po wied nie go ogu -
mie nia i je go za ło że niu, ko lej nym kro -
kiem jest na pom po wa nie opon. Tyl ko

w przy pad ku wła ści we go ciś nie nia
w opo nach sa mo chód bę dzie się do -
brze pro wa dzić, a opo ny zu ży wać się
bę dą rów no mier nie. Złe ciś nie nie spo -
wo du je, że ja zda sa mo cho dem bę dzie
nie bez piecz na, przy da rzą się prob le -
my z ha mo wa niem i ob ni ży kom fort
ja zdy. Je że li cho dzi o fel gi, to naj lep -
sze na la to są alu -
mi nio we prze de
wszyst kim dla te -
go, że są lżej sze,
le piej wen ty lu ją
ha mul ce i wbrew
po zo rom są trwal -
sze od felg sta lo -
wych. Kie row cy
któ rzy zde cy du ją
się na kil ku war -
stwo we ko lo ro we
fel gi mu szą li czyć
się z nie ma łym
wy dat kiem i być
przy go to wa ni, że
w ra zie uszko dze -
nia trud no bę dzie
od two rzyć ich ory -
gi nal ny wy gląd.
Fel gi alu mi nio we
są dwu, a na wet
trzy krot nie droż -
sze od tak zwa -
nych „sta ló wek”.
Spe cja li ści pod po -
wia da ją za kup do -
brych felg po przez
in ter net, gdzie
czę sto moż na na -
być uży wa ne,
w bar dzo do brym
sta nie i w oka zyj -
nej ce nie. Trze ba
pa mię tać, że no we
fel gi wy ma ga ją
wy wa że nia, nie -

wy wa żo ne mo gą prze ło żyć się na bez -
pie czeń stwo, kom fort ja zdy i szyb sze
zu ży cie pa li wa.

Przy za ku pie i zmia nie opon na let -
nie war to z pew no ścią sko rzy stać z rad
fa chow ców. Bę dzie my wte dy jeź dzić
spo koj niej i bar dziej kom for to wo. 

PPaa  wweełł  JJee  żżeeww  sskkii  
Źró dła: re gio mo to.pl, au to mo to.pl 
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Źródło: oponyok.pl

Źródło: moto-cars.eu
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Chcesz mieć do bre wy ni ki w na u ce? 
Nie chodź na ran dki. Do ta kich wnio -

sków do szli na u kow cy z Uni wersytetu
w Ge or gii. Prze ba da li dzie ci w wie ku
11-12 lat, a na stęp nie ob ser wo wa li je
do mo men tu ukoń cze nia 18 ro ku ży -
cia. Każ de go ro ku mło dzież wy peł nia -
ła an kie tę w któ rej po da wa ła in for ma -
cje na te mat róż nych swo ich za cho wań.
I cóż się oka za ło? Ucznio wie któ rzy bar -
dzo wcześ nie flir to wa li i cho dzi li na
ran dki, o wie le go rzej ra dzi li so bie
w szko le. Prze ja wia li rów nież wię ksze
skłon no ści w się ga niu po pa pie ro sy,
al ko hol czy nar ko ty ki. Na u kow cy uza -
sad nia jąc swo je wnio ski stwier dzi li, że
mło dzi lu dzie prze ży wa ją cy za wo dy mi -
łos ne bar dzo źle zno szą ta kie sy tu a cje,
uczą się co raz go rzej i ma ją skłon no -
ści do po pa da nia w złe na wy ki i gor -
sze to wa rzy stwo. Wnio sek na su wa się
je den. Nie flir tuj za mło du, a ka rie ra
sta nie przed To bą otwo rem.

Ko bie ta – szef? Bez cen ne 

Oka zu je się, że to właś nie ko bie ty
a nie męż czyź ni, są naj lep szy mi prze -
ło żo ny mi. Ucze ni ze USA i Ka na dy
prze ba da li 600 męż czyzn – dy rek to -
rów róż nych firm i stwier dzi li, że pa -
no wie nie są naj lep szy mi pra co daw ca -
mi. Czę sto po dej mu ją de cy zje w spo sób
szab lo no wy trzy ma jąc się ści śle okre -
ślo nych re guł i zwy cza jów. Rów nie
czę sto w swo ich de cy zjach nie bio rą
pod uwa gę kon kret nych sy tu a cji, czy
zda rzeń lo so wych któ re przy tra fia ją
się lu dziom. Zu peł nie ina czej pod cho -
dzą do tych spraw ko bie ty. Nie my ślą
tyl ko o so bie, nie kie ru ją się tyl ko i wy -
łącz nie do brem fir my, ale po czu ciem
spra wie dli wo ści i lo sem pod wład nych.
Do pra cow ni ków panie ma ją po dej ście
bar dziej ludz kie i ro zu mie ją ich po -
trze by. Czę sto po dej mu ją nie stan dar -
do we de cy zje i szu ka ją nie ba nal nych
roz wią zań. Praw da sta ra jak świat zna -
laz ła po twier dze nie. Ko bie ty gó rą!

Mi lio ny za ko mik sy 

Hob by ści za upra gnio ny „okaz” do
swo jej ko lek cji są w sta nie za pła cić
nie bo tycz ne su my. Pe wien ko lek cjo -
ner za ory gi nal ną okład kę ko mik su
„Tin tin w Ame ry ce” z 1932 ro ku za -
pła cił 1,34 mi lio na eu ro. Au to rem se -
rii ko mik sów o przy go dach Tin ti na
był bel gij ski ar ty sta Ge or ges Pros per
Re mi, któ ry pod pi sy wał swo je pra ce
pseudo nimem Her ge. Ko mik sy z Tin -
ti nem cie szą się na ca łym świe cie
ogrom ną po pu lar no ścią. Do tej po ry
wy dru ko wa no po nad 200 mi lio nów

eg zem pla rzy w 91 ję zy kach. Za kup za
ta ką ce nę okład ki sta re go ko mik su
jest re kor dem. Do tej po ry naj droż sza
by ła pier wsza stro na ksią że czki „Ama -
zing Spi der-man” z 1990 ro ku, za któ -
rą ko lek cjo ner za pła cił 657 ty się cy do -
la rów. Naj wię ksze ce ny sta re ko mik sy
osią ga ją w Sta nach Zjed no czo nych,
gdzie ich ar chi wal ne wy da nia nie jed -
no krot nie osią ga ją ce ny przy pra wia -
ją ce o za wrót gło wy. Wpraw dzie Pol -
ska ko mik so wym ra jem jesz cze nie
jest, ale wszyst ko przed na mi. Ra dzę
po bu szo wać na stry chu a nuż znaj dzie
się tam pier wsze wy da nie przy gód Ty -
tu sa, Rom ka i Atom ka.

Pół noc kon tra po łud nie 

Szo kiem dla świa ta był fakt prze pro -
wa dze nia przez Ko reę Pół noc ną zma so -
wa ne go cy be ra ta ku. Uwa ża na za tech -
no lo gicz ny skan sen ko mu ni stycz na
Ko rea do pro wa dzi ła do za in fe ko wa nia
zło śli wym wi ru sem po nad 48 ty się cy
po łud nio wo ko re ań skich urzą dzeń. Pa -
dły ser we ry trzech sta cji te le wi zyj nych
i trzech naj wię kszych ban ków w kra ju.
Źró dłem ata ku – jak usta li ła po łud nio -
wo ko re ań ska po li cja – by ło sześć kom -
pu te rów zlo ka li zo wa nych na te re nie za -
co fa nej Ko rei Pół noc nej. Atak ha ke rów
był bar dzo prze my śla ny i pre cy zyj ny
– pół noc no ko re ań scy ha ke rzy wy ko rzy -
sta li po nad ty siąc adre sów IP z 40 kra -
jów świa ta. Bied ni ro da cy z pół no cy,
udo wod ni li bo gat szym po łud niow com,
że też coś po tra fią.

Dom za fun ta 

Za ce nę jed ne go fun ta, czy li oko ło
5 zło tych moż na ku pić dom. Gdzie?
W Wiel kiej Bry ta nii w pół mi lio no wym

mie ście Sto ke – on – Trent. Za sym -
bo licz ną ce nę 1 fun ta zo sta nie sprze -
da nych 35 do mów. Ta ką de cy zję 
pod ję ły wła dze mia sta. Do my prze zna -
czo ne na sprze daż wy ma ga ją ka pi tal -
ne go re mon tu, a wło da rze mia sta od -
da jąc je za fun ta, zna laz ły spo sób jak
po ra dzić so bie ze znisz czo ny mi bu -
dyn ka mi. Za o fe ro wa li że po kry ją kosz -
ty re mon tu, a na byw ca nie ru cho mo -
ści bę dzie je spła cał na ra ty. Je że li
po mysł się spraw dzi i do my znaj dą na -
byw ców, ak cja bę dzie kon ty nu o wa na
i do sprze da ży za sym bo licz ną kwo tę
mia sto prze zna czy ko lej ne 124 nie ru -
cho mo ści. Wła ści cie la mi do mów mo -
gą być miesz kań cy mia sta, któ rzy do
tej po ry nie by li wła ści cie la mi nie ru -
cho mo ści i miesz ka ją w tym mie ście
co naj mniej od trzech lat.

Nie zwy kły sta dion 

Pre sti żo wą na gro dę A’De sing award
2013 otrzy mał pro jekt „Rock Sta dium”.
Jest to nie zwy kle in te re su jąc przed -
sięw zię cie – sta dion czę ścio wo bę dzie
wy ku ty w ska le. Je go po wierz chnia to
200 ty się cy me trów kwa dra to wych, ana
try bu nach bę dzie miej sce dla 40 ty się -
cy wi dzów. Jed no po zio mo wa od kry ta
try bu na ma opie rać się o Ja bel Ha fe et
– je den z naj wyż szych szczy tów Emi -
ra tów Arab skich. Trzy try bu ny wbu do -
wa ne zo sta ną w nie cce wy ko pa nej w zie -
mi i przy kry te pła skim za da sze niem
po kry tym pia skiem. Obiekt ma być pra -
wie nie wi docz ny w pu styn nym kra jo -
bra zie i jak twier dzą znaw cy te ma tu,
bę dzie z pew no ścią jed nym z ar chi tek -
to nicz nych cu dów XXI wie ku.

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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Komiks  Tintin in America. Źródło:
www.upload.wikimedia.org/wikipedia/en

Niezwykły stadion. Źródło: www.designboom.com/architecture/mz-
architects-rock-stadium/



Każ de go ro ku, w dniu 1
ma ja – rocz ni cy przy stą -
pie nia Pol ski do Unii Eu -

ro pej skiej, ogła sza ne są wy ni ki
kon kur su na naj wię ksze ab sur -
dy UE. Ini cja to rem i or ga ni za -
to rem kon kur su jest eu ro po seł
z Lub li na pro fe sor Mi ro sław Pio -
trow ski. Bra ne są pod uwa gę
róż ne go ro dza ju ini cja ty wy,
usta wy, za sa dy fun kcjo no wa nia
in sty tu cji, wy po wie dzi uni j nych
po li ty ków, wy da rze nia – jed nym
sło wem wszyst ko co kwa li fi ku -
je się ja ko ab surd. 

W tym ro ku pier wsze miej -
sce zdo by ła… frek wen cja, a do -
kład niej jej po ziom w cza sie 
ob rad ko mi sji praw nej Eu ro par -
la men tu. W trak cie gło so wa nia
nad wy jąt ka mi w pra wach au -
tor skich frek wen cja wy nio sła
nie 100%, ale 113%. Sta ło się
tak dla te go, że w gło so wa niu
wzię li udział nie tyl ko eu ro po -
sło wie ale i ich asy sten ci.
Wpraw dzie zgod nie z re gu la mi -
nem asy sten ci ma ją pra wo gło -
so wa nia, ale jest to ra czej nie -
spo ty ka ny oby czaj. Z pew no ścią
to po sie dze nie par la men tar ne
moż na za li czyć do wy jąt ko wo
uda nych pod wzglę dem obec no -
ści. 

Dru gie miej sce w te go rocz -
nym kon kur sie (cho ciaż mo im
skrom nym zda niem po win no
być pier wsze) za jął prze wod nik
re gu lu ją cy za sa dy scho dze nia
po dra bi nie. Eu ro po sło wie
w tru dzie, zno ju i za od po wied -
nim wy na gro dze niem wy my śli -
li i za pi sa li że: „po dra bi nie na -
le ży scho dzić przo dem do
dra bi ny i nie tra cić z nią fi zycz -
ne go kon tak tu”. Za pew niam
Pań stwa, że w tek ście usta wy
ta kich „kwiat ków” jest wię cej. 

Trze cie i cał ko wi cie za słu żo -
ne miej sce za ję ła in struk cja ko -
rzy sta nia z ka lo szy. To wy bit ne
dzie ło li czy 24 stro ny, zo sta ło
prze tłu ma czo ne i wy da ne
w dzie się ciu ję zy kach. Wy żej wy -
mie nio ne ka lo sze, we dług uni j -
nych par la men ta rzy stów zo sta -
ły za li czo ne do ka te go rii
środ ków ochro ny in dy wi du al -
nej i na le żą do oso bi ste go wy -
po sa że nia ochron ne go o nu me -
rze 89/696. Twór cy in struk cji
nie za pom nie li oczy wi ście do -
dać, że do każ dej pa ry ka lo szy
ich pro du cent zo bo wią za ny jest

do łą czyć po wyż szą in struk cję.
In for ma cje w niej za war te do ty -
czą użyt ko wa nia wy żej wy mie -
nio ne go obu wia, spo so bu ich
prze cho wy wa nia i pie lę gno wa -
nia. Zna leźć w niej moż na 
rów nież po ra dy do ty czą ce od po -
wied nie go do bo ru i do pa so wa -
nia ka lo szy jak rów nież za pis,
że dwa ra zy w mie sią cu ka lo sze
mu szą obo wiąz ko wo prze cho -
dzić te sty w uni j nych pla ców -
kach na u ko wych. 

Przy oka zji ogło sze nia wy ni -
ków naj no wszej edy cji kon -
kur su chcia ła bym za in te re -
so wać Pań stwa kil ko ma
naj po pu lar niej szy mi i naj -
bar dziej ab sur dal ny mi prze -
pi sa mi uni j ny mi.

n Śli mak nie jest śli ma kiem czy -
li mię cza kiem tyl ko ry bą słod -
ko wod ną. Dzię ki ta kiej re gu -
la cji praw nej Fran cu zi mo gą
ho do wać win ni czki, do sta wać
do tej ho do wli do ta cje i jed no -
cześ nie nie ła mać pra wa. 

n Mar chew ka nie jest mar chew -
ką tyl ko wa rzy wem owo co -
wym lub owo cem wa rzyw nym.
Tak przy naj mniej wy ni ka
z uni j ne go pra wa. Na tym za -
pi sie ko rzy sta ją z ko lei Por tu -
gal czy cy, któ rzy wy twa rza ją
i z zy skiem sprze da ją kon fi tu -
ry mar chew ko we. Dla cie ka -
wo ści tyl ko wspom nę, że kie -
dyś we dług uni j ne go pra wa,
owo ca mi by ły tak że ziem nia -
ki, po mi do ry, ogór ki i dy nie.
Po zo stań my jesz cze w te ma -
cie owo co wym. Oka zu je się,
że w Unii mar mo la dę moż na
wy twa rzać tyl ko i wy łącz nie
z owo ców cy tru so wych. Po -
wszech nie zna ny jest przy pa -
dek pew ne go przed się bior cy,
któ re mu gro zi ło wię zie nie za
wy twa rza nie i sprze da wa nie
mar mo la dy z mo re li. 

n Naj zwy klej sza ża rów ka, we -
dług eu ro pej skich re gu la cji,
jest „ma łym urzą dze niem
grzew czym”, czy li nie jest 
ża rów ką. Jak wia do mo, od
pew ne go cza su Unia wpro wa -
dzi ła za kaz sprze da wa nia 
ża ró wek o mo cy po wy żej 
60 W. Pe wien nie miec ki przed -
się bior ca był z te go za ka zu wy -
jąt ko wo nie za do wo lo ny i nie

miał za mia ru prze sta wiać
swo jej pro duk cji na ener go -
osz częd ne ża rów ki. W związ -
ku z po wyż szym, te naj zwy -
klej sze na zwał „ma łym
urzą dze niem grzew czym” i da -
lej pro du ku je to co chce. 

n Uni j ne prze pi sy nie omi nę ły
na wet sie dzeń w cią gni kach
rol nych i leś nych. W in struk -
cji znaj dzie my mię dzy in ny mi
ta kie zda nie: „w przy pad ku
gdy po ło że nie sie dze nia jest
re gu lo wa ne je dy nie wzdłuż -
nie i pio no wo, oś wzdłuż na
prze cho dzą ca przez punkt od -
nie sie nia sie dze nia jest rów -
no leg ła do pio no wej płasz czyz -
ny wzdłuż nej cią gni ka,
prze cho dzą cej przez śro dek
ko ła kie row ni cy i nie wię cej
niż 100 mm od tej płasz czyz -
ny”. Uff... jed nak punkt sie -
dze nia i punkt pa trze nia za le -
ży od płasz czyz ny. 

n Bar dzo in te re su ją ce są wy mo -
gi sa ni tar ne dla ba có wek. Nie -
wta jem ni czo nym wy jaś niam,
że są to miej sca w któ rych gó -
ra le wy ra bia ją oscyp ki. Ta ka
ba ców ka po win na być wy ło -
żo na gla zu rą, wy po sa żo na
w umy wal ki z ciep łą i zim ną
wo dą, a w ok nach mieć za in -
sta lo wa ne siat ki prze ciw owa -
dom. 

Kącik absurdu
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Przepisy unijne
już od dawna
stanowią
doskonałą
inspirację 
do żartów. 
Na ich temat
powstało
mnóstwo
artykułów,
a internauci
nie
pozostawiają
na nich suchej
nitki.



n War to przy jrzeć się za pi som do ty -
czą cym do rszy. Je że li ry bak zło wi
do rsza, a nie po sia da od po wied nie -
go li mi tu, wów czas mu si wy rzu cić
do rsza za bur tę. Ko mi sja eu ro pej -
ska uwa ża, że tak zło wio nej i wy -
rzu co nej ryb ce nie złe go się nie
przy tra fi. I tu się my li. Oka zu je się
bo wiem, że kie dy wy cią gnie my ry -
bę na po wierz chnię z głę bo ko ści
po nad trzy dzie stu me trów to au -
to ma tycz nie jej pę cherz pę ka, a ry -
ba zdy cha. Ta kie mar twe oka zy
wrzu ca się do mo rza i li mit z gło -
wy. 

n Ko lej ny, cie ka wy prze pis do ty czy
zna nej po wszech nie dra bi ny a do -
kład nie roz sta wu jej szczeb li. Zgod -
nie z no wy mi usta le nia mi, od leg -
łość mię dzy szczeb la mi ma wy no sić
13 ca li a nie jak do tych czas 10, co
po wo du je, że to od wie lu wie ków
sto so wa ne na rzę dzie pra cy, wy pro -
du ko wa ne we dług ta kich wy tycz -
nych, nie uła twia już pra cy tak, jak
to drze wiej by wa ło. 

n Eu ro par la men ta rzy ści nie za pom -
nie li o skle po wych mar ki zach słu -
żą cych na ogół do ochro ny przed
in ten syw nym świat łem sło necz -
nym. Jak po wszech nie wia do mo
sto so wa ne są po wszech nie la tem,
ale we dług eu ro po słów po win ny
rów nież wy trzy mać na pór śnie gu,
czy li po kry wę śnież ną o gru bo ści 9
ca li, nie wspo mi na jąc już o hu ra ga -
no wym wie trze. Mam nie od par te
wra że nie, że ten prze pis ma na ce -
lu przy go to wa nie miesz kań ców UE
do nad cho dzą cych zmian kli ma tycz -
nych. 

n Wpraw dzie do zi my jesz cze da le ko,
ale Unia już za dba ła o na sze bez pie -
czeń stwo pod czas zi mo we go wy po -
czyn ku. Ist nie je bo wiem roz po rzą -
dze nie do ty czą ce gru bo ści po kry wy
śnież nej. Zgod nie z re gu la cją nu -
mer 24/1/93, ja zda na nar tach jest
za bro nio na, gdy na sto ku jest mniej

niż 20 cen ty me trów śnie gu. Ozna -
cza to, że ja kiś za pa lo ny na rciarz
mo że zo ba czyć przed so bą tab li czkę
z na pi sem: „za kaz zja zdu na nar tach
z po wo du bra ku śnie gu”. 

n Spe cjal ne re gu la cje praw ne do ty -
czą ho do wli kur, a do kład niej kla -
tek dla nich prze zna czo nych. Znaj -
du ją się w nich mię dzy in ny mi
„pod sta wo we wy mo gi dla pro duk -
cji jaj kon sum pcyj nych na wol nym
wy bie gu”, jak rów nież szcze gó ło -
we pa ra me try wy po sa że nia każ dej
klat ki. Mu szą w niej być za in sta -
lo wa ne na przy kład urzą dze nia do
ście ra nia ku rzych pa zur ków, po -
da ny jest rów nież do kład ny kształt
grzę dy. Po wyż sze re gu la cje (kil -
ka krot nie uzu peł nia ne) z pew no -
ścią nie uła twia ją ży cia ho dow com
kur. 

n Ko lej ny cie ka wy prze pis do ty czy
ho do wli owa dów. Ko mi sja eu ro pej -
ska ogło si ła prze targ na pro jekt
na u ko wy z do ta cją w kwo cie 3 mi -
lio nów eu ro. Sam pro jekt ma
szczyt ny cel – po wstał w od po wie -
dzi na sta le ros ną ce świa to we za -
po trze bo wa nie na żyw ność. Ale już
sa mo głów ne za ło że nie brzmi co
naj mniej dziw nie: „zba da nie wszel -
kich as pek tów wy ko rzy sta nia in -
sek tów ja ko po ten cjal ne go źró dła
żyw no ści”. W ra mach te go pro jek -
tu zba da ne ma ją być moż li wo ści ho -
do wli owa dów, jak rów nież wpływ
żyw no ści po cho dzą cej z owa dów na
ludz kie zdro wie. We dług Ko mi sji
Eu ro pej skiej „mo że to być do bre,
no wa tor skie po ży wie nie, róż nią ce
się od nor mal nej nie zdro wej żyw -
no ści. Owa dy ma ją mnó stwo za let,
są bo ga tym źró dłem ener gii o ni -
skiej za war to ści cho le ste ro lu. Wy -
ma ga ją mniej wo dy, nie po trze bu -
ją tak du żo po kar mu jak in ne
zwie rzę ta”. Cóż, po zo sta je nam cze -
kać na re gu la cje do ty czą ce ubo ju
in sek tów. 

Jest jesz cze wie le in nych, cie ka wych (?)
praw nych re gu la cji wy my ślo nych
przez uni j nych biu ro kra tów. Na przy -
kład prze pi sy do ty czą ce pro wa dze nia
do ku men ta cji wy ma ga nej pod czas
zmy wa nia na czyń, okre śla ją cej ko -
niecz ność pro wa dze nia na spe cjal nym
dru ku ad no ta cji o tem pe ra tu rze wo -
dy, go dzi nie my cia na czyń, co i czym
się my ło. Są jesz cze prze pi sy okre śla -
ją ce tak zwa ny „ję zyk ne u tral ny płcio -
wo w Par la men cie Eu ro pej skim”, któ -
re za le ca ją aby nie uży wać wy ra żeń
ty pu „pani”, „pan” i uni kać nazw za -
wo dów okre śla nych płcio wo, po nie -
waż są one prze ja wem dy skry mi na -
cji.

Prze pi sy uni j ne już od daw na sta -
no wią do sko na łą in spi ra cję do żar tów.
Na ich te mat po wsta ło mnó stwo ar -
ty ku łów, a in ter na u ci nie po zo sta wia -
ją na nich su chej nit ki. Rze czy wi ście,
część z nich jest po pro stu ab sur dal -
na, nie wia do mo tyl ko czy z te go po -
wo du na le ży się śmiać, czy ra czej pła -
kać.

MMaall  wwii  nnaa  KKoo  mmyysszz
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No we pla ny po dat ko we rzą du 
Mi ni ster stwo Fi nan sów przy go to -

wu je zmia ny i no wo ści w pra wie po -
dat ko wym, aby ra to wać fi nan se pań -
stwa któ re są w op ła ka nym sta nie. Jak
do no si „An go ra”, w ży cie wej dzie po -
da tek ka ta stral ny i op ła ty od wód opa -
do wych kie ro wa nych do ka na li za cji
z da chów bu dyn ków. Po nad to opo dat -
ko wa ne ma zo stać ko rzy sta nie ze służ -
bo wych ko mó rek, fir mo wych kom pu -
te rów i sa mo cho dów. Ga ze ta po da je,
że w 2012 ro ku wpły wy do bu dże tu
z ty tu łu po dat ku VAT by ły o kil ka na -
ście pro cent niż sze niż rok wcześ niej.

„„AAnnggoo  rraa””

No wa li sta le ków 
re fun dowanych

Od 1 ma ja we szła w ży cie no wa li -
sta le ków re fun dowanych. Z ob wiesz -
cze nia Mi ni ster stwa Zdro wia wy ni -
ka, że wię cej bę dzie my pła cić za 510
pre pa ra tów, a w przy pad ku 280 do -
pła ty zo sta ną znacz nie zmniej szo ne.
We dług „Fak tu” w pier wszych mie -
sią cach te go ro ku pol scy pa cjen ci
z włas nej kie sze ni do pła ci li do le ków
40,3%. Po wo dem ta kie go sta nu rze -
czy jest fakt, że nasz rząd na ochro -
nę zdro wia prze zna cza tyl ko 4,5 pro -
cent PKB, czy li naj mniej w Eu ro pie.

„„FFaakktt””

Za paść w seg men cie al ko ho li 
Ty god nik „Wprost” in for mu je, że za

dwa la ta na szą wód kę bę dzie my oglą -
dać tyl ko w mu ze um. Pa da ją naj wię -
ksze i naj bar dziej zna ne pol skie mar -
ki. „Wy bo ro wa” zam knę ła pro duk cję
w Po zna niu, „So bie ski” led wie dy szy,
a pro duk cję na szej „Żu brów ki” prze -
jmu ją Ro sja nie. Dzien nik ana li zu je
przy czy ny ta kie go sta nu rze czy wska -
zu jąc jed no cześ nie na fakt, ze wie le
państw zy sku je do bu dże tu ogrom ne
wpły wy z ty tu łu eks por tu wód ki.
W Pol sce, jak to czę sto by wa, jest zu -
peł nie od wrot nie – na ryn ki za gra -
nicz ne kie ru je my za led wie po ło wę 
ca łej pro duk cji i im por tu je my za gra -
nicz ną wód kę. W pol skim seg men cie
al ko ho li pa nu je za paść. Po po nad stu
la tach na sza „Wy bo ro wa” nie bę dzie
już pro du ko wa na w Po zna niu. Roz le -
wa na bę dzie w Zie lo nej Gó rze na zle -
ce nie no we go, fran cu skie go wła ści -
cie la. Ga ze ta przy po mi na, że w cią gu
osta t nich dwóch lat upa dły zna ne pol -
skie Po lmo sy i wró ży cał ko wi ty upa -
dek tej czę ści pol skie go ryn ku. 

„„WWpprroosstt””  

Nie pew ne 
kie run ki 

„Rzecz pos po li ta” in for mu je, że na
pol skim ryn ku fun kcjo nu je kil ka set
wyż szych uczel ni pro po nu ją cych stu -
den tom nie zli czo ną wprost licz bę kie -
run ków. We dług ga ze ty, nie któ re
z nich nie są god ne uwa gi i na le ży je
omi jać sze ro kim łu kiem. Oka zu je się,
że po wej ściu w ży cie no we li za cji usta -
wy o szkol nic twie wyż szym, Pol ska
Ko mi sja Akre dy ta cyj na wie lu kie run -
kom wy sta wi ła bar dzo ne ga tyw ne
oce ny. Po wo dem jest prze de wszyst -
kim brak wy spe cja li zo wa nych wy kła -
dow ców. Dzien nik ra dzi przy szłym
stu den tom, aby przed pod ję ciem na -
u ki do kład nie spraw dzi li w ja kiej
uczel ni i na ja kim kie run ku chcą stu -
dio wać.

„„RRzzeecczz  ppooss  ppoo  llii  ttaa””

Po la cy co raz bar dziej 
za dłu że ni

Obec nie w Pol sce jest po nad 2,3
mln za dłu żo nych osób, któ re nie są
w sta nie re gu lar nie spła cać swo je go
za dłu że nia po da je „Prze gląd”. We -
dług da nych Na ro do we go Ban ku Pol -
skie go na ko niec 2012 ro ku osz częd -
no ści i in we sty cje gos po darstw
do mo wych by ły o 24 mld mniej sze od
na leż no ści. Łącz na su ma za dłu że nia
Po la ków wy no si obec nie 40 mld zło -
tych. Każ de go dnia dłuż ni ków przy -
by wa, a każ dy z nich ma do spła ce -
nia co raz wię cej. Na brak pra cy nie
mo gą na rze kać ko mor ni cy. W ze -
szłym ro ku za ję li za dłu gi o 20% wię -
cej kont ban ko wych niż w ro ku 2011.
We dług NBP sta ty stycz ny dłuż nik
jest męż czyz ną, ma oko ło 45 lat
i miesz ka w cen tral nej Pol sce. Ga ze -
ta po da je, że wpro wa dzo na czte ry la -
ta te mu moż li wość upa dło ści jest fik -
cją, po nie waż Po la cy są na to za
bied ni. 

„„PPrrzzee  gglląądd””

Kie row cy pła cą
za fał szy we man da ty 

„Ży cie War sza wy” do no si, że co raz
wię cej oszu stów na cią ga kie row ców na
fał szy we man da ty. We dług ga ze ty,
prze stęp cy naj praw do po dob niej uzy -
ska li do stęp do da nych in spek cji dro -
go wej i do kie row ców przy ła pa nych na
prze kro cze niu pręd ko ści wy sy ła ją man -
da ty. Nie świa do my ni cze go kie row ca
do sta je pis mo z lo go Głów ne go In spek -
to ra tu Trans por tu Dro go we go z pod -
pi sem in spek to ra wzy wa ją cy do za pła -
ty wska za nej kwo ty. Do ak cji wkro czy ła
po li cja za bez pie cza jąc ban ko we kon ta
oszu stów, ale nie któ rzy kie row cy po
raz dru gi mu szą za pła cić za swo je wy -
kro cze nia. Po li cja prze strze ga, że by do -
kład nie za poz nać się z otrzy ma ny mi
wez wa nia mi do za pła ty.

„„ŻŻyy  cciiee  WWaarr  sszzaa  wwyy””

Za wy kro cze nia do re je stru
„Dzien nik Pol ski” za u wa ża, że pla -

no wa ne są zmia ny prze pi sów ma ją -
cych uła twić ży cie or ga nom ści ga nia.
Rzecz do ty czy prze stępstw mniej sze -
go ka li bru czy li wy kro czeń. Za sto so -
wa ne bę dą wię ksze ka ry fi nan so we
oraz re je stra cja osób po peł nia ją cych
wy kro cze nia. We dług ga ze ty, no to wa -
nie spraw ców drob nych wy kro czeń
i wpi sy wa nie ich do spe cjal ne go re je -
stru da nych da je po li cji o wie le wię -
ksze upraw nie nia do zbie ra nia in for -
ma cji o oby wa te lach. Do ta kie go
re je stru tra fią na wet ci, któ rzy wy pi -
ją na ław ce w par ku przy sło wio we piw -
ko. We dług obec nie obo wią zu ją ce go
pra wa po li cja mo że je dy nie gro ma dzić
wia do mo ści o po dej rza nych, a spraw -
cy wy kro czeń nie są uję ci w skom pu -
te ry zo wa nej po li cyj nej kar to te ce. 

„„DDzziieenn  nniikk  PPooll  sskkii””
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Sze ścio lat ki do szko ły 
Rząd pod jął de cy zję, że od 2015 ro -

ku wszyst kie sze ścio lat ki bę dą ob ję -
te obo wiąz kiem szkol nym. W 2014 ro -
ku do szkół bę dą mu sia ły uczęsz czać
dzie ci uro dzo ne mię dzy stycz niem
a lip cem 2008 ro ku. Nato miast w 2015
ro ku na u kę w szko le roz pocz ną dzie -
ci uro dzo ne po mię dzy lip cem a grud -
niem. „Su per Ex pres” za u wa ża, że rząd
nie uwzględ nił pro te stów ro dzi ców
prze ciw nym roz po czy na niu na u ki
w szko le od 6 lat. Do da je jed no cześ -
nie, że w wie lu eu ro pej skich kra jach
roz po czy na nie na u ki w tym wie ku jest
nor mą.

„„SSuu  ppeerr  EExx  pprreess””

Do USA bez wiz? 
We dług tygodni ka „Do Rze czy” ist -

nie je re al na szan sa, że pol scy oby wa -
te le bę dą mo gli do Sta nów Zjed no czo -
nych jeź dzić bez wiz. W ame ry kań skim
kon gre sie zo stał po wie lu la tach obiet -
nic zgło szo ny od po wied ni pro jekt
usta wy. Ga ze ta po da je, że Pol ska obok
Buł ga rii i Ru mu nii jest jed nym
z trzech kra jów UE, któ ry nie jest ob -
ję ty pro gra mem bez wi zo wym. W no -
wym pro jek cie ma ją być wpro wa dzo -
ne zmiany kryteriów pozwalających
na do łą cze nie no wych kra jów do 
Vi sa Wa i ver Pro gram. Za miast do tych -
czas sto so wa ne go wskaź ni ka od mo -
wy wy da wa nia wiz przez ame ry kań -
skich kon su lów ma obo wią zy wać
wskaź nik prze kro cze nia da ty ich waż -
no ści przez oso by od wie dza ją ce Sta -
ny Zjed no czo ne. Ga ze ta za u wa ża, że
pro po no wa na wer sja jest dla Po la ków
o wie le ko rzyst niej sza. Zmia ny w ru -
chu bez wi zo wym po pie ra pre zy dent
Ba rak Oba ma i no wy pro jekt ma du -
że szan se na suk ces. 

„„DDoo  RRzzee  cczzyy””

W hoł dzie ge ne ra ło wi 
Ma czko wi 

Ho len drzy chcąc upa mięt nić bo ha -
ter skie do ko na nia ge ne ra ła Ma czka,
po sta no wi li na zwać je go imie niem naj -
no wszą od mia nę tu li pa na. Tym sa -
mym po raz ko lej ny od da ją hołd wiel -
kie mu pol skie mu do wód cy, któ ry
w znacz nym stop niu przy czy nił się do
wy zwo le nia Ho lan dii w cza sie II woj -
ny świa to wej. Miesz kań cy Ni der lan -
dów o bo ha ter skim ge ne ra le pa mię -
ta ją ca ły czas, upa mięt nia ją je go
po stać pod czas wie lu uro czy sto ści (ge -
ne rał po sia dał ho no ro we oby wa tel -
stwo te go kra ju). Tu li pan po świę co -
ny St. Ma czko wi zo stał wy ho do wa ny
przez ho len der skie go ho dow cę Ja na
Lig har ta, ma ko lor czer wo ny z bia ły -
mi brze ga mi.

„„DDoo  RRzzee  cczzyy””

Po la cy nie ufa ją kar tom 
kre dy to wym 

Jak do no si Ra dio Zet Po la cy nie do j-
rze li jesz cze do kart kre dy to wych. Z ba -
da nia prze pro wa dzo ne go przez fir mę
PMR wy ni ka, że kar ta kre dy to wa jest
głów nym środ kiem płat no ści je dy nie
dla 4% pro cent ba da nych osób. Z kart
de be to wych ko rzy sta rów nież mniej -
sza część an kie to wa nych (22%). Po la -
cy ja ko śro dek płat ni czy bez sprzecz -
nie pre fe ru ją go tów kę (aż 74%
ba da nych). Kart płat ni czych uży wa my
naj czę ściej przy za ku pach w su per i hi -
per mar ke tach. Bar dzo rzad ko sto su je -
my je na przy kład u kos me ty czki, 
fry zje ra, czy w lo ka lach ga stro no micz -
nych. 

RRaa  ddiioo  ZZeett

„ Ty skie” 
na gro dzo ne 

Pol skie pi wo „Ty skie Gro nie” zo sta -
ło wy róż nio ne w pre sti żo wym mię dzy -
na ro do wym kon kur sie piw w Wiel kiej
Bry ta nii. W kon kur sie In ter na tio nal
Bre wing Awards (piw ne Osca ry) star -
tu ją pi wa z ca łe go świa ta. W tym ro -
ku no mi no wa ne by ły 953 pi wa po cho -
dzą ce ze 199 bro wa rów z po nad 50
kra jów ca łe go świa ta. Na sze „Ty skie”
zdo by ło na gro dę dla piw o za war to -
ści al ko ho lu wię kszej niż 5,5%. W po -
przed nich la tach dwu krot nie zo sta ło
uho no ro wa ne zło tym me da lem
i Grand Prix kon kur su, a dwa ra zy
zdo by ło srebr ny me dal. 

„„WWpprroosstt””

Pol skie dzie ci nie czu ją się 
szczę śli we 

UNI CEF opub li ko wał ra port z któ -
re go wy ni ka, że pol skie dzie ci czu ją
się nie dość szczę śli we. Te ma tem za -
ję ła się „Po li ty ka”. Ty god nik in for -
mu je, że na 29 prze ba da nych kra jów
(Eu ro pa, USA i Ka na da), na sze dzie -
ci zna laz ły się na przed o stat nim miej -
scu tuż przed Ru mu nią. Naj bar dziej
za do wo lo ne z ży cia są dzie ci w Ho -
lan dii, Hisz pa nii i Is lan dii. Oka zu je
się, że je steś my na sza rym koń cu je -
że li cho dzi o od se tek dzie ci uczęsz -
cza ją cych do przed szko la. Nie le piej
wy pa dliś my bio rąc pod uwa gę sto pę
ubó stwa. Wy ni ki po ka zu ją, że w Pol -
sce 14% dzie ci do lat 17 ży je w ro -
dzi nach ma ją cych o wie le mniej szy
do chód niż śred nia kra jo wa. W tym
ran kin gu za ję liś my 20-te miej sce (na
29 kra jów). Pod wzglę dem oty ło ści
i nad wa gi je steś my na 22 po zy cji
– cier pi na nią 17% na szych dzie ci.
I znów naj le piej wy pa da ją Ho len drzy
– tyl ko 8 pro cent. Na po cie sze nie
– do da je ga ze ta – po zo sta ła nam ak -
tyw ność fi zycz na, zaj mu je my w tym
seg men cie aż 11 miej sce wśród kra -
jów, w któ rych dzie ci de kla ru ją przy -
naj mniej go dzi nę ćwi czeń każ de go
dnia. 

„„PPoo  llii  ttyy  kkaa””

Opra co wa ła: 
KKaa  ttaa  rrzzyy  nnaa  FFrraann  kkooww  sskkaa  
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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
Li ba nu na okres 2 ty god ni. W umo -
wie zna lazł się za pis, że klient mo -
że od stą pić od umo wy w każ dym cza -
sie przed wy ja zdem. Re zy gna cja
mu si zo stać do ko na na w for mie pi -
sem nej, a klient zo sta nie wów czas
ob cią żo ny op ła tą w wy so ko ści
500 zł. Je że li jed nak do od stą pie nia
doj dzie na mie siąc przed wy ja zdem,
wów czas op ła ta bę dzie wy no sić 50
% ce ny im pre zy. Z umo wy wy ni ka -
ło po nad to, że je że li licz ba uczest ni -
ków wy cie czki nie prze kro czy 20, zo -
sta nie ona od wo ła na od 4 dni przed
wy ja zdem. Na 5 dni przed wy ja zdem
biu ro po in for mo wa ło Jo an nę, że na
sku tek dzia łań wo jen nych w Li ba -
nie, 15 z 20 uczest ni ków wy cie czki
zre zy gno wa ło z wy ja zdu, za tem nie
ma moż li wo ści zor ga ni zo wa nia wy -
cie czki. Pani Jo an na za żą da ła zwro -
tu ce ny wy cie czki. 

Zgod nie z art.14 ust.2 pkt.7a Usta -
wy o Usłu gach Tu ry stycz nych, umo -
wa o usłu gę tu ry stycz ną mu si za wie -
rać ter min po wia do mie nia klien ta na
piś mie o ewen tu al nym od wo ła niu im -
pre zy tu ry stycz nej lub usłu gi tu ry -
stycz nej z po wo du nie wy star cza ją cej
licz by zgło szeń, je że li re a li za cja usług
jest uza leż nio na od licz by zgło szeń.
Ar ty kuł 14 ust.5 tej że usta wy sta no -
wi po nad to, że or ga ni za tor, któ ry
przed roz po czę ciem im pre zy tu ry -
stycz nej jest zmu szo ny, z przy czyn od
nie go nie za leż nych, zmie nić istot ne
wa run ki umo wy, po wi nien nie zwłocz -
nie o tym po wia do mić klien ta, któ ry
mu si na tych miast po in for mo wać or -
ga ni za to ra, czy przyj mu je pro po no -
wa ną zmia nę umo wy, czy od stę pu ję
od umo wy za na tych mia sto wym zwro -
tem wszyst kich wnie sio nych wpłat.
W sy tu a cji od stą pie nia od umo wy
przez klien ta lub je że li or ga ni za tor
od wo łu je im pre zę tu ry stycz ną z przy -
czyn nie za leż nych od klien ta, ten ma
pra wo, we dług swo je go wy bo ru:
uczest ni czyć w im pre zie za stęp czej
o tym sa mym stan dar dzie lub wyż -
szym, ewen tu al nie niż szym za zwro -
tem róż ni cy ce ny, al bo żą dać na tych -
mia sto we go zwro tu wszyst kich
wnie sio nych wpłat. Klient mo że tak -
że do cho dzić od szko do wa nia za nie -
wy ko na nie umo wy, chy ba, że od wo -
ła nie im pre zy tu ry stycz nej na stą pi ło

z po wo du zgło sze nia się mniej szej ilo -
ści uczest ni ków niż licz ba mi ni mal na
okre ślo na w umo wie, a or ga ni za tor
po wia do mił o tym klien ta w wy ni ka -
ją cym z umo wy ter mi nie al bo do szło
do od wo ła nia z po wo du si ły wyż szej.
(art. 14 ust. 7 Usług Tu rU).

Pra wo do od stą pie nia od umo wy
przy słu gu je nie tyl ko biu ru pod ró ży,
ale i uczest ni ko wi wy cie czki. Je śli od -
stę pu je od umo wy z po wo du nie wy -
wią za nia się biu ra pod ró ży ze swo ich
obo wiąz ków (np. z po wo du pod wyż -
sze nia ce ny w ter mi nie 10 dni przed
wy ja zdem), to mo że to uczy nić w każ -
dej chwi li za peł nym zwro tem po nie -
sio nej przez nie go ce ny. Je że li do dat -
ko wo biu ro np. nie po in for mo wa ło, że
na miej scu na le ży ku pić wi zę, to
uczest nik mo że do ma gać się zwro tu
po nie sio nych kosz tów. Nie jest do -
zwo lo ne, aby w ta kiej sy tu a cji żą dać
za pła ty od uczest ni ka wy cie czki ka ry
umow nej. Je że li jed nak uczest nik od -
stę pu je od umo wy na sku tek oko licz -
no ści le żą cych po je go stro nie, to mu -
si za pła cić uzgod nio ne w umo wie
wy na gro dze nie, tzw. ka rę umow ną.

Na le ży jed nak za zna czyć, że w wie -
lu przy pad kach, za pi sy umow ne o od -
stą pie niu od umo wy zo sta ły uzna ne
za nie doz wo lo ne po sta no wie nia
umow ne. Spoś ród nie doz wo lo nych
kla u zul do ty czą cych pra wa od stą pie -
nia od umo wy tu ry stycz nej moż na wy -
mie nić np.
n „Klient mo że od stą pić od umo wy

w ter mi nie jed ne go dnia od jej pod -
pi sa nia pod wa run kiem, że zło ży pi -
sem ne oświad cze nie wo li o re zy -
gna cji z udzia łu w pro gra mie.
W przy pad ku od stą pie nia klien ta od
umo wy w ter mi nie okre ślo nym
w zda niu po prze dza ją cym, op ła ta
wstęp na pod le ga zwro to wi w ter mi -
nie 24 dni’’.

n „Klient ma pra wo od stą pić od umo -
wy w każ dym cza sie. Za strze ga się
for mę pi sem ne go od stą pie nia od
umo wy. Wów czas ma obo wią zek
zwro tu wszel kich wy da nych przez
or ga ni za to ra do ku men tów pod ró ży
oraz przy słu gu je mu zwrot wpła co -
nej kwo ty po po trą ce niu kosz tów
wi zy (je że li zo sta ła już przy zna na
i by ła przed mio tem umo wy) oraz:
– 20 % usta lo nej ce ny – w przy pad -
ku od stą pie nia w ter mi nie 45 dni
przed roz po czę ciem im pre zy, – 30 %
usta lo nej ce ny – w przy pad ku od -
stą pie nia w ter mi nie 44 a 30 dniem

przed roz po czę ciem im pre zy, – 50 %
usta lo nej ce ny – w przy pad ku od -
stą pie nia mię dzy 29 a 15 dniem
przed roz po czę ciem im pre zy, 
– 90% usta lo nej ce ny – w przy pad -
ku od stą pie nia w ter mie mię dzy 
7 a 1 dniem przed roz po czę ciem im -
pre zy, -100% usta lo nej ce ny- w przy -
pad ku od stą pie nia w dniu roz po czę -
cia im pre zy lub od stą pie nia po
roz po czę ciu im pre zy’’.

W przy pad ku opi sa nym przez Panią
Jo an nę, na pod sta wie wcześ niej szych
roz wa żań stwier dzić na le ży, że dzia -
ła nie biu ra pod ró ży by ło w peł ni pra -
wi dło we. W uzgod nio nym ter mi nie
po in for mo wa ło Panią Jo an nę, że na
sku tek zbyt ma łej licz by uczest ni ków
wy cie czka do Li ba nu nie doj dzie do
skut ku. Pani Jo an na mo że oczy wi ście
od stą pić w ta kim przy pad ku od umo -
wy i za żą dać zwro tu ce ny, mo że też
przy jąć in ne świad cze nie za mien ne.
Nie moż na na nią z te go po wo du na -
ło żyć żad nych do dat ko wych op łat.
W sy tu a cji jed nak gdy by sa ma od stą -
pi ła od umo wy na sku tek ko niecz no -
ści ope ra cji, biu ro ma peł ne pod sta -
wy do te go, aby ob cią żyć ją sto sow ną
i wy ni ka ją cą z umo wy lub re gu la mi -
nu ka rą umow ną.

W każ dym przy pad ku w chwi li pod -
pi sy wa nia umo wy o świad cze nie im -
pre zy tu ry stycz nej na le ży do kład nie
prze czy tać wa run ki umo wy, je śli nie
ro zu mie my po szcze gól nych za pi sów na -
le ży po pro sić o do kład ne wy jaś nie nie.

Pa mię taj my tak że, że zbyt ni ska
wręcz ra żą co ni ska ce na za im pre zę
tu ry stycz ną w sto sun ku do te go sa -
me go ty pu im prez na ryn ku mo że
ozna czać, że biu ro ob ni ży ło stan dard
im pre zy.

Wy bie ra jąc im pre zę tu ry stycz ną nie
su ge ruj my się tyl ko ni ską ce ną, ale
spraw dzaj my, cze go i w ja kim stan -
dar dzie mo że my ocze ki wać, do ko nuj -
my świa do mych wy bo rów, aby nasz
ur lop był uda ny i pew ny.

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

Od stą pie nie od umo wy 
tu ry stycz nej.
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Planuj urlop
z głową P la nu jąc wa ka cyj ne wy ja -

zdy z biu rem pod ró ży
dzia ła ją cym w Pol sce, na -

le ży li czyć się z wyż szy mi ce na -
mi. 

Od 13 ma ja we szły w ży cie
dwa roz po rzą dze nia mi ni stra fi -
nan sów. 

n Pier wsze do ty czy obo wiąz -
ko we go ubez pie cze nia na
rzecz klien tów w związ ku
z dzia łal no ścią biur pod ró -
ży. Ubez pie cze nie obej mu je
po kry cie kosz tów prze ja zdu
tu ry stów, je że li biu ro nie za -
pew ni ich po wro tu z wy ja -
zdu oraz zwro tu wpłat wnie -
sio nych przez klien tów, gdy
im pre za tu ry stycz na nie doj -
dzie do skut ku. 

n Dru gie roz po rzą dze nie do -
ty czy mi ni mal nej wy so ko ści
su my gwa ran cji ban ko wej
lub ubez pie cze nio wej wy ma -
ga nej od biur pod ró ży. 

Oba roz po rzą dze nia ma ją
ogra ni czyć skut ki ewen tu al nej
nie wyp ła cal no ści biur pod ró ży

i za bez pie czyć in te re sy tu ry -
stów. Dla każ de go klien ta biu -
ra tu ry stycz ne go ta in for ma cja
jest na wa gę zło ta. Ozna cza bo -
wiem, że gdy by do szło do upa -
dło ści czy nie wyp ła cal no ści biu -
ra pod ró ży, za bez pie czo ne bę dą
fun du sze na spro wa dze nie tu ry -
stów z po wro tem do kra ju je że -
li prze by wa ją za gra ni cą. Po zo -
sta ła kwo ta bę dzie prze zna czo na
na re fun da cje dla tych, któ rzy
za pła ci li za im pre zę któ ra nie
do szła do skut ku. 

No we prze pi sy zmie nia ją wy so -
kość su my gwa ran cyj nej. W ce -
lu okre śle nia ich mi ni mal nej wy -
so ko ści roz po rzą dze nia dzie lą
biu ra pod ró ży na kil ka ka te go -
rii na przy kład z wy ko rzy sta -
niem trans por tu lot ni cze go czy
or ga ni zo wa nia im prez tu ry -
stycz nych. Za o strzo no kry te ria
dla no wych firm zaj mu ją cych się
tu ry sty ką co zwię kszy kosz ty ich
dzia łal no ści. Naj wyż sze za bez -
pie cze nia mu szą mieć te biu ra,
któ re zaj mu ją się tu ry sty ką czar -

te ro wą. Bo właś nie czar te ry nio -
są ze so bą naj wię ksze kosz ty
i naj wię ksze ry zy ko. We dług no -
wych prze pi sów, je że li biu ro któ -
re do pie ro roz po czy na swo ja
dzia łal ność ko rzy sta z lo tów
czar te ro wych, to mi ni mal na wy -
so kość su my gwa ran cyj nej wy -
no si 250 ty się cy eu ro. Je że li fir -
ma tu ry stycz na już fun kcjo nu je
na ryn ku to mi ni mal na su ma
gwa ran cyj na wy nie sie 90 ty się -
cy eu ro. Dla dzia ła ją ce go biu ra
pod ró ży któ re ko rzy sta z czar -
te rów i po bie ra przed pła ty w ter -
mi nie do 30 dni przed dniem roz -
po czę cia wy cie czki, mi ni mal na
su ma gwa ran cji to 12% rocz ne -
go przy cho du (jed nak nie mniej
niż 149 ty się cy eu ro). 

Mi ni ster stwo Fi nan sów ja ko
po wód wpro wa dze nia w ży cie
no wych roz po rzą dzeń po da je
licz ne przy pad ki upa dło ści firm
tu ry stycz nych dzia ła ją cych na
pol skim ryn ku. W ze szłym ro ku
z bu dże tu pań stwa trze ba by ło
wy a sy gno wać do dat ko wo 5,5
mi lio nów zło tych na po kry cie
mię dzy in ny mi kosz tów spro wa -
dze nia tu ry stów do kra ju, czy
op ła ce nie ho te li.

Eks per ci z Pol skiej Iz by Tu ry -
sty ki prze ko nu ją, że no we prze -
pi sy do ty czą ce mi ni mal nej u my
gwa ran cji ban ko wej i ubez pie -
cze nio wej dla biur pod ró ży do -
tkną prze de wszyst kim no we
i ma łe biu ra. Wyż sze kosz ty
któ re z ty tu łu roz po rzą dze nia
mi ni stra po nio są biu ra zo sta -
ną prze rzu co ne na klien tów.
Dla te go trze ba li czyć się
z tym, że te go rocz ne wcza -
sy mo gą być droż sze. Na le -
ży rów nież wziąć pod uwa -
gę fakt, iż łącz ne
za dłu że nie biur pod ró ży
wios ną te go ro ku jest o po -
ło wę wyż sze niż w 2012 ro -
ku.

Przed wy ku pie niem
wcza sów czy wy cie czki

w biu rze tu ry stycz -
nym na le ży pa mię -
tać, że przed upa -
dło ścią nie chro ni
biu ra wiel kość, ja -
kość ofer ty ani
dłu gość fun kcjo -
no wa nia na ryn -
ku.

Zmia ny w ubez pie cze niach 
i gwa ran cjach ban ko wych biur pod ró ży
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n Spraw dzić na stro nie Mi ni ster stwa
Spor tu, czy da ne biu ro tu ry stycz ne
znaj du je się na li ście ofi cjal nych to -
ur – ope ra to rów i ja ką wy so kość
gwa ran cji wy ku pi ło. 

n Przed pod pi sa niem umo wy skon tak -
to wać się z Mi ni ster stwem Gos po -
dar ki (www.tu ry sty ka.gov.pl) gdzie
fun kcjo nu je cen tral na ewi den cja or -
ga ni za to rów tu ry sty ki i po śred ni -
ków tu ry stycz nych i spraw dzić: czy
da na fir ma ma wpis i za war te
wszyst kie umo wy zgod nie z obo wią -
zu ją cym pra wem. 

n Spraw dzić, czy in te re su ją ce nas biu -
ro tu ry stycz ne nie zo sta ło wpi sa ne
na li stę dłuż ni ków w Kra jo wym Re -
je strze Dłu gów (wy star czy znać NIP
da ne go biu ra). War to rów nież za -
jrzeć na stro nę www.rze tel na fir ma.pl 

n Skon tak to wać się z od po wied nim
Urzę dem Mar szał kow skim (de par -
ta ment tu ry sty ki) i do wie dzieć się,
czy dzia łal ność na sze go biu ra pod -
ró ży jest le gal na, czy wzglę dem je -
go wła ści cie li nie to czy się po stę po -
wa nie ad mi ni stra cyj ne oraz czy na
or ga ni za to ra by ły skła da ne ja kie kol -
wiek skar gi. 

n Za poz nać się z opi nia mi na fo rach
in ter ne to wych. 

n Pła cić za wy jazd kar tą płat ni czą (de -
be to wą, kre dy to wą, przed pła co ną,
chargé) a nie go tów ką, po nie waż
w przy pad ku nie wy wią za nia się or -
ga ni za to ra z umo wy moż na sko rzy -
stać z usłu gi char ge back, czy li ob -
cią że nia zwrot ne go. W ta kim
przy pad ku na le ży zło żyć do ban ku
(któ ry wy sta wił kar tę) sto sow ny

wnio sek, a ten zo bo wią za ny jest do
zwro tu na leż no ści za nie zre a li zo wa -
ną usłu gę ob cią ża jąc ni mi biu ro 
tu ry stycz ne. Char ge back po le ga
na tym, że fir my któ re wy da ją na -
sze kar ty płat ni cze po sia da ją ubez -
pie cze nie. Pie nią dze wpły wa ją na
na sze kon to, a od te go mo men tu
o od zy ska nie pie nię dzy z upa dłe go
biu ra tu ry stycz ne go mar twi się
bank. Jest to je dy na re al na moż li -
wość od zy ska nia pie nię dzy. Je że li
za pła ci my go tów ką to na sze szan se
na zwrot za pła co nej kwo ty są czę -
sto rów ne ze ru.

n W każ dej sy tu a cji po sia dać przy so -
bie za pas go tów ki, któ ry w przy pad -
ku ban kruc twa biu ra poz wo li nam
na op ła ce nie po wro tu do do mu.

Opra co wa ła:  KKaa  rroo  llii  nnaa  TToomm  cczzaakk
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PPOOLLOONNIIJJNNYY
FESTIWAL
PIOSENKI
I TAŃCA 
ANTWERPIA  2013

Pod hasłem 
„Polskie przeboje 
z lat 80-tych”

W dniu 6 października 2013 rokuodbędzie się
druga edycja Polonijnego Festiwalu Piosenki i Tańca w Antwerpii.

Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy chętnych: pasjonatów
piosenki i tańca, solistów oraz zespoły wokalne i taneczne. Celem
festiwalu jest prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży
polonijnej, promowanie talentów i rozpowszechnianie polskiej
muzyki rozrywkowej w Belgii.

Popisy konkursowe oceniać będzie profesjonalne jury, a na
zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową, do 31 sierpnia 2013.

Wszystkie informacje znajdują się na
www.festiwalantwerpia.be

UWAGA!!!
Pol ska Iz ba Tu ry stycz na ra dzi: 





Włas na fir ma w Bel gii
De cy du jąc się na otwar cie włas nej fir my w Bel gii, nie

za wsze wie my, co, gdzie i jak za ła twić. W tym ce lu po -
wo ła no in sty tu cje, któ re mo gą nam po móc – na wet bez -
płat nie.

Chcąc otwo rzyć włas ną fir mę w Bel gii, trze ba też znać
prze pi sy pra wa bel gij skie go, okre śla ją ce za sa dy dzia łal -
no ści. Je śli fir ma bę dzie ist nia ła tyl ko na pa pie rze, moż -
na szyb ko spo dzie wać się kon tro li z róż nych urzę dów.
Tyl ko przez pier wszy kwar tał do pusz czal ne są ni skie do -
cho dy. Mi ni mal ny do chód na jed ną oso bę po wi nien utrzy -
my wać się w gra ni cach 800 eu ro mie sięcz nie. Jed nym
z pod sta wo wych wa run ków otwar cia fir my w Bel gii jest
po sia da nie tzw. zna jo mo ści za rzą dza nia lub pod staw
przed się bior czo ści (con na is san ce de ge stion-ken nis ma -
na ge ment).

Po la cy speł nia ją ten wy móg w przy pad ku ukoń cze nia
kur su w Bel gii lub po sia da nia za świad cze nia pro wa dze -
nia włas nej dzia łal no ści gos po dar czej w Pol sce przez mi -
ni mum trzy la ta.

Gu i chet d’en tre pri se, Bu si ness Bank czy li okien ko
dla po cząt ku ją cych.

Za ła twia nie wszel kich for mal no ści zwią za nych z za -
kła da niem dzia łal no ści gos po dar czej w Bel gii od by wa
się w tak zwa nym okien ku przed się bior cy. Do tych czas
po wsta ło ich kil ka dzie siąt, a za kres usług bar dzo się po -
wię kszył. Okien ko przed się bior cy to pier wsze miej sce,
do któ re go po win na się udać każ da oso ba ma ją ca za -
miar pra co wać na włas ny ra chu nek. W okien ku skła da -
ne są do ku men ty po świad cza ją ce wy kształ ce nie i do -
świad cze nie za wo do we, prze tłu ma czo ne na fran cu ski
bądź fla man dzki oraz for mal no ści zwią za ne z za ło że niem
fir my, ta kie jak:- za pis w cen tral nym re je strze przed się -
bior ców

(Ban que Car re fo ur des En tre pri ses- Kru is pun tbank
van On der ne min gen), – uzy ska nie nu me ru przed się bior -
stwa i nu me ry TVA (VAT), – ak ty wa cja, – zło że nie do ku -
men tów do Try bu na łu Ko mer cyj ne go.Po nad to wszel kie

zmia ny w fir mie (adre so we, per so nal ne, zmia na dzia łal -
no ści itd.) są już wpro wa dza ne przez okien ko przed się -
bior cy, w któ rym za kła da na jest fir ma, Koszt za ło że nia
fir my jest jed no ra zo wy i wy no si 75 eu ro.

Adre sy okie nek przed się bior cy

Bra ban cja Wa loń ska i Fla man dzka, Re gion Bruk se la 
av. Lo u i se 245
1050 Bru xel les
tel:00-32 (0) 2 641 0249 (ję zyk fran cu ski), 
tel: 00-32 (0) 2 641 0268 (ję zyk ni der lan dzki) 

AM CA Ge bo uw 
Ita liëlei 4 bus 14, 2000 An twer pen 
tel.: 00-32 (0)3 203 2458

G. Vin cke
Du jar din stra at 4, 8000 Bru ges
tel.: 00-32 (0)5 032 9361

Zu i der po ort
Ga ston Crom men la ar 6 bus 604, 9050 Gand
tel.: 00-32 (0)2 579 2340

Lim bur gia
Vo or stra at 41-45, 3500 Has selt
tel.: 00-32 (0)1 121 2232

Liège
rue de Fragnée 40, 4000 Liège
tel.: 00-32 (0)4 254 8866

Ha i na ult
Di gue des Pe u pliers 71, 7000 Mons
tel.: 00-32 (0)6 532 7328

Na mur
Pla ce Léopold 10, 5000 Na mur
tel.: 00-32 (0)8 157 9310

www.pvbf.be
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Poszukujemy polskich firm zainteresowanych współpracą 
na zasadzie podwykonawstwa w zakresie robót budowlanych.

KKoonnttaakktt::  
PPOOLLSSKKOO  FFLLAAMMAANNDDZZKKAA  FFEEDDEERRAACCJJAA  BBUUDDOOWWLLAANNYYCCHH

FFlloorr..AAllppaaeerrttssttrraaaatt  1144RR..  22660000  BBeerrcchheemm
mmaarrzzeennaa@@ppvvbbff..bbee  --  tteell::  00447711  887755  111188



Ogło sze nie 01
Wi tam. Po szu ku ję fir my do wy ko na nia tyn ków ma szy -

no wych. Tyn ki gip so we i ce men to wo-wa pien ne. Zle ce nie
na pra ce pla nu je my na wrze sień – paź dzier nik 2013r.

Kon takt przez: ma rze na@pvbf.be.

Ogło sze nie 02
Po szu ku je my mu ra rzy z do świad cze niem przy mu rach

ka mien nych (pia sko wiec, ka mień po lny itp.). Pro szę o ofer -
ty na adres: ma rze na@pvbf.be.

Ogło sze nie 03
Po szu ku je my bru ka rzy. Wy ma ga nia: wiek do 40 lat, pra -

wo ja zdy, włas ny sa mo chód w ce lu do ja zdu do fir my, do -
bra zna jo mość ję zy ka ni der lan dzkie go lub an giel skie go.
BEZ NA ŁO GÓW! 

Pro si my prze sy łać CV wraz ze zdję ciem na adres: ma -
rze na@pvbf.be.

Ogło sze nie 04
Po szu ku je my pia ska rzy z do świad cze niem, umie ją cych

ob słu żyć pia skar kę i kom pre sor. Mi ni mum rok do świad -
cze nia w za wo dzie. Zna jo mość ję zy ka w do brym stop niu
ko mu ni ka tyw nym. 

Kon takt: ma rze na@pvbf.be

Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych 
do reklamowania

swoich firm

Ogłoszenia obok
zamieszczone są wystawiane
przez firmy belgijskie, które

są zainteresowane
współpracą z polskimi

podwykonawcami 
oraz zatrudnianiem

pracowników z drukami A1. 

Poszukujemy
podwykonawców
z doświadczeniem

projektowym 
oraz fachowców w branży

budowlanej.

W ofertach prosimy
zaznaczyć numer ogłoszenia.



Sy stem re je stra cji LI MO SA, do -
ty czą cy de le go wa nych pra cow -
ni ków oraz sa mo za trud nio -

nych, zo stał czę ścio wo oce nio ny ja ko
nie zgod ny z pra wem eu ro pej skim
w za kre sie wol ne go prze pły wu usług.
Orze cze niem z 19.12.2012 w spra wie
Ko mi sji prze ciw ko Bel gii (C-577/10),
Eu ro pej ski Try bu nał Spra wie dli wo -
ści stwier dził mia no wi cie, że za kres
in for ma cji któ re pod le ga ją obo wiąz -
ko wej re je stra cji w LI MO SA przez
oso by sa mo za trud nio ne de le go wa ne
do Bel gii sta no wi zbyt nie ob cią że nie
dla tych osób, a środ ki sto so wa ne
przez Bel gij ski rząd nie są od po wied -
nie do za mie rzo nych ce lów. Try bu nał
uznał, że ogól ne do mnie ma nie oszu -
stwa w za kre sie de le go wa nia nie mo -
że uza sad niać tak sze ro ko za kro jo ne -
go obo wiąz ku re je stra cji oraz że
obo wią zek re je stra cji mu si być od po -
wied ni do za mie rzo nych ce lów w in -
te re sie ogól nym, tj. gwa ran to wa nia
rów no wa gi sy ste mów za bez pie cze nia
spo łecz ne go, za po bie ga nia nad u ży -
ciom, a w szcze gól no ści oszu ki wa ne -
mu sa mo za trud nie niu oraz pra cy na
czar no, za po bie ga nia nie ucz ci wej
kon ku ren cji oraz dum pin gu so cjal -
ne go, jak i ochro ny pra cow ni ków oraz
sa mo za trud nio nych.

W na stęp stwie te go orze cze nia za -
wie szo ny zo stał obo wią zek re je stra -
cji de le go wa nych sa mo za trud nio nych
w LI MO SA na czas nie o kre ślo ny.
13.03.2013 uchwa lo no jed nak że Roz -
po rzą dze nie Kró lew skie, któ re wpro -
wa dza na no wo ww. obo wią zek, zmie -
nio ny w świet le ww. orzecz nic twa
ETS. Roz po rzą dze nie to wcho dzi w ży -
cie z dniem 01.07.2013. Od te go dnia
na le ży za tem do ko ny wać re je stra cji
zgod nie z no wym roz po rzą dze niem.
Je go peł ny tekst do stęp ny jest w Bel -
gisch Sta atsblad z 27.03.2013 (str.
19478 i n.).

Wpro wa dzo ne zmia ny są na stę pu ją ce.

1. Zmia ny do ty czą ce pra cow -
ni ków

Od 1 lip ca 2013 na le ży re je stro wać
na stę pu ją ce da ne:
n da ne umoż li wia ją ce iden ty fi ka cję

pra cow ni ka,
n da ne umoż li wia ją ce iden ty fi ka cję

pra co daw cy lub je go peł no moc ni -
ka, któ ry do ko nu je re je stra cji,

n da ne umoż li wia ją ce iden ty fi ka cję
bel gij skie go użyt kow ni ka (tj. przed -

się bior stwa, do któ re go de -
le go wa ny jest pra cow nik).

n pla no wa na da ta po cząt ko -
wa i koń co wa de le ga cji,

n har mo no gram pra cy pra -
cow ni ka,

n in for ma cje czy pra cow nik
de le go wa ny jest ja ko pra -
cow nik tym cza so wy oraz
czy jest de le go wa ny do
pra cy w sek to rze bu do wla -
nym,

n miej sce, w któ rym świad -
czo na jest pra ca na te re nie
Bel gii.

W po rów na niu z obec nym
sy ste mem nie trze ba już re -
je stro wać na ro do we go nu -
me ru iden ty fi ka cyj ne go
w kra ju wy sy ła ją cym, ro dza -
ju pra cy świad czo nej w ra -
mach de le ga cji (za wy jąt kiem
ww. in for ma cji dot. sek to ra
bu do wla ne go) oraz ty god nio -
we go cza su pra cy.

2. Zmia ny do ty czą ce
osób sa mo za trud -
nio nych

n da ne umoż li wia ją ce iden -
ty fi ka cję oso by sa mo za -
trud nio nej,

n da ne umoż li wia ją ce iden -
ty fi ka cję bel gij skie go użyt -
kow ni ka,

n pla no wa na da ta po cząt ko -
wa i koń co wa de le ga cji,

n in for ma cje czy oso ba sa mo za trud -
nio na świad czy usłu gi w sek to rze
bu do wla nym,

n miej sce, w któ rym świad czo ne są
usłu gi na te re nie Bel gii.

W po rów na niu z sy ste mem obo -
wią zu ją cym do 19.12.2012 nie trze -
ba re je stro wać na ro do we go nu me -
ru iden ty fi ka cyj ne go w kra ju
wy sy ła ją cym, ro dza ju pra cy świad -
czo nej w ra mach de le ga cji (za wy -
jąt kiem ww. in for ma cji dot. sek to -
ra bu do wla ne go), nu me ru NIP/BTW
w kra ju wy sy ła ją cym, ani też da nych
peł no moc ni ka, któ ry do ko nu je re je -
stra cji w LI MO SA w imie niu oso by
sa mo za trud nio nej.

We dług rzą du bel gij skie go, wszyst -
kie po wyż sze da ne, któ re od 1.07.2013
bę dą pod le ga ły re je stra cji, sta no wią
pod sta wo we mi ni mum, któ re poz wa -
la na kon tro lę czy w da nej sy tu a cji za -

cho dzi oszu stwo w za kre sie de le go -
wa nia w świet le ww. szcze gó ło wych
ce lów. Czas po ka że, czy w obec nym
kształ cie sy stem ten bę dzie spraw nie
fun kcjo no wał, jak i czy je go za kres
bę dzie przez or ga ny eu ro pej skie uzna -
ny za zgod ny z pra wem eu ro pej skim.

JJoo  aann  nnaa  KKooll  bbeerr

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.

No wa re gu la cja praw na 
w za kre sie re je stra cji LI MO SA
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K ie dyś oglą da łem w te le wi zji re -
por taż o męż czyź nie któ ry zre -
zy gno wał z po go ni za do bra mi

te go świa ta i za miesz kał sam, z da la
od lu dzi. Ja kim cu dem zna lazł ta kie
miej sce w Pol sce to in na rzecz. Miej -
sca nie po da no, przy pusz czam że na
je go ży cze nie, aby nikt nie za kłó cał
mu spo ko ju. Nie mniej jed nak eki pa
te le wi zyj na do nie go do tar ła, dzię ki
cze mu usły sza łem cie ka wą wy po -
wiedź. Mó wił on m.in. o tym, jak so -
bie ra dził z za o pa trze niem. Naj po -
trzeb niej sze rze czy, ta kie któ rych nie
znaj do wał na ło nie na tu ry, po pro stu
przy no sił ze skle pu. Wo rek ry żu, na -
rzę dzia, za pał ki itp. Jed nak miesz kał
w pry mi tyw nym sza ła sie-zie mian ce,
oczy wi ście nie miał elek trycz no ści, ra -
dia, te le wi zji i in nych zdo by czy cy wi -
li za cji. Moż na go okre ślić mia nem
współ czes ne go ere mi ty. Dzien ni karz
spy tał go mię dzy in ny mi, czy nie
chciał by za miesz kać w swo jej pu stel -
ni z ko bie tą. Być mo że zna laz ła by się
ta ka, któ ra jest sa mot na i chcia ła by
dzie lić z nim pu stel ni cze ży cie z da la
od sza lo ne go wy ści gu szczu rów. 

Od po wie dział mniej wię cej tak. Wi -
dzi pan nie bo nad na mi? Jest na nim
słoń ce w dzień, księ życ i gwia zdy
w no cy, mam tu śpiew pta ków, szum
wia tru i mo gę to wszyst ko mieć dla
sie bie. Wy star czy po słu chać i po pa -
trzeć. Je śli by ła by tu ze mną ko bie ta,
to ona chcia ła by być mo im słoń cem,
księ ży cem, gwia zdą i śpie wem pta -
ków. Przy sło ni ła by mi ca ły świat ja -
ki tu taj mam. Wo lę być sam. 

Ta wy po wiedź wpra wi ła mnie wte dy
w za du mę zwłasz cza, że na je go twa -
rzy ma lo wał się spo kój, uśmie chał się
i spra wiał wra że nie czło wie ka szczę -
śli we go. Dla cze go te raz o tym pi szę?
Nie daj my się zwieść do tych cza so wym
sło wom i nie wy ry waj my ich z kon tek -
stu, bo te raz do pie ro się za cznie. 

Kie dy za bie ra łem się do pi sa nia te -
go ar ty ku łu, po sta no wi łem spró bo -
wać wziąć na ce low nik te mat – na zwij -
my go – Re cep ta na ży cie. Ra czej nie
do ko na my tu taj prze wro tu w my śle -
niu, lecz nie za wa dzi po du mać o spra -
wach z po zo ru oczy wi stych, gdyż na
nie za zwy czaj ma my naj mniej cza su. 

Wspom nia ne już w „Sło wie o by le
czym” bo ry ka nie się któ re pro wa dzi
do uwi kła nia, nie ste ty przy sła nia nam
to co waż ne: nas sa mych, na sze ulot -
ne, nie zde fi nio wa ne szczę ście i za mu -
la do nie go dro gę. Do te go prze cież
każ dy wo li być ze gar mi strzem niż kół -
kiem w by le ze gar ku. 

Co mog ło skło nić na sze go pu stel ni -
ka do wy ob co wa nia się?

Naj pew niej się wner wił na wszyst -
ko i zrzu cił cho mą to któ re go zmu sza -
ło do krę ce nia kie ra tem spraw waż -
nych, waż niej szych i … bar dzo czę sto
cu dzych. Tak, tak. Je śli się za sta no -
wić, któ re ze spraw są tak na praw dę
na sze, mo że my do znać szo ku. Oczy -
wi ście in dy wi du al ną kwe stią jest per -
spek ty wa z ja kiej oce nia my waż ność
spraw, oraz czy są na sze czy cu dze.
Prze cież ła two moż na być po są dzo nym
o as po łecz ną po sta wę. Wszy scy ży je -
my w spo łe czeń stwie i z jed nej stro ny
nie na le ży być ego i stą, lecz z dru giej
stro ny nie moż na zu peł nie zre zy gno -
wać z sa me go sie bie. Nie jed ne go al -
tru i stę z ser cem na dło ni, w koń cu do -
pad nie fru stra cja je śli za pom ni o so bie,
gdyż... czas ro bi swo je. A nie ste ty
miejsc na pu stel nie jest co raz mniej. 

Z po wo du bra ku cza su, rzad ko za -
sta na wia my się nad swo im ży ciem. Bo
prze cież te raz trze ba to, po tem tam -
to, dzi siaj koń czę pra cę o tej go dzi -
nie, do jazd, przy jazd, wyj ście, przy -
jście, cza sa mi za jście, nie przes pa ne
no ce, płacz dziec ka, odej ście, obej -
ście... a to już in ny te mat. Je śli do te -
go do ło żyć ko niecz ność na bra nia sił
po wy po czyn ku któ ry po zba wił nas sił
wi tal nych i przy pra wił o ból gło wy,
moż na zgo dzić się z tym, że na ta kie
fa na be rie jak my śle nie, czę sto po pro -
stu szko da cza su. A szko da. 

Je śli wspom nia ny ere mi ta sam pod -
jął de cy zję o pu stel ni czym ży ciu (za -
łóż my że nikt go z do mu nie wy rzu cił),
to moż na też po trak to wać to np. ja ko
zwy kłą rej te ra dę przed ży ciem i prze -
jaw sła bo ści, co żad ną mia rą na po dziw
nie za słu gu je. A mo że był on wła ści -
cie lem do brze pros pe ru ją ce go biz ne -
su, po spła cał wszyst kie ewen tu al ne
kre dy ty, sprze dał wszyst ko i pie nią dze
prze zna czył na cmen tarz dla bez pań -
skich ko tów? Jak by ło – nie wie my. 

A mo że ów pu stel nik do znał du cho -
wej ilu mi na cji i po sta no wił dać nie bu
moż li wość ob co wa nia z Je go Wy so ko -
ścią Czło wie kiem któ ry z wy so ko ści
swo jej mar no ści uznał, że z by le kim
za da wać się nie bę dzie? Że za słu gu je
tyl ko na spra wy i rze czy wznio słe, nie -
przy ziem ne i cho dzi tak wy pro sto wa -
ny aby nie spa dła mu au re o la z gło -
wy nie wie dząc na wet co tak na praw dę
sło wo au re o la zna czy? 

Ale prze cież mia ło być o re cep cie na
ży cie. Oś mie lam się twier dzić, że o re -
cep cie jest, a na wet jesz cze bę dzie. Mo -

wa prze cież o ro li ja ką ma my do speł -
nie nia pod słoń cem, lub też do cze go
zo sta liś my po wo ła ni, je śli już w ła ska -
wo ści swo jej ra czy liś my na ro dzić się
ku za chwy to wi ca łe go świa ta. Ja ka
więc po sta wa wo bec ży cia bę dzie naj -
lep sza? Za raz, za raz. A prze pra szam
– dla ko go naj lep sza? Jak wi dać go -
łym okiem, rzecz jest bar dziej zło żo -
na niż na pier wszy rzut oka – na wet
go łe go – wi dać. Do kąd udać się po ta -
ko wą re cep tę aby za pew ni ła nam re -
me dium na wszyst ko zło i uczy ni ła
nas szczę śli wy mi? A je śli do te go spy -
ta my „a cóż to ta kie go – szczę ście?”.
Do pie ro te raz zbli ża my się do mo men -
tu, kie dy mo że my być po są dze ni o gde -
ra nie i mar no wa nie cza su, bo któż za -
wra cał by so bie gło wę ta ki mi
dyr dy ma ła mi kie dy trze ba właś nie
zbie rać si ły do wy po czyn ku? 

Kie dyś wy czy ta łem, że naj bli żej
szczę ścia jest czło wiek, któ ry w ta kim
za pa mię ta niu ro bi to, co ro bi, że czas
prze sta je dla nie go ist nieć. Nie, nie.
To też, ale cho dzi tu taj o każ dą pra cę
któ rą wy ko nu je my i któ rą naj pew niej
lu bi my, a do te go zo sta nie ona do ce -
nio na a my sa mi po chwa le ni za ma e -
strię w na szym dzie le. 

W jed nej z mniej po pu lar nych ksią -
żek sta ło na pi sa ne, że spoś ród wie lu
fi lo zo fii ży cio wych, wy so kie no to wa -
nia – w ran kin gu pod ką tem war to ści
– ma pod ję cie obo wiąz ku. Tak, tak,
zwy kłe go obo wiąz ku i od po wie dzial -
ność oraz cier pli wość w je go re a li za -
cji. Na do miar... do bre go, żad na per -
spek ty wa cza so wa a na wet
po nad cza so wa nie jest w sta nie po -
mniej szyć sen su ta kiej po sta wy. Ale
prze cież to brzmi jak za chę ta do zwy -
kłej sza rej pra cy!

Po za sta no wie niu moż na jed nak
dojść do wnio sku, że to wiel ka po cie -
cha dla nas – ma lu czkich. Nie za zdroś -
ćmy więc po chop nie wiel kim te go
świa ta. Oni do pie ro ma ją obo wiąz ki!
Po mi mo pro mien nych uśmie chów lub
za sę pio ne go głę bo kim my śle niem ob -
li cza, na ile to jest szcze re a na ile sta -
no wi ma skę dla zmę cze nia i uwi kła -
nia w bo ry ka niu się, któż to wie? Nie
wie my też, ko mu bar dziej cza sa mi ma -
rzy się pu stel ni cze ży cie: tym wiel kim,
czy tym ma lu czkim. 

Mo że nie szu kaj my gdzieś da le ko
szczę ścia, re cep ty na ży cie i ap te ki
gdzie moż na ją zre a li zo wać. W pu stel -
ni czy w tłu mie lu dzi, są prze cież tak
bli sko, jak tyl ko bli sko być mo gą.
– W nas sa mych.      MMii  cchhaałł  NNoo  wwaacc  kkii

Słowo o byle czym
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Lu bisz go to wać? 
Na pisz do nas. 

Cze ka my na prze pi sy au tor skie, ory gi nal ne, ma ło zna ne, szyb kie, ta nie, wa sze ulu bio ne
i wszyst kie in ne. W każ dym ko lej nym nu me rze ga ze ty bę dzie my za miesz czać pro po zy cje 

czy tel ni ków, któ rzy chcą swo ją ku li nar ną pa sją dzie lić się z in ny mi.
KKoonnttaakktt::  aannttwweerrppiiaappooppoollsskkuu@@ggmmaaiill..ccoomm

Gril lo wa nie 
To nie tyl ko po mysł na spę dza nie wol ne go cza su i przy rzą -

dza nie po traw, ale rów nież spo sob ność do spot ka nia w gro nie
ro dzi ny, przy ja ciół, wspól nej za ba wy i nie za pom nia nej atmo s -
fe ry. Czę sto sły szy się opi nie, że gril lo wa nie jest nie zdro we, że
cho le ste rol, że kło po ty z wą tro bą, że rak… Nic bar dziej myl ne -
go. Mię so pie czo ne na roz ża rzo nym wę glu wca le nie jest nie -
zdro we, trze ba po pro stu znać kil ka pod sta wo wych za sad pra -
wi dło we go gril lo wa nia. Oto one:

1. Ruszt i mi sa w któ rej spa la się wę giel za wsze mu szą być
czy ste. Je że li z po przed nie go gril lo wa nia zo sta ły tam resz -
tki tłusz czu, to ich spa la nie bę dzie szko dli we.

2. Na le ży uży wać tyl ko i wy łącz nie wę gla drzew ne go. 

3. Roz pał ki le piej uni kać, ale je że li nie po tra fi my so bie bez
niej po ra dzić, po cze kaj my aż za war te w niej che micz ne
związ ki cał ko wi cie się ulot nią. Nie wol no do rzu cać roz pał -
ki w trak cie pie cze nia po traw. 

4. Gril lo wa nie roz po czy na my do pie ro wte dy, kie dy roz pa lo -
ne wę gle po kry ją się war stew ką sza re go po pio łu, czy li oko -
ło po 30-40 mi nu tach. 

5. Mię so do gril lo wa nia mu si być do brej ja ko ści. Nie po le -
cam ku po wa nia go to wych po rcji gril lo wych z su per mar -
ke tów, po nie waż czę sto za wie ra ją kon ser wan ty pod czas
spa la nia wy dzie la ją ce tok sy ny. Mię so ze wzglę dów sma -
ko wych war to wcześ niej za ma ry no wać, dzię ki cze mu na -
są czy się wspa nia łym aro ma tem, skru sze je i szyb ciej się
upie cze. Je go tem pe ra tu ra po win na być zbli żo na do tem -
pe ra tu ry po ko jo wej (w żad nym wy pad ku nie gril lu je my
mię sa za mro żo ne go). 

6. Nie wol no kłaść mię sa bez poś red nio na ruszt, po nie waż
ka pią cy na żar tłuszcz spa la się i wy dzie la tok sycz ne sub -
stan cje. Dla te go naj le piej uży wać ta cek alu mi nio wych lub
fo lii. Bez poś red nio nad ża rem bez piecz nie moż na piec pie -
czy wo, pa pry kę, cu ki nię, po mi do ry czy pie czar ki.
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Prze pi sy na gril la

Smacz na ry ba z gril la 
Skład ni ki: l ry ba o wa dze oko ło pół ki lo gra ma, naj le piej
oczysz czo na (do ra da, pstrąg, san dacz, ło soś, okoń, dorsz)
l sól, pieprz l pół cy try ny l 1/2 ząb ka czos nku l na tka
pie trusz ki l świe że zio ła: ty mia nek, ore ga no, roz ma ryn
– łyż ka oli wy z oli wek

Spo sób przy rzą dza nia: l oczysz czo ną ry bę op łu kać, do -
kład nie osu szyć i zro bić no żem kil ka nie du żych na cięć na
każ dym bo ku l w środ ku i na ze wnątrz opró szyć so lą i pie -
przem l do środ ka ry by wło żyć po ło wę ząb ka czos nku,
pla ste rek cy try ny, tro chę świe żych ziół i na tkę pie trusz -
ki l ry bę uło żyć na fo lii lub tac ce alu mi nio wej po sma ro -
wa nej oli wą z oli wek

Gril lo wa nie: l kła dzie my ry bę na śred nio roz grza ny grill
l ukła da my i gril lu je my ry bę naj pierw stro ną ze skór ką
l wów czas się nie roz pad nie l gril lu je my oko ło 10-15 mi -
nut pa mię ta jąc, że by ob ra cać ją i od cza su do cza su sma -
ro wać ma słem.

Ry bę po da wać skro pio ną so kiem z cy try ny, ja ko do dat -
ki świet nie pa su ją grzan ki czos nko we lub zio ło we i róż -
ne go ro dza ju sa łat ki.

Gril lo wa ne skrzy deł ka z mio dem 
Skład ni ki: l ki lo gram skrzy de łek z kur cza ka l miód
praw dzi wy (5-6 ły żek) l łyż ka słod kiej pa pry ki l ły że czka
ostrej pa pry ki l dwie ły że czki so li l jed na trze cia szklan -
ki ole ju

Spo sób przy go to wa nia: l no ży ca mi lub no żem od ciąć
koń ce skrzy de łek l skrzy deł ka umyć, do kład nie osu szyć
i wło żyć do mi ski l wy mie szać miód, pa pry kę słod ką,
ostrą, sól i olej l skrzy deł ka do kład nie ob to czyć w przy -
go to wa nej ma ry na cie i zo sta wić na kil ka go dzin

Gril lo wa nie: Przy go to wa ne skrzy deł ka uło żyć na alu mi -
nio wych tac kach. Piec na bar dzo roz grza nym gril lu oko -
ło 20-25 mi nut od cza su do cza su od wra ca jąc je i sma ru -
jąc ma ry na tą. Naj le piej gril lo wać pod przy kry ciem,
skrzy deł ka bę dą chru pią ce z ze wnątrz i mięk kie w środ -
ku. Po da wać z do dat kiem pie czy wa (mo gą być grzan ki),
sa łat ka mi i róż ny mi ro dza ja mi so sów.

Gril lo wa ne pier si z kur cza ka 
z cy try ną i ty mian kiem 
Skład ni ki: l czte ry pier si z kur cza ka l cy try na l dwie
łyż ki su szo ne go ty mian ku l trzy ząb ki czos nku l oli wa
z oli wek (8 ły żek) l sól, pieprz l ga łąz ki świe że go ty mian -
ku

Spo sób przy go to wa nia: l pier si z kur cza ka oczy ścić,
umyć osu szyć i prze ciąć w po przek dzie ląc je na cień sze
ka wał ki l lek ko roz bić tłu czkiem, po sy pać so lą i pie przem
l sok z cy try ny i drob no star tą skór kę wy mie szać z po -
sie ka nym czos nkiem i oli wą z oli wek l pier si z kur cza ka
wło żyć do mi ski z ma ry na tą i trzy mać w niej oko ło 15 mi -
nut
Gril lo wa nie: Uło żyć przy go to wa ne pie si w ma ry na cie na
tac ce alu mi nio wej na roz grza nym gril lu i piec z każ dej
stro ny aż mię so za cznie przy bie rać ciem niej szy ko lor (oko -
ło 10-15 mi nut). W po ło wie gril lo wa nia na kur cza ku uło -
żyć ga łąz ki świe że go ty mian ku i lek ko go pod su szyć, co
do da mię su fan ta stycz ne go sma ku. Pier si po win ny być
za ru mie nio ne od ze wnątrz, ale w środ ku mięk kie i so czy -
ste. Trze ba pa mię tać, aby ich nie prze sma żyć. Ja ko do da -
tek moż na po dać gril lo wa ne pie czy wo i sa łat ki. 

SSmmaacczz  nnee  ggoo!!  
JJoo  aann  nnaa  zz MMeerr  kksseemm  
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Ryba z grilla. Źródło: www.styl.pl

Skrzydełka z miodem. Źródło: www.grill.com

Piersi z kurczaka z cytryną i tymiankiem. Źródło: www.winiary.pl
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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

% Po szu ku je ma łe go kot ka (naj le piej kot ki), je śli masz wiec ma łe go
kot ka do od da nia w do bre rę ce – to za dzwoń pod nu mer 0476945330,
mam do bre wa run ki na stwo rze nie do mu dla ma łe go przy ja cie la
(włas ny apar ta ment z ogro dem w oko li cy An twer pii) i chęt nie za -
o pie ku je się ma łym kot kiem.

% Ko bie ta 30 lat po szu ku je pra cy: po moc w pra cach do mo wych, pra -
so wa nie, opie ka nad dzieć mi, opie ka nad oso ba mi star szy mi. Je -
stem od po wie dzial na, su mien na, rze tel na, god na za u fa nia. Kon -
takt: +32 0488375744.

% Mam 14 lat i szu kam in stru men ta li stów i wo ka li stów. Naj le piej
w prze dzia le wie ko wym 13, gó ra 18 lat. Wię cej in for ma cji, i py ta -
nia pod e-ma i lem: xxmsbul lma@hot ma il.com

% Ta nio wy naj mę apar ta ment z dwo ma sy pial nia mi, li ving, ta ras, par -
ter – paniom Kon takt: Krzysz tof 0476 732 792

% Bez wą sów, bez bro dy – Grze sio lat 55 – wy spor to wa ny i mło dy po -
zna Panią w po dob nym wie ku, w ce lu spę dze nia wie czo rów, przy
lam pce wi na. Kon takt: 0486 430 192

% Szu kam na u czy cie la ję zy ka an giel skie go w An twer pii. Kon takt: 
0492 187 399

% Sprze daż pa pie ro sów elek tro nicz nych, li qu i dow i ak ce so rii. 
Sze ro ki wy bór pły nów, atrak cyj ne ce ny. Za mó wie nia pod 
nr: 0486 358 579

% Szu kam pra cy ja ko po moc ku chen na lub na zmy wa ku. 
Te le fon: 0489 824 630

% We dług ży czeń klien tów pro wa dzę sta łe pun kty uro czy sto ści we sel -
nych, ta kie jak: to a sty, ocze pi ny, po dzię ko wa nia dla ro dzi ców oraz
za ba wy/kon kur sy. Pod czas krót kich przerw gram na stro jo wą mu zy -
kę. Na im pre zach mam moż li wość zor ga ni zo wa nia i po pro wa dze nia
ka ra o ke. Dys po nu ję włas nym, pro fe sjo nal nym sprzę tem mu zycz -
nym, na głoś nie nio wym, oświet le nio wym i to wa rzy szą cym. Pań stwa
po trze by i za do wo le nie są dla mnie naj waż niej sze. Dj Mix, 
tel 0493479512. Je stem z An twer pii

% Szu kam pil nie pra cy ja ko gla zur nik i in ne pra ce wy kon cze nio we. 
An twer pia tel. 0032492469718 Ma rek.

% Mam 47 lat, bez na ło gów, je stem po roz wo dzie (roz wód nie z mo -
jej wi ny). Po znam ko bie tę sa mot ną, mo że być z dziec kiem, pan na
lub wdo wa, roz wód ka lub mę żat ka. Kon takt: 0485.108.044

% Mam na imię Ja nusz, mam 41 lat i je stem sta nu wol ne go. Po znam
panią w po dob nym wie ku, w An twer pii. Kon takt: 0486.825.192

% Ku char ka z wie lo let nim sta żem i do świad cze niem po szu ku je pra cy.
Kon takt: 0489.296.079

% Szu kam miesz ka nia, mi ni mum 3 sy pial nie lub do mku do wy na ję -
cia, od 01.07 w An twer pii, oko li ce De ur ne, Ber chem. Kon takt:
0498.620.791

% Ko bie ta po 40 po szu ku je pra cy: opie ka nad dzieć mi, opie ka nad star -
szy mi oso ba mi oraz pra so wa nie. Mo gę pra co wać le gal nie lub na
czar no.Kon takt: 0485.108.04

% Po szu ku ję stu dio/apar ta men tu do wy na ję cia w An twer pii, max. do
500 eu ro. Kon takt: 0499.907.672

% Wi tam, mam 28 lat, szu kam pra cy w staj ni, naj le piej w oko li cach Bo -
om, choć roz wa żę też in ne pro po zy cje. Po sia dam 10-le nie do świad -
cze nie w pra cy z koń my. Po sia dam włas ne ko nie, któ re uło ży łam od
pod staw, sa ma jeż dżę od dziec ka. Ukoń czy łam Tech ni kum Rol ni cze
w Pol sce. Po szu ku ję pra cy w cha rak te rze oso by do pro wa dze nia w staj -
ni, po mo cy w staj ni, ob jeż dża nia ko ni itp. Zna jo mość ję zy ka an giel -
skie go w stop niu ko mu ni ka tyw nym. Kon tkat: Ma gda le na Loch, ma -
gda le na loch@wp.pl. Tel.0489.505.646, tel. PL: +48 608.366.932

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

% 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

% 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

% Ne der lan dsta li ge ge eft bij les Frans aan jon ge ren, tot en met de
twe e de gra ad van het se cun da ir on der wijs, bij hen thu is. Ik kan
nog en ke le uren vrij ma ken. Heb er va ring met les ge ven. Re gio An -
twer pen, Ede gem en Mor tsel. GSM 0475/ 20 31 25 na 17 u.
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AAmm  bbaa  ssaa  ddaa  RRPP  ww  KKrróó  llee  ssttwwiiee  BBeell  ggiiii
Rue Ste vin 139, 1000 Bruk se la
Tel. +32 (0) 2 7804 200 
Tel. +32 (0) 2 7390 101
Fax +32 (0)2 736 18 81
www.bruk se la.msz.gov.pl

WWyy  ddzziiaałł  KKoonn  ssuu  llaarr  nnyy  AAmm  bbaa  ssaa  ddyy  RRPP  
ww  KKrróó  llee  ssttwwiiee  BBeell  ggiiii
Rue des Francs 28, 1040 Bruk se la
Tel. +32 (0)2 739 01 01
Tel. Dy żur ny +32 (0) 492 727 405 
(po go dzi nach pra cy urzę du) wy łącz -
nie w spra wach pil nych ta kich jak na -
głe zgo ny, wy pad ki, za gro że nia ży cia
Fax +32 (0)2 736 44 59
www.bruk se la.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
Eu ro pej ski nu mer alar mo wy w sy -
tu a cjach 
za gro że nia ży cia, zdro wia lub mie -
nia 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
Po moc dro go wa 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 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
Pol skie Cen trum Den ty stycz ne, 
Lan ge Le em stra at 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

DDiieetteettyykk
Paulina Dabrowska
Miksebaan 189
2930 Brasschaat (Antwerpia)
tel. 03/651 64 61  

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.

Szkolny Punkt Konsultacyjny 
iimm..  GGeenn..  SStt..  MMaacczzkkaa  pprrzzyy
AAmmbbaassaaddzziiee  RRPP  ww  BBrruukksseellii  
zz  ssiieeddzziibbąą  ww  AAnnttwweerrppiiii..
Jodenstraat 15, 2000 Antwerpen
Tel. 03 2269212, GSM 0475965159
mail: pruska@skynet.be
www.szkolapolska.be

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 BBrraa  cciiaa  MMnniieejj  ssii  KKaa  ppuu  ccyy  nnii
nie dzie la godz. 12:15 i 17:00
An twer pia cen trum, po mię dzy Kor te
Win kel stra at 1 a Os sen markt 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

Ubez pie cze nia
SSaa  vvee  IInn  ssuu  rraann  ccee  UUbbeezz  ppiiee  cczzee  nniiaa, 
Plan tin&Mo re tus lei 128-134,   
An twer pia tel: 03 216 85 20

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




