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Od Redakcji
Kolejny numer „Antwerpii po polsku” ukaże się we wrześniu. W czasie wakacji będziemy odpoczywać

i ładować akumulatory aby z nowym zapasem sił służyć polonijnej społeczności.

W tym wydaniu poświęciliśmy sporo uwagi okresowi wakacyjnemu i różnym sprawom związanym
z latem, na które wszyscy czekaliśmy z utęsknieniem. Są wśród nas tacy, którzy nie będą nigdzie
wyjeżdżać, a ci którzy wyjadą, wrócą na przykład po dwóch tygodniach. Ale nie grozi nam nuda.
Latem w Antwerpii „będzie się działo”. Zamieszczamy wykaz wielu ciekawych imprez na które można
wybrać się solo, w duecie, jak też w większym gronie i z dziećmi. Jak kto będzie wypoczywać, to
kwestia własnych upodobań. Jednak być może artykuły dotyczące żywienia i zdrowia, zainspirują
kogoś do szczególnego zadbania o to, aby dostarczyć organizmowi jak najwięcej i jak najlepszego
pożywienia, co wcale nie musi oznaczać sięgania głęboko do kieszeni. To, czy będziemy wypoczęci,
zależy nie tylko od tego, co będziemy lub czego nie będziemy robić, ale również od tego, co będziemy
jeść. 

Wszystkim czytelnikom życzymy mało deszczu, dużo słońca i jeszcze więcej optymizmu. Do zobaczenia
we wrześniu. 

RReeddaakkccjjaa
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PPOOLLOONNIIJJNNYY
FESTIWAL
PIOSENKI
I TAŃCA 
ANTWERPIA  2013

Pod hasłem 
„Polskie przeboje 

z lat 80-tych”

W dniu 6 października 2013 roku
odbędzie 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



Lato
w Antwerpii 
to koncerty,
festiwale,
pokazy filmów,
miejskie plaże,
letnie bary
i wiele innych
atrakcji, często
bezpłatnie.

Lato w Antwerpii
We rel dfe sti val van Fol klore
– Światowy Festiwal 
Folklo ry stycz ny 

Trwa ją ca ty dzień im pre za,
w trak cie któ rej wy stę pu ją zes -
po ły ta necz ne i mu zycz ne z ca -
łe go świa ta 

Miej sce: Scho ten. 
Ter min: 12-19 lip ca 
www.hel losc ho ten.be

Jazz Mi del he im 
Praw dzi wa uczta dla mi łoś ni -

ków jaz zu. Kon cer ty od by wa ją się
w par ku na świe żym po wie trzu
w go dzi nach po po łud nio wych, aż
do póź ne go wie czo ra. Jak co ro -
ku or ga ni za to rzy za pro si li naj lep -
szych jaz zma nów z ca łe go świa ta. 

Miej sce: Park den Brandt 
(frag ment Na chte ga len park)
An twer pia, wej ście od Be u ken la an 12,
(Wil rijk) Ter min: 12-15 sierp nia 
www.jaz zmid del he im.be

Lin ker wo o fer 2013 
Ko lej na edy cja naj wię ksze go

fe sti wa lu w An twer pii na świe -
żym po wie trzu. Im pre za ro dzin -
na z nie pow ta rzal ną atmo s fe rą
i fan ta stycz ną mu zy ką. 

Miej sce:
An twer pen Lin ke roe ver 
Ter min: 2, 3 sierp nia 
www.lin ker wo o fer.be

Bol le kes fe est 
Świę to mu zy ki i tań ca. Roż -

ne go ro dza ju im pre zy dla lu dzi
w każ dym wie ku, wy stę py ar ty -
stycz ne, mnó stwo tań ca i do brej
mu zy ki. Oprócz uczty mu zycz -
nej, bę dzie moż na rów nież roz -
ko szo wać się ku li nar ny mi przy -
sma ka mi z ca łe go świa ta. 

Miej sce: An twer pen Zu id 
(oko li ce Ge dem pte Zu i der dok ken)
Ter min: 15-18 sierp nia
www.bol le kes fe est.be 

Noc Mu ze ów
Te go wie czo ru go rą czka zwie -

dza nia mu ze ów udzie la się każ -
de mu. Spe cjal nie za pla no wa ne
tra sy, do dat ko we po łą cze nia au -
to bu so we, ko rzyst na ce na bi le -
tów i nie sa mo wi ta atmo s fe ra – to
wszyst ko za chę ca nas do te go
że by spę dzić wie czór spa ce ru jąc
i od wie dza jąc wy bra ne mu zea.
Oprócz moż li wo ści obej rze nia
uni kalnych dzieł sztu ki or ga ni -
za to rzy za dba li też o część ar ty -
stycz ną – wy stę py, kon cer ty DJ,
po ka zy fil mów, war szta ty w wy -
bra nych mu ze ach – to tyl ko
część atrak cji prze wi dzia nych
na te go rocz ną Noc Mu ze ów.

Pro po nu je my ku pić wcześ niej
spe cjal ną bran so let kę (Gro te
Markt 13, tel. 03 338 95 85 lub
po przez stro nę in ter ne to wą) któ -
ra umoż li wi nam wej ście do wy -
bra nych obiek tów ale też uni k -
nie my sta nia w ko lej kach przed
każ dym z mu ze ów.

Ter min: 3 sierp nia 
www.mu se um nacht.be

Pro po no wa ne przez nas im -
pre zy to tyl ko nie któ re z atrak -
cji. Jest ich tak du żo że nie spo -
sób wszyst kich wy mie nić, a tym
bar dziej opi sać. La to w An twer -
pii to kon cer ty, fe sti wa le, po ka -
zy fil mów, miej skie pla że, let nie
ba ry i wie le in nych atrak cji, czę -
sto bez płat nie.

Po le ca my stro ne www.gra ti si -
nan twer pen.be. Jest to ka len da -
rium wię kszo ści bez płat nych 
wy da rzeń or ga ni zo wa nych w An -
twer pii. Naj le piej po wej ściu na
stro nę klik nąć na „abon ne er”, po -
dać swój adres e-ma i lo wy i być
na bie żą co z Gra tis in An twer -
pen.

Ko lej ną stro ną jest www.zva.be,
czy li Zo mer van An twer pen.
Tam rów nież mo że my zna leżć
wie le bez płat nych im prez. Na
nie któ re wy ma ga na jest re zer -
wa cja ale są też ta kie miej sca
gdzie moż na po pro stu przyjść.
War to zwró cić uwa gę na po ka -
zy fil mów – Ci ne ma Ur ba na:
n li piec – „Wa ter Ses sions” czy -

li po ka zy fil mów na Bad bo ot,
ce na bi le tu w nie któ rych przy -
pad kach to ty le co wej ście na
ba sen, tj. 4 eu ro, lub gra tis.
Or ga ni za to rzy wy bra li fil my
o te ma ty zwią za nej z wo dą, fil -
my star sze, no wsze i ta kie hi -
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ty jak zna ny nam wszyst kim „Ti ta nic” czy ze szło rocz -
ny film „Li fe of Pie” 
Miej sce – Bad bo ot, Kat ten dij kdok Oost ka ai Termin 
– li piec, pra wie co dzien nie, godz. 23:00
Do jazd – au to bus 1, 13, 31, 35, 37 (+ 6 min pie szo)

n sier pień – „Zand Ses sion” – po ka zy w Han ga rze 19A,
gra tis, bę dzie my mo gli zo ba czyć m.in. „Des pe ra do”
czy „Mam ma Mia!”
Miej sce – Hangar 19A, Scheldekaai thv, Voetgangerstunnel
Termin – lipiec, organizatorzy zapraszają już od 20:00,
natomiast filmy wy świet la ne są od 22:00
Do jazd – tram waj 4, 8 (+ 15 min pie szo), au to bus 30, 34, 291,
295 (+ 5 min pie szo)

Do kład ne in for ma cje na: www.ci ne ma-ur ba na.be

Dla osób lu bią cych pły wać przy po mi na my o bez pła -
nym od kry tym miej skim ba se nie:

Van Ba ur sche it la an, park Boe ken berg, 2100 De ur ne
pn – sb: od 12 do 19, nie dzie la: od 11 do 18

Ze wzglę du na ogra ni czo ną ilość miejsc
trze ba się li czyć z tym że cza sem nie bę -
dzie moż na od ra zu wejść na ba sen.
www.an twer pen.be → vri je tijd → sport → wa ar
kan u spor ten → zwem ba den
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Lato w Belgii
Bel gia sły nie z fe sti wa li i im prez

ple ne ro wych. Dla wszyst kich,
któ rzy wa ka cyj ne mie sią ce spę -

dzą w Bel gii, przy go to wa liś my ka len -
darz wy bra nych im prez kul tu ral nych.
Ma my na dzie ję, że każ dy z czy tel ni -
ków znaj dzie tu coś od po wia da ją ce go
je go upo do ba niom i gu stom. 

Za ndscul ptu ur fe sti val 
– Fe sti wal Rzeźb z Pia sku 

Nie ma la ta bez rzeźb w pia sku. 
Za ndscul ptu ur fe sti val, to naj wię ksza
te go ty pu im pre za na świe cie. Rzeź -
by pia sko we wy ko na ne przez po nad
40 ar ty stów z ca łe go świa ta za pie ra -
ją dech w pier siach swo ją pre cy zją,
mo nu men tal no ścią i wy ko na niem. Co
ro ku, na pia sko we ar cy dzie ła znaj du -
ją ce się na po wierz chni czte rech ty -
się cy me trów kwa dra to wych, zu ży wa
się oko ło 20 ty się cy ton pia sku. 

Miej sce: Blan ken berg 
Ter min: 15 czer wca-15 wrześ nia 
www.za ndscul ptu ur.be 

Rock Wer chter 

Fe sti wal roc ko wo-ple ne ro wy za li cza -
ny do pię ciu naj wię kszych fe sti wa li roc -
ko wych w Eu ro pie. Kil ka ra zy zdo był
ty tuł „naj lep sze go fe sti wa lu na świe -
cie”. Każ de go ro ku na Fe sti val Wer -
chter ścią ga po nad 100 ty się cy mi łoś -
ni ków mu zy ki. W cza sie czte rod nio wej

mu zycz nej uczty wy stę pu ją naj po pu -
lar niej sze zes po ły świa ta, ca ło ści do -
peł nia ogrom ne po le na mio to we i nie -
za pom nia na atmo s fe ra. Mot to fe sti wa lu
brzmi: „Ja kość w przy stęp nej ce nie, dla
jak naj wię kszej licz by wi dzów”. 

Miej sce: Wer chter 
Ter min: 4-7 lip ca 
www.roc kwer chter.be

Cac tus fe sti val 
– Fe sti wal Mu zy ki Świa ta 

Trzyd nio wy fe sti wal roc ko wy pod
go łym nie bem, dla mi łoś ni ków wie lu
ga tun ków mu zy ki: blu e sa, reg gae,
pop-u, jaz zu, di sco czy so ul. 

Miej sce: Bru gia 
Ter min: 12-14 lip ca
www.cac tus fe sti val.be 

To mor ro wland
Fe sti wal mu zy ki elek tro nicz nej, za -

li cza ny do naj wię kszych na świe cie.
Przez trzy dni fa ni mu zy ki ba wią się
w spe cjal nie zbu do wa nym mia ste czku
Dre am vil le, któ re wy glą da jak ma ły
Dis ne y land. Set ki tan ce rzy, nie sa mo -
wi ta sce ne ria, in sce ni za cje au dio wi zu -
al ne, ar ty ści wy stę pu ją cy na sce nach
bu do wa nych na wo dzie, czy w ja ski -
niach – to tyl ko nie któ re z atrak cji.

Miej sce: Bo om 
Ter min: 26-28 lip ca 
www.to mor ro wland.com

Gent Jazz Fe sti val 

Naj wię ksza im pre za jaz zo wa w Bel -
gii. Fe sti wa lo we kon cer ty od bę dą się
w Bij lo ke Mu sic Cen tre w po bli żu hi -
sto rycz ne go cen trum. Te go rocz ne
gwia zdy to mie dzy in ny mi Dia na Krall
i Kurt El ling. 

Miej sce: Gent 
Ter min: 11-21 lip ca 
www.gen tjazz.com

Oprócz fe sti wa lu jaz zo we go przez dzie -
sięć lip co wych dni w Gent od by wa się
jed no cześ nie pięć in nych fe sti wa li: Mię -
dzy na ro do wy Fe sti wal Te a trów Ulicz nych
Mi ra mi rO, Mię dzy na ro do wyFe sti wal Te -
a trów Lal ko wych, 10 Days Off – Fe sti -
wal Mu zy ki Elek tro nicz nej, Fe sti wal Cyr -
ko wy i Bo om town – fe sti wal mu zy ki
pop/rock. Wszyst kim wy da rze niom na

dzie się ciu pla cach mia -
sta to wa rzy szą wy stę py
ar ty stycz ne, po ka zy fa -
jer wer ków, pa ra dy, za -
ję cia dla dzie ci i wy sta -
wy. W osta t niej edy cji
la ta w Gent bra ło udział
oko ło dwóch mi lio nów
lu dzi. 
Wię cej in for ma cji 
na stro nie: 
www.gen tse fe e sten.be

TW Clas sic Fe sti wal

Impreza w trakcie
której wy stę pu ją naj -
wię ksze świa to we gwia -
zdy mu zy ki. Kli ma ty
z lat 70, 80 i 90-tych 
Miej sce: 
Fe sti val park Wer chter 
(bli sko Le u ven), 
Ter min: 13 lip ca 
www.twclas sic.be 

Rock Werchter. Żródło: http://www.mnm.be

To mor ro wland. Źródło: www.meerplezierinantwerpen.be
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Vij ver fe sti val 
Du żo do brej mu zy ki, sto i ska z eg -

zo tycz ny mi po tra wa mi i eko lo gicz ne
przy sma ki. 

Miej sce: Dil be ek 
Ter min: 13 lip ca 
www.vij ver fe sti val.be 

Do ur Fe sti val 

Je den znaj cie ka wszych fe sti wa li wEu -
ro pie. Na sied miu otwar tych sce nach
od by wa ją się kon cer ty mu zy ki al ter na -
tyw nej. Przez czte ry dni pre zen tu je swo -
je umie jęt no ści oko ło 200 wy ko naw ców
zróż nych za kąt ków świa ta. Wszy scy do -
sko na le się ba wią, a kem ping sta je się

naj bar dziej im pre -
zo wym miej scem
wBel gii. Or ga ni za -
to rzy twier dzą, że
każ de go dnia na fe -
sti wa lu ba wi się
oko ło 35 ty się cy lu -
dzi. 
Miej sce: Do ur 
Ter min: 18-21 lip ca
www. do ur fe sti val.be

Fe sti val Dra no u ter 
Fe sti wal mu zy ki fol ko wej, odbywa
się w każ dy pier wszy peł ny we e -
kend sierp nia. Naj wię ksza im pre za
mu zycz no-eko lo gicz na w Eu ro pie. 

Miej sce: Dra no u ter 
Ter min: 2-4 sierp nia 
www.fe sti val dra no u ter.be

Es pe ran zah 
Im pre za mu zycz na wmu rach prze pięk -

ne go opac twa de Flo ref fe. Oprócz do sko -
na łej mu zy ki: pop, so ul, ryt my af ry kań -
skie, moż na w nie sa mo wi tej sce ne rii
roz my ślać o prob le mach te go świa ta. 

Miej sce: Flo ref fe. Ter min: 2-4 lip ca 
www.es pe ran zah.be 

Brus sels Sum mer Fe sti val 
Bel gij ska sto li ca przez dzie sięć dni

sta nie się gos po da rzem naj róż niej -
szych ar ty stycz nych kon cep cji od hip-
ho pu do ulicz nych te a trów. 

Miej sce: Bruk se la 
Ter min: 9-18 sierp nia 
www.bsf.be

Puk kel pop 
Ple ne ro wy fe sti wal do brej mu zy ki,

co ro ku gro ma dzi kil ka dzie siąt ty się -
cy wi dzów. We dług sta ty styk or ga ni -
za to rów, dzien nie jest ich po nad 
60 ty się cy. Na kil ku sce nach pre zen -
tu ją się naj bar dziej zna ni wo ka li ści
i zes po ły z ca łe go świa ta. 

Miej sce: Has selt 
Ter min: 15-17 sierp nia 
www.puk kkel pop.be

Ma an rock 

Fe sti wal na świe żym po wie trzu, na
kil ku estra dach, naj wię kszy i naj po -
pu lar niej szy, bez płat ny fe sti wal roc -
ka i po pu we Flan drii. 

Miej sce: Me che len 
Ter min: 21-22 sierp nia 
www.me che len.be
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Bel gia szczy ci się pra wie do sko -
na łym sy ste mem ochro ny zdro -
wia, któ ry – jak twier dzą znaw cy

te ma tu – nie wy ma ga skom pli ko wa -
nej i żmud nej re for my, ale je dy nie
drob nych po pra wek. A w ja kiej kon -
dy cji są bel gij skie ap te ki i jak prze -
bie ga współ pra ca po mię dzy pań stwem
a seg men tem far ma ce u tycz nym?

Re for my i re fun da cja 
W 1980 ro ku na stą pi ła no we li za cja

za sad re fun da cji le ków i po ziom tej
re fun da cji jest za leż ny od ka te go rii do
któ rej lek zo stał za kwa li fi ko wa ny.
Obec nie re fun da cją ob ję tych jest po -
nad 2,5 ty sią ca me dy ka men tów, a ska -
la zwro tu kosz tów z ubez pie czeń do -
cho dzi czę sto na wet do 100 pro cent.
Roz li cze nia mi z ty tu łu re fun da cji zaj -
mu ją się we Flan drii zie ken fonds, czy -
li fun du sze ubez pie cze nio we. W Bel -
gii pra cow ni cy są zo bo wią za ni do
od pro wa dza nia skła dek do jed ne go
z po wyż szych fun du szy i co cie ka we,
spo ro z nich na le ży do róż nych or ga -
ni za cji spo łecz nych lub po li tycz nych.
Skład ki na ubez pie cze nie zdro wot ne
są w ge stii pra co daw cy i sta no wią
7,35% wy na gro dze nia brut to, z cze -
go 3,55% po trą ca ne jest z wy na gro -
dze nia a resz tę do pła ca pra co daw ca.
Nato miast pro wa dzą cy włas ną dzia -
łal ność, pła cą peł ną skład kę. Wszyst -
kie fun du sze po bie ra ją skład ki pod -
sta wo we w tej sa mej wy so ko ści, a ich
ofer ty ubez pie cze nio we są bar dzo po -
dob ne. Na le ży rów nież pa mię tać, że
ubez pie cze nie au to ma tycz nie obej mu -
je wszyst kich człon ków ro dzi ny bę dą -
cych na utrzy ma niu da ne go pra cow -
ni ka. Za usłu gi me dycz ne na le ży
naj pierw za pła cić, a do pie ro po tem po
przed sta wie niu od po wied nie go do ku -
men tu (Ge tu igschrifft) moż na od zy -
skać 75% wy dat ków z HHuull  ppkkaass  vvoo  oorr
ZZiieekk  ttee--eenn  IInn  vvaa  llii  ddii  ttee  iitt  ssvvee  rrzzee  kkee  rriinngg..

Ko lej ny etap re for my
miał miej sce w 1994 ro ku.
Wpro wa dzo no wte dy obo -
wią zek sto so wa nia na re -
cep tach ko dów kre sko -
wych, co w znacz nym
stop niu uła twi ło od po -
wied nim służ bom kon tro -
lę nie tyl ko dzia łań ap te -
ka rzy, ale i le ka rzy. I co
waż ne, ten sy stem poz wo -
lił na sta łe mo ni to ro wa nie
ryn ku le ków. Moż na by ło
pre cy zyj nie okre ślić, ja kie
me dy ka men ty i w ja kich
ilo ściach ma ją za sto so wa -
nie na ryn ku far ma ce u -

tycz nym. W trak cie tej re -
for my mia ły miej sce tak że in ne bar dzo
zna czą ce zmia ny. Po pier wsze, wszedł
w ży cie elek tro nicz ny sy stem re je stra -
cji re cept Phar ma net, co jed no cześ nie
umoż li wi ło do stęp do in for ma cji o pro -
duk tach lecz ni czych. Po dru gie, za -
trosz czo no się o naj bied niej szą część
spo łe czeń stwa. Usta lo no bo wiem li mi -
ty re fun da cji le ków w wy so ko ści 100
pro cent, któ rą to re fun da cję mo gli
otrzy mać pa cjen ci o naj niż szych do -
cho dach. I co waż ne – w mo men cie
kie dy op ła ty za usłu gi me dycz ne zo -
sta ły zwię kszo ne – dla naj u boż szych
oby wa te li wpro wa dzo no jed no cześ nie
wie le ulg, od pi sów po dat ko wych
i zwol nień.

Ry nek far ma ce u tycz ny 
W Bel gii sek tor ap tek jest spry wa -

ty zo wa ny, ale ich spo sób fun kcjo no -
wa nia jest wy jąt ko wo pre cy zyj nie ure -
gu lo wa ny przez wła ści we prze pi sy.
Do ty czy to rów nież od po wied nie go
roz miesz cze nia ap tek. Każ de wy da nie
poz wo le nie na otwar cie no we go pun k-
tu z le ka mi, jest po prze dzo ne do kład -
ną ana li zą de mo gra ficz ną i ge o gra -
ficz ną. We dług ra por tu WHO, ap te ki
w Bel gii są roz miesz czo ne wprost ide -
al nie. Obec nie jest ich oko ło 5.200.
Oko ło 85% ap tek w Bel gii dzia ła ja ko
nie za leż ne przed się bior stwa, a tyl ko
15% fun kcjo nu je w ra mach sie ci. Pra -
cu je w nich oko ło 8 ty się cy far ma ce -
u tów co po wo du je, że ten kraj na le ży
do państw z naj wyż szym wskaź ni kiem
ap tek na 100.000 miesz kań ców – 42,9.
(wskaź nik w Pol sce to 29,6). W 80 pro -
cen tach do cho dy ap tek po cho dzą ze
sprze da ży le ków, po zo sta łe 20% far -
ma ce u ci uzy sku ją ze sprze da ży in nych
pro duk tów: kos me ty ków, wy ro bów
die te tycz nych, ma te ria łów opa trun -
ko wych i in nych. Rząd za chę ca do ku -
po wa nia le ków kra jo wych, któ re z re -
gu ły są tań sze o 10-15 pro cent od

za gra nicz nych. W Bel gii kon tro lę nad
le ka mi spra wu je AFMPS – Fe de ral na
Agen cja Le ków i Pro duk tów Spo żyw -
czych. Ap te ka rze zrze sze ni są w Bel -
gij skim Sto wa rzy sze niu Far ma ce u -
tycz nym.

Ap te ki w Bel gii 
Wszyst kie ap te ki dzia ła ją w stan -

dar do wych go dzi nach pra cy. W każ -
dej miej sco wo ści czy dziel ni cy, za wsze
jest ap te ka czyn na do 22:00, od któ -
rej dy żur prze jmu je po tem pla ców ka
ma ją ca dy żur ca ło do bo wy. Na wi try -
nie każ dej ap te ki obo wiąz ko wo mu si
być umiesz czo na in for ma cja (w wi -
docz nym miej scu) o naj bliż szej dy żu -
ru ją cej pla ców ce. Adre sy apo the ek van
wacht moż na rów nież zna leźć w lo kal -
nej pra sie i ser wi sach in ter ne to wych.
W In ter ne cie są rów nież do stęp ne wy -
szu ki war ki ofe ru ją ce map ki z do kład -
ną lo ka li za cja ap tek łącz nie z dro gą
do ja zdu. Wy ku pu jąc le ki w ap te ce peł -
nią cej noc ny dy żur, trze ba się li czyć
z uisz cze niem do dat ko wej op ła ty
w kwo cie 5 eu ro z ty tu łu tak zwa nej
ta ry fy noc nej.

Aby zna leźć dy żu ru ją cą ap te kę, wy -
star czy za dzwo nić pod spe cjal ny nu -
mer te le fo nu 0900-10.500 (0,50 eu -
ro/min), lub wejść na stro nę
in ter ne to wą www.apo the ek.be. Na tej
stro nie na le ży klik nąć na sza re po le
„van wacht”, wpi sać swój kod po czto -
wy (uw po stco de) i klik nąć „zoe ken”.
Otwo rzą się ko lej ne po la do wy peł nie -
nia, z któ rych obo wiąz ko we jest tyl -
ko to z ko dem po czto wym (po po da -
niu ko du za pier wszym ra zem
po wi nien się on już au to ma tycz nie wy -
świet lić). Moż na do dat ko wo po dać
swój adres oraz da tę i go dzi ny a na -
stęp nie klik nąć „zoe ken apo the kers
van wacht”. W go dzi nach po mię dzy
22 a 9 za miast szu ka nej ap te ki mo że
po ja wić się nu mer te le fo nu pod któ ry
trze ba za dzwo nić że by uzy skać do -
kład ne in for ma cje. 

KKaa  rroo  llii  nnaa  TToomm  cczzaakk
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Bel gia wy da je woj nę 
oszu stom po dat ko wym 

Mi ni ster fi nan sów – Koen Ge ens,
chce utwo rze nia cen tral nej ba zy da -
nych któ ra za wie rać bę dzie wszyst kie
in for ma cje o bel gij skich kon tach ban -
ko wych. W ten spo sób za mie rza 
wal czyć z nie pła ce niem po dat ków od
zy sków z ra chun ków osz częd no ścio -
wych. Obec nie na bel gij skich kon tach
osz częd no ścio wych ulo ko wa nych jest
oko ło 240 mi lio nów eu ro i jak twier -
dzą eks per ci jest to swo i sty re kord.
Po dat kiem nie są ob ło żo ne rocz ne zy -
ski z kont osz częd no ścio wych w wy -
so ko ści do 1880 eu ro, a po wy żej tej
kwo ty trze ba już za pła cić fi sku so wi
15 pro cent. Dla te go Bel go wie za kła -
da ją kil ka lub kil ka na ście kont w naj -
róż niej szych ban kach i w ten spo sób
uni kają po dat ków. Mi ni ster fi nan sów
chce, aby po wyż szy pro jekt wszedł
w ży cie już je sie nią te go ro ku. Ba zę
da nych ob słu gi wać bę dzie Na tio na le
Bank van Bel gie, a wła dze bę dą mia -
ły do stęp do wszyst kich in for ma cji
tam za war tych. Część eko no mi stów
jak i opo zy cja nie zo sta wia ją na po -
my śle mi ni stra su chej nit ki. Zgod nie
twier dzą, że „jest to ogrom na in ge -
ren cja w pry wat ne ży cie oby wa te li”
i uwa ża ją, iż „to nie nor mal ne że by au -
dy tor po dat ko wy wie dział gdzie by -
wasz, co jesz i jak spę dzasz wa ka cje”.
Ga ze ta „De Stan da ard” ma na dzie ję,
że po li ty cy nie po prą pla nów mi ni stra
i ta usta wa nie wej dzie w ży cie. 

„„DDee  SSttaann  ddaa  aarrdd””

Prob le ma tycz ne ban kno ty 
Bel gia ma prob le my z no wy mi ban -

kno ta mi 5 eu ro, któ re do por tfe li tra -
fi ły na po cząt ku ma ja. Nie któ rzy
sprze daw cy od ma wia ją ich przyj mo -
wa nia „bo de tek to ry sy gna li zu ją, że
są to ban kno ty fał szy we”. Ma szy ny
par kin go we do op łat rów nież czę sto
je od rzu ca ją. We dług Bel gij skie go
Ban ku Cen tral ne go, „po wo dem za ist -
nia łej sy tu a cji jest prze sta rza łe opro -
gra mo wa nie de tek to rów do wy kry wa -
nia fał szy wych pie nię dzy i za ist nia ła
sy tu a cja po win na być jak naj szyb ciej
roz wią za na”. No we ban kno ty wpro -
wa dzo no do obie gu aby utrud nić ich
pod ra bia nie, a do pro duk cji wy ko rzy -

sta no naj no wsze tech no lo gie. Sta re
ban kno ty o no mi na le 5 eu ro bę dą stop -
nio wo wy co fy wa ne z obie gu.

„„LLaa  LLii  bbrree  BBeell  ggii  qquuee””  

Aresz to wa nia w spra wie 
kra dzie ży dia men tów 
z bel gij skie go lot ni ska 

Bel gij ska pro ku ra tu ra po in for mo -
wa ła, że w związ ku ze spra wą kra dzie -
ży dia men tów ja ka mia ła miej sce 
w lu tym na lot ni sku w Bruk se li, za -
trzy ma no pier wszych po dej rza nych.
Na ra zie w trzech kra jach aresz to wa -
no 31 osób: jed ną we Fran cji, sześć
w Szwaj ca rii i 24 w Bel gii. Pro ku ra -
tor An ja Bij nens ujaw ni ła rów nież, że
od zy ska no pie nią dze ma ją ce zwią zek
z kra dzie żą oraz dia men ty. Nie po da -
ła jed nak wię cej szcze gó łów. Pod ko -
niec ma ja, w związ ku z kra dzie żą dia -
men tów, oko ło dwu stu po li cjan tów
prze szu ka ło 40 miesz kań. W ten spo -
sób od na le zio no pie nią dze i dia men -
ty oraz do ko na no aresz to wań. Ukra -
dzio ne na bruk sel skim lot ni sku
dia men ty mia ły war tość oko ło 37 mi -
lio nów eu ro, we dług po li cji łu pem zło -
dziei pa dło tak że zło to i pie nią dze. 

AAggeenn  ccjjaa  ddppaa

Kra dzie że na ko lei 
Bel gij skie ko le je zma ga ją się z pla -

gą kra dzie ży mie dzi. Tyl ko w ro ku
ubieg łym do szło do 1,4 ty sią ca kra -
dzie ży kab li mie dzia nych i z te go po -
wo du opóź nio nych zo sta ło po nad ty -
siąc po cią gów. Stra ty wy ce nio no na
8 mi lio nów eu ro. We dług in for ma cji
dy rek cji ko lei bel gij skich, licz ba
ubieg ło rocz nych kra dzie ży by ła aż
o 80 pro cent wię ksza niż w ro ku 2011.
Rząd oraz ko le je (NMBS/SNBC) do ce -

nia ją wa gę prob le mu, dla te go opra -
co wy wa ny jest plan któ ry ma zmniej -
szyć licz bę kra dzie ży. No wy plan za -
kła da umiesz cze nie kab li głę biej
w zie mi co ma od stra szyć po ten cjal -
nych zło dziei. Miedź ma być za stą pio -
na przez alu mi nium któ re jest sześć
ra zy tań sze. Dy rek cja ko lei za po wia -
da rów nież ści ślej szą współ pra cę z po -
li cją i częst sze pa tro le na ko lei. Ma ją
rów nież wzros nąć ka ry za kra dzie że
kab li, a par la ment bel gij ski ma uchwa -
lić usta wę zgod nie z któ rą bę dzie za -
kaz go tów ko wych płat no ści w sku -
pach zło mu co poz wo li na lep szą
kon tro lę. No we roz po rzą dze nia ma ją
wejść w ży cie w po ło wie ro ku. 

„„DDee  MMoorr  ggeenn””  

Re ak to ry nu kle ar ne 
wzna wia ją pra cę 

Dwa bel gij skie re ak to ry nu kle ar ne:
Doel 3 i Ti han ge 2 wy łą czo ne w ubieg -
łym ro ku z po wo du pęk nięć na ko pu -
łach, zo sta ły po now nie uru cho mio ne.
Po ba da niach Bel gij skiej Fe de ral nej
Agen cji ds. Kon tro li Ener ge ty ki Nu kle -
ar nej za pa dła de cy zja o po now nym ich
włą cze niu. Moc każ de go z re ak to rów
to 1 GW. Od po wia da ją one za jed ną trze -
cią cał ko wi tej mo cy bel gij skiej ener ge -
ty ki nu kle ar nej (w su mie w Bel gii jest
7 re ak to rów). Czte ry z nich znaj du ją
się w Doel nie da le ko An twer pii, a trzy
w Ti han ge w oko li cach Lier. Łącz na ich
moc to 6 GW. Ope ra to rem wszyst kich
re ak to rów jest bel gij ski Elec tra bel. 

„„DDee  SSttaann  ddaa  aarrdd””

Ata ki na koś cio ły w Bel gii 
Wneo gotyckim koś cie le Sa int-Amand

w Ob i gies nie zna ni spraw cy roz bi li wi -
tra że i zde mo lo wa li część wnę trza świą -
ty ni. Do cho dze nie w tej spra wie pro wa -
dzi lo kal na po li cja, ale do chwi li obec nej
spraw cy wan da liz mu wciąż są na wol -
no ści. Po li cja zwró ci ła się z ape lem do
miej sco wej spo łecz no ści aby zgła szał
się każ dy, kto po sia da ja kie kol wiek in -
for ma cje na ten te mat. W Bel gii co raz
czę ściej do cho dzi do ak tów pro fa na cji.
W ma ju, dwu dzie sto let nia ko bie ta po -
cho dze nia af ry kań skie go, w koś cie le
Świę te go Bo ni fa ce go w Bruk se li, pod -
pa li ła je den z je go bocz nych oł ta rzy.
Por tal PCH.24 do no si, że w Bel gii koś -

To warto wiedzieć
– przegląd prasy belgijskiej
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cio ły zmie nia się na apar ta men tow ce,
war szta ty sa mo cho do we, ha le tar go we,
czy biu ra Unii Eu ro pej skiej. W sa mej
Bruk se li w cią gu naj bliż szych dwu dzie -
stu lat, aż 30 koś cio łów ka to lic kich zmie -
ni swo je prze zna cze nie. We dług por ta -
lu, w Bel gii tak jak w wię kszo ści kra jów
Eu ro py Za chod niej ma my do czy nie nia
z kry zy sem re li gij nym. 

ppoorr  ttaallPPCCHH..2244

Kry ty ka is la mu za ka za na? 
Sze ściu bel gij skich se na to rów

(trzech z nich to mu zuł ma nie), wnio -
sło pro jekt usta wy prze wi du ją cej wy -
so kie grzyw ny a na wet ka ry wię zie -
nia dla kry ty ków is la mu. Jed no cześ nie
w Wa lo nii ofi cjal nie zmie nio no w ka -
len da rzu szkol nym na zwy chrze ści -
jań skich przerw świą tecz nych i umoż -
li wio no wy znaw com is la mu do pi sa nie
ich włas nych. W za ło że niu usta wa ma
na ce lu zrów na nie „is la mo fo bii” z „an -
ty se mi tyz mem” i we dług ko men ta to -
rów po li tycz nych jej przy ję cie bę dzie
dru zgo cą cym cio sem dla wol no ści sło -
wa w Bel gii. Kry ty cy za u wa ża ją, że
„ta kie dzia ła nia odzwier cie dla ją wy -
sił ki bel gij skich po li ty ków za wszel -
ka ce nę sta ra ją cych się od po wie dzieć
na po trze by ros ną cej w si łę spo łecz -
no ści mu zuł mań skiej”. 

„„LLaa  LLii  bbrree  BBeell  ggii  qquuee””  

Bel gia pań stwem 
wie lo kul tu ro wym

Dzien nik „Ga zet van An twer pen”
opub li ko wał wy ni ki ba dań prze pro -
wa dzo nych wśród an twer pskiej spo -
łecz no ści mu zuł mań skiej. Po ka zu ją
one, że 60 pro cent mło dzie ży mu zuł -
mań skiej jest prze ko na na, iż ni gdy
nie zo sta nie włą czo na do bel gij skie -
go spo łe czeń stwa. Je den na trzech an -
kie to wa nych uwa ża, że z po wo du swo -
je go wy zna nia jest dy skry mi no wa ny
w szko le, a je den z pię ciu w miej scu
pra cy. Po nad 50 pro cent osób bio rą -
cych udział w ba da niu twier dzi, że jest
ofia ra mi ra siz mu. 93% an kie to wa nych
po sia da bel gij skie oby wa tel stwo, mi -
mo to aż 42% nie czu je się Bel ga mi
i uwa ża się za ob co kra jow ców.

We dług fla man dzkie go mi ni stra do
spraw in te gra cji Ge er ta Bo ur ge o i sa
„mu zuł mań ska mło dzież po win na cię -
żej pra co wać i mniej na rze kać (…) My
ja ko spo łe czeń stwo po win niś my pod -
jąć do dat ko wy wy si łek, ale po dob nie
mu zuł mań ska mło dzież po win na tak -
że zro bić wię cej w tym ce lu, aby po -
czuć się oby wa te la mi kra ju. Po pro -
stu uwa żam, że mło dzi mu zuł ma nie
nie czu ją się peł no praw ny mi człon ka -
mi na sze go pań stwa, po nie waż nie
chcą na le żeć do na szej wspól no ty”. 

„„GGaa  zzeett  vvaann  AAnn  ttwweerr  ppeenn””

Po ciąg „Fy ra” 
idzie w od staw kę 

Bel gij skie ko le je po in for mo wa ły
o re zy gna cji z szyb kie go po cią gu „Fy -
ra”, któ ry miał łą czyć Bruk se lę z Am -
ster da mem i skró cić czas pod ró ży
z czte rech go dzin do dwóch. Bez sku -
tecz ne oka za ły się proś by do wło skie -
go pro du cen ta o usu nię cie wszyst -
kich uste rek i po waż nych prob le mów
tech nicz nych któ re po ja wi ły się już
wios ną te go ro ku. Zda rza ło się, że
drzwi się za ci na ły, ba te rie prze grze -
wa ły, po ciąg psuł się w cza sie 
mro zów, a na wet gu bił czę ści. In sta -
la cje elek trycz ne nie by ły chro nio ne
przed wo dą a dzia ła nie ha mul ców 
po zo sta wia ło wie le do ży cze nia. 
Marc Descheemaecker (rzecznik
belgijskich kolei) powiedział, że „z po -
wo du tych prob le mów ze rwa liś my kon -
trakt bo uzna liś my, że nie bę dzie my ry -
zy ko wać zdro wia i ży cia pod róż nych”. 

„„LLee  SSoo  iirr””

Po wra ca ją cy bo jow ni cy
„De Stan da ard” od krył w sie ci fil -

my wi deo z mar ca te go ro ku, na któ -
rych wi docz ni są dżi ha dy ści ści na ją -
cy gło wę męż czyź nie. Część z nich
po ro zu mie wa ła się w ję zy ku ni der -
lan dzkim, co wy wo ła ło w Bel gii fa lę
obu rze nia i kry ty ki. 

Z ko lei ga ze ta „De Mor gen” do tar -
ła do za pi su roz mów te le fo nicz nych
i pro to ko łów z prze słu chań osób po -
wra ca ją cych z woj ny w Sy rii z któ -
rych wy ni ka, że w re jo nie Alep po
(gdzie to czy ły się za żar te wal ki po -
mię dzy sy ryj ską ar mia a re be lian ta -
mi), bel gij scy wo jow ni cy do pusz cza -
li się eg ze ku cji i gwał ce nia ko biet.
Z kil ku dzie się ciu z nich, po nad 20
po cho dzi ło z An twer pii. Bur mistrz
mia sta Bart de We ver za po wie dział,
że nie ma ją oni po wro tu do kra ju,
a każ dy z nich je że li po ja wi się w An -
twer pii na tych miast zo sta nie wy kre -
ślo ny z re je stru miesz kań ców, stra -
ci wszyst kie przy wi le je so cjal ne

i po nie sie kon sek wen cje swo je go po -
stę po wa nia. Do dał rów nież, że ta kie
sa me kon sek wen cje po nio są wszy scy
miesz kań cy An twer pii, któ rzy wy bio -
rą się do Sy rii na woj nę. Oświad cze -
nie bur mi strza wzbu rzy ło część spo -
łecz no ści mu zuł mań skiej któ ra
twier dzi wręcz, że wła dze mia sta po -
stę pu ją w spo sób któ ry unie moż li wia
ich ro da kom po wrót do Bel gii. Z ko -
lei miesz kań cy kra ju oba wia ją się, że
bo jow ni cy is lam scy po wo jen nych do -
świad cze niach sta ną się wy jąt ko wo
nie bez piecz ną ko mór ką ter ro ry stycz -
ną za gra ża ją cą ich ży ciu. 

„„DDee  MMoorr  ggeenn””
DDee  SSttaann  ddaa  aarrdd””  

Wy jąt ko wo dro ga 
ener gia elek trycz na 

Ga ze ta „De Mor gen” in for mu je czy -
tel ni ków, że ce na ener gii elek trycz -
nej w Bel gii jest droż sza niż we 

Fran cji, Ho lan dii czy
Wiel kiej Bry ta nii, po -
nie waż ob ło żo na jest
wię kszy mi po dat ka mi.
Osta t nie da ne opub li -
ko wa ne przez Fe de ral -
ny Re gu la tor Ryn ku
Ener gii Elek trycz nej
(CREG) po ka zu ją, że
prze cięt na bel gij ska ro -
dzi na pła ci za ener gię
elek trycz ną 778 eu ro
rocz nie, pod czas gdy
ro dzi ny we Fran cji czy
Ho lan dii na wet o 250
eu ro mniej. Ce na koń -
co wa za elek trycz ność
w Bel gii za wie ra oko ło
tu zi na od dziel nych op -
łat i 21 pro cen to wą

staw kę VAT. Kil ka do dat ko wych ko -
lej nych op łat na ło żo nych jest przez
pro du cen tów, a te ob cią że nia pra wie
w ca ło ści po no szą miesz kań cy. Z ba -
dań prze pro wa dzo nych przez De lo -
it te wy ni ka, że bel gij ski prze mysł
pła ci znacz nie wyż sze ce ny za prąd
niż je go kon ku ren ci w kra jach są -
sied nich. Ce ny są wyż sze o 12-45 pro -
cent (w za leż no ści od po trzeb da ne -
go sek to ra prze my słu i re gio nu
kra ju), niż śred nia w kra jach są sia -
du ją cych. Eks per ci prze strze ga ją, że
je że li sy tu a cja się nie zmie ni to wy -
so kie kosz ty ener gii wpły ną na za -
trud nie nie, utrud nią in we sty cje,
a kosz ty pro duk cji sta ną się  nie kon -
ku ren cyj ne. Naj wię kszy mi do staw -
ca mi ener gii w Bel gii są Elec tra bel
i Lu mi nus, a znacz na część ener gii
jest im por to wa na z Fran cji. 

„„DDee  MMoorr  ggeenn””

Opra co wa ła: 
KKaa  rroo  llii  nnaa  MMoo  rraaww  sskkaa

Źródło: www.gva.be/
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W ie czo rem 18 lu te go te go ro -
ku, na lot ni sku w Bruk se li,
pra cow ni cy fir my ochro niar -

skiej ła do wa li to war na po kład sa mo -
lo tu. Wszyst ko prze bie ga ło spo koj nie
i spraw nie aż do mo men tu, kie dy na
pły tę lot ni ska wpa dły z pi skiem opon
dwa sa mo cho dy na sy gna le. Tak za -
czął się bra wu ro wy na pad w wy ni ku
któ re go do jed nej z fur go ne tek ra bu -
sie zgar nę li po nad 120 to reb z lu ku
ba ga żo we go i ucie kli.

Wszyst ko trwa ło nie ca ły kwa drans.
Nie padł ani je den strzał, a pa sa że ro -
wie sie dzą cy w sa mo lo cie ni cze go nie
za u wa ży li. W wy ni ku tej zuch wa łej
kra dzie ży zgi nę ły dia men ty war te (we -
dług róż nych sza cun ków) od 
37 do 50 mi lio nów eu ro.

Fran cu ski trop 
Fran cu skie La zu ro we Wy -

brze że sły nie nie tyl ko z wy -
jąt ko wych kli ma tów i nie sa -
mo wi tych wi do ków, ale
rów nież ze sno bi stycz ne go
to wa rzy stwa. Aby ku pić na
tym te re nie po sia dłość trze -
ba mieć spo ro na kon cie, dla -
te go wła ści cie le tam tej szych
nie ru cho mo ści ży ją so bie
kom for to wo i spo koj nie. 
Ja kież by ło zdzi wie nie miesz -
kań ców eks klu zyw nej dziel -
ni cy w An ti bed, kie dy po li cja
roz po czę ła prze szu ki wa nia
do mu jed ne go z ich są sia dów.
Nie ja ki Marc Ber tol di, wła -
ści ciel wil li, kil ku in nych nie -
ru cho mo ści i re sta u ra cji w Ca -
sab lan ce, zo stał za trzy ma ny przez
po li cję kil ka go dzin wcześ niej. Zna ny
był fran cu skim or ga nom ści ga nia od
dłuż sze go cza su. Nie jed no krot nie sie -
dział w wię zie niu za na pa dy i oszu -
stwa, a w śro do wi sku prze stęp czym
czuł się jak przy sło wio wa ry ba w wo -
dzie. To właś nie on (we dług po li cji)
zor ga ni zo wał dia men to wy skok na
bruk sel skim lot ni sku. Po li cja mia ła
go na oku od chwi li kie dy usta lo no,
że je den z sa mo cho dów bio rą cych
udział w na pa dzie po cho dził z Fran -
cji. W piw ni cy je go do mu zna le zio no
ukry te dia men ty oraz spo ro go tów ki.
A co naj cie ka wsze, Ber tol di do chwi -
li otwar cia to reb nie zdawał sobie
sprawy co zra bo wa no w trak cie na pa -
du na lot ni sku.

Dia men ty czy go tów ka? 
Marc Ber tol di naj praw do po dob niej

nie za mie rzał ukraść dia men tów, bo
o nich po pro stu nie wie dział. Tym sa -
mym lo tem do Zu ry chu, co kil ka na -

ście dni prze wo żo ne są mi lio ny eu ro
w ban kno tach. Ty dzień przed osła wio -
nym na pa dem ta ka właś nie go tów ka
od le cia ła z bruk sel skie go lot ni ska, jak
zwy kle do Szwaj ca rii. We dług po li cji,
fran cu ski zło dziej chciał ukraść pie -
nią dze a nie dia men ty. Ca ła szaj ka
moc no się zdzi wi ła, gdy po otwar ciu
wor ków oka za ło się, że są w nich szla -
chet ne ka mie nie. Na ta ką ewen tu al -
ność zu peł nie nie by li przy go to wa ni
i to w pew nym sen sie ich zgu bi ło. Po -
szu ki wa li bo wiem na byw ców skra -
dzio nych ka mie ni tak nie u dol nie, że
na ich ślad wpa dła po li cja. Po usta le -
niach fran cu skich, bel gij skich i szwaj -
car skich śled czych oka za ło się, że wy -
jąt ko wo zuch wa łe go dia men to we go
na pa du nie do ko na ła szaj ka wy spe -

cja li zo wa nych w tym zło dziei. Sta ło
się tak przez zu peł ny przy pa dek, cho -
ciaż fa cho wo ści prze stęp com z bruk -
sel skie go lot ni ska nie moż na od mó -
wić.

Zło dziej ska eli ta 
Że by ukraść dia men ty trze ba być

fa chow cem. Spe cja li zu ją się w tym
Wło si z tak zwa nej „Szko ły Tu ryń -
skiej”. Wszy scy po cho dzą z te go sa -
me go mia sta, zna ją się od naj młod -
szych lat i są naj lep szy mi na świe cie
fa chow ca mi w okra da niu skar bców.
Si ła ich gru py po le ga na tym, że każ -
dy z nich jest wy jąt ko wy w swo jej
dzie dzi nie. Na przy kład jed na oso ba
zaj mu je się uniesz ko dli wia niem alar -
mów, in na otwie ra niem zam ków, jesz -
cze in na pro wa dze niem sa mo cho du.
Ży ją z kra dzie ży dia men tów, a naj lep -
szym miej scem do prze pro wa dze nia
na pa du jest bez wąt pie nia An twer pia.
Właś nie tu mia ło miej sce wła ma nie,
któ re go prze bieg móg łby po słu żyć za

do sko na ły sce na riusz do sen sa cyj ne -
go fil mu. 

Hi sto ria roz po czy na się w 2001 ro -
ku. Pa no wie z Tu ry nu zde cy do wa li
się okraść an twer pski skar biec. Je -
den z nich, na zwi skiem No tar bar to -
lo, po dał się za kup ca dia men tów i za -
ło żył skrzyn kę de po zy to wą w sej fie
dia men to we go cen trum. Ku rio zal ne
jest, że tu ryń ski wła my wacz (wcześ -
niej kil ka krot nie ka ra ny) nie zo stał
spraw dzo ny i bez prob le mu otwo rzył
de po zyt. Pier wszy krok był już zro bio -
ny. Wło ski zło dziej miał nie na gan ne
ma nie ry, do sko na le spraw dzał się w ro -
li za moż ne go biz nes me na i tym zmy lił
czuj ność ochro ny. Przez dwa la ta,
w trak cie któ rych mógł prze by wać
w bu dyn ku tak czę sto jak chciał, szpie -

gow ską ka me rą na krę cał sy -
ste my za bez pie czeń. Resz ta
gan gu ana li zo wa ła zdo by te
ma te ria ły i zna laz ła spo sób na
wej ście do sej fu. Po tęż ne
drzwi nie sta no wi ły dla nich
prob le mu, wszak by li wy so -
kiej kla sy spe cja li sta mi. Nie
znie chę ci ły ich na wet dwa me -
cha niz my szyf ro we za bez pie -
cza ją ce wej ście. Klu czem do
uda ne go sko ku oka zał się…
klucz. Spo rych roz mia rów
i bar dzo nie wy god ny w no sze -
niu, dla te go straż ni cy od cze -
pia li od nie go część otwie ra -
ją cą, aby zmie ścił się
w kie sze ni. Z bie giem cza su
czuj ność ochro ny osła bła
i klucz za miast w kie sze ni

straż ni ków wi siał so bie spo -
koj nie na ogól nie do stęp nym ha ku. 

Nasz biz nes men, ja ko klient Cen -
trum Dia men tów, miał swo bod ny do -
stęp do sej fu. Dy skret na z na tu ry ob -
słu ga nie za mon to wa ła w tym
po miesz cze niu ka mer chro niąc pry -
wat ność klien tów, więc zło dziej mógł
bez prze szkód w nim prze by wać. Na
kil ka go dzin przed na pa dem ośle pił
za in sta lo wa ne tam dwa czuj ni ki 
zwy kłym la kie rem do wło sów, a resz -
ta szaj ki bez prob le mów po ra dzi ła 
so bie z alar mem ma gne tycz nym
w drzwiach. Do dnia dzi siej sze go po -
li cja nie jest w sta nie zro zu mieć, w ja -
ki spo sób człon ko wie gan gu roz gry -
źli za szyf ro wa ny kod po sia da ją cy

Od na le zio ne ka ra ty
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mi lion kom bi na cji. Opróż ni li 109
skrzy nek w któ rych oprócz dia men tów
i go tów ki znaj do wa ły się rów nież cer -
ty fi ka ty usta na wia ją ce ich pra wo wi ty -
mi wła ści cie la mi ka mie ni. Ofi cjal nie
łu pem zło dziei pa dły dia men ty o war -
to ści 100 mi lio nów eu ro. Nie o fi cjal nie
mó wi się jed nak, że mog ły mieć czte -
ry ra zy wię kszą war tość.

Wpad ka 
W zło dziej skim świat ku dia men to -

we sko ki bu dzą sza cu nek i po dziw,
a przed sta wi cie le „Szko ły Tu ryń skiej”
rze czy wi ście by li fa chow ca mi w swo -
jej dzie dzi nie. Skok ja kie go do ko na li
w An twer pii prze szedł do hi sto rii, ale
rów nie god ny za pa mię ta nia jest spo -
sób w ja ki po li cja wpa dła na ich trop.
Po uda nej ak cji ca ła gru pa uda ła się
do wy naj mo wa ne go miesz ka nia w An -
twer pii. Do wor ków na śmie ci zło dzie -
je wrzu ci li wszyst ko co mia ło zwią zek
z na pa dem, ale też zwy kłe śmie cie. By -
li tak pew ni sie bie, że nie zwró ci li uwa -
gi, iż w śmie ciach zna laz ły się ra chun -
ki ze skle pów w któ rych ku po wa li nie
tyl ko je dze nie ale i sprzęt uży ty w cza -
sie na pa du. Za ła do wa li wor ki do sa -
mo cho du i wy ru szy li w kie run ku
Bruk se li. Po dro dze za trzy ma li się
w la sku nie da le ko lot ni ska, wy pi li kil -
ka bu te lek szam pa na aby uczcić uda -
ny skok, a na stęp nie po zo sta wi li w le -
sie wspom nia ne wor ki ze śmie cia mi
i po je cha li do pun ktu do ce lo we go.
Pech chciał, że w tej oko li cy miesz kał
eme ryt prze czu lo ny na pun kcie za -
śmie ca nia la su. Gdy wczes nym ran -
kiem zo ba czył na leś nej po la nie pu ste

bu tel ki po szam pa nie i po rzu co ne wor -
ki ze śmie cia mi, krew w nim za czę ła
się bu rzyć. Po ko lei otwie rał wszyst -
kie wor ki w na dziei, że uda mu się
zna leźć ja kieś szcze gó ły mo gą ce ujaw -
nić da ne śmie cia rzy. Zna lazł nie tyl -
ko ra chun ki, ale i ko mi niar ki, rę ka -
wi czki, wa lu tę a tak że tro chę sza fi rów.
O swo im od kry ciu po wia do mił po li -
cję, dla któ rej od na le zie nie spraw ców
na pa du nie na strę cza ło żad nych prob -
le mów. Dia men tów jed nak nie od na -
le zio no do dzi siaj.

Dia men ty i pa se rzy 
An twer pia jest miej scem dla dia -

men tów bez piecz nym, cho ciaż dia -
men to wa dziel ni ca to za led wie kil ka
ulic. Ich bez pie czeń stwa strze gą aż 63
po li cyj ne ka me ry i jesz cze wię cej pry -
wat nych, a po li cja pa tro lu je te te re ny
kil ka na ście ra zy na do bę. Miej sco wa
ko men da po li cji ma je dy ny na świe -
cie wy dział zaj mu ją cy się tyl ko i wy -
łącz nie dia men ta mi. Jak mó wią znaw -
cy te ma tu, uda ny skok to do pie ro
po ło wa suk ce su, bo rów nie trud no jest
ukra dzio ne dia men ty z An twer pii wy -
wieźć. Śro do wi sko dia men cia rzy to
świat w któ rym wszy scy się zna ją. Nie
ufa ją ni ko mu z ze wnątrz i trud no ich
do sie bie prze ko nać. Pro fe sjo nal ni zło -
dzie je ma ją za u fa nych po śred ni ków
i pa se rów, któ rzy po ma ga ją im sprze -
dać ukra dzio ne ka mie nie. Ce na za ja -
ką pa se rzy ku pu ją kra dzio ny to war
jest o wie le niż sza od obo wią zu ją cej
na ryn ku, ale i tak obie stro ny są za -
do wo lo ne. Ma jąc za u fa ne go pa se ra
z od po wied ni mi kon tak ta mi zło dzie -

je mo gą li czyć na upłyn nie nie to wa -
ru. Bez ta kie go po śred ni ka szan se na
sprze daż ka mie ni są mi ni mal ne.

Co raz czę ściej miej scem gdzie tra -
fia ją skra dzio ne dia men ty jest Du baj
i Hon gkong. Tam w cią gu kil ku na stu
dni ka mie nie tak dłu go zmie nia ją wła -
ści cie la, aż ślad się ury wa i ich od na -
le zie nie sta je się nie moż li we. Jed nak
praw dzi wym ra jem dla zło dziei i pa -
se rów sta ło się in dyj skie mia sto Su -
rat, uwa ża ne za jed ną z dia men to wych
sto lic. Właś nie tam szli fu je się i po le -
ru je oko ło 90 pro cent dro go cen nych
ka mie ni ze świa to we go ryn ku. Co ro -
ku do Su ra tu tra fia oko ło 35 ton dia -
men tów, a co trze ci po cho dzi z nie le -
gal ne go źró dła. Pa se rzy co raz czę ściej
wy bie ra ją In die, bo na tam tej szym te -
re nie nie obo wią zu je usta no wio na
w 2003 ro ku re zo lu cja ONZ na ka zu -
ją ca, aby wszyst kie su ro we dia men ty
mia ły cer ty fi kat, co z za ło że nia po win -
no wy e li mi no wać z ryn ku nie le gal ne
ka mie nie. 

Co raz czę ściej sły chać gło sy, że An -
twer pia jest ma ło bez piecz nym miej -
scem dla dia men tów. Se kret tkwi
w pro stym sy ste mie han dlu opar tym
prze de wszyst kim na za u fa niu. Nie
po mo gą na wet naj lep sze za bez pie cze -
nia i straż ni cy aby uchro nić te wy-
 jąt ko we ka mie nie przed za ku sa mi 
wła my wa czy. Go rzej, je że li te za bez -
pie cze nia nie skut ku ją na wet wte dy,
kie dy zło dzie je krad ną dia men ty przez
po mył kę, jak mia ło to miej sce w lu -
tym na lot ni sku w Bruk se li.

AAlleekk  ssaann  ddrraa  DDoo  bbiieecc  kkaa

Deklaracje podatkowe w Belgii za rok dochodowy 2012
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Deklaracje podatkowe w Belgii za rok dochodowy 2012
można składać przez internet do 17 lipca 2013
roku. Potrzeby jest dowód belgijski („identiteitskaart”),
pin do dowodu i czytnik do dowodów
(„identiteitskaartlezer”). Składa się je na stronie
www.taxonweb.be.Dla deklaracji na formularzach
papierowych (szara koperta) ostatecznym terminem
złożenia był 26 czerwca 2013.

Jeśli w imieniu podatnika deklarację składa księgowy drogą
elektroniczną (przez internet), termin do prawidłowego
złożenia deklaracji jest określony na dzień 
16 października 2013 roku. W takim wypadku
należy dać pełnomocnictwo księgowemu. 
Można to uczynić drogą elektroniczną za pomocą dowodu
belgijskiego („identiteitskaart”) i pin-u do dowodu.
Jeżeli podatnik nie wysłał rozliczenia w ustawowym terminie
(do 26 czerwca albo 17 lipca) może udać się do księgowego,

dać mu pełnomocnictwo i wtedy na pewno nie będzie
spóźniony.

Zeznanie podatkowe dla nierezydentów – wersja papierowa
do 2 października 2013
Zeznanie podatkowe dla nierezydentów przez „tax – on
– web” do 16 października 2013
Zeznanie podatkowe dla nierezydentów złożone przez
księgowego, który ma ważne pełnomocnictwo 
do 16 października 2013.

Pełnomocnictwo najlepiej złożyć w obecności księgowego,
bo on musi je odebrać i potwierdzić. Niezbędny jest dowód
i pin

Barbara Jarząbek –Salwin
księgowa
nr licencji BIBF 30179023
KBO 0819.417.495
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4czer wca br. pre zy dent Bro ni -
sław Ko mo row ski przy jął pię ciu
miesz kań ców Ho bo ken, któ rzy

zo sta li uro czy ście na gro dze ni za or -
ga ni zo wa nie cha ry ta tyw nych trans -
por tów do Po zna nia, w la tach osiem -
dzie sią tych ubieg łe go wie ku. 

Wal ter Frans był wie lo let nim prze -
wod ni czą cym gmin ne go sto wa rzy sze -
nia „Zwa an tjes”, któ re w ze szłym ro -
ku zo sta ło zmu szo ne do zam knię cia
dzia łal no ści. W cza sach swo jej świet -
no ści sto wa rzy sze nie zrze sza ło1800
człon ków, po dej mo wa ło wie le ini cja -
tyw oraz or ga ni zo wa ło licz ne ak cje
cha ry ta tyw ne. Za jed ną z ta kich ak -
cji, a mia no wi cie za or ga ni zo wa nie
trans por tów cha ry ta tyw nych do Po -
zna nia, pię ciu człon ków sto wa rzy sze -
nia zo sta ło ofi cjal nie uho no ro wa nych
przez pre zy den ta Ko mo row skie go. 

„A wszyst ko za czę ło się wte dy, kie dy
to w ro ku 1982 przy je chał do nas w od -
wie dzi ny chór z Po zna nia”- opo wia da
Wla ter Frans. „W okre sie trwa ją cej zim -
nej woj ny po sta no wi liś my po móc 
i we sprzeć na szych ko le gów z chó ru
i zor ga ni zo wa liś my trans por ty cha ry -
ta tyw ne do Pol ski”. Za czę to od nie wiel -
kich trans por tów dla ko le gów, a po tem
or ga ni zo wa no je na sze ro ką ska lę. Pier -
wsza wi zy ta, któ ra mia ła miej sce w ro -
ku 1983 by ła dla Wal te ra praw dzi wym
szo kiem. „Wśród lo kal nej lud no ści pa -
no wa ła gi gan tycz na bie da. Trans por ty
żyw no ści przy by łe na miej sce po wo do -
wa ły, iż tłu my sta ły do nich wko lej kach.
Upal ne go let nie go dnia w ca łym mie -
ście nie by ło wo dy pit nej. Po mię dzy go -
dzi ną czter na stą i pięt na stą wąt ła struż -
ka wo dy le cia ła z kra nu. Na po cząt ku
na szych pod ró ży pa kie ty cha ry ta tyw ne
by ły skła do wa ne w lo kal nym klasz to -
rze. Kie dy za u wa ży liś my, że są one prze -
cho wy wa ne tam zbyt dłu go, za czę liś my
szu kać roz wią za nia za miesz cza jąc ogło -
sze nie w ga ze cie- mó wi Wal ter. „Za re a -
go wał miesz ka niec Oo sten dy i skon tak -
to wał nas z ro dzi ną Ko mo row skich,
miesz ka ją cą wów czas pod Po zna niem.
Ro dzin ne miej sce za miesz ka nia obec -
ne go pre zy den ta Pol ski (spo krew nio -
ne go z bel gij ską księż ni czką Ma tyl dą,)
sta ło się pun ktem roz dziel czym pa kie -
tów żyw no ścio wych na te ren ca łe go Po -
zna nia. Na sza ak cja by ła nie la da za mie -
rze niem. Czę sto na si wo lon ta riu sze by li
kon tro lo wa ni przez agen tów i re gu lar -
nie sły sze li obel gi pod swo im adre sem.
Wy zy wa no ich od lo kal nych ko mu ni -
stów. Na gra ni cy kon te ne ry by ły czę -
sto bar dzo do kład nie prze szu ki wa ne,

co po wo do wa ło iż trze ba by ło stać na
przej ściu gra nicz nym po 20 go dzin. 

Raz na wet Wal ter zmu szo ny zo stał
przez straż gra nicz ną do oso bi stej
kon tro li, pod czas któ rej mu siał się ro -
ze brać do na ga. „Zwią zek So li dar ność
prze ka zał mi list, któ ry mia łem od dać
w Am ster da mie. Praw do po dob nie
stra że gra nicz ne zo sta ły o tym po wia -
do mio ne i do kła da ły wszel kich sta -
rań, aby go zna leźć. Na krót ko przed
do tar ciem do gra ni cy, mo ja żo na Ve -
ra ukry ła ów list w sta ni ku i tyl ko
w ten spo sób uda ło się go prze wieźć”.
W okre sie mię dzy ro kiem 1983, a upad -
kiem mu ru ber liń skie go w ro ku 1989,
Sto wa rzy sze nie
w Ho bo ken or ga -
ni zo wa ło rocz nie
trzy do czte rech
trans por tów cha -
ry ta tyw nych do
Pol ski. „My nie
by liś my je dy ny mi,
któ rzy or ga ni zo -
wa li ta kie ak cje.
To ofi cjal ne wy -
róż nie nie za -
wdzię cza my te -
mu, że w tam tych
cza sach mie liś my
oka zję po znać ro -
dzi nę obec ne go
pre zy den ta. Dla te -

go de dy ku je my to wy róż nie nie tym
wszyt kim, któ rzy w bez in te re sow ny
spo sób or ga ni zo wa li w okre sie sta nu
wo jen ne go trans por ty cha ry ta tyw ne
z Za cho du. Jed ną z tych osób był Ro -
bert van Riel, któ ry po ma ga jąc pod -
czas trans por tów zgi nął w wy pad ku
sa mo cho do wym. Je go syn i wdo wa zo -
sta li przy ję ci we wto rek przez pre zy -
den ta Pol ski”.
Źró dło:„Po ol sce pre si dent on tvangt Ho bo ken se wel doe -
ners”

Koen de Be uc ke le e la ar

Z ni der lan dzkie go 
prze ło ży ła Maya Stę pień

Polski prezydent 
przyjmuje dobroczyńców z Hoboken
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Maya Stępień

Tłumacz
przysięgły

języka niderlandzkiego,
polskiego, rosyjskiego

i niemieckiego
GSM 0496 113 823
e-mail: stepien.maya@gmail.com
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P ią tek. Siód my czer wca. Ciep ły, wio -
sen ny wie czór, któ ry za chę cił
panie do przy wdzia nia krót kich

su kie nek, a pa nów do od wie dze nia myj -
ni sa mo cho do wej, ce lem po zby cia się
z we hi ku łów osta t nich śla dów zi mo wo-
desz czo wej udrę ki. Ucze sa ni, uma lo wa -
ni, lśnią cy i ele gan ccy, emi gran ci znad
Wi sły przy by li z czte rech stron świa ta by
uho no ro wać te go rocz nych wy brań ców,
któ rzy do stą pi li za szczy tu ubie ga nia się
o mia no Po la ka Ro ku w Bel gii. Prze kra -
cza jąc wro ta bruk sel skie go te a tru Sa int
Mi chel wszy scy w na pię ciu cze ka li na
roz da nie na gród. Kan dy da ci, któ rzy nie -
rzad ko za pła ci li ce nę krwi, po tu i łez, aby
dojść tak da le ko i stać się we de ta mi
wśród Po lo nii na ob czyź nie za cho wa li
po ke ro we twa rze. Za to go ście, ki bi cu ją -
cy go rą co swo im ulu bień com, spra wia -
li, że z mi nu ty na mi nu tę atmo s fe ra sta -
wa ła się co raz bar dziej na pię ta.

Kie dy wy bi ła go dzi na dzie więt na sta,
a wszy scy sie dzie li jak na szpil kach, cze -
ka jąc na roz po czę cie ce re mo nii (no mo -
że oprócz le ka rzy, któ rzy sta li w po go -
to wiu, li cząc się z nie wy dol no ścia mi
mięś nia ser co we go tych bar dziej wraż -
li wych go ści) roz leg ły się dźwię ki skocz -
nej mu zy ki, a na sce nę żwa wym plą sem
wpa ro wa ła mło dzież z zes po łu „Ga wę -
da”, któ ra roz ła do wa ła atmo s fe rę pol -
ski mi tań ca mi (i ura to wa ła nie któ rych
z nas przed nie chyb nym za wa łem). Po
ar ty stycz nej ina u gu ra cji przy szedł czas
na tę ofi cjal ną i wer bal ną. Nie ste ty (al -
bo wręcz prze ciw nie) set ki oczu, za mglo -
nych źre nic, wle pia ły się w sce nę, nie
bę dąc w sta nie sku pić się na ni czym po -
za dłu gą suk nią pro wa dzą cej do te go
stop nia, że wię kszość z nich nie usły sza -
ła wzmian ki o Kró le stwie Pol ski (w któ -
rym kró lem miał by zo stać sam Po lak Ro -
ku!).

Gdy przy szedł wresz cie czas na kli -
maks, emo cje się ga ły ze ni tu. W po wie -
trzu fru wa ły ob gry za ne ze stre su paz -
nok cie, a ca ły te atr chy bo tał się w rytm
trzę są cych się ko lan kan dy da tów. Pro -
wa dzą cy z TVP i VRT za po wie dzie li pier -
wszą na gro dę, w ka te go rii dzia łal ność 
gos po dar cza. Na sa li za pa no wa ła gro bo -
wa ci sza... Jed nak w mgnie niu oka za -
stą pi ły ją grom kie bra wa, kie dy ogól ne
nie dot le nie nie mó zgu, spo wo do wa ne
wstrzy ma nym od de chem przer wa ne zo -
sta ło przez dźwięk roz ry wa nej ko per ty
z wer dyk tem.

Na gro dę Po la ka Ro ku w ka te go rii dzia -
łal ność gos po dar cza otrzy ma ła „an twer -
pska” fir ma ubez pie cze nio wa Sa ve In su -
ran ce, któ ra już od po nad dwu dzie stu lat

od no si suk ce sy na ryn ku bel gij skim, ho -
len der skim i luk sem bur skim. Szef przed -
się bior stwa zło żył po dzię ko wa nia, za re -
kla mo wał się mi mo cho dem i bez piecz nie
zszedł po stro mych scho dach sce ny (jak
na ubez pie czy cie la przy sta ło). Ko lej na
na gro da przy zna na zo sta ła w ka te go rii
dzia łal ność spo łecz na. La u re at ka – Jad -
wi ga Agac ka, na u czy ciel ka w pol skiej
szko le, udzie la ła się przez wie le lat ja ko
wo lon ta riusz ka. Zwy cięż czy ni by ła tak
prze ję ta, że za bra kło jej słów. Kie dy pu -
blicz ność szy ko wa ła się na po wi ta nie
trze cie go la u re a ta, or ga ni za to rzy za fun -
do wa li wszyst kim ko lej ny za strzyk adre -
na li ny. Na sce nę wkro czy ły bo wiem dwie
ar tyst ki z Ło dzi, któ re za gra ły i wy śpie -
wa ły wier sze Tu wi ma, wpra wia jąc wi -
dow nię w kul tu ral ny za chwyt. Po ta kim
an trak cie, je dy ną god ną kon ty nu a cją
mog ła by być tyl ko na gro da w ka te go rii
kul tu ra. Sta tu et ka ta przy pa dła zes po ło -
wi pieś ni i tań ca Spot ka nie, któ ry już od
po nad czter dzie stu lat re pre zen tu je pol -
skie tra dy cje i kul tu rę na are nie eu ro -
pej skiej. W tym ro ku, po raz ko lej ny, tak -
że in ter na u ci mie li oka zję uho no ro wać
sta tu et ką ich ulu bień ca. Na gro dę in ter -
na u tów zdo był Bruk sel ski Klub Po lek
Be kap. Wy róż nio ny zo stał on za ini cja -
ty wę, po moc i wspar cie, któ re ofe ru je Po -
la kom na emi gra cji, a tak że dzia łal ność
cha ry ta tyw ną na rzecz po trze bu ją cych,
nie tyl ko z Pol ski. Sta tu et kę ode bra ły od -
de le go wa ne człon ki nie, dum ne i za szczy -
co ne. Osta t nia sta tu et ka przy zna na ja -
ko Na gro da Po lo nii, prze zna czo na by ła
dla oso by, któ ra za słu ży ła na wdzięcz -
ność Po la ków, mi mo, że sa ma nie jest
na ro do wo ści pol skiej. La u re a tem owej
na gro dy zo stał w tym ro ku pro fe sor me -
dy cy ny na Ka to lic kim Uni wersytecie
w Le u ven, Je an-Ber nard Ot te, któ ry
przez wie le lat or ga ni zo wał prze szcze py
wą tro by i opie kę me dycz ną dla pol skich
dzie ci. Tyl ko w Bel gii mia ły one szan sę
na po wrót do zdro wia, a dzię ki pro fe so -
ro wi Ot te, by ło to moż li we. 

Po roz da niu na gród, wszy scy ze bra ni
mie li oka zję usły szeć bis uta len to wa -
nych ło dzia nek, któ re za pre zen to wa ły
wspa nia łe wy ko na nie „Prząś ni czki”. Ga -
lę zwień czył kon cert Ani ty Lip nic kiej
i Joh na Por te ra (któ ry roz ba wił pu blicz -
ność do łez nie po praw ny mi po li tycz nie
i mo ral nie żar ta mi). Ko lej na edy cja już
za rok!

MMaa  ggddaa  llee  nnaa  GGaa  ttoo  NNee  ggrroo

Polak Roku wybrany!
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To jed na z naj wię kszych, do
koń ca nie wy jaś nio nych za -
ga dek na szej hi sto rii. We dług

czę ści ba da czy, by ła to zwy kła lot ni -
cza ka ta stro fa, we dług in nych – za -
pla no wa ne za bój stwo.

Ge ne rał Wła dy sław Si kor ski w cza -
sach II woj ny świa to wej był pre mie -
rem pol skie go rzą du na emi gra cji i Na -
czel nym Wo dzem Sił Zbroj nych RP.
Czwar te go lip ca 1943 ro ku, kie dy wra -
cał do Lon dy nu z in spek cji woj sko wej
II Kor pu su Pol skie go na Bli skim
Wscho dzie, zgi nął w ka ta stro fie lot -
ni czej. Ofi cjal ne śledz two prze pro -
wa dzo ne przez spe cjal ną ko mi sję 
bry tyj skie go mi ni ster stwa lot nic twa
wy ka za ło, że wy pa dek wy da rzył się
na sku tek awa rii ste rów wy so ko ści.
Do dnia dzi siej sze go przy czy ny ka ta -
stro fy nie zo sta ły jed nak jed noz nacz -
nie i osta tecznie wy jaś nio ne.

Przed ka ta stro fą 
Pol ski Rząd Emi gra cyj ny, na któ -

re go cze le stał Wła dy sław Si kor ski,
uzna ny zo stał przez Fran cję, Wiel ką
Bry ta nię i USA, od rzu co ny zaś przez
Niem cy, a prze de wszyst kim przez
Zwią zek Ra dziec ki. Od 1940 ro ku 
ge ne rał two rzył pol skie woj sko na
emi gra cji i do pro wa dził do te go, że
Pol ska po zo sta wa ła trze cim naj sil niej -
szym alian tem po sia da jąc tyl ko we
Fran cji oko ło 84 ty sią ce żoł nie rzy. Dla
wiel kiej czę ści Po la ków był na dzie ją
na speł nie nie ma rzeń o wol no ści. Po -
pu lar ne by ło po wie dze nie: „Gdy sło -
ne czko wy żej, to Si kor ski bli żej”. 

Na po cząt ku 1943 ro ku, sto sun ki
pol skie go rzą du na emi gra cji z pań -
stwem so wiec kim sta ły się bar dzo na -
pię te. W kwiet niu Niem cy ogło si li 
od na le zie nie ciał czte rech ty się cy pol -

skich ofi ce rów za mor do -
wa nych przez NKWD
w Ka ty niu. Ge ne rał Si kor -
ski za żą dał od Mię dzy na -
ro do we go Czer wo ne go
Krzy ża prze pro wa dze nia
śledz twa w spra wie od po -
wie dzial no ści ZSRR za
zbrod nie ka tyń skie. Od te -
go mo men tu dzia ła nia
Sta li na skie ro wa ne by ły
prze ciw ko pol skie mu Rzą -
do wi RP na Uchodź stwie
i sta ły się za ląż kiem two -
rze nia pod po rząd ko wa ne -

go so wie tom oś rod ka wła -
dzy w Pol sce. Ko mu ni ści
za czę li or ga ni zo wać 1 Dy -

wi zję Pie cho ty im. Ta de u sza Koś -
ciusz ki pod do wódz twem ge ne ra ła 
Zyg mun ta Ber lin ga, fak tycz nie pod -
po rząd ko wa nej Sta li no wi. W czer wcu
1943 Si kor ski uznał woj sko Ber lin ga
za „pol ską dy wi zję ko mu ni stycz ną,
o cha rak te rze dy wer syj nym”, a ge ne -
ra ła Ber lin ga „za zdraj cę, któ ry zde -
zer te ro wał z woj ska pol skie go”.

Za nim do szło do tra gicz nej w skut -
kach ka ta stro fy, by ły pró by zlik wi do -
wa nia pol skie go ge ne ra ła. Pół to ra
mie sią ca przed wy pad kiem, gdy Si -
kor ski prze by wał w Gi bral ta rze po raz
pier wszy, mi ni ster w je go rzą dzie – Ka -
rol Po piel ode brał dziw ny te le fon
w któ rym roz mów ca twier dził, że ge -
ne rał zgi nął pod czas ka ta stro fy sa mo -
lo tu nad Gi bral ta rem. Ode bra no to ja -
ko nie smacz ny żart, ale póź niej ta
roz mo wa na bra ła in ne go zna cze nia.
Zwłasz cza, że przed wy pad kiem mia -
ły miej sce dwie awa rie sa mo lo tów
w któ rych Si kor ski otarł się o śmierć.
W 1942 ro ku, w cza sie lo tu sa mo lo tu
nad At lan ty kiem, ppłk Boh dan Kle -
czyń ski uda rem nił pró bę za ma chu
w po rę wy kry wa jąc i roz bra ja jąc świe -
cę dym ną wiel kiej mo cy, ra tu jąc za -
ło gę i pa sa że rów sa mo lo tu przed
śmier cią. Z ar chi wal nych do ku men -
tów wy ni ka też, że 4 lip ca, tuż po star -
cie sa mo lo tu z pol ską de le ga cją 
na po kła dzie, nie któ rzy z człon ków
emi gra cyj ne go rzą du otrzy ma li ta jem -
ni cze te le fo ny in for mu ją ce o rych łej
śmier ci Si kor skie go w ma ją cej się wy -
da rzyć ka ta stro fie lot ni czej.

Ka ta stro fa i po grzeb 
Sa mo lot B-24 Li be ra tor II LB-30 nr.

AL 523, na le żą cy do 511 dy wi zjo nu
Bry tyj skich Sił Po wietrz nych, wy star -
to wał o go dzi nie 23:06 z gi bral tar skie -

go lot ni ska. Nie bo by ło bez chmur ne,
wiał lek ki wschod ni wiatr. Szes na ście
se kund po star cie sa mo lot wo do wał
oko ło 600 me trów na wschód od koń -
ca pa sa star to we go. Przez ja kiś czas
utrzy my wał się na spo koj nej po wierz -
chni mo rza, a po oko ło sze ściu mi nu -
tach za to nął w przy brzeż nych wo dach.
Po za Si kor skim zgi nę li bądź za gi nę li
wszy scy pa sa że ro wie Li be ra to ra z wy -
jąt kiem pier wsze go pi lo ta Cze cha
– Edu ar da Prcha la. Mar twe go ge ne -
ra ła wy ło wio no z mo rza tuż przed pół -
no cą, kil ka dzie siąt mi nut po ka ta stro -
fie. Cia ło zo sta ło prze tran spor to wa ne
do Wiel kiej Bry ta nii na po kła dzie pol -
skie go nisz czy cie la „Or kan”. 

11 lip ca trum nę wy sta wio no na wi -
dok pu blicz ny w pa ła cy ku Pre zy dium
Ra dy Mi ni strów RP. Po trzech dniach
cia ło ge ne ra ła prze wie zio no do ka te -
dry west min ster skiej, na stęp nie od -
by ła się msza ża łob na w któ rej uczest -
ni czy ło wie lu naj wyż szych ran gą
do stoj ni ków woj sko wych i cy wil nych
z róż nych państw. 16 lip ca od był się
po grzeb ge ne ra ła Si kor skie go na
cmen ta rzu pol skich lot ni ków w Ne -
wark-on-Trent. Trum na spo czę ła
u stóp po mni ka sto ją ce go na osi głów -
nej cmen ta rza. Po mnik wy ko na no
z bia łe go pia skow ca w for mie krzy ża
ozdo bio ne go dwu na sto ma lot ni czy mi
or ła mi z krzy ża mi w ko ro nie.

Po ka ta stro fie – śledz two 
Sa mo lot któ rym le ciał ge ne rał Si -

kor ski na le żał do An gli ków i to oni
prze pro wa dzi li śledz two któ re trwa -
ło bar dzo krót ko a je go wy ni ki zo sta -
ły utaj nio ne. Ofi cjal nie ogło szo no, że
„z prze pro wa dzo nych ba dań roz bi te -
go sa mo lo tu ab so lut nie nie moż na
usta lić ja kiej kol wiek kon kret nej przy -
czy ny, któ ra mog ła spo wo do wać za -
cię cie się ukła du ste ro wa nia wy so ko -
ścią”. Z uzy ska nych ze znań i szyb ko
prze pro wa dzo ne go śledz twa, za przy -
czy nę wy pad ku An gli cy uzna li za cię -
cie się ste ru wy so ko ści. Wnio sek koń -
co wy brzmiał: „śmierć Si kor skie go
na stą pi ła w dro dze tra gicz nej ka ta -
stro fy sta no wią cej ta jem ni cę pań stwo -
wą”. Po wyż szy ra port zo stał na tych -
miast za kwe stio no wa ny przez pol ski
rząd w Lon dy nie. Emi gra cyj ne wła -
dze RP za rzu ca ły Bry tyj czy kom mię -
dzy in ny mi to, że nie zba da no związ -
ku po mię dzy tra gicz ną śmier cią
ge ne ra ła, a wcześ niej szą pró bą spo -
wo do wa nia ka ta stro fy w 1942 ro ku.
Zi den ty fi ko wa no osiem ciał osób pod -

Kącik historyczny
Ka ta stro fa gi bral tar ska

Źródło: www.mmbydgoszcz.pl



ró żu ją cych z ge ne ra łem, zwłok kil ku
nie od na le zio no ni gdy, w tym cór ki
ge ne ra ła Zo fii Leś niow skiej. We dług
nie któ rych re la cji, zo sta ła ona po rwa -
na przez So wie tów i wy wie zio na przez
NKWD do ła gru. Jed nak znacz na część
hi sto ry ków pod wa ża tę te zę. Pew ne
jest tyl ko to, że gdy sa mo lot star to -
wał, cór ka Si kor skie go by ła na po kła -
dzie.

Eks hu ma cje 
Na prze ło mie lat 80 i 90-tych ubieg -

łe go stu le cia rząd pol ski roz po czął za -
bie gi ma ją ce na ce lu wy do by cie pro -
chów ge ne ra ła i po cho wa nia ich
w Pol sce. W 1993 ro ku, w 50-tą rocz -
ni cę ka ta stro fy, za zgo dą władz bry -
tyj skich prze pro wa dzo no eks hu ma cję
w Ne wark. Bry tyj ski le karz są do wy
w obec no ści eki py fil mo wej i przed -
sta wi cie li pol skie go kon su la tu otwo -
rzył wy do by tą pod wój ną trum nę. Cia -
ło Si kor skie go owi nię te by ło
w woj sko wy koc co świad czy ło o tym,
że zwło ki nie by ły ubra ne w mun dur
woj sko wy sto sow nie do ce re mo nia łu
w po grze bach woj sko wych, lecz zo -
sta ło zło żo ne do trum ny w ta kim sta -
nie w ja kim wy do by to je z wo dy. Po
kil ku go dzin nych oglę dzi nach cia ło
zło żo no w no wej trum nie któ rą opie -
czę to wa no pie czę cia mi kon su lar ny -
mi, prze wie zio no do War sza wy,
a stam tąd do Kra ko wa. 17 wrześ nia
1993 ro ku w obec no ści ów czes ne go
pre zy den ta RP Le cha Wa łę sy i Ry szar -
da Ka czo row skie go – osta t nie go pre -
zy den ta RP na Uchodź stwie, trum na
z cia łem ge ne ra ła Wła dy sła wa Si kor -
skie go spo czę ła w gro bow cu, w kryp -
cie świę te go Le o nar da w ka te drze 
św. Sta ni sła wa i Wa cła wa na Wa we -
lu. 

W 2008 ro ku pro ku ra tu ra z Od dzia -
ło wej Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze -

ciw Na ro do wi Pol skie mu
w Ka to wi cach wszczę ła
śledz two w spra wie „spro -
wa dze nia nie bez pie czeń -
stwa ka ta stro fy w ko mu -
ni ka cji po wietrz nej w dniu
4 lip ca 1943 ro ku w Gi -
bral ta rze w ce lu po zba wie -
nia ży cia pre mie ra i Na -
czel ne go Wo dza Sił
Zbroj nych RP ge ne ra ła
Wła dy sła wa Si kor skie go,
przez co do szło do ka ta -
stro fy sa mo lo tu (…), w wy -
ni ku cze go śmierć po nie -
śli ge ne rał Wła dy sław
Si kor ski i to wa rzy szą cy
mu oby wa te le RP”.

Po wtór na eks hu ma cja
szcząt ków ge ne ra ła i ba da nie zwłok
od by ło się w dniach 25-26 li sto pa da,
a po now ny po chó wek miał miej sce 26
li sto pa da 2008 ro ku w ka te drze na
Wa we lu. Pod ko niec stycz nia 2009 ro -
ku ogło szo no ra port z prze pro wa dzo -
nej sek cji zwłok. Usta lo no, że śmierć
ge ne ra ła na stą pi ła na sku tek ob ra żeń
wie lu na rzą dów w wy ni ku upad ku
z wy so ko ści w chwi li ude rze nia sa mo -
lo tu w wo dę. Ja ko dru gą z moż li wych
przy czyn śmier ci po da no uto nię cie.
Tym sa mym prze cię to wszel kie spe -
ku la cje na te mat spi sko wych te o rii
śmier ci Si kor skie go, wy klu cza jąc hi -
po te zy o wcześ niej szym za strze le niu,
udu sze niu lub otru ciu ge ne ra ła.

Róż ne te o rie 
Na po cząt ku lat 60-tych dy rek tor

roz głoś ni pol skiej Ra dia Wol na Eu ro -
pa Jan No wak-Je zio rań ski, spot kał się
z cze skim pi lo tem Edu ar dem Prcha -
lem któ ry ja ko je dy ny oca lał z ka ta -
stro fy. Dy rek tor ocze ki wał od po wie -
dzi na py ta nie: jak to się sta ło, że pi lot
miał na so bie ka mi zel kę ra tun ko wą,

czy też spa doch ron, dzię ki cze mu prze -
żył. Bry tyj ski ra port te go nie wy jaś -
niał a oczy wi ste by ło, że mu sia ło to
prze szka dzać pi lo to wi w pro wa dze niu
ma szy ny. Prchal w trak cie tej roz mo -
wy za cho wy wał się co naj mniej dziw -
nie, za sła niał się utra tą pa mię ci
w osta t nich chwi lach przed ka ta stro -
fą i po wta rzał cią gle wer sję o za blo -
ko wa niu ste rów (wspo mi nał po la tach
Jan No wak-Je zio rań ski). Pod ko niec
lat sześ ćdzie sią tych ubieg łe go wie ku,
bry tyj ski hi sto ryk Da vid Ir ving wy -
dał pu bli ka cję prze zna czo ną tyl ko
i wy łącz nie dla ów czes ne go pre mie ra
Wiel kiej Bry ta nii0, Ha rol da Wil so na.
Wnio sek koń co wy brzmiał: „nie moż -
na wy klu czyć, iż do ka ta stro fy mog -
ło dojść wsku tek sa bo ta żu”. Da riusz
Ba li szew ski – dzien ni karz od wie lu lat
ba da ją cy ka ta stro fę gi bral tar ską i pró -
bu ją cy wy jaś nić oko licz no ści śmier ci
ge ne ra ła w książ ce „Bran so let ka Zo -
fii” na pi sał: „To był praw do po dob nie
naj dziw niej szy wy pa dek lot ni czy
w dzie jach świa ta. Sa mo lot, na prze -
kór pra wom fi zy ki, miał wy star to wać
z uszko dzo nym ste rem wy so ko ścio -
wym, po czym wo do wać kil ka set me -
trów od brze gu. Za nim za to nął, miał
utrzy my wać się na wo dzie po nad sześć
mi nut, by na stęp nie, ka po tu jąc, mięk -
ko osiąść na dnie. Za ska ku ją ce jest,
że drob ne przed mio ty zna le zio ne po
ka ta stro fie na dnie mo rza no si ły śla -
dy uszko dzeń cha rak te ry stycz nych je -
dy nie dla eks plo zji”. 

W związ ku z nie wy jaś nio ny mi do tej
po ry przy czy na mi ka ta stro fy mno żą
się naj róż niej sze te o rie. We dług nie -
któ rych ba da czy śmierć Si kor skie go
na stą pi ła w wy ni ku za ma chu nad zo -
ro wa ne go przez bry tyj skie służ by spe -
cjal ne przy współ u dzia le so wiec kie go
am ba sa do ra w Gi bral ta rze. In te res
mie li w tym prze de wszyst kim Ro sja -
nie, któ rzy za wszel ką ce nę chcie li
prze jąć wła dzę w Pol sce, co mog ło na -
stą pić po skłó ce niu za chod nich so -
jusz ni ków z Pol ską i do pro wa dze niuKamien pamiatkowy na Powazkach Wojskowych. Źródło: wikimedia.pl
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do sy tu a cji kry zy so wej w pol skich wła -
dzach emi gra cyj nych.

Kra jo braz po li tycz ny 
po śmier ci Si kor skie go 

Śmierć ge ne ra ła Si kor skie go cał ko -
wi cie zmie ni ła po zy cję Pol ski na are nie
mię dzy na ro do wej. Sta lin co raz śmie lej
wy su wał żą da nia ma ją ce cał ko wi cie
zmar gi na li zo wać nasz kraj. Stro na ra -
dziec ka ro bi ła wszyst ko co moż li we, aby
po róż nić Pol skę i jej alian ckich so jusz -
ni ków, a Bry tyj czy kom nie na rę kę by -
ły kłót nie ze Sta li nem, wo le li wi dzieć
w nim so jusz ni ka. Dal sze lo sy Pol ski
po ka za ły, jak śmierć ge ne ra ła Si kor -
skie go osła bi ła na szą po zy cję. Na wie -
le lat sta liś my się za kład ni ka mi ko mu -
niz mu i do mi na cji So wie tów. 

Dla Po la ków wia do mość o śmier ci
Si kor skie go by ła ogrom nym wstrzą -
sem. Ge ne rał, ja ko je den z nie wie lu
po li ty ków, cie szył się au to ry te tem i po -
wa ża niem alian tów. Je go na zwi sko
by ło sym bo lem wal ki, nie złom no ści
i od wa gi. Nie miec ka pro pa gan da jaw -
nie ob wi nia ła o śmierć ge ne ra ła Bry -
tyj czy ków, w co Po la cy nie mo gli i nie
chcie li uwie rzyć. Gdy za bra kło ge ne -
ra ła trze ba by ło wy brać no we go pre -
mie ra Rzą du RP na Uchodź stwie. Zo -
stał nim Sta ni sław Mi ko łaj czyk, zaś
sta no wi sko Na czel ne go Wo dza Sił
Zbroj nych RP ob jął ge ne rał Ka zi mierz
Sos nkow ski.

Do dnia dzi siej sze go nie ma do wo -
dów, że ka ta stro fa gi bral tar ska by ła
za ma chem na ży cie ge ne ra ła. Na pod -
sta wie osta t niej prze pro wa dzo nej eks -
hu ma cji i po da nych wnio sków wy ni -
ka, że był to wy pa dek. Czy w ta kim
wy pad ku moż na z ca łą pew no ścią wy -
klu czyć za mach? Znacz na część hi sto -
ry ków zaj mu ją cych się ba da niem ka -
ta stro fy mó wi wprost, że ist nie ją
do wo dy do tej po ry nie ujaw nio ne. Do -
pie ro w chwi li gdy od taj nio ne zo sta -
ną do ku men ty z ar chi wów bry tyj skich
i ro syj skich, z ca łą pew no ścią bę dzie
moż na stwier dzić czy był to rze czy wi -
ście wy pa dek, czy za mach na pol skie -
go pre mie ra i Na czel ne go Wo dza Sił
Zbroj nych RP. 

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa

 
KOMUNIKAT WYDZIAŁU KONSULARNEGO AMBASADY RP W BRUKSELI 

ZAPISY NA WIZYTY W SPRAWACH PASZPORTOWYCH i PRAWNYCH : 

W związku ze znacznym wzrostem napływu interesantów do naszego urzędu, w celu zapewnienia 
sprawnej obsługi wszystkich przybyłych, Wydział Konsularny wprowadzi z dniem 01.08.2013 r. zapisy 
na spotkania w sprawach paszportowych i prawnych. Osoby zainteresowane załatwieniem spraw z 
tego zakresu powinny zapisywać się poprzez stronę MSZ E-Konsulat: h"p://www.e-konsulat.gov.pl/, 
na spotkania odbywające się w następujących przedziałach czasowych: wtorek, czwartek, piątek w 
godzinach 9:00 do 13:00, w środy w godzinach 13:00 do 18:00.  

W okresie przejściowym, do 31.12.2013 r., w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby które 
zapisały się na spotkanie, pozostali interesanci w miarę istniejących możliwości. Z dniem 01.01.2014 
r. przyjmowani będą tylko interesanci którzy wcześniej zapisali się na wizytę w urzędzie. Pozostałe 
osoby będą przyjmowane tylko w sytuacjach wyjątkowych. 

Jednocześnie informujemy, iż zapisanie się na spotkanie nie jest wymagane w celu uzyskania 
zaświadczenia na przewiezienie zwłok lub szczątków ludzkich do Polski.  

Prosimy o jak najszersze rozpowszechnienie tej informacji, mając nadzieję iż przyczyni się do 
sprawnej obsługi wszystkich interesantów oraz zaoszczędzi Państwu czasu traconego w kolejce w 
urzędzie. 

Wszystkie informacje dot. spraw konsularnych załatwianych w urzędzie znajdują się na stronie 
internetowej Ambasady RP w Brukseli: h"p://www.bruksela.msz.gov.pl/ 

 

 

 

 

 

 

              Wydział Konsularny 
                                                              Ambasady RP w Brukseli 
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Bo ha ter czy zdraj ca?
Ry szard Ku kliń ski po sia dał ogrom -

ną wie dzę o naj pil niej strze żo nych ta -
jem ni cach pań stwo wych. Do sko na le
orien to wał się w pla nach so wiec kiej
stra te gii za a ta ko wa nia Eu ro py Za -
chod niej. Wie dział, że w ta kiej sy tu a -
cji przez Pol skę mia ły by prze jeż dżać
ogrom ne si ły wojsk so wiec kich, aby
prze ła mać ob ro nę NATO. Wie dział
rów nież, że Za chód w od po wie dzi na
agre sję ZSRR do pusz czał moż li wość
uży cia bro ni nu kle ar nej, w wy ni ku
cze go zgi nę ło by kil ka mi lio nów Po la -
ków. W rę ce Ame ry ka nów prze ka zał
pla ny ra dziec kiej bro ni, mię dzy in ny -
mi czoł gu T-72 i ręcz nej ra kie ty prze -
ci wlot ni czej Strie la. Ujaw nił naj waż -
niej sze se kre ty Blo ku Wschod nie go:
spo so by ma sko wa nia stra te gicz nych
obiek tów przez woj sko, lo ka li za cję
trzech naj wię kszych obiek tów woj -
sko wych, plan ob ro ny prze ci wlot ni -
czej Ukła du War szaw skie go, pla ny in -
wa zji na za chód w przy pad ku
wy bu chu III woj ny świa to wej. W ro -
ku 1980 prze słał Ame ry ka nom wy jąt -
ko wo waż ną in for ma cję do ty czą cą pla -
nów wpro wa dze nia w Pol sce sta nu
wo jen ne go.

Ku kliń ski na le żał do naj cen niej -
szych i naj bar dziej utaj nio nych agen -
tów. Je go in for ma cje by ły prze ka zy -
wa ne do rąk włas nych tyl ko pię ciu
naj waż niej szym oso bom w USA w tym
pre zy den to wi. Współ pra co wał z Ame -
ry ka na mi dzie sięć lat i do star czył im
mnó stwo bez cen nych in for ma cji.
Przez ten czas dzia łał w wa run kach
mak sy mal ne go za gro że nia. Wy je chał

z Pol ski do pie ro wte dy, kie dy je mu
i je go ro dzi nie gro zi ło śmier tel ne nie -
bez pie czeń stwo. Osta t ni ra port na pi -
sa ny w Pol sce dla Ame ry ka nów koń -
czył się zda nia mi: Niech ży je Pol ska!
Niech ży je So li dar ność! 

Ucie czka 
Na stał sier pień 1980 ro ku. Po fa li

straj ków, mło dy ro bot nik Lech Wa -
łę sa pod pi sał z rzą dem po ro zu mie nie
na mo cy któ re go na ro dzi ła się So li -
dar ność. Dla Ku kliń skie go był to czas
na dziei na zmia ny, na lep sze ju tro.
Mo zol nie piął się po szczeb lach ka rie -
ry i miał do stęp do naj taj niej szych
ma te ria łów któ re prze ka zy wał Ame -
ry ka nom. Wła dze Związ ku Ra dziec -
kie go roz wście czo ne po ro zu mie niem
rzą du z ro bot ni ka mi przy go to wy wa -
ły zbroj ny od wet. Co raz bar dziej re -
al ne sta wa ły się pla ny wkro cze nia Ar -
mii Czer wo nej do Pol ski w ce lu
opa no wa nia sy tu a cji w kra ju i aresz -
to wa nia przy wód ców związ ko wych.
Ku kliń ski wie dział, że ope ra cja zbroj -
na prze wi dzia na by ła na po czą tek
grud nia i w ob li czu te go nie bez pie -
czeń stwa po pro sił Ame ry ka nów o pil -
ny kon takt. Kil ka dni przed pla no wa -
nym ata kiem, ów czes ny pre zy dent
USA Ji mi Car ter wy dał spe cjal ne

oświad cze nie w któ rym wy ra ził za -
nie po ko je nie sy tu a cją w Pol sce. 

Do rad ca pre zy den ta Zbi gniew Brze -
ziń ski, nie o fi cjal nie pro wa dził roz mo -
wy ze stro ną ra dziec ką gro żąc do tkli -
wy mi san kcja mi gos po dar czy mi
i po li tycz ny mi. ZSRR wy co fał się ze
swo ich pla nów, ale nie zre zy gno wał.
Le o nid Breż niew na ka zał stro nie pol -
skiej opra co wa nie pla nów wpro wa -
dze nia sta nu wo jen ne go. W szta bie
ge ne ral nym, bę dą cym na usłu gach
ZSRR, już wie dzia no, że po śród ofi -
ce rów jest zdraj ca, agent ob ce go wy -
wia du. Na taj nym spot ka niu we
wrześ niu 1981 ro ku ge ne rał Kisz czak
po wie dział: „Mosk wa jest roz wście -
czo na, że in for ma cje oma wia ne na po -
sie dze niach Biu ra Po li tycz ne go już
po 24 go dzi nach do cie ra ją do So li dar -
no ści (…) Zwią zek znał na wet szcze -
gó ły wpro wa dze nia sta nu wo jen ne -
go, włącz nie z je go kryp to ni mem
„Wios na” (…) Do szło do gi gan tycz ne -
go prze cie ku”. Puł kow nik wie dział,
że zbli ża się ko niec je go dzia łal no ści.
O moż li wo ści wpro wa dze nia sta nu
wo jen ne go po in for mo wa nych by ło za -
led wie kil ka osób. Zna lazł się na li -
ście po dej rza nych. 

Paź dzier nik 1981 ro ku. Sy tu a cja
wo kół Ku kliń skie go sta wa ła się co raz

Znani nieznani
czyli ciekawe fakty z życia wielkich Polaków
Bohater czy zdrajca cz 2.
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bar dziej go rą ca. Li czył się z aresz to -
wa niem, ale za cho wy wał sto ic ki spo -
kój. Trze cie go li sto pa da 1981 ro ku
przy go to wał wia do mość dla Ame ry -
ka nów: „Je stem w bez na dziej nym po -
ło że niu, mo gę być aresz to wa ny w każ -
dej chwi li i je stem go tów sko rzy stać
z wa szej po mo cy, ale tyl ko pod wa -
run kiem, że rów nież mo ja ro dzi na zo -
sta nie ewa ku o wa na z Pol ski”. Ufał
w spraw ność ame ry kań skich służb
spe cjal nych i miał na dzie ję, że wraz
z ro dzi ną zo sta nie bez piecz nie wy wie -
zio ny z kra ju.

Od pew ne go cza su był pod sta łą ob -
ser wa cją ko mu ni stycz nych służb wy -
wia dow czych, więc zre a li zo wa nie 
ewa ku a cji przy go to wa nej przez Ame -
ry ka nów by ło wy jąt ko wo trud ne. Spo -
sob ność nad a rzy ła się w trak cie przy -
ję cia w am ba sa dzie ra dziec kiej z oka zji
rocz ni cy ko mu ni stycz nej re wo lu cji.
Spot ka nia w am ba sa dzie by ły za kra -
pia nie du żą ilo ścią al ko ho lu i ten fakt
sprzy jał Ku kliń skie mu. Wzno sił ko -
lej ne to a sty z ra dziec ki mi dy gni ta rza -
mi stwa rza jąc tym sa mym ba rie rę mię -
dzy nim a SB, gdyż pol skie służ by nie
śmia ły na wet tknąć ra dziec kich to wa -
rzy szy. W tym sa mym cza sie je go żo -
na i sy no wie cze ka li u zna jo me go na
war szaw skiej Sa skiej Kę pie na trans -
port zor ga ni zo wa ny przez CIA. Oko -
ło pół no cy, gdy to wa rzy stwo by ło już
moc no pod chmie lo ne, ko rzy sta jąc
z nie u wa gi gos po da rzy Ku kliń ski opu -
ścił ra dziec ką am ba sa dę. On i je go bli -
scy roz pły nę li się we mgle.

Spo sób w ja ki wraz z ro dzi ną opu -
ścił Pol skę, przez dłu gi czas nie był
zna ny opi nii pu blicz nej. Z od taj nio -
nych do ku men tów wia do mo, że żo na
i sy no wie do tar li do am ba sa dy ame -
ry kań skiej w War sza wie. Wsie dli do
fur go net ki wy peł nio nej róż ny mi pu -
dła mi, meb la mi i przed mio ta mi na le -
żą cy mi do am ba sa dy. Sa mo chód miał
sta tus trans por tu dy plo ma tycz ne go
i zgod nie z umo wa mi mię dzy na ro do -
wy mi nie wol no go by ło za trzy mać ani
prze szu kać. Gdy au to wraz z pa sa że -
ra mi zna laz ło się we Fran kfur cie nad
Me nem (daw niej Niem cy Za chod nie),
ro dzi na puł kow ni ka by ła już bez piecz -
na. On sam zo stał wy wie zio ny z kra -
ju osob no.

Wła dze PRL-u okrzyk nę ły go zdraj -
cą. 23 ma ja 1984 ro ku Sąd War szaw -
skie go Okrę gu Woj sko we go ska zał
Ry szar da Ku kliń skie go na ka rę śmier -
ci za „dez er cję i zdra dę” i za rek wi ro -
wał je go mie nie. Sześć lat póź niej, na
pod sta wie ogło szo nej am ne stii, ka ra
śmier ci zo sta ła za mie nio na na 25 lat
wię zie nia. W ma ju 1995 ro ku Iz ba Woj -
sko wa Są du Naj wyż sze go uchy li ła wy -
rok 25 lat wię zie nia, przy wró ci ła Ku -
kliń skie mu sto pień puł kow ni ka,
a pro ku ra tu rze na ka za ła uzu peł nić

do ku men ta cję. Jed nak rok póź niej po -
now nie pod ję to śledz two w je go spra -
wie i ro ze sła no za nim li sty goń cze.
Śledz two umo rzo no do pie ro w 1997
ro ku na sku tek na ci sków stro ny ame -
ry kań skiej. Pro ku ra tu ra uzna ła, że
„po dej mu jąc współ pra cę z wy wia dem
ame ry kań skim Ku kliń ski dzia łał
w sta nie wyż szej ko niecz no ści”.

Emi gra cja 
W Sta nach Zjed no czo nych puł kow -

nik zna lazł się na krót ko przed wpro -
wa dze niem w Pol sce sta nu wo jen ne -
go. Pod zmie nio nym na zwi skiem
miesz kał w oko li cach Wa szyn gto nu
i pra co wał ja ko do rad ca Pen ta go nu
do spraw Eu ro py Wschod niej. Był
pod sta łą ochro ną CIA. Ra dziec kie
i pol skie służ by wy wia dow cze przez
dłu gi okres mia ły na dzie ję, że uda
się po rwać Ku kliń skie go lub go za -
mor do wać. Nie uda ło się. Za to w nie -
wy jaś nio nych do tąd oko licz no ściach
zgi nę li obaj sy no wie puł kow ni ka.
W syl we stro wą noc 1993/94 Bo gdan
Ku kliń ski (młod szy syn) wy pły nął
z ko le gą jach tem. Póź niej straż przy -
brzeż na zlo ka li zo wa ła jacht lecz ciał
dwój ki mło dych lu dzi nie od na le zio -
no do dzi siaj. We dług ofi cjal nej wer -
sji syn puł kow ni ka „za gi nął bez śla -
du pod czas mor skie go rej su”.
W sierp niu 1994 na te re nie kam pu -
su uni wersyteckiego w Phoe nix, na
oczach świad ków, roz pę dzo ny sa mo -
chód ude rzył w prze cho dzą ce go czło -
wie ka. Mło dzie niec upadł, a te re no -
we au to prze je cha ło jesz cze dwa ra zy
po bez wład nym cie le. To był dru gi
syn Ku kliń skie go – Wal de mar.

Spraw ców nie wy kry to. W od na le zio -
nym póź niej sa mo cho dzie nie by ło
żad nych od ci sków pal ców. Bar dzo
praw do po dob ne jest to, że obaj sy no -
wie puł kow ni ka pa dli ofia rą ze msty
ra dziec kiej KGB lub pol skiej SB.
Z ame ry kań skiej per spek ty wy oce na
dzia łal no ści Ku kliń skie go jest pro -
sta: „Je go dzia łal ność by ła wy mie -
rzo na prze ciw ko ZSRR, któ ry był bez -
praw nym oku pan tem Pol ski. Sam
zgło sił się z ofer tą współ pra cy i ni -
gdy nie wziął od nas na wet do la ra.
W imię wol no ści wal czył z so wiec kim
im pe rium zła i jest bo ha te rem”.

Re ha bi li ta cja 
Przez la ta, po mi mo sta rań wie lu śro -

do wisk, nic w spra wie Ku kliń skie go
się nie zmie ni ło. Prze ło mem oka zał
się rok 1977. W związ ku ze sta ra nia -
mi Pol ski o przy ję cie do NATO spra -
wa na bra ła mię dzy na ro do we go zna -
cze nia. Co raz głoś niej wy ra ża ła też
swo je zda nie opi nia pu blicz na. 

7 ma ja te go sa me go ro ku Ra da Mia -
sta Kra ko wa przy zna ła Ry szar do wi
Ku kliń skie mu ho no ro we oby wa tel -
stwo „za wiel kie za słu gi w wal ce o nie -
po dleg łość Pol ski”. Pre zy dent Kra ko -
wa i Ra da Mia sta wy stą pi li for mal nie
do pro ku ra tu ry woj sko wej aby ze
wzglę du na przy jazd puł kow ni ka do
Kra ko wa, pro ku ra tu ra „na tych miast
i pil nie umo rzy ła po stę po wa nie prze -
ciw ko ofi ce ro wi woj ska Pol skie go
w NATO, al bo wiem to, co by ło ka ra -
ne śmier cią w epo ce ko mu ni stycz nej
to ta li ta ryz mu PRL, jest obec nie ra cją
sta nu Rzecz pos po li tej Pol skiej”. Jed -
nak pro ku ra tu ra woj sko wa od mó wi -

Pułkownik Kuklinski razem z Papieżem Janem Pawłem II.
Źródło: http://ewastankiewicz.files.wordpress.com/

Grób pułkownika Ryszarda Kuklińskiego na warszawskim
Cmentarzu Komunalnym (dawnym wojskowym) na
Powązkach. Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/
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ła umo rze nia. 17 wrześ nia 1997 ro -
ku, do kład nie w rocz ni cę so wiec kiej
agre sji na Pol skę, puł kow nik Ry szard
Ku kliń ski zo stał zre ha bi li to wa ny.

Opi nie 
Ame ry kań ska opi nia pu blicz na od

wie lu lat na bie żą co in for mo wa na by -
ła o za słu gach Ku kliń skie go. W 1992
ro ku „Was hin gton Post” po dał: „dzia -
ła jąc z wiel kim na ra że niem włas ne go
bez pie czeń stwa, bez za pła ty, Ku kliń -
ski prze ka zał USA ogó łem po nad 35
ty się cy stron do ku men tów do ty czą -
cych głów nie sił zbroj nych oraz pla -
nów ope ra cyj nych ZSRR i państw
Ukła du War szaw skie go”.

Dy rek tor Cen tral nej Agen cji Wy wia -
dow czej Ro bert Ga tes w swo jej książ -
ce „From the Sha dows” na pi sał: „Pol -
ski puł kow nik Ku kliń ski był jed nym
z naj cen niej szych, a na wet naj cen niej -
szym na szym źró dłem in for ma cji w ca -
łym blo ku so wiec kim. Prze ka zał Sta -
nom Zjed no czo nym po nad 30 ty się cy
naj taj niej szych do ku men tów Ar mii
So wiec kiej, w tym o zna cze niu stra -
te gicz nym, co poz wo li ło uprze dzić
agre syw ne za mia ry Krem la”.

Naj bliż szy do rad ca pre zy den ta Re -
ga na – pro fe sor Ri chard Pi pes, po wie -
dział: „Ku kliń skie mu cho dzi ło o to,
aby ura to wać włas ną Oj czyz nę (…)
Ku kliń ski nie tyl ko miał pra wo, ale
i obo wią zek do ko nać tej „zdra dy” na
rzecz swo jej Oj czyz ny”.

Ry szard Ka czo row ski – osta t ni Pre -
zy dent RP na Uchodź stwie stwier dził:
„Puł kow nik Ry szard Ku kliń ski w ob -

ro nie ho no ru Woj ska Pol skie go po -
świę cił ży cie swo je i swo jej ro dzi ny
(…) Dla te go po stać i czyn puł kow ni -
ka Ku kliń skie go sta no wi dla nas oraz
przy szłych po ko leń ref lek sję i przy -
kład, jak sta wiać in te res Oj czyz ny
– po nad wszyst kie in ne”.

Pre zy dent Sta nów Zjed no czo nych
Ro nald Re a gan nad ał puł kow ni ko wi
Ry szar do wi Ku kliń skie mu oby wa tel -
stwo ame ry kań skie, a tak że sto pień
puł kow ni ka Ar mii Sta nów Zjed no czo -
nych, co by ło wy da rze niem bez pre -
ce den su od cza sów Ka zi mie rza Pu ła -
skie go i Ta de u sza Koś ciusz ki.

W Pol sce 
Do Pol ski przy je chał do pie ro w 1998

ro ku. To wa rzy szy ła mu wy jąt ko wo sil -
na ochro na Biu ra Ochro ny Rzą du, po -
rów ny wal na z ochro ną Ja na Pa wła II
w cza sie wi zyt w Pol sce. Część pol -
skie go spo łe czeń stwa wi ta ła go jak
bo ha te ra, część jak zdraj cę. W War -
sza wie spot kał się z ów czes nym pre -
mie rem Je rzym Buz kiem, a tak że
z Mar szał ka mi Sej mu i Se na tu.
W Gdań sku i Kra ko wie przy jął ho no -
ro we oby wa tel stwa tych miast. Wziął
udział w spe cjal nych mszach ce le bro -
wa nych przez kar dy na ła Ma char skie -
go i ar cy bi sku pa Go cłow skie go. 
Pod czas spot ka nia w Kra ko wie po wie -
dział: „uwa żam się za zwy kłe go żoł -
nie rza Rzecz pos po li tej, któ ry nie do -
ko nał ni cze go, co wy kra cza ło by po za
świę ty obo wią zek słu że nia swo jej Oj -
czyź nie w po trze bie”. Pol skę od wie -
dził jesz cze dwa ra zy przy go to wu jąc

się do po wro tu na sta łe. Wy po sa żał
miesz ka nie na Żo li bo rzu, ale nie zdą -
żył z prze pro wadz ką. Zmarł w 2004
ro ku w Tar no wie. Miał 74 la ta. Je go
pro chy (i star sze go sy na Wal de ma ra)
spo czę ły w Alei Za słu żo nych na Cmen -
ta rzu Woj sko wym na Po wąz kach
w War sza wie. 

Puł kow nik Ry szard Ku kliń ski na -
zy wa ny by wa „Osta t nim Żoł nie rzem
Wy klę tym przez PRL”. Na je go te mat
krą żą róż ne opi nie. Jed ni mó wią:
zdraj ca, in ni – bo ha ter. Fak tem jest,
że przez wie le lat, tak jak wszy scy po -
zo sta li woj sko wi pra co wał na rzecz
ko mu ni stycz ne go re żi mu. Moż na po -
tę piać je go współ pra cę z PRL-em za -
po mi na jąc, że cią gle jesz cze ży ją in -
ni, któ rzy otrzy mu ją te raz so wi te
eme ry tu ry. Wie lu twier dzi, iż Ku kliń -
ski wi dział ra cję sta nu Pol ski nie z per -
spek ty wy uni żonego słu gi ko mu ni -
stycz ne go re żi mu, lecz wy ka zał się
wiel ką od wa gą po dej mu jąc współ pra -
cę z wy wia dem ame ry kań skim.

Pre zy dent Lech Ka czyń ski po wie -
dział: „Gdy roz po czy nał swo ją mi sję
ra to wa nia Pol ski, so wiec kie im pe rium
by ło w ofen sy wie. Gdy wy da wa ło się,
że to im pe rium za wład nie Eu ro pą
i świa tem, Puł kow nik roz po czął swo -
ją sa mot ną wal kę i od niósł zwy cię -
stwo. Gdy by so wiec kie im pe rium 
ru szy ło na Eu ro pę – Pol ska prze sta -
ła by ist nieć. I to jest mia ra za sług puł -
kow ni ka Ku kliń skie go. – Je steś my.
Wciąż ma my nie za ła twio ne ra chun ki
krzywd, ale je steś my”…

HHaann  nnaa  KKoorrcczz
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Rocz ny ur lop po uro dze niu
dziec ka

Sejm RP uchwa lił no we li za cję ko -
dek su pra cy i wpro wa dził usta wę
wpro wa dza ją cą rocz ny ur lop po uro -
dze niu dziec ka. Por tal pra wo.pl in for -
mu je, że za usta wą gło so wa ło 409 po -
słów, nikt nie był prze ciw, nikt
rów nież nie wstrzy mał się od gło su.
Usta wa we szła w ży cie 17 czer wca i od
te go dnia wszyst kim ro dzi com dzie ci
uro dzo nych po 31 grud nia 2012 ro -
ku, przy słu gi wać bę dzie 20 ty god ni
ur lo pu ma cie rzyń skie go, w tym 14 za -
re zer wo wa nych tyl ko dla mat ki.
Po nad to sześć ty god ni ur lo pu do dat -
ko we go i 26 ty god ni ur lo pu ro dzi ciel -
skie go. Z do dat ko we go oraz ro dzi ciel -
skie go ur lo pu ko rzy stać bę dą mo gli
za rów no mat ka jak i oj ciec dziec ka.
Wy dłu żo ny płat ny ur lop obej mie nie
tyl ko ro dzi ców za trud nio nych na eta -
tach, ale tak że tych pra cu ją cych na
umo wach zle ce niach i sa mo za trud nio -
nych. Za si łek ma cie rzyń ski bę dzie wy -
no sił 100% wy na gro dze nia przez pier -
wsze 26 ty god ni i 60% przez ko lej nych
26 ty god ni. 

pprraa  wwoo..ppll

Kie row cy bez pra wa ja zdy 
W „Rzecz pos po li tej” mo że my prze -

czy tać, że na pol skich dro gach moż -
na spot kać wie lu kie row ców bez waż -
ne go pra wa ja zdy jak rów nież ta kich,
któ rzy ta kie go do ku men tu ni gdy nie
mie li. W ro ku ubieg łym po li cja przy -
ła pa ła po nad 31 ty się cy nie le gal nych
kie row ców. Z da nych Ko men dy Głów -
nej Po li cji wy ni ka, że po nad 80 pro -
cent z nich ni gdy nie zda ło eg za mi -
nu na pra wo ja zdy. Po li cja twier dzi,
że rze czy wi sta ska la zja wi ska jest
o wie le wię ksza. We dług nie o fi cjal -
nych da nych, ta kich kie row ców mo -
że być po nad pół mi lio na. Ka ra ja ką
ewen tu al nie mo że po nieść przy ła pa -
ny przez po li cję nie le gal ny kie row ca
to za led wie 500 zło tych man da tu, su -
ro wsza ka ra do trzech lat wię zie nia
gro zi za na ru sze nie są do we go za ka -
zu. 

„„RRzzeecczz  ppooss  ppoo  llii  ttaa””

Po ło wa pol skich po li cjan tów
to in wa li dzi 

„Rzecz pos po li ta” in for mu je, że co
dru gi po li cyj ny eme ryt jest in wa li -
dą. Za da je jed no cześ nie py ta nie: czy
jest to efekt wy nisz cza ją cej pra cy,
czy też do bry spo sób na wyż szą eme -

ry tu rę? Ga ze ta ze bra ła da ne w re sor -
tach mun du ro wych z któ rych wy ni -
ka, że po ło wa dzi siej szych eme ry tów
po sia da rów no cześ nie pra wo do
otrzy my wa nia ren ty in wa lidz kiej. 
Aż 74 ty sią ce po li cyj nych eme ry tów
ma orze czo ną nie peł no spraw ność.
Wpraw dzie w pol skim pra wie nie ma
moż li wo ści wy pła ca nia jed no cześ nie
obu świad czeń, ale orze cze nie o in -
wa lidz twie pod no si pro cen to wo eme -
ry tu rę aż o 15 pro cent. Dzie je się tak
na wet w przy pad ku III gru py in wa -
lidz kiej, czy li nie zbyt du żej nie peł -
no spraw no ści. Dzien nik wy li cza, że
eme ryt – po li cjant któ ry prze pra co -
wał w czyn nej służ bie 24 la ta bę dąc
jed no cześ nie na ren cie in wa lidz kiej
otrzy mu je z te go ty tu łu o 600 zło -
tych wię cej każ de go mie sią ca. Dy -
rek tor Za kła du Eme ry tal no –Re-
n to we go Mi ni ster stwa Spraw We -
wnętrz nych przy znał, że co ro ku
ogól na kwo ta wy pła ca na po li cyj nym
eme ry tom ze świad cze nia mi in wa -
lidz ki mi roś nie o oko ło 30 mi lio nów
zło tych w sto sun ku do ro ku po przed -
nie go. Ga ze ta py ta, czy rze czy wi ście
aż ta ka ilość po li cjan tów jest jed no -
cześ nie ren ci sta mi i czy nie jest to
cza sem do sko na ła stra te gia na wy -
cią gnię cie od pań stwa do dat ku do
eme ry tu ry.

„„RRzzeecczz  ppooss  ppoo  llii  ttaa””

Ban ko ma ty z eu ro 
Eu ro net wpro wa dza do ban ko ma -

tów w Pol sce no wą fun kcję – moż li -
wość wy pła ty go tów ki w eu ro. Przed -
sta wi cie le fir my po in for mo wa li, że
w pier wszym eta pie usłu ga zo sta nie
uru cho mio na w 220 wy bra nych pun -
ktach na te re nie War sza wy, a na stęp -
nie roz sze rzo na na ca ły kraj. Mak sy -
mal nie z ban ko ma tu bę dzie moż na
pod jąć dwa ty sią ce eu ro. Kurs ma być
bar dzo ko rzyst ny dla klien tów, atrak -
cyj niej szy od ofe ro wa ne go przez kan -
to ry wy mia ny wa lut, a tak że jed no li -
ty w każ dym z ban ko ma tów sie ci
Eu ro net. 

„„WWiiaa  ddoo  mmoo  śśccii  JJee  ddyynn  kkii””

Pol skie szpi ta le 
do zam knię cia?

Dzien nik „Ga ze ta praw na” pi sze
o sta nie pol skich szpi ta li. Wię kszość
z nich po trze bu je na tych mia sto we go
re mon tu, w prze ciw nym ra zie cze ka
je zam knię cie. Tyl ko do 2030 ro ku na
mo der ni za cję pla có wek służ by zdro -
wia bę dzie trze ba wy dać pra wie 60 mi -
liar dów zło tych, po nie waż oko ło 60%
pla có wek za rzą dza nych przez sa mo -
rzą dy ma od 40 do 100 lat. We dług
eks per tów, w znacz nej czę ści szpi ta li

Prze gląd pra sy pol skiej



nie op ła ca się prze pro wa dzać re mon -
tów. Le piej je zam knąć lub zmie nić ich
prze zna cze nie, a pla ców ki me dycz ne
bu do wać od pod staw. Prob lem po le ga
jed nak na bra ku pie nię dzy na ten cel
w re sor cie zdro wia i w sa mo rzą dach,
w związ ku z czym wie le szpi ta li znik -
nie z pol skie go kra jo bra zu. 

„„RRzzeecczz  ppooss  ppoo  llii  ttaa””

Przed się bior cy ubo że ją 
Głów ny Urząd Sta ty stycz ny opub li -

ko wał da ne do ty czą ce płyn no ści i sta -
bil no ści pol skich firm. Uzy ska ny przez
nie wy nik fi nan so wy net to w pier -
wszym kwar ta le te go ro ku spadł
o 25,2 pro cent w sto sun ku do ro ku
ubieg łe go. Ich przy cho dy spa da ją,
nato miast kosz ty wca le nie są niż sze.
Spa dła tak że ilość firm któ re osią gnę -
ły zysk net to – wy ka za ło go za led wie
61,6% firm. Dzien nik „Uwa żam Rze”
po da je, iż o co raz gor szej sy tu a cji pol -
skich firm świad czą wszyst kie naj waż -
niej sze wskaź ni ki eko no micz no – fi -
nan so we. Nie po ko ją ce da ne do ty czą
wię kszo ści sek to rów, ale naj go rzej jest
w gór nic twie, usłu gach ga stro no micz -
nych, ho te lar stwie oraz dzia łal no ści
na u ko wej i tech nicz nej. Ga ze ta do da -
je, że na tak fa tal ną kon dy cję firm
skła da ją się (oprócz kry zy su gos po -
dar cze go) wy so kie kosz ty czy li wy na -
gro dze nia, po dat ki i op ła ty. Po pra wa
na pol skim ryn ku ma na stą pić na prze -
ło mie 2013/14 ro ku, ale ile pol skich
firm prze trwa ten cięż ki okres nie wia -
do mo. 

„„UUwwaa  żżaamm  RRzzee””

No wa tor ski prze szczep 
„Wprost” pi sze o wy jąt ko wej ope ra -

cji prze pro wa dzo nej w Cen trum On -
ko lo gii w Gli wi cach. Wy ko na no pier -
wszy w Pol sce prze szczep twa rzy
i jed no cześ nie pier wszy na świe cie tak
zwa ny pil ny, czy li ra tu ją cy ży cie. Pa -
cjen tem był 33 – let ni męż czyz na któ -
re mu ma szy na do cię cia ka mie ni 
am pu to wa ła wię kszą część twa rzo -
czasz ki. Ope ra cja trwa ła 27 go dzin,
a 11 chi rur gów z po mo cą ane ste zjo -
lo gów, in stru men ta riu szek i pie lę -
gnia rek wy ko ny wa ło jed no cześ nie
wie le czyn no ści. Prze szczep – bar dzo
roz leg ły i zło żo ny – przy jął się zna ko -
mi cie, a ope ra cja za koń czy ła się peł -
nym suk ce sem. Pa cjent po wo li wra -
ca do zdro wia i cho ciaż do koń ca ży cia
za leż ny bę dzie od le ków im mu no su -
pre syj nych (że by or ga nizm nie od rzu -
cił prze szcze pu), bę dzie mógł nor mal -
nie od dy chać, jeść a mo że i pra co wać.

„„WWpprroosstt””

Miesz ka nie dla Mło dych 
Tak na zy wa się no wy rzą do wy pro -

gram, któ ry ma po móc ku pić mło dym
lu dziom pier wsze miesz ka nie. Pro jekt
usta wy przy go to wa nej przez re sort
trans por tu, bu dow nic twa i gos po dar -
ki mor skiej przy ję ła właś nie Ra da Mi -
ni strów. Pro gram jest prze wi dzia ny
na okres pię ciu (2014 – 2018) lat i ma
za stą pić „Ro dzi nę na swo im”. Prze -
zna czo ny jest dla osób do 35 ro ku ży -
cia – mło dych mał żeństw, osób sa mot -
nie wy cho wu ją cych dzie ci i sin gli,
a wspar ciem ma być jed no ra zo wa do -
pła ta w wy so ko ści 10-15 pro cent war -
to ści miesz ka nia. Dla mo de lu ro dzi -

ny 2+3 pro jekt usta wy prze wi du je do -
dat ko wą po moc fi nan so wą w po sta ci
spła ty czę ści kre dy tu. Jed nym z wa -
run ków uzy ska nia rzą do we go wspar -
cia jest od po wied ni me traż miesz ka -
nia. Nie mo że być on wię kszy niż 75
me trów kwa dra to wych z tym, że do -
fi nan so wa niem bę dzie ob ję ty me traż
do mak sy mal nie 50 me trów kwa dra -
to wych. We dług rzą do wych pro gnoz,
w cza sie fun kcjo no wa nia pro gra mu
mo że z nie go sko rzy stać oko ło 115 ty -
się cy mło dych lu dzi. 

ppooll  sskkiiee  rraa  ddiioo..ppll

Zgo da koś cio ła na re gu la cje
in vi tro 

Prze wod ni czą cy Epi sko pa tu Pol ski
ar cy bi skup Jó zef Mi cha lik w roz mo -
wie z „Rzecz pos po li tą” za de kla ro wał,
że Koś ciół „bę dzie szu kał po ro zu mie -
nia w spra wie ure gu lo wa nia kwe stii
in vi tro w Pol sce, po nie waż na wet złe
pra wo jest lep sze niż je go brak”. Ga -
ze ta do da je, że obec nie po wyż sza me -
to da nie jest re gu lo wa na w na szym
kra ju żad ny mi prze pi sa mi. In for mu -
je rów nież, że od lip ca bie żą ce go ro -
ku me to da za płod nie nia in vi tro bę -
dzie współ fi nan so wa na z bu dże tu
pań stwa w ra mach spe cjal ne go pro -
gra mu uru cho mio ne go przez re sort
zdro wia. W związ ku z tym, że do tej
po ry w sej mie nie ma zgod no ści co do
od po wied niej tre ści usta wy, do raź nie
spra wa zo sta ła roz wią za na prze pi sa -
mi wpro wa dzo ny mi przez Mi ni ster -
stwo Zdro wia. 

„„RRzzeecczz  ppooss  ppoo  llii  ttaa””

Rząd wal czy z bez ro bo ciem 
„Ga ze ta Wy bor cza” in for mu je, że rząd

ma przy jąć pro jekt usta wy na mo cy
któ rej pol skie fir my za gro żo ne ban -
kruc twem bę dą mog ły otrzy mać od
pań stwa po moc fi nan so wą. Wa run kiem
uzy ska nia wspar cia bę dzie po wstrzy -
ma nie się od zwal nia nia pra cow ni ków,
pra co daw ca za miast zwal niać po wi nien
ob ni żyć pra cow ni ko wi pen sje do 1,6
ty się cy zło tych z cze go 1,1 tys. za pła -
ci rząd. Tak zwa na usta wa an ty kry zy -
so wa nad któ rą pra cu je rząd, ma ogra -
ni czyć i po wstrzy mać wzrost
bez ro bo cia. O po moc fi nan so wą bę dą
mog ły sta rać się fir my któ rych spa dek
sprze da ży pro duk tów wy no si 15%,
oraz nie ma ją za leg ło ści w op ła ca niu
skła dek zu sow skich i pła ce niu po dat -
ków. Fir ma któ ra po moc rzą do wą
otrzy ma, nie bę dzie mog ła też zwol nić
pra cow ni ków przez trzy mie sią ce od
mo men tu za prze sta nia po bie ra nia po -
mo cy od pań stwa. 

„„GGaa  zzee  ttaa  WWyy  bboorr  cczzaa””
Opra co wa ła:

KKaa  ttaa  rrzzyy  nnaa  FFrraann  kkooww  sskkaa
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QU
ALITY OF SERVICE

Tak wspólnie
z Wami

świętowaliśmy
Dzień Dziecka
w Mortsel...

W czasie trwania imprezy na scenie królowały występy
taneczne i nie tylko zespołu „Children of Europe”.
Mogliśmy także posłuchać polskich przebojów (młodszych
i trochę starszych) w wykonaniu zespołu Heaven

Mogły przy stoisku sponsora głównego „Quality of
Service” wykonać chorągiewkę z naszym logo, łowić
rybki…

Dla wszystkich dzieci przewidzielismy mnóstwo atrakcji
– miały do wyboru 3 zamki do skakania i zjeżdżalnie....
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Quality of Service
Osystraat 9, Antwerpia

Brakuje ci kilku godzin i szukasz dodatkowych klientów?
- U nas ich znajdziesz.

Paniom ze swoimi klientami pomagamy znaleźć dodatkową pracę, a ponadto oferujemy:

l atrakcyjne wynagrodzenie
l czeki żywnosciowe od pierwszego dnia pracy
l wszystkie świadczenia socjalne (ubezpieczenie zdrowotne, premię na koniec roku, wakacyjne,...)
l roczny abonament komunikacji miejskiej
l pomoc w sprawach administracyjnych
l rozliczenia podatkowe
l informujemy o prawie do urlopów okolicznościowych (wychowawczego, edukacyjnego, seniora

i innych) oraz pomagamy w dopełnieniu formalności
l respektujemy prawa pracownika i przepisy
l miłą i rzetelną obsługę

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem 0485/816.960 

Dzięki sponsorowi głównemu wśród publiczności
rozlosowane były telefony komórkowe Samsung oraz tablet
Samsung.

Wszystkie Panie zatrudnione w firmie Quality of Service
wzięły udział w losowaniu wielu cennych nagród oraz wraz
z rodzinami zostały zaproszone na pysznego grila i
słodkości....
Niech żałuje kto nie dotarł i nie bawił się z nami! 
Pogoda dopisała - słoneczko świeciło przez cały dzień a
każdy (duży, mały i jeszcze mniejszy) na pewno znalazł coś
dla siebie.....         Do zobaczenia w przyszłym roku!

Oraz jeść bez umiaru kolorową watę cukrową i słodkości! 
Dla chętnych było też malowanie twarzy, zajęcia z
recyklingu, występy clownów....
Po wyczerpującym dniu każde dziecko mogło zgłosić się
do stoiska „Quality of Service” aby otrzymać nagrodę-
niespodziankę!
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„An twer pia po pol sku” 
vo or on ze 

ne der lan dsta li ge vrien den

Nieuws Gdansk– National Geographic
In de Engelse uitgave van National Geographic Traveller

(april/mei 2013) kregen lezers de kans om 6 Europese havens
te bezoeken, die je moet gezien hebben. Naast Tallinn en La
Valette, is ook Gdansk één van de bestemmingen!

„Oude Stad, nieuwe energie”, dat is de titel van het deel van
het artikel dat gaat over Gdansk, een tussentitel die boekdelen
spreekt. De auteurs onderstrepen het feit dat de geschiedenis
alomtegenwoordig is in het stadsbeeld, net als in de gedachten
van de stedelingen. Ze vermelden de meest gekende plekjes en
vertellen de legende van de likeur Goldwasser. Windsurfen en
kitesurfen krijgen veel aandacht, net als de uitgaansmogelijkheden
in de buurt van Sopot. De aandacht wordt ook getrokken naar het
feit dat elk jaar 29 internationale cruiseschepen aanmeren in
Gdansk.

National Geographic Traveller is maar een titel die reizigers laat
kennismaken met deze sublieme havenstad. Eerder al bevond
Gdansk zich tussen de 40 aan te raden steden van The New York
Times. Reisgids Lonely Planet zet Gdansk ook bovenaan de lijst
van te bezoeken plaatsen in Polen.

Galiny – het platteland en de geschiedenis van een
landhuis

Het landhuis Galiny is prachtig gelegen tussen de heuvels van
het Mazurische platteland. Rond het schitterend gerenoveerde paleis
liggen een park, weides, bossen en meren. Beslist één van de
charmantste verblijfplaatsen van Mazurië.

Het landhuis Galiny is prachtig gelegen tussen de heuvels van
het mooie Mazurische platteland. Rond het schitterend gerenoveerde
paleis van de 16-de eeuw ligt een park van 200 hectare, met
daarnaast nog eens 200 hectare wieden en graslanden, waar hun
eigen paarden grazen. Je kunt er gerust vertrekken voor een hele
dag ruitertocht langs de meren en in de weidse bossen in de omgeving.
’s Avonds geniet je van een heerlijke maaltijd bij de open haard of
een kampvuur, om de onvergetelijke indruk van dit bijzonder charmante
hotel te vervolledigen.

Bekijk het zelf op: www.palac-galiny.pl

Opening van het Museum van de Joden 
in Warschau

In april 2013 opende in Warschau het Museum van de
Geschiedenis van de Joden van Polen. Dat museum is gewijd aan
het Joodse erfgoed in Polen en aan de culturele en economische
invloed van deze natie gedurende een 1000-tal jaar. Het is het
eerste museum in Centraal Europa dat gaat over de volledige
geschiedenis van de Joden in Polen.

Het museum is gebouwd op de plaats van het Joodse getto
tijdens de Tweede Wereldoorlog en tegenover het Monument voor
de Helden van de opstand van het getto. Zo vormen museum en
monument een symbolische ruimte op de plek waar eigenlijk voor
de oorlog een levendige Joodse wijk lag. Terwijl het monument een
herinnering is aan hoe vele Joden omkwamen en een punt van
reflectie, is het museum een herinnering aan hoe ze leefden en
daarmee een brug tussen eeuwen, continenten en volkeren. Er
binnengaan is een stukje op reis gaan in de buitengewone wereld
van de cultuur van de Poolse Joden, die in tegenstelling tot wat het
soms lijkt, helemaal niet tot het verleden behoort. Deze cultuur, die
deel uitmaakt van de Poolse cultuur, is millenia geleden begonnen
en duurt nog steeds voort. Het ultramoderne gebouw van het
musuem is ontworpen door de Finse architecten, Rainer Mahlamaeki
et Ilmar Lahdelma. De sobere buitenkant verwijst naar de
geometrische vorm van het monument van de Helden van de Opstand
van het Getto. Het gebouw is een eenvoudige rechthoek met één
rustpunt. De aandacht gaat enkel naar één symbolische scheur in
een golvende wand in een allusie op de bijbelse doorsteek van de
Joden door de Rode Zee, toe Mozes zijn volkvan Egypte naar Israël
leidde. Dit moedige en innoverende idee heeft de architecten de
International Architecture Award opgeleverd in 2008.

Meer informatie: www.jewishmuseum.org.pl

Galiny

Museum van de Joden 
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Po mme ren (Po mor ski) is één van die stre ken in Po len wa -
ar een stad sbe zoek ge mak ke lijk is te com bi ne ren met de bez -
ien swa ar dig he den en de na tu ur in de om ge ving. Zee, bos sen,
me ren en ri vie ren lig gen bin nen han dbe re ik. Ac ti vi te i ten als
win dsur fen, ka noën, ze i len, ze e vis sen, ri vier vis sen, al so ok ja -
gen, golf en fiet sen: ze be ho ren al le ma al tot de mo ge lij khe -
den. 

Drie stad
De stre ek con cen tre ert zich rond de zo ge he ten Drie stad (Troj -

mia sto): het 1000 ja ar ou de Gdansk en de zu ster ste den So pot
en Gdy nia. Gdańsk he eft een rij ke gesc hie de nis als han del sstad,
die je on der me er te rug zien in de prach ti ge ar chi tec tu ur. De stad
vormt ook de ge bo or te plek van de le gen da risc he vak bondsbe we -
ging So li da ri te it. Het schil de rach ti ge So pot is de be ken dste Po -
ol se bad pla ats, een ku u ro ord dat het he le ja ar do or erg sfe er vol
is en druk wordt bez ocht wordt. 

Gdy nia is de mo der nste van de drie ste den en sta at be kend
als 'de stad van zee en dro men'. Het is het de el van de Drie -

stad dat zich het me est dy na misch on twik kelt, me de dan kzij de
aan we zig he id van de ha ven. 

Win dmo lens en Men no nie ten cul tu ur
Po mme ren is ech ter me er dan de Drie stad al le en. Zo is Slupsk,

de be lan grij kste stad van cen tra al-Po mme ren, be fa amd om zijn
in druk wek ken de col lec tie wer ken van Sta nis law Igna cy Wit kie -
wicz. Eve ne ens in te res sant is Po wi śle (‘de mon ding van de Wis -
la’) en het vruch tba re land van Zu la wy – een ‘Ne der lands’
landschap met po lders, slo ten, brug gen en win dmo lens, ver der
ge ken merkt do or hu i zen met ar ca des en de Men no nie ten cul tu -
ur (vo or me er in for ma tie ga na ar http://nl.wi ki pe dia.org/wi -
ki/Men no nie ten).

Mal bork
Po mme ren is bez a a id met ka ste len van de Rid ders van de Du -

it se Or de (in het En gels va ak Te u to nic Knights ge noemd). Het
be ken dste en gro ot ste is het ka ste el van Mal bork, ma ar er zijn
ook for ten in Gniew, By tow, Kwi dzyn, Le bork, Sztum en Człu -

chow, die in scho on he id na u we lijks vo or Mal -
bork on der doen.

Oor spron ke lij ke stre ek be wo ners
De ech te ziel van de re gio wordt ge vormd

do or de Kas hu biërs en de Ko cie wiaks. Deze
oor spron ke lij ke stre ek be wo ners zijn ge ne ra -
ties lang de ho u vast ge we est vo or de iden -
ti te it van de pro vin cie. Do or de ee u wen he -
en zijn de ge wo on tes van deze twee

On ze tip vo or va kan tie
Po mme ren (Po mo rze): re gio van Gdansk, Mal bork,
bar nste en

Gdańsk Malbork

Sopot
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bu ur vol ke ren be wa ard geb le ven. Bor du ur werk van Ka szu by en
kant van de Ko cie wiaks zijn ove ral te ko op. De me e ste van de
Kas hu biërs spre ken ook nog ste eds hun ei gen ta al.
Go u den stran den en be we gen de du i nen

Wat zou Po mme ren zijn zon der de go u den stran den? Elk ja ar
strij den de stran den van de Wis la-za ndbank in Kry ni ca Mor ska,
Ką ty Ry bac kie en Ste gna en die van het schie re i land Hel (ga ook
na ar http://ho li days.stay po land.com/gdansk-bay-hel-pe nin su -
la.aspx vo or me er in fo), Wła dy sła wo wo, Ja star nia en Ju ra ta vo -
or de ti tel van me est aan trek ke lij ke bad stad. De Drie stad, Łe -
ba, Ustka en ve le an de re doen ook mee aan deze wed strijd. 

Na tu ur lief heb bers zul len on der de in druk ra ken van een bez -
oek aan het Slo win ski Na tio na al Park (ga ook na ar
http://www.staff.amu.edu.pl/~zbzw/ph/pnp/slow.htm vo or me -
er in fo), één van de we i ni ge be we gen de du i nen ge bie den in Eu -
ro pa. 

Eve ne men ten
Het we er kan in Po mme ren soms wis sel val lig zijn met mil de

win ters en iets koe le re zo mers dan in het Po ol se bin nen land.
Ma ar wel ke tijd van het ja ar het ook is: bez oe kers zul len zich hier
niet ver ve len. En ke le van de tal rij ke eve ne men ten zijn de He i li -
ge Do mi ni cus Ja ar markt, het Aar dbe ie no og stfe est, het We reld
Bar nste en ve rza mel kam pio en schap (in het En gels: ‘am ber’),
hon der den con cer ten, fe sti vals, ten to on stel lin gen en open luch -
tvo or stel lin gen. 

Gdansk: de Ne der lan dse con nec tie
Net als di ver se ste den in het hu i di ge Ne der land en Bel gië was

Gdansk lid van de Han ze, het sa men wer kingsver band van han -
de la ren en ha ven ste den in no or de lijk Eu ro pa in de la te Mid de le -
e u wen. Al in de vij ftien de en ze stien de ee uw was er een le ven -
dig han del sver ke er tus sen de Ne der lan dse ste den en Gdansk.
In de ze ven tien de ee uw be re ik te die han del een ho og te punt en
de den ja ar lijks wel twe e du i zend Ne der lan dse sche pen  Gdansk
aan. De stad was toen niet al le en de gro ot ste van Po len, ma ar
zelfs van de he le Bal tisc he Zee.

De con nec tie met de La ge Lan den is tot de dag van van da ag
aan de stad af te zien. Zo is de Groe ne Po ort (Bra ma Zielo na)
ge bo uwd uit Ne der lan dse bak ste nen. Die ste nen wer den ge bru -
ikt om de le ge sche pen, die in Gdansk tar wek wa men ha len, te
verz wa ren. On der me er de Nep tu nus fon te in en de Go u den Po -
ort zijn on twor pen do or Vla am se ar chi tect Abra ham van den Bloc -

ke en op de Lan ge Markt (Dlu gi Targ) be vin den zich ver schil len -
de ge bo u wen wa a ra an Ne der lan dse ar chi tec to nisc he in vloe den
zijn af te zien.

Het be roemdst is wa ar schij nlijk het Go u den Hu is, dat ove ri -
gens wit is met groe ne ko zij nen, ma ar wel ver gul de ver sie rin gen
be vat. Ook dit ka pi ta le pand werd do or ar chi tect Van den Bloc -
ke on twor pen, vo or de rij ke han de la ar en kun stme ce nas Jan Spe -
y man. Wie goed kijkt, ziet op de ho og ste ver die ping in go u den
let ters de tekst: ‘Thue recht und sche ve nie mand’, ze ven tien -
de-ee uws Ne der lands vo or ‘Doe recht en vre es nie mand’. Ook
broer Iza ak van den Bloc ke en va der Wil lem lie ten de no di ge

spo ren ach ter in Gdansk.
Na ar ver lu idt he eft ook de Po ol se wod ka tra di tie en Ne der lan -

dse ach ter grond. Hij is on tsta an toen men in Gdan sk je ne ver
pro be er de te sto ken, ma ar dan met aar dap pe len als gron dstof.
Nog een la at ste Ne der lan dse con -
nec tie: toen Dan zig tus sen 1919
en 1939 een vrij sta at was, had
men een ei gen mun te en he id: de
gul den.

Gdańsk

Słowiński Park Narodowy. Źródło: www.witajwpodrozy.pl

Barnsteen
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Po len per au to
Het bez it van een in ter na tio na al rij be wijs is niet (lan ger) no o -

dza ke lijk. Vo or ste eds me er na vi ga tie sy ste men ko men ge de ta il -
le er de ka ar ten van oo ste lijk Eu ro pa, in clu sief Po len, besc hik ba -
ar. Hier vindt u al le no di ge in for ma tie i.v.m. we gen, au to pech en
an de re prak tisc he za ken die u moet we ten al vo rens u met de wa -
gen na ar Po len ver trekt.

Au to hu ur in Po len
Au to ver hu ur be drij ven be vin den zich ho of dza ke lijk in gro te re

ste den en zijn over het al ge me en dag en nacht ge o pend. De me -
er der he id be vindt zich in de bu urt van luch tha vens. Al le in ter na -
tio na le ver hu ur be drij ven, zo als Avis (NL, B), Bud get (NL, B),
Eu rop car (NL, B) en Hertz (NL, B) zijn in Po len ver te gen wo or -
digd. Au to’s wor den uit slu i tend ver hu urd aan men sen ou der dan
21 ja ar (bij som mi ge mo del len 25 ja ar) die mi ni ma al één ja ar
over hun rij be wijs besc hik ken. Be ta ling gesc hiedt con tant of per
cre dit card.

We gen en au tos nel we gen
Au tos nel we gen
De twee be lan grij kste oost-west ver bin din gen zij de A2 en de

A4. De 620 ki lo me ter lan ge A2, die van Swiec ko aan de grens
bij Du it sland via Po znan, Lodz en War schau tot aan Ku ku ry ki bij
de grens met Wit-Rus land lo opt, be sta at re eds vo or me er dan de
helft uit au tos nel weg. In 2013 moet het he le tra ject au tos nel weg
zijn. De A4 lo opt van Krzy wa (bo ven Bo les la wiec) tot Kra kow.

Op au to stra dy.pl vindt u een goed uit ge wer kte ka art met al le
au to stra des in Po len. (zwart/bla uw= be sta and, ro od= in aan leg
tot 2013, groen= in aan leg tus sen 2014 en 2020, grijs= in aan -
leg tot 2013)
Tol
Op de snel we gen wordt tol ge he ven. U kunt zo wel met con -

tant geld als cre dit cards be ta len. Op http://au to stra da-
a2.pl/en/tolls/pri ces vindt u me er in for ma tie over de tol ta rie -
ven op de A2 rich ting War schau, en op
http://www.au to stra da-a4.pl/tolls/tolls-and-me thods-of-pay ment
over de tol ta rie ven op de A4 rich ting Kra kau. Rij tu i gen van ca te -
go rie 1 (mo tors) be ta len 0.05 PLN/km en rij tu i gen van ca te go -
rie 2 (per so nen wa gens) be ta len 0.10 PLN/km. Vo or in for ma tie
over het sy ste em, di stri bu tie pun ten van ‘via Box’ zie:
http://www.via toll.pl/en
Ex pres swe gen
Na ast au tos nel we gen kent Po len ex pres swe gen. Een ex pres -

sweg kent do or ga ans twe e ma al twee rij stro ken en on ge lijkvloer -
se kru i sin gen, ma ar er zijn ook S-we gen met twe e ma al één rij -
stro ok. Ze zijn ver ge lij kba ar met on ze au to we gen. Op
ex pres swe gen wordt ge en tol ge he ven. 
Op http://www.we gen wi ki.nl/Dro ga_eks pre so wa vindt je

me er in for ma tie over de S-we gen (We gen wi ki).

Pech on der weg, ga ra ges, no od hulp
Au to pech
Wie met de au to na ar Po len af re ist doet er ver stan dig aan zich

vo o raf te ve rze ke ren van hulp bij pech. In Bel gië bied tTo u ring de
pak ket ten ‘To u ring Com fort’ en ‘To u ring Glo bal’.

De ‘we gen wacht’ van PZM he et STAR TER. Deze or ga ni sa tie
is 24 uur per dag be re ik ba ar op 0048 61 831 9892 (als u mo -
biel belt) of 061 831 9892 (als u met een va ste te le fo on belt).

Ga ra ges
Wan ne er u zich bu i ten een stra al van 25 ki lo me ter van een

gro te stad be vindt, en u een tech nisch prob le em he eft ma ar nog
wel kunt rij den, werkt het va ak snel ler en ef fi ciënter

zelf na ar een ga ra ge/scha de her stel be drijf te rij den. Het is een
goed idee een lijst met adres sen van de a lers van uw au to merk
mee te ne men.
No od hulp
Net als de rest van de EU kent Po len het no od num mer 112

vo or di rec te hulp van po li tie, am bu lan ce of bran dwe er.

Ben zi ne sta tions en so or ten bran dstof
Po len is rijk vo o rzien van tan ksta tions, zo wel in de ste den als

langs de gro te en pro vin cia le we gen. De tan ksta tions zijn over
het al ge me en 24 uur per dag ge o pend, ge du ren de de ge he le we -
ek.
Tan ksta tions
In gro te ste den of langs de gro te we gen kunt u prob le em lo os

ben zi ne sta tions vin den die 24/7 ge o pend zijn. Na ast het ver ko -
op van bran dstof bie den ze te vens een wa a ier van an de re dien -
sten. U treft er on der me er snac kbars, win kels en to i let ten. Ve el
tan ksta tions ma ken de el uit van in ter na tio na le con cerns als Shell,
BP, Es so, Aral en Ne ste Da ar na ast zijn er Po ol se be drij ven zo als
Or len of Ra fi ne ria Gdań ska. Ook zij bie den een de ge lij ke ser vi ce
en bran dstof fen van goe de kwa li te it.

Ho ud er, wan ne er u zich bu i ten de ho of dwe gen be ge eft, re ke -
ning mee dat ve el lo ca le tan ksta tions slechts tot 18.00 uur ge -
o pend zijn. 
Ken te kens en so or ten bran dstof 
Net als in West-Eu ro pa wor den tan ksta tions aan ge ge ven met

bor den, wa a rop ook sta at ver meld wel ke ty pen bran dstof ver krij -
gbar zijn. Een bord met een zwar te en groe ne ben zi ne pomp ge -
eft aan dat u da ar on der me er lo od vri je ben zi ne kunt ko pen. Een
sta tion wa ar u te vens LPG kunt ko pen wordt aan ge du id met een
aan vul lend opschrift „LPG”. Sta tions wa ar u en kel gas kunt ko -
pen, wor den aan ge ge ven met een bord met het opschrift LPG
GAZ in pla ats van een pic to gram.

De me est vo or ko men de bran dstof fen in Po len zijn de ben zi ne
(oc ta an ge hal tes 95 en 98) en die sel.

Ver ke er sre gels
U doet er goed aan ken nis te ne men van de be lan grij kste ver -

ke er svo orschrif ten in Po len om boe tes te ver mij den. Vol gen de
snel he den wor den toe ge la ten:

- be bo uw de kom – 50 km/h
- bu i ten de be bo uw de kom – 90 km/h
- wo on wij ken – 20 km/h 
- twe e vaks-ex pres sweg – 110 km/h 
- een vaks ex pres sweg – 100 km/h
- snel weg – 140 km/h
In Po len is rij den met de lich ten aan ver plicht, 24/24u he el

het ja ar do or. Ho ud hier na ast ze ker ook re ke ning met de stren -
ge al co hol con tro les die op fre qu en te ba sis ge or ga ni se erd wor -
den. Rij den on der in vloed wordt er nstig be straft.

Bron: 
http://www.po len.tra vel/nl-be/



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. 

G ro no pe da go gicz ne Szkol ne go Pun ktu Kon sul ta cyj ne go 
im. Gen. Sta ni sła wa Ma czka 

przy Am ba sa dzie RP w Bruk se li z sie dzi bą w An twer pii dzię ku jąc za pe łen no wych 
do świad czeń, suk ce sów i prze żyć edu ka cyj nych rok, 
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Po now nie spot ka my się 4 wrześ nia o godz. 15.00 
na uro czy stym roz po czę ciu ro ku szkol ne go.
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Polonijne wiadomości sportowe
Piłka nożna
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FFCC  NNWW  PPoolloonniiaa  AAnnttwweerrppeenn
Przedstawiamy trenerów naszej młodej Polonii.

Dziękujemy za poświecenie swojego cennego czasu i doświadczenia.
Umiejętne przekazanie swojego doświadczenia owocuje dobrymi wynikami w lidze.

sswwaa  pprroo
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30 czerwca br. nasza drużyna wzięła udział w turnieju, razem
z 36 drużynami z całej Flandrii. Zajęliśmy 3-cie miejsce w naszej
grupie, na 12 drużyn. Równolegle zagrała też znana już nam
drużyna z Brukseli – Volleypol, która zajęła 5 miejsce w swojej
grupie rozgrywanej na poziomie ligi prowincjonalnej.

Zapraszamy wszystkich kibiców na kolejny turniej, w którym
wezmą udział obie te drużyny. Tym razem będą to rozgrywki
międzynarodowe podczas których będzie można oglądać grę
zespołów z całej Europy. Odbędzie się on w Den Haan, 9-10 sierpnia.

sswwaa  pprroo

Przedstawiamy terminarz rozgrywek naszej
ekipy siatkarskiej na nowy sezon 2013-2014.



Chcąc pomóc
dyslektykowi,
rodzic musi
systematycznie
pracować
z nim
dodatkowo,
wykonując
różne
ćwiczenia
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Za u wa ży łeś, że two je dziec -
ko ma prob lem z pi sa niem
i czy ta niem? Za nie po ko i -

ło cię, że mi mo wie lu go dzin po -
świę co nych na na u kę nie od no -
si suk ce sów szkol nych? Ja ko
trosk li wy ro dzic za pew ne za pro -
wa dzi łeś je do spe cja li sty, gdzie
po żmud nych ba da niach pa dła
dia gno za: DYS LEK SJA. Do sta -
łeś za świad cze nie, za pi sa łeś
dziec ko na te ra pię pe da go gicz -
ną lub za ję cia ko rek cyj ne. My -
ślisz: Mo ja ro la się skoń czy ła,
te raz wszyst ko w rę kach pe da -
go gów. Nic bar dziej myl ne go!
Co praw da, zna jąc dia gno zę, na -
u czy cie le w szko łach w cza sie
oce nia nia do sto su ją wy ma ga nia
do po trzeb two je go dziec ka, zaś
te ra pe u ci w cza sie za jęć spró -
bu ją zmi ni ma li zo wać skut ki za -
bu rze nia, jed nak to ty, ja ko ro -
dzic, od gry wasz naj wię kszą ro lę
w po mo cy two jej po cie sze. Dla -
cze go? Tyl ko ty mo żesz dać jej
po czu cie wspar cia i ak cep ta cji
oraz po móc jej w zna le zie niu
cze goś, w czym jest do bra, co
od wró ci jej uwa gę od nie po wo -
dzeń szkol nych, wzmac nia jąc
sa mo o ce nę. Nie wiesz jak się do
te go za brać? Pod po wiedź znaj -
dziesz po ni żej.

Zgłęb te mat dys lek sji 
Po dob nie jak two je dziec ko

mu si się uczyć, by mieć ja kie -
kol wiek szkol ne osią gnię cia, ty
też mu sisz zdo być wie dzę na te -
mat dys lek sji, by umieć zwal -
czać jej skut ki. Ca łe szczę ście
księ gar nie, ga ze ty i In ter net ro -
ją się od pu bli ka cji trak tu ją cych
na ten te mat. Do wiesz się z nich

naj waż niej szych in for ma cji
o prob le mie dys lek sji oraz o za -
sa dach pra cy z dzieć mi dys lek -
tycz ny mi. 

Po ni żej kil ka stron in ter ne-
 to wych, na któ rych zna leźć 
mo żesz in for ma cje na te mat
dys lek sji oraz pra cy z dys lek -
tycz ny mi dzieć mi:
n www.dys lek sja.pl
n www.dys lek sja.waw.pl
n www.bpp.com.pl
n www.edu se ek.in ter kla -

sa.pl/ar ty ku ly/
n www.ser wi sy.ga ze ta.pl/edu -

ka cja/
n www.pu bli ka cje.edu.pl

Nie lu bisz czy tać czy sur fo -
wać po in ter ne cie? Mo żesz po -
roz ma wiać z na u czy cie la mi
dziec ka lub pe da go ga mi czy
psy cho lo ga mi dzie cię cy mi pra -
cu ją cy mi w po rad ni pe da go gicz -
no-psy cho lo gicz nej. Z chę cią
wy jaś nią ci, czym jest dys lek -
sja, ja kie ogra ni cze nia dziec ka
się z nią wią żą, jak mo ty wo wać
je do na u ki mi mo prze szkód,.
Je że li po pro sisz ode ślą cię też
do fa cho wej li te ra tu ry i pod po -
wie dzą, jak naj le piej jak naj sku -
tecz niej pra co wać z dziec kiem
w do mu, by zmi ni ma li zo wać je -
go prob le my edu ka cyj ne.

Nie za leż nie od spo so bu, zdo -
by cie pod sta wo wej wie dzy,
umoż li wi ci zro zu mie nie trud -
no ści i po trzeb two je go dziec -
ka, a tak że uła twi ci za ak cep to -
wa nie je go ogra ni czeń. Uzbro jo ny
w tę wie dzę zro zu miesz, że two -
ja po cie cha nie jest zła, le ni wa,
ma ło in te li gen tna czy nie zdol -
na, ale po pro stu po trze bu je po -
mo cy w sfe rach spra wia ją cych
jej prob lem.

Współ pra cuj 
z na u czy cie la mi 

Pa mię taj! Na u czy cie le w szko -
łach oce nia ją wie dzę two je go
dziec ka, któ rą zdo by wa, czy ta -
jąc, zaś wy ka zu je prze waż nie,
pi sząc i wy po wia da jąc się. Nie
wie dząc o dys lek sji, bę dą za tem
oce niać opa no wa nie przez two -
je dziec ko prze ra bia ne go ma te -
ria łu we dług ogól nych za sad.

Z ko lei zna jąc za bu rze nie ucznia,
w cza sie oce nia nia czy eg za mi -
nów ma ją obo wią zek do sto so -
wać swo je wy ma ga nia do je go
moż li wo ści. Nie oba wiaj się za -
tem mó wić na u czy cie lom o dys -
lek sji po cie chy. Śmia ło wy ra żaj
też wszyst kie swo je nie po ko je
zwią za ne z jej edu ka cją szkol ną.
Jed nak uwa ga! Rób to ostroż nie
i mą drze – mia no wi cie tak, aby
nie pod wa żyć au to ry te tu na u -
czy cie la w oczach dziec ka. Ina -
czej two im osią gnię ciem bę dzie
je dy nie znie chę ce nie go do na -
u ki. 

Za dbaj o wła ści we 
wa run ki na u ki w do mu 

Sy ste ma tycz ność i wzma ga -
nie go to wo ści do na u ki to klucz
do suk ce su w pra cy z dziec kiem
dys lek tycz nym. Z te go po wo du
nie zwy kle waż ne jest to, by za -
wsze wy ko ny wa ło ono pra ce do -
mo we oraz ćwi cze nia w tym sa -
mym miej scu, naj le piej o tej
sa mej po rze i w od po wied nich
wa run kach. Dla te go też stwórz
w do mu oto cze nie, któ re sprzy -
jać bę dzie in ten syw nej pra cy. 

Prze de wszyst kim w cza sie
na u ki czy od ra bia nia lek cji
przez po cie chę mu sisz za dbać
o po rzą dek i ci szę. Wy łącz za -
tem wszyst kie roz pra sza ją ce
uwa gę urzą dze nia: ra dio, kom -
pu ter, te le wi zor. Wy cisz tak że
te le fon dziec ka! Miej sce pra cy
uprząt nij i wy po saż we wszyst -
kie nie zbęd ne sprzę ty. Nie cho -
dzi tu je dy nie o biur ko i wy god -
ne krze sło, ale też o wła ści we
oświet le nie i po mo ce dy dak tycz -
ne. Jed nak za dbaj, by nie zna -
laz ły się tam przy pad kiem
przed mio ty zby tecz ne – roz pra -
sza ją ce uwa gę dziec ka czy od -
wra ca ją ce je go wzrok od ksią -
żek. 

Le ka rze za le ca ją do dat ko wo,
by na biur ku ucznia zna laz ła się
zie lo na ro śli na do ni czko wa.
Umiesz cze nie jej w miej scu pra -
cy bę dzie mia ło wa lor re lak sa -
cyj ny. Dziec ko, zmę czo ne czy -
ta niem, bę dzie mog ło skie ro wać
na nią swój wzrok. A wie my, jak
ko ją ca dla na szych oczu jest zie -
leń. 

Jak ro dzi ce mo gą po móc 
dziec ku ma ją ce mu dys lek sję?
Część 1.



Kon tro luj pra ce do mo we
dziec ka

Nie ste ty mi mo zmę cze nia i znie -
chę ce nia mu sisz in te re so wać się tym,
cze go uczy się two ja po cie cha oraz
po ma gać jej w pra cach do mo wych.
Dla te go też za pla nuj z dziec kiem czas
od ra bia nia lek cji i skru pu lat nie go
prze strze gaj. Nie ozna cza to, że masz
za dziec ko od ra biać za da nia do mo -
we, czy ślę czeć mu nad gło wą w cza -
sie ich wy ko ny wa nia. Wręcz prze ciw -
nie! Pa mię taj, że two im ce lem jest jak
przy go to wa nie po cie chy do jak naj -
wię kszej sa mo dziel no ści i sa mo wy -
star czal no ści. Z te go po wo du za da -
nia do mo we dziec ko mu si od ra biać
sa mo, jed nak pod two ją dy skret ną
kon tro lą. Dzię ki te mu bę dzie wie dzia -
ło, że mu si pra co wać włas no ręcz nie
i sa mo my śleć, ale w przy pad ku na -
pot ka nia wię kszych trud no ści, ma
ko go po pro sić o wy jaś nie nie i po moc.
Sta niesz się ro dzi cem, któ ry nie wy -
rę cza, lecz na któ re go w po trze bie
moż na li czyć.

Czu waj nad tym, co się dzie je w ze -
szy tach dziec ka, ale nie wy rę czaj go
w ich pro wa dze niu. By uni k nąć skre -
śleń i ko rek to ro wa nia, naj le piej ustal
z po cie chą, że trud niej sze za da nia czy
wy pra co wa nia pi sem ne bę dzie od ra -

bia ła w brud no pi sie. Póź niej efek ty
swo jej pra cy przed sta wi ci do wglą -
du. Kon tro lu jąc je pa mię taj, aby nie
po pra wiać błę dów w wy pra co wa -
niach. Za miast te go za chęć po cie chę,
aby ko rzy sta ła ze słow ni ka or to gra -
ficz ne go, spraw dza jąc pi sow nię wy -
ra zów spra wia ją cych prob lem.

Sy ste ma tycz nie pra cuj 
ze swo im dziec kiem 

Pa mię taj, że im wcześ niej roz pocz -
niesz pra cę w do mu z dziec kiem, tym
bę dzie ona efek tyw niej sza i tym lep -
sze wy ni ki osią gniesz. Nie łudź się
jed nak, że two je za da nia ogra ni czą
się je dy nie do wspom nia nych wy żej:
przy go to wa nia miej sca do na u ki
i spraw dza nia prac do mo wych. To je -
dy nie czu bek gó ry lo do wej! Szko ła
i za da nia do mo we swo ją dro gą. Ab -
stra hu jąc od nich, chcąc po móc dys -
lek ty ko wi, ro dzic mu si sy ste ma tycz -
nie pra co wać z nim do dat ko wo,
wy ko nu jąc róż ne ćwi cze nia, któ re: 
n po mo gą uspraw niać czy ta nie i za -

pa mię ty wa nie róż nych in for ma cji;
n bę dą ulep sza ły po słu gi wa nie się ję -

zy kiem w mo wie i piś mie; 
n zbu du ją po zy tyw ną sa mo o ce nę;
n zmo ty wu ją po cie chę do na u ki;
n na u czą prze zwy cię żać sy tu a cje

trud ne, stre so gen ne. 

Pro po zy cje te go ty pu czyn no ści
i spo so by ich wy ko na nia za pre zen tu -
je my w ko lej nym, wrześ nio wym, ar -
ty ku le. Uzbro je ni w tę wie dzę świa -
do mie wkro czy my w no wy rok
szkol ny 2013/2014. Dla dzie ci cier -
pią cych na dys lek sję rok ten bę dzie
pe łen wy zwań. Jed nak z po mo cą ro -
dzi ców, któ rzy bę dą prze strze gać
pew nych za sad w pra cy z ni mi, bę dą
one w sta nie osią gnąć re zul ta ty adek -
wat ne do ich moż li wo ści i uchro nić
się przed nie po trzeb ny mi nie po wo -
dze nia mi szkol ny mi. Po wtórz my so -
bie bo wiem wy raź nie raz jesz cze – tyl -
ko po przez sy ste ma tycz ną pra cę
ro dzi ców z dziec kiem w do mu oraz
ich współ pra cę ze szko łą moż na sta -
rać się prze zwy cię żyć je go trud no ści
dys lek tycz ne, zmo ty wo wać go do na -
u ki i wzmoc nić włas ne mnie ma nie
o so bie.

Li te ra tu ra: 
Bo gda no wicz M. (1994). O dys lek sji czy li spe cy ficz nych
trud no ściach w czy ta niu i pi sa niu – od po wie dzi na py ta -
nia ro dzi ców i na u czy cie li. Wy daw nic two Po pu lar no na u -
ko we LI NEA, Lu bin. 
Czaj kow ska I., Her da K. (1989; 2000). Za ję cia ko rek cyj -
no-kom pen sa cyj ne w szko le. WSiP, War sza wa. 
Szur miak M. (1987). Pod sta wy re e du ka cji uczniów
z trud no ścia mi w czy ta niu i pi sa niu. WSiP, War sza wa.
Ro dzi ce 10/09
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O jakości życia
decyduje
efektywność
naszych
działań, 
które zależą 
od naszego
samopoczucia.
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Spoś ród wie lu as pek tów za -
gad nie nia je dze nia, wy -
bierz my kil ka z nich. Wią -

żąc je w łań cuch przy czyn
i skut ków, bez wąt pie nia uza -
sad ni my sens po wyż sze go ty tu -
łu. Jed nak nie bę dzie my tyl ko
od ra dzać za glą da nia do lo dów -
ki o 3:00 nad ra nem, lecz po -
trak tu je my rzecz do kład niej.

Dwa ob li cza die ty
Fun kcjo nu je wie le eks pre so -

wych „diet cud”, lub po glą dów
np. że cze ko la da po pra wia sa -
mo po czu cie. Jed nak czę sto die -
ta cud po jej przer wa niu mo że
do pro wa dzić do jesz cze wię kszej
oty ło ści, a cze ko la da po pra wia
sa mo po czu cie tyl ko na trzy mi -
nu ty i nie gwa ran tu je, że zły na -
strój nie po wró ci. Klu czem do
suk ce su w po sta ci do bre go zdro -
wia fi zycz ne go i do brej kon dy -
cji psy chicz nej jest dłu go trwa -
ła i ciąg ła dba łość o od po wied nie
pa li wo dla na sze go we hi ku łu ja -
kim jest cia ło czło wie ka. Mózg
jest or ga nem tak jak wą tro ba
czy ner ki. W tym ar ty ku le z ca -
łym sza cun kiem po mi nie my
kwe stie, jak róż ne fi lo zo fie trak -
tu ją świa do mość oraz czy ona
w no cy śpi czy też nie. Cho dzi
tu taj o per spek ty wę „„ww zzddrroo  wwyymm
cciiee  llee,,  zzddrroo  wwyy  dduucchh””,,  ii dduu  cchhaa  bbęę  --
ddzziiee  mmyy  ttrraakk  ttoo  wwaaćć  jjaa  kkoo  ssaa  mmoo  ppoo  --
cczzuu  cciiee,,  aa nniiee  jjaa  kkoo  śśwwiiaa  ddoo  mmoośśćć
lluubb  mmnniieejj  cczzyy  bbaarr  ddzziieejj  uulloott  nnyy
bbyytt..

Wpływ die ty na mózg
Na u kow cy są prze ko na ni, że

die ta ma du ży wpływ na pra cę
mó zgu któ ry de cy du je o tym czy
je steś my szczę śli wi, smut ni, za -
spa ni, agre syw ni, ma my de pre -
sję, czy pa trzy my na świat op -
ty mi stycz nie. Klu czem do
na sze go sa mo po czu cia jest gos -
po dar ka hor mo na mi w na -
szym or ga niz mie.

Mózg re a -

gu je na tych miast na wszyst ko
co je my, ale w dłuż szej per spek -
ty wie, nie od po wied nia die ta
skut ku je usta wicz nym roz re gu -
lo wa niem gos po dar ki hor mo nal -
nej a co za tym idzie – na szym
sa mo po czu ciem. 

W mó zgu znaj du je się wie le
oś rod ków i ukła dów od po wie -
dzial nych za róż ne fun kcje. Tzw.
układ na gro dy zo sta nie moc no
po bu dzo ny – co od czu je my ja ko
przy jem ność – kie dy or ga nizm
otrzy ma glu ko zę i ener gię po
spo ży ciu dań słod kich i tłu stych.
Dla te go oso ba od czu wa ją ca
smu tek zja da wię cej ka lo rycz -
nych po traw niż ktoś bę dą cy
w do brym na stro ju. Jed nak
smacz no ści, choć za pew nią do -
raź ną przy jem ność, roz re gu lo -
wu ją pra cę mó zgu i w osta -
tecznym bi lan sie ro bią nam
kre cią ro bo tę. Czy li na przy kład
cze ko la da – tak, lecz nie ja ko
spo ży te w nad mia rze „le kar -
stwo” na stres bądź os pa łość,
lecz ja ko je den z pro duk tów spo -
ży wa nych w roz sąd nych ilo -
ściach na prze strze ni cza su.
Usta wicz ne „„ppoo  pprraa  wwiiaa  nniiee  ssoo  bbiiee
nnaa  ssttrroo  jjuu””  cchhiipp  ssaa  mmii  lluubb  ssłłoo  ddyy  cczzaa  --
mmii  ppoo  wwoo  dduu  jjee,,  żżee  rryy  zzyy  kkoo  wwyy  ssttąą  --
ppiiee  nniiaa  ddee  pprree  ssjjii  jjeesstt  oo 5511%%  wwiięę  --
kksszzee  niż u osób re gu lar nie
spo ży wa ją cych lek kie sa łat -
ki i ry bę.

Die ta a sto pień agre sji
An tro po lo dzy za ob ser wo wa li,

że spo łecz no ści któ re je dzą z róż -
nych po wo dów ma ło mię sa – na
przy kład w kra jach arab skich
– cha rak te ry zu ją się wyż szym
stop niem agre sji niż te, dla któ -
rych pod sta wą ży wie nia jest
mię so – np. zna ni z ła god no ści
Skan dy na wo wie. Hin du si są też
ma ło agre syw ni choć są ra czej
we ge ta ria na mi i ma łą ilość mię -
sa w die cie re kom pen su ją du żą
ilo ścią na bia łu któ ry do star cza
tłusz czu zwie rzę ce go. 

Do bro czyn ne kwa sy
tłusz czo we

Rów no wa gę hor mo nal ną i do -
bry na strój, za pew ni nam sta łe
spo ży wa nie nie wiel kich ilo ści
cu kru i wię kszych ilo ści do brych
kwa sów tłusz czo wych za war -
tych mie dzy in ny mi w ry bach
i oli wie z oli wek. Cie ka wost ką
jest, że po zy tyw ne dzia ła nie
kwa sów tłusz czo wych wzmac -
nia odro bi na ostrej przy pra wy.
Me cha nizm jest ta ki, że pod raż -
nie nie zmy słu sma ku mózg od -

Jak jesz, tak żyjesz



bie ra ja ko ból i re a gu je wy sła niem en -
dor fin, któ re są od po wie dzial ne za
uczu cie szczę ścia i spo ko ju.

Je śli cze ka nas eg za min
Dzia ła nie in te lek tu moż na po pra -

wić do star cza jąc or ga niz mo wi wy so -
ko biał ko we go po ży wie nia, rów nież
dań mięs nych. 

Dr. Da niel Amen od wie lu lat ba da
wpływ die ty na psy chi kę. Spo ży wa nie
po kar mów wy so ko biał ko wych pod no -
si w mó zgu po ziom do pa mi ny od po -
wie dzial nej za kon cen tra cję. Wy o strze -
niu in te lek tu do brze słu żą: cy tru sy,
bro ku ły i bo rów ki gdyż za wie ra ją wie -
le an ty ok sy dan tów; oli wa z oli wek,
mię so z ło so sia, awo ka do, orze chy któ -
re do star czą wie le wi ta mi ny B, kwa -
su li no le no we go i ma gne zu któ re
zwię kszą wy daj ność na szych sza rych
ko mó rek. 

W ce lu oczysz cze nia ukła du ner wo -
we go z tok syn i pro duk tów prze mia -
ny ma te rii, war to co dzien nie jeść tru -
skaw ki lub czar ne ja go dy. Po czci wa
ja jecz ni ca do star czy nam ho li ny – sub -
stan cji któ ra bie rze udział w two rze -
niu no wych po łą czeń ner wo wych pod -
czas przy swa ja nia no wych in for ma cji.
War to też prze pro sić ma ło po pu lar ny
szpi nak – bo ga te źró dło kwa su fo lio -
we go któ ry po mo że zwię kszyć zdol -
no ści przy swa ja nia no wych in for ma -
cji, jak też ob ni ży po ziom lę ku
i po pra wi sa mo po czu cie.

Na Da le kim Wscho dzie ży ją
dłu żej

Kuch nia in dyj ska, taj ska i ja poń ska
jest nie zwy kle ko rzyst na dla sza rych
ko mó rek. Obok owo ców mo rza, ob fi -
cie jest spo ży wa na zie lo na her ba ta za -
wie ra ją ca prze ci wut le nia cze któ re są
na tu ral nym wro giem wol nych rod ni -
ków tle no wych pro wa dzą cych do ra -
ka. Za wie ra też sub stan cję ECGC, któ -
ra prze ciw dzia ła ob u mie ra niu
ko mó rek ko ry mó zgo wej i oczysz cza
mózg z tok syn. Po dob nie dzia ła kur -
ku mi na. Jest to wy ciąg z kłą czy ostry -
żu dłu gie go do da wa ny np. do cur ry.
Tej przy pra wie na u kow cy osta t nio
przy glą da ją się bar dzo uważ nie i już
wia do mo, że opóź nia sta rze nie się ko -
mó rek (rów nież mó zgo wych), oraz
chro ni przed no wo two ra mi. Do kład -
niej: kur ku mi na nisz czy w krwio o bie -
gu w mó zgu blasz ki amy lo i do we
– przy czy nę ob u mie ra nia ko ry mó zgo -
wej. W zie lo nej her ba cie znaj du ją się
fla wo no i dy ak ty wu ją ce gen SIR2 któ -
ry czu wa nad obec no ścią sir tu i ny zwa -
nej biał kiem dłu go wiecz no ści.

Złe i do bre kwa sy tłusz czo we
In ny mi sło wy na sy co ne – złe i nie -

na sy co ne – do bre. Ten po dział wg bu -
do wy che micz nej naj o gól niej zna czy:

„na sy co ne” gdyż nie za wie ra ją pod -
wój nych wią zań w czą stecz ce, „nie na -
sy co ne” po nie waż ma ją jed no lub wię -
cej ta kich wią zań.

Ma gicz na na zwa Ome ga-3 bie rze się
od miej sca wy stą pie nia pier wsze go
pod wój ne go wią za nia. Jed nak wie lo -
nie na sy co nych kwa sów jest wię cej,
np. Ome ga-6, a nas bar dziej in te re su -
je stro na prak tycz na.

Wie lo nie na sy co ne kwa sy tłusz czo -
we by wa ją na zy wa ne wi ta mi ną F. Nie -
ste ty, or ga nizm czło wie ka nie pro du -
ku je ta kich kwa sów, mu szą więc być
do star cza ne z po ży wie niem. Są one
nam nie zbęd ne do pra wi dło we go fun -
kcjo no wa nia od wczes ne go dzie ciń -
stwa do póź nej – i oby w do brym zdro -
wiu – sta ro ści. Wy stę pu ją prze de
wszyst kim w pro duk tach ro ślin nych
(olej so jo wy, ku ku ry dzia ny, sło necz -
ni ko wy) i w tłusz czu ryb mor skich (ło -
soś dorsz).

Osta t ni mi la ty die te ty cy i le ka rze
z na sy co nych kwa sów tłusz czo wych
uczy ni li wro ga nr 1 dla na sze go zdro -
wia, a z kwa su Ome ga-3 klucz do suk -
ce su. Jak zwy kle praw da nie le ży so -
bie po jed nej stro nie. Ja ko że żad na
skraj ność nie jest do bra, tu taj też zda -
nia za czy na ją być
po dzie lo ne w wie -
lu kwe stiach ty -
czą cych ro li ja kie
speł nia ją i wpły -
wu na osta teczny
bi lans w gos po -
dar ce hor mo na mi.

Je dze nie
a od ży wia nie
się

Je śli wspom ni -
my, że miesz kań -
cy Da le kie go
Wscho du o pięć
ra zy rza dziej za pa -
da ją na cho ro bę
Al zhe i me ra niż
Ame ry ka nie i Eu -
ro pej czy cy, oraz
do da my że ży ją
naj dłu żej na świe -
cie, mu si nas to
za chę cić do za sta -
no wie nia, czy aby
na pew no wła ści -
wie się od ży wia -
my. A mo że tyl ko
za spo ka ja my głód
czym po pad nie
i aby szyb ciej? Ta -
kie trak to wa nie
włas ne go mó zgu
oraz ca łe go or ga -
niz mu prę dzej czy
póź niej za pro wa -

dzi nas do ap te ki i oby tyl ko na tym
się skoń czy ło. A nie le piej te raz po -
świę cić kil ka eu ro np. na tru skaw ki
niż póź niej kil ka dzie siąt eu ro na le -
kar stwa któ re na jed no po ma ga ją a na
in ne nie ko niecz nie? Mo że my spo żyć
so lid ną po rcję sa łat ki, jed nak je śli za -
brak nie w niej oli wy naj le piej z oli -
wek, nasz or ga nizm nie przy swoi wie -
lu skład ni ków i nie zo sta ną one przez
or ga nizm wy ko rzy sta ne.

Jak ma się na sza die ta do ja ko ści
ży cia? Tak jak je my, tak się czu je my.
Jak się czu je my, tak fun kcjo nu je my.
A jak fun kcjo nu je my, tak ży je my. Ja -
kość ży cia za le ży mię dzy in ny mi od
te go czy np. je my chleb peł no ziar ni -
sty, czy z bia łej mą ki ogo ło co nej z cen -
nych skład ni ków. O ja ko ści ży cia de -
cy du je efek tyw ność na szych dzia łań,
któ re za le żą od na sze go sa mo po czu -
cia. Błęd ne ko ło zam knie się, je śli je -
steś my tak zmę cze ni, że nie chce się
nam przy go to wać cze goś po żyw ne go
do je dze nia i po pro stu za spo ko i my
głód.

„Szla chet ne zdro wie, nikt się nie do -
wie ja ko sma ku jesz, aż się ze psu jesz”...

SSzzyy  mmoonn  MMaa  lliicc  kkii
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Super 
warzywa
– m.in.
szpinak,
brokuły,
brukselka, 
nać pietruszki
– niech nie
zabraknie ich
i u Ciebie
w kuchni.
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Czy jest coś no we go, cze go
Po lak mo że na u czyć się
jesz cze na te mat wa rzyw?

Na sze ma my i bab cie za dba ły
o to, byś my za pa mię ta li, że „wa -
rzy wa na le ży jeść, bo to sa me
wi ta mi ny!”. Nie wy o bra ża my so -
bie ciep łe go po sił ku bez nich
i do da je my je do ka na pek. Je -
steś my po za tym jed nym z na -
ro dów eu ro pej skich, któ re ja -
rzyn je dzą naj wię cej. Mo że my
być z sie bie dum ni.

A jed nak, gdy po dej rzy się nas
w kuch ni rzu ca ją się w oczy na -
sze grzesz ki i za nied ba nia któ -
re po wo du ją, że zdro we wa rzy -
wa nie są już ta kie zdro we gdy
tra fia ją na nasz ta lerz. Ale uwa -
ga – czę sto po peł nia my te błę dy
nie świa do mie. Czas więc uzu -
peł nić bra ki w wie dzy.

Ile wa rzyw jeść?
We dług za le ceń obo wią zu ją -

cych w Bel gii na le ży jeść co naj -
mniej 300g wa rzyw dzien nie.
Ist nie je pro sty spo sób na „zmie -
rze nie” swo jej po rcji na ta le rzu.
Je śli Two ja po rcja wa rzyw zaj -
mu je pół du że go ta le rza to wa -
ży ona ok 200-250g. Ta za sa da
do ty czy ugo to wa nych wa rzyw.
Je śli nato miast do ob ia du zjesz
pół ta le rza sa ła ty, za dbaj o do -
dat ko we ja rzy ny przy śnia da niu.
Sa ła ta jest bar dzo zdro wa ale
jed na po rcja wa ży znacz nie
mniej niż 200g! Mi ska zu py ja -
rzy no wej do star cza 50-100g wa -
rzyw je śli go tu jąc uży wasz co
naj mniej 0,5kg wa rzyw na 1 litr
wy wa ru.

Któ re wa rzy wa jeść?
Wszyst kie, na któ re masz

ocho tę. Róż no rod ność ko lo rów
jest bar dzo waż na. Czy wiesz, że
po ko lo rze mo żesz oce nić ja kie
wi ta mi ny i mi ne ra ły za war te są
w wa rzy wach i owo cach? War -
to za pa mię tać, że im ciem niej -
sze wa rzy wo (lub owoc) tym wię -
cej za wie ra an ty ok sy dan tów. 

Sły szy się czę sto o su per wa -
rzy wach. Na myśl przy cho dzą
wte dy m.in. szpi nak, bro ku ły,
bruk sel ka, nać pie trusz ki. Niech
nie za brak nie ich i u Cie bie
w kuch ni. Je śli nie prze pa dasz
za ich sma kiem, spró buj ugo to -
wać je i ugnieść je ra zem z pu -
ree ziem nia cza nym. Su ro wy

szpi nak mo żesz też od cza su do
cza su przy rzą dzić za miast sa ła -
ty z so sem jo gur to wym.

W Bel gij skich su per mar ke -
tach spo ty ka my wa rzy wa, za
któ re wie lu z nas nie wie jak się
za brać. Są to pro duk ty, któ re
do pie ro po zna je my:
n SSaa  vvoo  oo  ii  kkoo  ooll – ty po wo bel gij ska

ka pu sta. W chłod niej sze dni
do daj jej li ście do go tu ją cych
się ziem nia ków i go tuj wszyst -
ko jesz cze 15 mi nut. Ugnieć
ka pu stę ra zem z ziem nia ka mi.
Po da waj np. z su rów ką i pla -
strem var ken sge bra ad (chudy
kawałek wieprzowiny – 0,5 kg
– dostępny w wię kszo ści su per -
mar ke tów – smacz ny i zdro wy
spo sób na pie czeń)

n KKeerr  vveell (pl. try bu la) – brzmi
od stra sza ją co ale ani nie jest
dro ga, ani eg zo tycz na w sma -
ku. Przy po mi na z wy glą du
nać pie trusz ki. Tak jak sa vo -
o i ko ol, Bel go wie ugnia ta ją jej
list ki z ziem nia ka mi i odro bi -
ną mle ka.

n PPaakk  ssooii  – tzw. ka pu sta chiń -
ska (nie my lić z ka pu stą pe -
kiń ską). Ma pod łuż ne ciem -
no zie lo ne li ście i bia łe ło dy gi.
Do stęp na jest prak tycz nie
w każ dym su per mar ke cie.
Je śli pla nu jesz przy rzą dzić
„chiń skie” do rzuć do nie go
po kro jo ną w pa se czki pak -
soi.

n PPaa  ssttii  nnaa  aakk (pl. pa ster nak)
– nie któ rzy z nas ni gdy nie
uży wa li go w kuch ni, a sma -
ku je on do kład nie tak sa mo
jak nasz ko rzeń pie trusz ki!

n WWiitt  lloo  ooff  (pl. cy ko ria) – w Bel gii
jest nie sa mo wi cie ta nia i dla
Bel gów tak po spo li ta jak dla
nas bia ła ka pu sta. Prze pysz na
w for mie su rów ki z jabł kiem
i so sem jo gur to wo-ma jo ne zo -
wym (naj le piej light). 

Spo sób przy rzą dza nia
wa rzyw

Za cznij od prze czy ta nia po niż -
szej li sty. Roz poz na jesz w niej
sie bie?

TTyy  ppoo  wwee  bbłłęę  ddyy  zzddrroo  wwoott  nnee
ww kkuucchh  nnii::
1. Wa rzy wa sma żysz na ma śle
2. Do su ró wek do da jesz du żo

ole ju, wte dy są naj smacz niej -
sze; sa ła tę przy rzą dzasz ze
śmie ta ną 30%

3. Go tu jesz wa rzy wa śred nio pół
go dzi ny aż bę dą mię ciut kie

4. Za wsze so lisz wa rzy wa

Wi zy ta w su per mar ke cie
Wa rzy wa

Żródło: www.ingredienten.nl

Żródło: www.ingredienten.nl

Żródło: www.ingredienten.nl

Żródło: www.ingredienten.nl

Żródło: www.marechal.be



5. Zu py ja rzy no we po da jesz za wsze
z tłu stą śmie ta ną

Po la cy je dzą wie le wa rzyw ale nie
zna czy to, że kuch nia pol ska jest zdro -
wa. Wi na le ży w spo so bie go to wa nia.
Już wy jaś niam co jest nie tak z po -
wyż szą li stą.

BBłłąądd  11:: Do du sze nia i sma że nia zdro -
wszy jest olej ro ślin ny. Ma sło za wie -
ra wie le nie zdro wych tłusz czy na sy -
co nych.

BBłłąądd  22:: Ta kie su rów ki są bar dzo ka -
lo rycz ne z po wo du du żej za war to ści
tłusz czu. Rów nie smacz ny jest dres -
sing na ba zie jo gur tu. Spró buj te go
prze pi su: 2 ząb ki czos nku, sok z po -
ło wy cy try ny, 3 łyż ki po sie ka ne go ko -
per ku, 1 pła ska ły że czka musz tar dy,
1 łyż ka oli wy z oli wek, 1 łyż ka mio du
płyn ne go, 5 ły żek chu de go jo gur tu
na tu ral ne go, pieprz do sma ku.

BBłłąądd  33:: Tak dłu gie go to wa nie wa -
rzyw wy płu ku je z nich pra wie wszyst -
kie wi ta mi ny, nie mó wiąc o sma ku
i aro ma cie. Zrób eks pe ry ment – go tuj
wa rzy wa pra wie 2 ra zy kró cej niż za -
wsze. Pod ko niec, gdy jesz cze się go -
tu ją, od krój ka wa łe czek i spró buj.
Sma ku je? Od sącz i po daj ro dzi nie. Cie -
ka wa je stem re ak cji.

BBłłąądd  44:: Nie sól wa rzyw, w ogó le te -
go nie po trze bu ją. Tra cisz w ten spo -
sób ich na tu ral ny smak. Wiesz, że Po -
la cy je dzą zbyt du żo so li, co jest
przy czy ną pod wyż szo ne go ciś nie nia
u wie lu z nas?

BBłłąądd  55:: Je śli lu bisz smak śmie ta ny,
do zup uży waj śmie tan o ob ni żo nej za -
war to ści tłusz czu. Są smacz ne i o wie -
le zdro wsze. Szu kaj w skle pie ke u ken
ro om o za war to ści tłusz czu ok. 5% lub
mniej. Ko u de be re i din gen ozna cza
zim ne po tra wy, nato miast war me be -
re i din gen – go rą ce po tra wy.

Dla cze go wa rzy wa są tak
waż ne?

Wa rzy wa za wie ra ją wie le błon ni ka
po kar mo we go, któ ry za po bie ga za par -
ciom. Po nad to są one bo ga tym źró -
dłem wi ta min C, E, B1, B2, kwa su 
fo lio we go i β-ka ro te nu. Je śli jesz nie -

wy star cza ją cą ilość wa rzyw i owo ców,
mo żesz od czu wać na stę pu ją ce sym -
pto my:
n Za par cia
n Zmę cze nie, prob le my z kon cen tra -

cją, nie zdro wo wy glą da ją ca ce ra

Za le ty je dze nia 300g wa rzyw
dzien nie:
n An ty ok sy dan ty za war te w wa rzy -

wach za po bie ga ją nie któ rym cho -
ro bom ukła du krwio noś ne go

n Ak tyw ne sub stan cje za war te w wa -
rzy wach za po bie ga ją nie któ rym ro -
dza jom ra ka

n Ten kto je wie le wa rzyw, z re gu ły
rza dziej się ga po tłu ste, nie zdro we
prze ką ski co po ma ga w wal ce z nad -
wa gą

n Je śli chcesz po że gnać się z za par -
cia mi wa rzy wa na pew no Ci w tym
po mo gą

Co wy brać?
Kon ser wy i mro żon ki

Kon ser wy nie są zdro wym za mien -
ni kiem świe żych wa rzyw. Mo wa jest
tu za rów no o wa rzy wach sprze da wa -
nych w sło i kach jak i tych w pusz -
kach. Oba ro dza je za wie ra ją wie le do -
da nej so li i by ły go to wa ne w bar dzo
wy so kich tem pe ra tu rach co po zba wi -
ło je wię kszo ści war to ści od żyw czych.

Mro żon ki są czę sto „śwież sze” niż
świe że wa rzy wa. Jest tak, po nie waż
pro du cen ci mro żą je od ra zu po ich
ze rwa niu i oczysz cze niu. Świe że wa -
rzy wa, któ re za sta je my na pół kach
skle po wych są naj czę ściej „star sze”
niż je den dzień, co ma ne ga tyw ny
wpływ na ich war tość od żyw czą. Je -
śli nie masz cza su co dzien nie ro bić za -
ku pów, za stę puj od cza su do cza su
świe że wa rzy wa mro żon ka mi. Wy bie -
raj tyl ko te wa rzy wa mro żo ne któ re
nie za wie ra ją do dat ko wych przy praw,
tłusz czu czy śmie ta ny.

Wa rzy wa se zo no we
Wa rzy wa se zo no we to wa rzy wa, któ -

re upra wia się w na tu ral nych wa run -
kach bez po trze by sa dze nia ich
w szklar niach. I tak np. se zo no we po -
mi do ry do sta niesz tyl ko mię dzy czer -
wcem, a paź dzier ni kiem. Dla cze go
war to je ku po wać? Choć by dla te go,
że są tań sze. Mu si my też za cząć czuć
się od po wie dzial ni za nasz wpływ na
śro do wi sko. Upra wa wa rzyw se zo no -
wych nie ob cią ża Mat ki Zie mi tak, jak
upra wy szklar nia ne.

BIO
Co to jest to BIO? Wie lu my śli, że to

slo gan re kla mo wy, dzię ki któ re mu ła -
twiej sprze dać mniej war to ścio wy pro -
dukt. Za BIO kry je się jed nak dość
szla chet na idea. Są to pro duk ty upra -
wia ne i prze two rzo ne w spo sób sza -

nu ją cy śro do wi sko. Za chę cam do wpi -
sa nia w Go o gle ha sła „rol nic two eko -
lo gicz ne”. Stro na in ter ne to wa Ko mi -
sji Eu ro pej skiej ofe ru je rze tel ne
in for ma cje na ten te mat.

Dzień bez mię sa
Czy ob ił Wam się kie dyś o uszy ty -

tuł Do nder dag Veg gie dag? Już kil ka
lat trwa w Bel gii kam pa nia pro mu ją -
ca czwar tek ja ko dzień bez mię sa. Die -
ta we ge ta riań ska jest zdro wsza niż
prze cięt na die ta czło wie ka za cho du
– to jest fakt. Ma jąc to na uwa dze, po -
my sło daw czy ni kam pa nii za chę ca każ -
de go by od krył (pysz ne i pro ste
w przy go to wa niu) prze pi sy na ba zie
ja rzy nek.

Za chę cam ser decz nie do od wie dze -
nia stro ny kam pa nii, na któ rej jest
moc wa rzyw nych prze pi sów na każ -
dy czwar tek.
http://www.do nder dag veg gie dag.be

Kon takt
Spe cjal nie dla czy tel ni ków po wstał

adres ma i lo wy, na któ ry mo że cie wy -
sy łać swo je py ta nia i ko men ta rze do -
ty czą ce ży wie nia. Je steś cie kaw (a)
czy go tu jesz zdro wo? Chciał (a) byś
by uka zał się ar ty kuł na ja kiś te mat?
Pisz śmia ło!
Zdro we.odzy wia nie.be@gma il.com

JJoo  aann  nnaa  CCzzeerr  nniiaakk

DLA CZE GO LIGHT?

Sosy na bazie majonezu, śmietany
i oleju to bomby kaloryczne, przez
które niepostrzeżenie przybieramy na
wadze. Dlatego wybieraj wersje light.
Jest to rada dla tych, którzy wiedzą, że
mają problem z nadwagą i chcieliby to
zmienić. 

Spójrz:
Jedna łyżka stołowa zwykłego

majonezu zawiera 180 kcal („kcal” 
to skrót od słowa „kilokalorie”). 
To tyle co pełny duży kubek
pełnotłustego jogurtu. 
Jedna łyżka majonezu light D&L
dostarcza 72 kcal. Chyba warto?

W PRAKTYCE

Wypróbowałam majonez light firmy
D&L i gwarantuję, że smakuje prawie
jak zwykły, a zawiera 60% mniej
tłuszczu i kalorii. Cena to €2,48 za
0,55 litra. Majonez Effi light jest
odrobinę tańszy – €1,75 za 0,45 litra.
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Tak, la to nad e szło. Czu ję, że mu -
szę o tym przy pom nieć, bo po -
go da, któ rą ser wu je nam bel gij -

skie la to ma dość sła bą zna jo mość
astro no mii (no chy ba że szy ku je się
ko lej na epo ka lo dow co wa…). Ozna cza
to tyl ko jed no: dla uczniów i stu den -
tów – bło gie dwa mie sią ce le ni stwa,
dla cięż ko pra cu ją cych – ty dzień lub
dwa ur lo pu. Na tu ral nie, nikt nie chce
spę dzić swych kil ku usta wo wych dni
nic nie ro bie nia w ka lo szach i pod pa -
ra so lem (no chy ba że pla żo wym). Dla -
te go też war to po my śleć o wy rwa niu
się z desz czo wo-wietrz nej kra i ny i wy -
bra niu się w pod róż w po szu ki wa niu
za gi nio ne go słoń ca. Wie lu spo ty ka
jed nak im pas w po sta ci zie ją cych pust -
ką por tfe li i kont w ban ku, w któ rych
roz gry wa się ty po wa sce na z we ster -
nów (ku la sia na i py łu prze mie rza ją -
ca pu ste uli ce, po któ rych prze cha dza
się Clint Ea stwo od, nu cąc „I ne ed a do -
llar, do llar is all I ne ed”). Jak uciec
przed let nią de pre sją, nie na ra ża jąc
się jed no cześ nie na fi nan so wą ru i nę?
Przed sta wiam wam po rad nik, dzię ki
któ re mu wa sze wa ka cje bę dą nie za -
pom nia ne, a po po wro cie nie bę dzie -
cie mu sie li mar twić się, że spę dzi cie
zi mę przy świet le świec, bo oka za ło
się, że ur lo po we wy dat ki po chło nę ły
ca ły bu dżet prze zna czo ny na op ła tę
ra chun ku za prąd.

Pier wszym i de cy du ją cym kro kiem
jest wy bór trans por tu. Miesz ka jąc
w ser cu Eu ro py ma my o ty le do brze,
że wszę dzie jest bli sko, ALE bli sko nie
za wsze ozna cza ta nio. Dla te go też war -
to spraw dzić kil ka op cji prze miesz -
cze nia się z pun ktu A do pun ktu B jak
naj niż szym kosz tem.
n wwwwww..ddrruunn  ggllii..ccoomm – praw dzi wy raj

dla spon ta nicz nych mi łoś ni ków
przy go dy! Wy star czy wpi sać mia sto
z któ re go chce my wy ru szyć w pod -
róż i da tę jej roz po czę cia, a pro gram
znaj dzie nam naj tań sze lo ty do wie -
lu eu ro pej skich miast. Jest op cja
wy bra nia mie sią ca (za miast kon -
kret nej da ty), w któ rym pla nu je my
wy jazd, tym spo so bem ma my szan -
sę na jesz cze bar dziej przy stęp ne ce -
ny! Przy kła do we lo ty: Char le roi
– Bu da peszt 38€ w 2 stro ny, Bruk -
se la – Me dio lan 35€ w 2 stro ny. Wy -
star czy tyl ko spa ko wać ple cak
i w dro gę!

n wwwwww..sskkyy  ssccaann  nneerr..nneett – ska ner
wszyst kich waż nych li nii lot ni czych
i ich ofert, op cja wy bo ru ca łe go mie -
sią ca, jak też ca łe go świa ta (wte dy
znaj du je naj niż sze ce ny do da ne go
kra ju w do wol nym cza sie). Ide al ne
na rzę dzie tak że dla użyt kow ni ków

smar tfo nów, dla któ rych wy go dy
stwo rzo na zo sta ła dar mo wa apli ka -
cja Sky Scan ner – All Flights! Przy -
kła do we lo ty: Char le roi – Man che -
ster 46€ w 2 stro ny, Char le roi
– Bor de a ux 55€ w 2 stro ny.

n wwwwww..bbllaabb  llaa  ccaarr..ppll – ser wis ko or dy -
nu ją cy dzia ła nia au to sto po wi czów
i kie row ców-daw ców miejsc. Wy -
star czy wpi sać z ja kie go mia sta je -
dzie my i do kąd chce my się udać,
a ser wis znaj dzie nam kie row ców,
któ rzy ja dą da ne go dnia w da ne
miej sce, ofe ru jąc miej sca w sa mo -
cho dzie. Je den ser wis na ca łą Eu -
ro pę, do stęp na tak że wer sja po pol -
sku! Przy kła do we pod ró że:
An twer pia – Ber lin 20€ w 1 stro nę,
An twer pia – Pa ryż 14€ w 1 stro nę.

n wwwwww..eeuu  rroo  llii  nneess..ccoomm – zna ny już wię -
kszo ści ser wis „ko lei sa mo cho do -
wych”, do wie zie nas w każ de miej -
sce w Eu ro pie, war to śle dzić ofer ty
spe cjal ne. Au to bu sy są kli ma ty zo -
wa ne, więc na wet w naj wię ksze upa -
ły mo że my li czyć na chwi lę och ło -
dy. Przy kła do we tra sy: An twer pia
– Lon dyn 18€ w 2 stro ny, An twer -
pia – Am ster dam 36€ w 2 stro ny.

In nym in te re su ją cym roz wią za niem
jest też ze bra nie pa czki zna jo mych,
zrzu ce nie się na wa chę i kie ro wa nie
się tam, gdzie nas ko ła po to czą (naj -
le piej na po łud nie!), czy też wy cie czka
ro we ro wa, al bo pie sza piel grzym ka
do świę tych miejsc wę drow ców. Ale
nie waż ne ja ki śro dek trans por tu wy -
bie rze my, za wsze trze ba się bę dzie

gdzieś prze ki mać. O ile nie je steś dzie -
dzi cem for tu ny Hil to nów i nie masz
dar mo we go spa nia w każ dym wię -
kszym mie ście, bę dziesz po trze bo wał
in nych roz wią zań. Oto nie któ re
z nich:
n wwwwww..ccoo  uucchh  ssuurr  ffiinngg..oorrgg – por tal spo -

łecz no ści owy, dzię ki któ re mu mo -
że my zna leźć oso bę, któ ra przy gar -
nie nas pod swój dach na jed ną czy
dwie no ce, tym spo so bem śpi my
u ko goś na ka na pie, za miast bu lić
70€ za do bę ho te lo wą (oczy wi ście
za wsze mi ło jest spre zen to wać gos -
po da rzo wi 0,7, nie ob ra zi się!). Ser -
wis ofe ru je tak że op cję umó wie nia
się na ka wę lub zwie dza nie z „tu byl -
ca mi”, co mo że oka zać się po moc ne
w no wym mie ście. Je śli chce cie tak -
że przy czy nić się do czy ichś ta nich
wa ka cji, mo że cie za o fe ro wać kąt do
spa nia w wa szych do mach. W An -
twer pii dzia ła ak tyw na gru pa co -
uch sur fe rów, któ rzy co ty dzień or -
ga ni zu ją róż ne ak cje, ko la cje,
spot ka nia, im pre zy itd. Je śli po sta -
no wi cie jed nak zo stać w do mu na
wa ka cje, mo że cie śmia ło do nich do -
łą czyć, każ dy jest mi le wi dzia ny!

n wwwwww..aaiirrbbnnbb..ccoomm – ser wis, dzię ki
któ re mu moż na wy na jąć czyjś wol -
ny po kój, czy też ka na pę, a na wet
ca łe miesz ka nie na do wol ny okres.
Za bar dzo ni ską ce nę moż na po -
miesz kać przez kil ka dni w ar ty -
stycz nym lof cie w Rzy mie, w ka wa -
ler ce w Stam bu le, czy w miesz ka niu
stu den ckim na Ibi zie. Do stęp na wer -
sja po pol sku (wy star czy zmie nić
usta wie nia ję zy ka na do le stro ny).
Przy kła do we miej sca: Rzym 11€ za
oso bę za noc, Stam buł 15€ za oso bę
za noc, Ibi za 20€ za oso bę za noc.

n wwwwww..hhoo  sstteell  wwoorrlldd..ccoomm – tu taj mo -
żesz za re zer wo wać ho stel, B&B, ho -
tel, czy apar ta ment. Ce ny na wet od
5€ za noc, za leż nie od miej sca i kom -
for tu.

n wwwwww..ccoo  ooll  ccaamm  ppiinngg..ccoo..uukk  – ba za da -
nych kem pin gów w Wiel kiej Bry ta -
nii i we Fran cji. Róż ne lo ka li za cje,
róż ne ce ny, róż ne stan dar dy. Coś
dla mi łoś ni ków na tu ry, od kryw ców
i har ce rzy!

Kie dy już do je dzie my na miej sce,
roz pa ku je my ma nat ki i do trze do nas,
że je steś my na wa ka cjach, przy da ło -
by się zo ba czyć to i tam to, zwie dzić
pa rę miejsc, zro bić kil ka zdjęć i umie -
ścić je na od po wied nich por ta lach ku
za zdro ści zna jo mych. O ile z mia sta -
mi ty pu Pa ryż czy Bar ce lo na nie bę -
dzie prob le mu (je śli przy pom ni my so -
bie coś z lek cji hi sto rii czy pla sty ki),

Wakacje za grosze



o ty le lą du jąc w Wa len cji, w Bel gra -
dzie, czy w Ham bur gu, wię kszość
z nas nie ma po ję cia gdzie pójść i co
zo ba czyć. Dla tych wszyst kich, spra -
gnio nych wra żeń in nych niż sma że -
nie się na pla ży po wsta ły ta kie oto ser -
wi sy:
n wwwwww..ttrrii  ppaadd  vvii  ssoorr..ccoomm – je den z naj -

po pu lar niej szych ser wi sów tu ry -
stycz nych, re cen zu ją cy atrak cje,
mu zea, re sta u ra cje, a tak że ho te le
i wła ści wie wszyst ko co się da. Plu -
sy: wer sja pol ska i apli ka cja na
smartfo ny. Mi nu sy: wie le róż nych
re cen zji wie lu róż nych użyt kow ni -
ków, czę sto su biek tyw nych, więc
nie za wsze mo że my się na nich ba -
zo wać.

n wwwwww..ssppoott  tteedd  bbyy  lloo  ccaallss..ccoomm – ser wis,
któ ry uka zu je nam mia sto z per spek -
ty wy je go miesz kań ców. Bar dzo po -
ży tecz ne na rzę dzie, je śli in te re su je
nas lo kal na kul tu ra i zwy cza je. Znaj -
dzie my tam re cen zje ba rów, atrak -
cji, wy da rzeń, a tak że miejsc w któ -
rych moż na zro bić nie co dzien ne
za ku py, czy zjeść lo dy o sma ku na
przy kład bu ra czko wym.

n wwwwww..uussee--iitt..ttrraa  vveell – ma py i prze wod -
ni ki po mia stach Eu ro py wy kre o -
wa ne przez mło dych i dla mło dych.
Bez non sen su i na cza sie – to de wi -
za twór ców tej stro ny. Ma py ra zem
z opi sa mi moż na wy dru ko wać w do -
mu, dzię ki cze mu za osz czę dzi my
czas i pie nią dze. Na praw dę po le cam!

n wwwwww..ttrraa  vveellllrr..ccoomm – je steś w Me dio -
la nie, twój sa mo lot od la tu je ju tro
o 6 ra no, a osta t ni po ciąg na lot ni -
sko właś nie od je chał ci przed no -
sem. Nie znasz wło skie go, in for ma -
cja tu ry stycz na już zam knię ta, a ty
masz do dys po zy cji je dy nie te le fon
i ni kłe wi-fi z Bur ger Kin ga. Ża den
prob lem! Wcho dzisz na po wyż szą
stro nę, za da jesz py ta nie: jak do stać
się na lot ni sko Mal pen sa po pół no -
cy, a w prze cią gu go dzi ny do sta -
niesz od po wiedź od jed ne go z 54000
pod róż ni ków, któ rzy ko rzy sta ją z te -
go ser wi su. Mo żesz też spraw dzić
w za py ta niach in nych osób w po -
dob nej sy tu a cji do two jej. Ty sią ce
py tań i od po wie dzi na wszyst kie te -
ma ty zwią za ne z pod ró żą, bar dzo
przy dat ne, szcze gól nie w sy tu a cjach
pod bram ko wych!

Do te go do rzu cam kil ka wska zó wek,
któ re poz wo lą ci za osz czę dzić pie nią -
dze, czas i wy e li mi no wać stres pod -
czas pod ró ży:
n Je śli le cisz ta ni mi li nia mi, pa mię -

taj, że by ZA WSZE wy dru ko wać kar -
tę po kła do wą w do mu, Ry a na ir 
za ra bia cięż kie pie nią dze na za po -
mi nal skich lub nie wie dzą cych (na -
wet 60€ w jed ną stro nę za check-in
na lot ni sku!)

n W ba ga żu pod ręcz nym nie moż na
prze wo zić pi cia, za to je dze nie jest
jak naj bar dziej do zwo lo ne. Dla te go
też, za miast wy da wać for tu nę na za -
gry chę na po kła dzie, zrób ka nap ki
w do mu i ciesz się peł nym brzu chem
przez ca ły lot!

n Je śli pod ró żu jesz sa mo cho dem, ścią -
gnij na smar tfo na apli ka cję NA -
VFREE – na wi ga cję, któ ra dzia ła
w 30 eu ro pej skich kra jach, bez do -
stę pu do In ter ne tu.

n Pod ró żu jąc za gra ni cę pa mię taj, by
wy łą czyć 3G i uży wać wy łącz nie dar -
mo we go wi-fi, do stęp ne go w wie lu
miej scach. Nie chcesz chy ba, że by
twój ra chu nek za te le fon kosz to wał
cię wię cej niż ca ła pod róż…

n Przed wy ja zdem za o patrz się
w EKUZ – Eu ro pej ską Kar tę Ubez -
pie cze nia Zdro wot ne go, wy da wa ną
za dar mo przez ka sy cho rych (mu -
tu a li te it). Dzię ki niej, w ra zie wy -
pad ku czy na głej ko niecz no ści le -
cze nia za gra ni cą bę dziesz mógł
ubie gać się o zwrot kosz tów.

n Je śli pod ró żu jesz po za stre fę eu ro,
za wsze wy mień wa lu tę na mie ście,
ni gdy na lot ni sku.

n Gdy wy bie rasz się w krót ką pod -
róż sa mo lo tem i nie chcesz pła cić
za głów ny ba gaż, masz za zwy czaj
do dys po zy cji 6-10 kg ba ga żu pod -
ręcz ne go. Aby za osz czę dzić wa gę
i miej sce, włóż na sie bie naj cięż sze
bu ty i ubra nia (na wet kil ka
warstw). Mo żesz też dy skret nie
upchnąć kil ka rze czy w kie sze -
niach. Jak wia do mo, ta nie li nie li -
czą każ dy gram, więc trze ba być
spryt nym!

n Je śli wy bie rasz się do kra ju po za
stre fą eu ro i chcesz pła cić kar tą, za -
wsze wy bie raj lo kal ną wa lu tę. Dzię -
ki te mu bę dziesz pew ny, że nie prze -
pła cisz (cza sa mi ter mi na le po ka zu ją
kurs w pro cen tach, je śli jest niż szy
niż 2,5%, mo żesz spo koj nie wy brać
eu ro, je śli wyż szy – płać w lo kal nej
wa lu cie!)

n Przed wy ja zdem pa mię taj o wy łą -
cze niu z prą du wszyst kich urzą dzeń
elek tro nicz nych, któ re na wet w try -
bie stand-by zu ży wa ją prąd.

Ży czę wam wszyst kim mi łych, a za -
ra zem ta nich wa ka cji i obie cu ję świe -
żą po rcję nie pow ta rzal nych pro jek -
tów i za ska ku ją cych po my słów już we
wrześ niu!

MMaa  ggddaa  llee  nnaa  GGaa  ttoo  NNee  ggrroo
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Sandały 
to wyjątkowo
praktyczne,
letnie obuwie.
Wymaga
jednak od nas
szczególnej
dbałości
o stopy
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Przez ca ły rok cze ka my na
la to. Tęsk ni my za pro mie -
nia mi słoń ca ko ja rzą cy mi

się z wa ka cja mi i wy po czyn -
kiem. Wy ma rzo nym obu wiem
na tę po rę ro ku są san da ły poz -
wa la ją ce na szym sto pom na od -
po czy nek. Choć wy da wać by się
mog ło, że na da ją się tyl ko na
pla żę, jest to jed nak obu wie
o bar dziej róż no rod nym prze -
zna cze niu.

Tro chę hi sto rii 
San da ły praw do po dob nie są

tak sta re jak ludz kość. Naj pierw
by ły wy twa rza ne ze sple cio nych
traw lub nie gar bo wa nej skó ry,
a do stóp przy wią zy wa no je ka -
wał kiem sznur ka. Na od na le zio -
nych przez ar che o lo gów pła sko -
rzeź bach z VII wie ku przed na sza
erą, wid nie ją męż czyź ni obu ci
w sznu ro wa ne pra daw ne san da -
ły z za kry tą pię tą i pier ście niem
w któ ry wkła da ło się du ży pa -
lec. Wy ra zem bo gac twa i wy so -
kie go sta tu su spo łecz ne go by ły
san da ły bo ga to zdo bio ne, czę -
sto dro gi mi ka mie nia mi. W sta -
ro żyt nym Egip cie na sto py wkła -
da no pro ste san da ły z drew na
i utwar dzo nej skó ry, któ re chro -
ni ły przed go rą cym pia skiem.
Wy ra bia no je też z ło dyg pa pi -
ru su i od po wied nio spre pa ro wa -
nych li ści pal my. Mia ły rze myk
al bo cie niut ki pa sek ze skó ry
– prze cho dzą cy po mię dzy pier -
wszym a dru gim pal cem – któ -
ry łą czył się z in nym pa skiem
na pod bi ciu two rząc coś w ro -
dza ju strze mią czka. No si li je
egip scy do stoj ni cy gdyż by ły
sym bo lem bo gac twa. Na wet po
śmier ci by ły czę ścią wy po sa że -
nia w osta t nią pod róż. W an tycz -
nej Gre cji no szo no san da ły na
po desz wie z gru bej skó ry, kor -
ka lub drew na. W pią tym wie ku

przed na szą erą za miast pęt li ze
skó ry, umo co wa nych na brze -
gach san da łów, wpro wa dzo no
wy god niej szą, skó rza ną wy ci -
nan kę. Grec kie san da ły odzna -
cza ły się do sko na łą tech ni ką 
wy ko na nia. Rze my ki by ły ple -
cio ne, pur pu ro we, z za pin ka mi
w kształ cie kwia tu. 

W ów czes nym Rzy mie san da -
ły zwa ne Ca li gae no si li le gio ni -
ści. By ły to bu ty skro jo ne
z uwzględ nie niem róż nic po mię -
dzy pra wą a le wą sto pą, co
w tam tych cza sach by ło czymś
no wym. Wy ko ny wa no je z jed -
ne go ka wał ka skó ry wią za ne go
jed nym rze mie niem, mia ły gru -
bą na bi ja ną ćwie ka mi po desz wę
i nie za kry wa ły pal ców. Zi mą
ocie pla no je fu trem lub tka ni -
ną.

Ja poń czy cy okre śla li swo ją
przy na leż ność spo łecz ną po -
przez two rze nie róż nych ro dza -
jów san da łów. In ne obu wie no -
si ło się na ce sar skim dwo rze,
in ne mie li kup cy czy ar ty ści. 

Do Eu ro py san da ły tra fi ły
w XIII wie ku. No szo ne by ły la -
tem do zwiew nych, lek kich stro -
jów. W for mie wie czo ro wej po -
ja wi ły się w 1920 ro ku i od tej
po ry w róż nych wa rian tach to -
wa rzy szą lu dziom do dziś. San -
da ły są bar dzo po pu lar nym ty -
pem obu wia zwłasz cza w kra jach
o ciep łym kli ma cie. W wie lu
przy pad kach za cho wa ły ta ką sa -
mą, pro stą for mę ja ką mia ły ty -
sią ce lat te mu. Zmie nił się 
tyl ko ma te riał z ja kie go są wy -
twa rza ne.

Ro dza je san da łów 
Od wie lu lat pro jek tan ci i wy -

twór cy sta ra ją się do pa so wać
wzo ry san da łów do upo do bań
klien tów. Pod ogól nym po ję ciem
san da ły kry ją się ty sią ce zróż -

ni co wa nych mo de li. Ich ce -
chą wspól ną są od kry te pal -
ce i pię ty, a po desz wa jest
przy mo co wa na do sto py za
po mo cą rze my ków lub pa -
sków wy ko na nych z róż nych
ma te ria łów. Bar dzo po pu lar -
ne są san da ły spor to we no -
szo ne za rów no przez panie,
pa nów jak i dzie ci. Ma ją rzeź -
bio ną, wy ko na ną z do brych
ma te ria łów po desz wę o do -
brej przy czep no ści. Pa ski naj -
czę ściej są tek styl ne, a san -
da ły za pi na się na rze py.

Do bre ja ko ścio wo san da ły spor -
to we są bar dzo wy trzy ma łe, wy -
god ne w no sze niu, lek kie, prze -
wiew ne i spraw dza ją się
w każ dej sy tu a cji. Tak zwa ne
rzy mian ki wy ko na ne są ze skó -
ry, cho ciaż na ryn ku do stęp ne
są tak że fa so ny z róż ne go ro dza -
ju ma te ria łów tek styl nych. Mo -
de le kla sycz ne są szy te z cie niut -
kich pa se czków, mo gą być
za rów no pła skie jak i na szpil -
ce. W za leż no ści od fa so nu i ro -
dza ju ma te ria łu z ja kie go są
uszy te, moż na je no sić do róż -
no rod nych ubrań. Es pa dry le
uszy te z płót na, ma ją po desz wę
ob szy tą sznur kiem lub tra wą.
Są prze wiew ne, sta bil ne i bar -
dzo wy god ne. Ele gan ckie san -
da ły dla pa nów są skó rza ne
i w sto no wa nych ko lo rach, nato -
miast panie ma ją do wy bo ru wię -
cej moż li wo ści: san da ły pła skie,
na ob ca sach, ko tur nach lub
szpil kach i w ca łej ga mie ko lo -
rów.

Do cze go no sić san da ły? 
Do każ dej let niej gar de ro by,

po nie waż jest to ro dzaj obu wia
prze zna czo ny do no sze nia la tem.
Do zwiew nych, ro man tycz nych
su kie nek, spód nic i lnia nych
spod ni naj le piej pre zen to wać się
bę dą kla sycz ne san da ły. Do dżin -
sów, ba weł nia nych szor tów czy
fol ko wych spód nic pa su ją san -
da ły w sty lu vin ta ge (sty li zo wa -
ne, na wią zu ją ce do po przed nich
epok). San dał ki na szpil ce (mo -
de lu ją sto pę i op tycz nie wy dłu -
ża ją no gę) doskonale spraw dza -

Czas na sandały
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ją się na wet w po łą cze niu z wie czo ro -
wą kre a cją. Je że li są w ko lo rze be żo -
wym to rów nież spra wia ją wra że nie,
że no ga jest dłuż sza. Ta kie san dał ki
po le ca ne są prze de wszyst kim w mia -
rę szczup łym paniom, któ re o wie le
ko rzyst niej bę dą wy glą da ły w san dał -
kach na ob ca sie, niż na pła skiej po -
desz wie. Uni kać z ko lei po win ny cięż -
kich san da łów na ko tur nie. Te z nas,
któ re ma ją kil ka do dat ko wych ki lo -
gra mów po win ny pa mię tać, że w de -
li kat nych san da łach na cie niut kiej
szpil ce mo gą wy glą dać nie ko rzyst nie.
Do ta kiej syl wet ki ide al nie pa su ją es -
pa dry le na ko tur no wych po desz wach,
po nie waż są sta bil ne dla cięż szych
nóg. Sty li ści sta now czo od ra dza ją za -
kła da nie spor to we go obu wia do ko -
stiu mów i gar so nek, bo ta kie po łą cze -
nie jest wy so ce nie tra fio ne. Nie
po win no się rów nież ubie rać ko lo ro -
wych, let nich san dał ków do wie czo -
ro wej kre a cji, a skó rza nych na szpil -
ce (zwłasz cza czar nych) na pla żę.

San da ły, a skar pet ki 
Czy do san da łów po win niś my no sić

skar pet ki? Ta ki ze staw przez wię -
kszość sty li stów uwa ża ny jest za to -
tal ną wpad kę. Skar pet ki są wpraw dzie
nie o dłącz ną czę ścią na szej gar de ro by,
ale san da ły słu żą te mu, by na sze sto -
py od dy cha ły, od po czy wa ły. Pa nu je
obie go wa opi nia, że du et skar pe ty
i san da ły jest wy jąt ko wo nie tra fio ny.
Skar pe ty bo wiem nie pa su ją ani do
mę skich san da łów, ani do dam skich
san dał ków na szpi lecz ce, ani do ja po -
nek, kla pek czy rzy mia nek. 

Znaw cy te ma tu twier dzą, że męż -
czyz na choć by nie wiem jak był przy -
stoj ny i elok wen tny, w mo men cie za -
ło że nia skar pe tek do san da łów tra ci
wszyst kie wa lo ry. Zwo len ni cy za kła -
da nia skar pet do san da łów na zy wa ni
by wa ją „skar pet ko wo-san da ło wy mi fa -
ce ta mi”. Je że li prze śle dzić wpi sy na
fo rach in ter ne to wych, to aż się na nich
roi od ne ga tyw nych opi nii na te mat
ta kie go ze sta wie nia, a wię kszość pań
wy ra ża się o nim szcze gól nie nie poch -
leb nie.

Zna ny sty li sta Krzysz tof Ło szew ski
w swo jej książ ce „Dress co de. Ta jem -
ni ce mę skiej ele gan cji” na pi sał: „San -
da ły i klap ki, pol scy męż czyź ni po lu -
bi li je tak bar dzo, że wy star czy ło kil ka
sło necz nych dni, że by pol skie uli ce za -
la ły naj pierw san da ły, a za raz po nich
klap ki (…) Na sze sto py wresz cie od -
po czy wa ją. Nikt te go nie kwe stio nu -
je. Prob lem w tym, że no si my je ze
skar pe ta mi. Skar pe ty po win no no sić
się do gar ni tu rów. Brak skar pet uspra -
wie dli wia luź ny, wa ka cyj ny strój. Do
san da łów pa su je tyl ko go ła sto pa”.

Je sie nią, zi mą i wios ną – wszy scy
cze ka my na dzień, kie dy moż na wresz -
cie za ło żyć san da ły ko ja rzące się nam
ze słoń cem i wa ka cja mi. To wy jąt ko -
wo prak tycz ne, let nie obu wie wy ma -
ga jed nak od nas szcze gól nej dba ło -
ści o sto py, o czym war to po my śleć
trosz kę wcześ niej, po mi mo ciąg łe go
za pra co wa nia i bra ku cza su.

Ży czę wszyst kim czy tel ni kom „An -
twer pii po pol sku” uda ne go wy po czyn -
ku.

BBaarr  bbaa  rraa  KKaa  mmiińń  sskkaa  
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Baleriny
kochają
wszystkie
kobiety, bo są
niezwykle
wygodne
i niezależnie
od wieku
i figury każda
z nas może 
je nosić.

Ba le rin ki – wy god ne obu -
wie na pła skim ob ca sie,
uko cha ne przez wszyst -

kie ko bie ty. Bu ci ki (na zwa po -
cho dzi od fran cu skie go sło wa
„bal le rins”), wy wo dzą się od kla -
sycz nych ba le tek tan ce rzy. Nie
są mło de, ma ją już po nad 60 lat,
ale cią gle nie tra cą po pu lar no -
ści. Skąd się wzię ły w świe cie
mo dy i jak z sa li ba le to wej wy -
szły na uli ce – o tym właś nie opo -
wiem.

Po cząt ki 
Pa ryż, la ta dwu dzie ste XIX

wie ku. Wło ski emi grant La zar -
ro Mas sa ro otwo rzył za kład
szew ski przy uli cy de la Pa ix,
gdzie wy twa rzał do sko na łe ja -
ko ścio wo obu wie. Za o pa try wa -
ły się w nie tak że klien tki Co co
Cha nel. Któ re goś dnia sa ma
„kró lo wa mo dy” od wie dzi ła je -
go war sztat. Po szu ki wa ła bu -
tów, któ re by ły by wy god ne i sta -
no wi ły zwień cze nie jej
pro jek tów cha rak te ry zu ją cych
się ele gan cją, ale prze de wszyst -
kim pro sto tą i wy go dą. Wspól -
nie z Mas sa ro wy my śli li i stwo -
rzy li pła skie dam skie pan to fel ki
wy ko na ne z ko źlej (w ko lo rze
cie li stym) skó ry, za koń czo ne no -
skiem z czar nej tka ni ny. Do ele -
gan ckich, wie czo ro wych kre a -
cji za pro po no wa li wy koń cze nie
zło te. Po cząt ko wo no sek bu tów
był kwa dra to wy, a do pie ro póź -
niej de li kat nie za o krą glo ny. Co -
co Cha nel wraz z szew cem La -
zar ro da li ko bie tom bu ty, któ re
do dziś cie szą się ogrom nym
uzna niem za rów no pań jak i pro -
jek tan tów na ca łym świe cie. Ba -
le ri ny ja kie zna my dzi siaj, są au -
tor stwa Fran cuz ki Ro sy
Re pet to, mat ki zna ne go tan ce -
rza fran cu skie go ba le tu – Ro -
land’a Pe tit. W 1947 ro ku, w jej
bu ti ku w Pa ry żu, za czę ły być
sprze da wa ne pier wsze kla sycz -
ne mo de le. Sklep ist nie je do dzi -
siaj, a wy sta wio ne tam obu wie
na le ży do bar dzo dro gich.

Na wszyst kie oka zje,
ale nie do wszyst kie go 

Ba le rin ki to bu ty na każ dą
oka zję i do każ de go stro ju. Są
uni wersalne i spraw dza ją się
w każ dej sy tu a cji. Za kła da my je
do pra cy, na spa ce ry i spot ka -
nia. Ele gan ckie ba le ri ny do sko -
na le na da ją się na wie czo ro we

przy ję cia, a ko lo ro we i ży we, do
let nich su kie nek i dżin sów. Z po -
wo du za o krą glo ne go no ska
i bra ku ob ca sa ba le ri ny op tycz -
nie skra ca ją no gę, dla te go panie
ni skie go wzro stu nie po win ny
za kła dać ich do każ de go stro ju.
Naj le piej bę dą wy glą dać w ze -
sta wie niu ze spód ni czka mi
przed ko la no, ry ba czka mi i szor -
ta mi. Dłu gie spód ni ce i su kien -
ki wraz z ba le rin ka mi mo gą pod -
kre ślać ko bie cą fi gu rę, ale
nie wy so kie panie bę dą w ta kim
kom ple cie wy glą da ły na niż sze
i okrą glej sze. Ko bie ty śred nie -
go wzro stu oraz wy so kie, mo gą
no sić ba le rin ki nie mal do
wszyst kie go: ru rek, le gin sów,
spod ni ca pri, szor tów oraz spo -
de nek i spód nic koń czą cych się
nad ko la na mi. Ba le ri nek w żad -
nym wy pad ku nie na le ży za kła -
dać do spod ni dzwo nów ani do
spod ni ze zwę ża ny mi no gaw ka -
mi, gdyż w ta kim ze sta wie niu
bio dra i uda wy da ją się znacz -
nie wię ksze. Nie ubie ra my ich
rów nież do spod ni z za kład ka -
mi, po nie waż wte dy op tycz nie
przy by wa nam ki lo gra mów. Je -
że li za kła da my pan to fel ki do
dłu gich spod ni, naj le piej że by
by ły to ob ci słe rur ki. Bar dzo do -
brze kom po nu ją się ba le rin ki
z ko szu lą wpusz czo ną do ele gan -
ckich spod ni. Je że li de cy du je my
się do ta kie go ze sta wu za ło żyć
skar pet ki, po win ny być cie li ste,
gdyż ko lo ro we nie pa su ją i psu -
ją ca łość.

Ro dza je ba le ri nek 
Fa so nów jest mnó stwo, jed -

nak naj wię kszą po pu lar no ścią
cie szą się kla sycz ne mo de le
z okrąg ły mi no ska mi, tra dy cyj -
ne i gład kie. Z po wo dze niem
kon ku ru ją z ba le rin ka mi na bi -
ja ny mi ćwie ka mi, ob szy wa ny mi
ko ra li ka mi czy świe ci deł ka mi.
Pan to fel ki do stęp ne są we
wszyst kich ko lo rach i de se -
niach: w grosz ki, kwiat ki, pa ski
i krat ki. Naj czę ściej wy ra bia się
je ze skó ry na tu ral nej. Po wo dze -
niem cie szą się rów nież te zro -
bio ne ze skó ry eko lo gicz nej 
i in nych róż ne go ro dza ju ma te -
ria łów. Naj bar dziej po pu lar ne
ba le rin ki to Cha nel ki, Me li ski
i Re pet to. Re pet to zy ska ły sła -
wę pod ko niec lat 50-tych, gdy
w fil mie pt. „I Bóg stwo rzył ko -
bie tę” wy stą pi ła w nich Bri git -

te Bar dot – nie kwe stio no wa na
gwia zda ki na. Na jej cześć po -
wstał spe cjal ny mo del ba le ri nek
Re pet to BB, czy li pro ste bu ci ki
z ko kar dką z przo du. Po wo dze -
niem wśród pań cie szą się bu ci -
ki z ko lek cji Yves Sa int La u rent.
Ba le ri ny YSL kształ tem przy po -
mi na ją praw dzi we ba le to we pu -
en ty a ich cha rak te ry stycz nym
zna kiem są pła skie, nie za o krą -
glo ne czub ki. Wło si też ma ją
swój wkład w hi sto rię ba le ri nek.
Dom mo dy Sal va to re Fer ra ga -
mo wy pu ścił na ry nek ba le ri ny
Va ri na, po wszech nie uzna wa ne
za sym bol wło skiej ele gan cji. Ich
znak roz poz naw czy to okrąg ły

Krót ka hi sto ria ba le ri nek
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czu bek i ko kar da umiesz czo na
z przo du w me ta lo wym lo go mar ki.
Do naj po pu lar niej szych na le żą obec -
nie ba le rin ki stwo rzo ne przez Al be -
ra El ba za z do mu mo dy Lan vin. Bu -
ci ki na gum ce (ba le ri ny Lan vi na)
ide al nie przy le ga ją do sto py i są mo -
de lem ko pio wa nym przez in ne mar -
ki na ca łym świe cie. Nie spo sób nie
wspom nieć o Me li skach wy ko na -
nych z gu mo we go pla sti ku, któ ry
wbrew oba wom scep ty ków oka zał
się ma te ria łem wy trzy ma łym i trwa -
łym. Przy za ku pie trze ba jed nak
zwra cać uwa gę na pod rób ki, po nie -
waż moc no od sta ją ja ko ścio wo od
ory gi na łów. Pew ną po zy cję na ryn -
ku ma ją ba le rin ki Re va z me ta lo -
wym lo go na przo dzie, któ re no szą
naj wię ksze świa to we gwia zdy estra -
dy i fil mu. Nie kwe stio no wa nym hi -
tem są gu mo we ba le rin ki. Wy god -

ne, mięk kie i ide al nie do pa so wu ją -
ce się do kształ tu sto py, do stęp ne
we wszyst kich, na wet naj bar dziej
zwa rio wa nych ko lo rach. Prze bo jem
te go se zo nu są mo de le z cie ka wym
po łą cze niem ko lo rów, al bo wy jąt ko -
wy mi w swo im ro dza ju de ta la mi, po -
kry te dzia ni no wym ma te ria łem,
zdo bio ne krysz tał ka mi al bo ta kie
z kon tra stu ją cy mi no ska mi.

Wy jąt ko wo wy god ne 
bu ty 

Ba le rin ki – pan to fel ki na pła skiej
po desz wie, zro bi ły za wrot ną ka rie rę.
Ko bie ty zmę czo ne no sze niem bu tów
na ob ca sach, zna laz ły dla nich do sko -
na łą al ter na ty wę w po sta ci ba le ri nek.
Ma ją one wie le za let, a naj waż niej szą
z nich jest wy go da. Są pła skie, lek kie,
nie po wo du ją ob tarć i nie mę czą stóp.
Waż ne, aby przy le ga ły do sto py i le -
ża ły ide al nie. Każ da z nas ma sto pę
in nej dłu go ści i sze ro ko ści więc za -
nim zde cy du je my się na za kup, trze -
ba przy mie rzyć kil ka par aby wy brać
tę wła ści wą. Waż ny jest ma te riał z któ -
re go wy ko na ne są bu ty. Je że li za ku -
pi my ba le rin ki ze skó ry, oczy wi ście
sto pa bę dzie czuć się kom for to wo,
a but do sto su je się do niej. Pan to fel -
ki z two rzy wa sztucz ne go zbli żo ne go
do pla sti ku mo gą być nie wy god ne
i cho dząc w nich mo że my prze ży wać
ka tu sze. Naj le piej ku po wać ba le rin ki
wy ko na ne z mięk kie go i na tu ral ne go
ma te ria łu. Są droż sze, ale ja ko ścio wo
nie za wod ne. 

Ba le rin ki to bu ty prak tycz ne, na da -
ją ce się na wie le oka zji. Ko cha ją je
wszyst kie ko bie ty, bo są nie zwy kle
wy god ne i nie za leż nie od wie ku i fi -
gu ry każ da z nas mo że je no sić. Spraw -
dza ją się w naj róż niej szych ze sta wie -
niach i sy tu a cjach. Ciesz my się więc
słoń cem i noś my ba le ri ny – bu ty stwo -
rzo ne dla każ dej z nas.

BBaarr  bbaa  rraa  KKaa  mmiińń  sskkaa  
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Wresz cie wa ka cje!! To czas,
w któ rym jed ni ma rzą o upra -
gnio nym wy po czyn ku a in ni

ocze ku ją sza leństw i przy gód nie wy -
klu cza jąc mi łos nych. Wa ka cyj ny ro -
mans ma rzy się wie lu oso bom w róż -
nym wie ku.

Czy ta ki zwią zek ma szan se prze -
trwa nia? Czy nie czy ha na nas pod -
stęp na wy o braź nia? Ta kie py ta nia po -
win niś my so bie za dać już na sa mym
po cząt ku ro man tycz nej przy go dy.

Za nim po chło nie nas bli żej nie zi den -
ty fi ko wa na si ła mi ło ści w okre sie ciep -
łych wie czo rów, po win niś my do dać
tro chę re a liz mu i trzeź wo ści umy słu
do tej wy bu cho wej mie szan ki.

Ale jak tu my śleć? Panie ską po
odzia ne spa ce ru ją brze giem mo -
rza rzu ca jąc spoj rze nia na
wszyst kie stro ny. Mi ni spód ni -
czki fa lu ją na wie trze przy cią -
ga jąc wzrok spra gnio nych ne -
gli żu pa nów.

Pa no wie w ob ci słych szor -
tach bie ga ją w mor skich fa lach
przyj mu jąc przy tym bli żej nie -
o kre ślo ne po zy.

Czas let ni, ur lop i te wszyst -
kie roz kosz ne wi do ki są pre tek -
stem do na wią zy wa nia no wych
zna jo mo ści. Po ta kich wi zu al nych
eks ce sach w cią gu dnia, wy star czy
lam pka wi na wie czo rem w ro man -
tycz nej ka fej ce, że by wpaść w si -
dła let nie go ro man su. Za wsze
moż na to tłu ma czyć ucie czką od
sza rej rze czy wi sto ści, od bra ku zro -
zu mie nia, do wie lu in nych nie ra cjo -
nal nych po wo dów. Na ile ta ka zna jo -
mość ma szan se prze ro dzić się w coś
trwa łe go? W tam tym mo men cie to nas
nic nie ob cho dzi …...

Mar ta przy je cha ła do Bel gii 
3 la ta te mu. Przez ca ły ten okres cięż -
ko pra co wa ła i osz czę dza ła na wy ma -
rzo ne wa ka cje. Per spek ty wa trzech
ty god ni na Ma jor ce do da wa ła jej sił.
W pla nach by ło le że nie na pla ży, pły -
wa nie w pięk nych ba se nach, mi łe to -
wa rzy stwo w ho te lo wych wnę trzach.
Ma rze niem Mar ty by ło rów nież po -
zna nie męż czyz ny swo je go ży cia.

Nad szedł czas wy ja zdu. Mar ta wraz
z dwie ma przy ja ciół ka mi Izą i Jo an -
ną już na lot ni sku snu ły pla ny na każ -
dy dzień po by tu.

Ho tel był pięk ny... ba se ny, re sta u -
ra cje, ka wiar nie no i ro man tycz na pla -
ża. Ca ły kom pleks ho te lo wy wy glą dał
jak z baj ki.

Dziew czy ny peł ne eu fo rii roz pa ko -
wa ły się w swo im luk su so wym apar -
ta men cie po czym pier wsze kro ki skie -

ro wa ły na pla żę, żąd ne słoń ca i przy -
go dy. 

Mar ta znu dzo na ciąg łym za chwy -
tem swo ich ko le ża nek, któ re ob ser -
wo wa ły gru pę po pi su ją cych się pa nów
gra ją cych w siat ków kę, wy bra ła się
na spa cer brze giem mo rza. Na gle pod -
biegł do niej pies i ze rwał z niej chu -
stę, któ rą by ła prze pa sa na. Dziew czy -
na prze stra szy ła się ale nie wpa dła
w pani kę, gdyż pies za in te re so wa ny
był głów nie jej chust ką. Pod biegł do
niej męż czyz na i z prze ra że niem
w oczach za czął prze pra szać … To głu -

pi psiak! Pro szę mi wy ba czyć! Jak mo -
gę to pani wy na gro dzić? Mar ta
uśmiech nę ła się i z da nym so bie wdzię -
kiem od po wie dzia ła. Ależ wszyst ko
w po rząd ku! Naj waż niej sze, że pies
jest za do wo lo ny. Męż czyz nę od po -
wiedź Mar ty szcze rze uba wi ła, chwy -
cił ją za rę kę i po wie dział: je stem Kris
a Ty? Ja… Mar ta. Mi ły po czą tek zna -
jo mo ści, skwi to wał ca łą sy tu a cję Kris
i obyd wo je wy buch nę li śmie chem.

Poz wo lisz, że ju tro od dam ci upra -
ną chust kę? Spot kaj my się w tym sa -
mym miej scu – po wie dział nie pusz -
cza jąc jej rę ki.

Mar ta zgo dzi ła się. By ła za u ro czo -
na szar man ckim Wło chem, któ ry był
bar dzo przy stoj ny i świet nie mó wił po
an giel sku.

Od te go dnia spo ty ka li się co dzien -
nie na pla ży a po tem spę dza li czas
w ka wiar ni pi jąc drin ki z pa ra sol ką
i pa trząc so bie głę bo ko w oczy.

Po dwóch ty god niach uro czych
spot kań Mar cie na wi dok Kri sa moc -

niej bi ło ser ce ale za czę ło ją za sta na -
wiać dla cze go spo ty ka ją się tyl ko wie -
czo ra mi i tyl ko trzy go dzi ny?

Nie po ko ją ce prze my śle nia dziew -
czy ny pę kły jak bań ka my dla na, kie -
dy wkra dły się po ca łun ki i ocze ki wa -
ny seks. Mar ta już wie dzia ła: to ten,
mój, je den je dy ny...

Po upoj nym wie czo rze nie mog ła się
do cze kać na stęp ne go spot ka nia ale
Kris się nie zja wił. By ła roz cza ro wa -
na ale i za nie po ko jo na, wciąż my śla -
ła że mog ło coś się stać.

Mi nę ły 3 dni a Kris ani ra zu nie po -
ja wił się w ich umó wio nym miej scu

spot kań. Mar ta wy le wa ła po to ka -
mi łzy bo nic nie mog ła za ra dzić
tej sy tu a cji. Tak na praw dę nic nie
wie dzia ła o Kri sie. Gdzie miesz -
ka? Na wet nie mia ła do nie go nu -
me ru te le fo nu. Ko le żan ki po sta no -
wi ły wy cią gnąć dziew czy nę
z le tar gu i za brać na dy sko te kę,
któ ra by ła w po bli skim ho te lu.
Mar ta po wie lu wy mów kach nie
po tra fi ła oprzeć się su ge stii ko le -
ża nek.

Wie czo rem ubra ne w naj lep sze
su kien ki wy bra ły się na im pre zę.
Wcho dząc do ho te lu Mar ta za u wa -
ży ła Kri sa. Nie zwa ża jąc na oto cze -
nie pod bieg ła do nie go wo ła jąc
Kris! Kris! Co się sta ło? Dla cze go...
i już nie do koń czy ła. Kris przer wał
jej tak tow nie i po wie dział: poz wól
Mar to, że Ci przed sta wię mo ją żo -
nę La u rę. La u ro, to jest ta dziew -
czy na, któ rej nasz Lo ko za brał chust -

kę.
Mar ta ca ła drża ła, ser ce pę ka ło jej

na mi lio ny ka wał ków ale już ro zu mia -
ła dla cze go tyl ko trzy go dzi ny wie czo -
rem. To był je go czas wol ny, pew nie
re zy gno wał dla niej z gry w kar ty al -
bo in nej mę skiej ucie chy.

Ro mans skoń czył się na trzy dni
przed jej wy ja zdem. Mar ta dłu go za -
sta na wia ła się co uśpi ło jej czuj ność.
Za wsze po win niś my być przy go to wa -
ni na to, że ta ka wa ka cyj na przy go da
nie za wsze prze ra dza się w coś trwa -
łe go. Zbyt czę sto zda rza się, że je steś -
my tyl ko za baw ką tej dru giej oso by.
Roz sąd niej bę dzie po trak to wać ta ki
ro mans z przy mru że niem oka, cze kać
aż sy tu a cja się sa ma roz wi nie i z gó -
ry ni cze go so bie nie obie cy wać.

Wszel ka zbież ność imion, miejsc
i wy da rzeń jest przy pad ko wa. Hi sto -
ria Mar ty jest wy my ślo na ale czy aby
na pew no nie praw dzi wa???

AAnn  nnaa  SSzzyymm  bboorr  sskkaa

Wakacyjny romans



Przed na mi waka cje i wzmo -
żo ny ruch na dro gach. 
0 czym na le ży pa mię tać

i jak za bez pie czyć się przed
ewen tu al ny mi nie mi ły mi zda -
rze nia mi?

Przy go to wa nia 
do wy ja zdu

Dzia ła nia zwią za ne z wy ja zdem
na wa ka cje na le ży roz po cząć 
du żo wcześ niej pa mię ta jąc, że 
po śpiech jest złym do rad cą. 
Naj waż niej szy jest prze gląd
tech nicz ny sa mo cho du, dla te go
trze ba udać się do me cha ni ka. 

Kon tro lę sta nu tech nicz -
ne go na le ży roz po cząć od
opon, spraw dzić sto pień
ich zu ży cia i ciś nie nie.
Nie zbęd ny jest tak że
prze gląd po zio mu pły -
nów: ole ju sil ni ko we go,
pły nu chło dzą ce go, ha -
mul co we go, ukła du
wspo ma ga nia kie row ni -
cy, oraz do wy cie ra czek. 

Ko lej nym eta pem jest
stan świa teł. Ref lek to ry i mi ga -
cze mu szą być czy ste i w do brym
sta nie tech nicz nym. Waż ny jest
też prze gląd wy cie ra czek i stan
ko ła za pa so we go. Na le ży spraw -
dzić pa sek roz rzą du, któ ry nie
mo że być zbyt luź ny, nie mo że
mieć pęk nięć i mu si być po praw -
nie za ło żo ny. Je go ze rwa nie spo -
wo du je so lid ną awa rię sa mo cho -
du. Opo ny mu szą być let nie.
Przy oka zji spraw dźmy bież nik
opo ny pa mię ta jąc, że w kra jach
UE wy so kość bież ni ka nie mo -
że być niż sza niż 1,6 mm. Spraw -
dza jąc stan opon war to przy jrzeć
się ukła do wi ha mul co we mu.
Kloc ki ha mul co we nie mo gą być
zbyt wy tar te, tar cze ha mul co we
mu szą mieć rów ną po wierz -
chnię, a płyn ha mul co wy nie mo -
że wy cie kać. 

Ko lej ny etap to wen ty la cja.
Wię kszość sa mo cho dów wy po -
sa żo na jest w kli ma ty za cję i kon -
tro lę naj le piej prze pro wa dzić
w ser wi sie. Je że li kli ma ty za cji
w au cie nie ma, trze ba spraw -
dzić stan fil trów po wie trza i na -
wie wów. 

Na le ży rów nież zo rien to wać
się, ja kie prze pi sy obo wią zu ją
w da nym kra ju i co bez wa run -
ko wo mu si my mieć w au cie.
Stan dar do we wy po sa że nie sa -
mo cho du to: ap te czka, trój kąt
ostrze gaw czy, ko ło za pa so we
z klu czem, lin ka ho low ni cza, za -
pa so wy ze staw ża ró wek i gaś ni -
ca (z ak tu al ną da tą le ga li za cji).
Nie za szko dzi za pa so wa pa ra
klu czy ków do au ta, jak rów nież
ze staw bez piecz ni ków i kil ka klu -
czy sa mo cho do wych. War to też
mieć w ba gaż ni ku ma ły ka ni ster. 

Waż ne jest ubez pie cze nie obo -
wią zu ją ce w kra jach przez któ -
re bę dzie my je chać. Naj le piej
wy ku pić pa kiet umoż li wia ją cy
na pra wę sa mo cho du na miej scu,
od ho lo wa nie do war szta tu, bądź

udo stęp nie nie sa -
mo cho du za stęp cze -
go. Fir ma ubez pie -
cze nio wa po win na
mieć mię dzy na ro do -
we do świad cze nie
i w naj róż niej szych
sy tu a cjach, szyb ko
i spraw nie przyjść
nam z po mo cą. Nie
za po mi naj my, że
dzie ci do 12 ro ku
ży cia mu szą pod ró -
żo wać w spe cjal -
nych fo te li kach. 

Pa ku je my ba ga że 
Za nim wy je dzie my oka że się,

że za pa ko wa nie ba ga żu do na -
sze go sa mo cho du wca le nie jest
ta kie pro ste. Pod ró żo wa nie
z tor ba mi i wa liz ka mi w środ ku,
nie jest kom for to we. Naj le piej,
aby wszyst kie pa kun ki zmie ści -
ły się do ba gaż ni ka, a we wnę -
trzu sa mo cho du po zo sta ły tyl -
ko nie zbęd ne rze czy. Ni cze go
nie umiesz czaj my na tyl nej pół -
ce ani za fo te la mi. Kom fort
w trak cie pod ró ży po win ni mieć
wszy scy pa sa że ro wie. Naj le piej
ba ga że pa ko wać w na stę pu ją cy
spo sób: wkła da my do ba gaż ni -
ka naj cięż sze i naj wię ksze pa -
kun ki. Kła dzie my je po środ ku
tuż za opar ciem tyl nej ka na py.

Po zo sta łe tor by roz -
miesz cza my od po wied -
nio obok lub na naj wię -
kszych ba ga żach.
Do stęp ne po win ny być
te, któ re po trzeb ne
nam bę dą w nie o cze ki -
wa nych sy tu a cjach. Je -

że li bę dzie my mu sie li sko rzy stać
z ba gaż ni ków lub bok sów da -
cho wych, na le ży w nich umiesz -
czać rze czy du że ob ję to ścio wo,
ale lek kie. Przed pod ró żą trze -
ba do kład nie spraw dzić wszyst -
kie mo co wa nia ze wnętrz ne go 
ba gaż ni ka. Moc no ob cią żo ny 
sa mo chód mu si mieć od po wied -
nio do pom po wa ne opo ny. 

Wy ru sza my na wa ka cje 
La tem, naj wię kszym wro giem

kie row cy na dro dze jest upał, któ -
ry nie tyl ko ne ga tyw nie wpły wa
na kon cen tra cję ale rów nież na
sa mo po czu cie wszyst kich pa sa -
że rów, zwłasz cza dzie ci. Dla te go
pro wa dząc au to trze ba być wy -
jąt ko wo ostroż nym i prze zor nie
zdjąć no gę z ga zu w każ dej nie -
jas nej sy tu a cji. Pod czas ja zdy po
roz grza nym as fal cie, sa mo chód
bar dzo ła two mo że wpaść w po -
ślizg i wy paść z dro gi. Od cza su
do cza su trze ba się za trzy mać
w ja kimś chłod niej szym miej scu
i do kład nie wy wie trzyć au to.
W trak cie po sto ju nie za trzy my -
wać się w miej scach na sło necz -
nio nych, po nie waż pro mie nie sło -
necz ne przy tem pe ra tu rze 20
stop ni Cel sju sza, po 10 mi nu tach
na grze ją wnę trze na sze go au ta
na wet do 50 stop ni. W żad nym
wy pad ku nie wol no w na grza nym
au cie zo sta wiać dzie ci!!! 

Wakacyjny
poradnik 
dla kierowcy 

Auto club
51lipiec–sierpień 2013 Antwerpia po polsku    

Apteczka samochodowa i trójkąt ostrzegawczy. 
Żródło: http://pokrowce.fryda.com.pl/

Wymiana paska rozrządu. Żródło: http://autoswiatlo.motogrono.pl



Antwerpia po polsku     lipiec–sierpień 201352
War to też wspom nieć o kli ma ty za -

cji. Ba da nia do wio dły, że sa mo chód
wy po sa żo ny w kli ma ty za cję w znacz -
nym stop niu ogra ni cza zmę cze nie kie -
row cy i chro ni przed od wod nie niem
or ga niz mu. Pod ró żo wa nie w au cie
bez kli ma ty za cji przez oko ło trzy go -
dzi ny, wy wo łu je skut ki po dob ne do
spo ży cia al ko ho lu. Tem pe ra tu ra w sa -
mo cho dzie po win na być mak sy mal -
nie o 8 stop ni niż sza niż ta na ze -
wnątrz. Nie za le ca się usta wia nia
tem pe ra tu ry naj niż szej, bo wte dy kli -
ma ty za cja bę dzie po trze bo wa ła wię -
cej cza su, że by po wie trze osią gnę ło
ta ką tem pe ra tu rę i w kon sek wen cji
chło dze nie po trwa dłu żej. Aby osz czę -
dzić dro gi od de cho we pod ró żu ją cych,
na wiew naj le piej usta wić tak, aby
dmu chał na szy bę i no gi, a nie na klat -
kę pier sio wą. Zbyt du ża róż ni ca tem -
pe ra tur mo że do pro wa dzić do prze -
zię bie nia na sze go or ga niz mu lub
szo ku ter micz ne go. Nie wol no pod -
ró żo wać z otwar ty mi szy ba mi, bo mo -
że to do pro wa dzić do prze wia nia lub
prze zię bie nia sta wów. Pa mię taj my też
o po rząd nych oku la rach prze ciw sło -
necz nych z fil trem UV, któ re za po bie -
gną zmę cze niu oczu i nie spo dzie wa -
ne mu ośle pie niu pro mie nia mi słoń ca
w cza sie ja zdy. Dla lep sze go kom for -
tu moż na za mon to wać ro le ty lub fo -

lię przy ciem nia ją cą. W le cie zda rza ją
się gwał tow ne bu rze. Na świe żo zmo -
czo nej jezd ni dro ga ha mo wa nia znacz -
nie się wy dłu ża, mo że na wet dojść do
utra ty kon tro li nad po ja zdem. Naj le -
piej ta ką po go dę po pro stu prze cze -
kać i nie ry zy ko wać. Je że li wy bie ra -
my się w dłu gą pod róż, pa mię taj my
o zmę cze niu i de kon cen tra cji oso by
pro wa dzą cej au to. Przed wy ja zdem
kie row ca po wi nien być wy spa ny i wy -
po czę ty. Po sił kiem zje dzo nym przed
wy ru sze niem w tra sę po win na być
lek ka i po żyw na prze ką ska (coś wy -
so ko ka lo rycz ne go i wy so ko biał ko we -
go), co zwię ksza wy trzy ma łość or ga -
niz mu. Je że li kie row ca czu je znu że nie
czy zmę cze nie, po wi nien za trzy mać
się na pier wszym na pot ka nym par -
kin gu i od po cząć. Na wet pół go dzi ny
drzem ki wy star cza, aby zre ge ne ro -
wać si ły.

Wy pa dek za gra ni cą 
W ra zie wy pad ku czy awa rii, mo że -

my li czyć na po moc fir my z któ rą ma -
my sto sow ne ubez pie cze nie lub gwa -
ran cję. Bez wzglę du na oko licz no ści,
gdy wy da rzy się wy pa dek po win niś -
my nie zwłocz nie za wia do mić po li cję,
któ ra wy sta wi pro to kół z miej sca zda -
rze nia co poz wo li na uzy ska nie od -
szko do wa nia od fir my ubez pie cze -

nio wej. W ta kiej sy tu a cji nie ma spe -
cjal ne go zna cze nia czy ko li zja zda rzy -
ła się z na szej wi ny, czy in ne go kie -
row cy. Waż ne, aby po dać po li cji jak
naj wię cej da nych: nu mer po li sy, okres
waż no ści, nr re je stra cyj ny po ja zdu,
na zwę i adres fir my ubez pie cze nio wej. 

Je że li nasz sa mo chód ob ję ty jest
gwa ran cją (w kar cie gwa ran cyj nej za -
war te są in for ma cje na te mat – ja kie
na pra wy i czę ści pod le ga ją gwa ran -
cji), uszko dzo ne au to mo że my od dać
do naj bliż sze go ser wi su da nej mar ki.
Mu si my być przy go to wa ni na to, że
w przy pad ku nie któ rych czę ści pro du -
cent mo że zwró cić kosz ty na pra wy tyl -
ko w pew nym pro cen cie. Z pew no ścią
z wie lu kło pot li wych sy tu a cji mo że nas
wy ba wić wy ku pie nie przed wy ja zdem
od po wied nio do brej po li sy, któ ra mo -
że za gwa ran to wać rów nież noc leg, wy -
ży wie nie, kosz ty le cze nia, czy trans -
port za stęp czy. Bez od po wied nie go
za bez pie cze nia prze by wa jąc za gra ni -
cą bę dzie my zda ni tyl ko na sie bie. 

Te raz je steś my go to wi aby wy ru -
szyć w dro gę. Pa mię taj my o bez -
względ nym za pię ciu pa sów i o tym,
że naj częst szą przy czy ną tra ge dii na
dro dze jest ja zda z nad mier ną pręd -
ko ścią. Sze ro kiej dro gi!

PPaa  wweełł  JJee  żżeeww  sskkii  
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Pieniądze
czekają.
W sieci. 
Ale czy na
każdego z nas?

C row dfun ding w sza lo nym
tem pie zy sku je na po pu -
lar no ści. W sie ci pie nią -

dze cze ka ją na tych, któ rzy ma -
ją świet ny po mysł ale nie ma ją
go tów ki. Wszy scy któ rym brak
fun du szy a chcą zre a li zo wać re -
wo lu cyj ny wy na la zek, zro bić coś
sen sow ne go, wy pro du ko wać coś
po trzeb ne go, uszczę śli wić ludz -
kość ar cy dzie łem, mo gą li czyć
na crow dfun ding.

Plat for my 
crow dfun din go we

Za cznij my od te go, że wie lu
z nas ma po mysł na włas ny biz -
nes, ale nie ma od po wied nich
fun du szy. Wpraw dzie moż na
sta rać się o po ży czkę z ban ku,
ale po pier wsze nie wszy scy ją
otrzy ma ją, po dru gie są prze cież
pro cen ty. Ko lej na op cja to za in -
we sto wa nie włas nych osz częd -
no ści (je że li się je po sia da),
ewen tu al nie po ży czki od ro dzi -
ny i przy ja ciół, ale prze cież kie -
dyś te po ży czo ne pie nią dze trze -
ba bę dzie zwró cić. Co nam
zo sta ło? 

Fi nan so wa nie spo łecz no ścio -
we (crow dfun ding) ist nie je od
nie daw na. Wszyst ko za czę ło się
w Sta nach Zjed no czo nych
w 1997 ro ku, kie dy dzię ki in ter -
ne to wej kam pa nii in for ma cyj -
nej mia ło miej sce pier wsze sfi -
nan so wa nie pro jek tu przez
spo łecz ność – tra sy kon cer to wej
zes po łu Ma ri lion, na któ rą ze -
bra no 60 ty się cy do la rów. W póź -
niej szym okre sie mu zy cy wy ko -
rzy sta li me to dę spo łecz ne go
fi nan so wa nia przy two rze niu
i wy da wa niu ko lej nych al bu -
mów. W ro ku 2000 po wsta ła fir -
ma Ar tist Sha re, któ ra ja ko pier -
wsza plat for ma umoż li wi ła
ar ty stom fi nan so wa nie swo jej
twór czo ści po przez in ter ne to wą
zbiór kę od swo ich fa nów.

Miej scem w sie ci gdzie spo ty -
ka ją się po my sło daw cy i za in te -
re so wa ni re a li za cją po my słu są
stro ny in ter ne to we, tak zwa ne
plat for my crow dfun din go we.
Wy star czy wejść na stro ny: In -
di ego go, Chal len ge, Sci Fund czy
Pe tri dish aby za poz nać się
z ofer ta mi, przy czym na każ dej
z tych stron za miesz czo ne są
pro jek ty róż ne go ty pu. Bez wąt -

pie nia naj bar dziej pręż nym
i zna nym ser wi sem jest Kic -
kstar ter (www.kic kstar ter.com)
któ ry zre a li zo wał już kil ka dzie -
siąt zbió rek. Tyl ko w 2012 ro -
ku, sie dem na ście za miesz czo -
nych tam pro jek tów uzy ska ło
spo łecz ne fi nan so wa nie na kwo -
tę po nad mi liar da do la rów. 

Każ dy za in te re so wa ny zdo by -
ciem fun du szy mu si za re je stro -
wać się na wy bra nej plat for mie
i w for mie opi su przed sta wić
swój pro jekt. Opis po wi nien być
w mia rę pro sty, przy stęp ny i za -
wie rać wszyst ko co chce się
prze ka zać oso bom od któ rych
ocze ku je się fi nan so wa nia. Na -
le ży pre cy zyj nie okre ślić ko rzy -
ści ja kie mo gą osią gnąć oso by
za in te re so wa ne sfi nan so wa niem
pro jek tu. W tym miej scu waż na
uwa ga. Crow dfun ding nie jest
dzia łal no ścią cha ry ta tyw ną.
Wszy scy któ rzy de cy du ją się na
wspar cie da ne go przed sięw zię -
cia, ocze ku ją kon kret nych zy -
sków. Gra ty fi ka cje ja kie z te go
ty tu łu im się za o fe ru je mu szą
być adek wat ne do za in we sto wa -
nych pie nię dzy.

Od po wied nio przy go to wa ny
opis mu si za twier dzić mo de ra -
tor plat for my, a au tor po my słu
okre śla czas zbiór ki. Na stęp nie
pro jekt po ja wia się na stro nie
i jest od po wied nio pro mo wa ny.
Je że li uda się ze brać fun du sze
w okre ślo nym cza sie, zo sta ją
one prze ka za ne au to ro wi pro -
jek tu. Je że li nie, to wra ca ją 
do wspie ra ją cych. Kic kstar ter 
po bie ra pro wi zję w wy so ko ści
5%, in ne plat for my 4-6 pro cent.

Au tor pro jek tu mu si jesz cze po -
kryć kosz ty pro wi zji sy ste mów
płat ni czych. 

Ist nie ją dwa ro dza je społecz -
no ścio we go fi nan so wa nia pro -
jek tów. Pier wszy, to za o fe ro wa -
nie oso bom fi nan su ją cym
przed sięw zię cie pro duk tu po -
wsta łe go w wy ni ku je go re a li -
za cji. W przy pad ku znacz nej
kwo ty, moż na otrzy mać na przy -
kład no wo po wsta ły pro dukt.
Dru gą for mą jest crow dfun ding
udzia ło wy. W za mian za fi nan -
so we wspar cie da ne oso by otrzy -
mu ją udział w przy szłych zy -
skach lub bez poś red nio udzia ły
w przed sięw zię ciu. Wy na gro dze -
nie dla in ter ne to wej spo łeczno -
ści mo że przy bie rać naj róż niej -
sze for my. Mo gą to być na gro dy
rze czo we czy świad cze nia na
rzecz wpła ca ją cych. Jest to coś
w ro dza ju dzia łal no ści in we sty -
cyj nej w po cząt ko wym eta pie
roz wo ju przed sięw zię cia. 

Wszyst kie po wyż sze dzia ła nia
są cał ko wi cie zgod ne z pra wem
i za pew nia ją ochro nę praw
autor skich.

Przy kła dy 
Mło dy ar chi tekt z Ir lan dii – Ja -

mes Mc Ben nett za ło żył fir mę
Fab sie bę dą cą kon ku ren cją dla
Ikei. Sprze da je de si gner skie
meb le pro jek to wa ne on li ne
i pro du ko wa ne nie da lej niż 300
ki lo me trów od za ma wia ją ce go.
Pier wsze pie nią dze na otwar cie
fir my ze brał w In ter ne cie (oko -
ło 30 ty się cy fun tów). In ter na -
u ci któ rzy wspar li je go pro jekt
w za leż no ści od wpła co nej kwo -
ty mo gą li czyć na je den z wy ro -
bów z je go fir my. Żeby dostać
wy jąt ko wy, au tor ski sto łe czek
wy star czy ło wpła cić 30 fun tów.
In ter na u tom spo do bał się tak że
pro jekt wy ho do wa nia świe cą -
cych ro ślin. Aby otrzy mać zia -
ren ko ta kiej ro śli ny, ty sią ce in -
ter na u tów wpła ci ło po 40
do la rów a kil ka osób na wet po
10.000 do la rów, aby ich na zwi -
ska zo sta ły wpi sa ne do ge no mu
ro śli ny. Wpraw dzie zbiór ka jesz -
cze trwa, ale ze bra na kwo ta (po -
nad 300 ty się cy do la rów) już
prze kro czy ła za ło żo ny próg. Na
spo łecz ne fi nan so wa nie mo gą li -
czyć tak że na u kow cy. Ame ry -

Crow dfun ding
czy li pie nią dze z In ter ne tu
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kań scy ucze ni po trze bo wa li 100 ty -
się cy do la rów na dru kar kę 3D, na któ -
rej war stwa po war stwie moż na wy -
dru ko wać sza cho we fi gur ki. Ze bra li
aż 3 mi lio ny. 

Na Kic kstar te rze moż na spot kać
rów nież po my sły lu dzi po zy tyw nie za -
krę co nych, któ rych pro jek ty są czę -
sto bar dzo ory gi nal ne. In ter na u ci nie
po ską pi li pie nię dzy na po mnik Ro bo -
co pa w De tro it i już po wsta ły pier wsze
od le wy dło ni oraz kor pus. Na wet pły -
wa ją cy po rze ce Hud son ba sen przy
oka zji fil tru ją cy wo dę, ze brał 40 ty -
się cy do la rów. Na Kic kstar te rze swo -
je po my sły mo że pro mo wać każ dy pod
wa run kiem, że jest oby wa te lem USA
lub Wiel kiej Bry ta nii. A że Po la cy to
na ród przed się bior czy, też za ło ży li
swo je plat for my.

Crow dfun ding po pol sku 
W Pol sce spo łecz no ścio we fi nan -

so wa nie pro jek tów rów nież się roz -
po czę ło. Cho ciaż Po la kom nie bra -
ku je po my słów i in wen cji twór czej,
pew ne wąt pli wo ści bu dzą wy so kie
pro wi zje i wiel kość ka pi ta łów. Za -
miesz cza ne pro jek ty czę sto nie znaj -
du ją spo łecz ne go od dźwię ku. Być
mo że jest to kwe stia roz wi nię cia się
te go ty pu usług i po pra wa ja ko ści
umiesz cza nych pro jek tów. Nie ste ty,
pol skie plat for my w znacz nej wię -
kszo ści przy po mi na ją zbiór ki cha ry -
ta tyw ne ma ją ce ko muś po móc lub
speł nić czy jeś ma rze nia. Miej my na -
dzie je, że z bie giem cza su cha rak ter
pro jek tów bę dzie bar dziej zbli żo ny
do Kic kstar te ra. W na szym kra ju nie
są jesz cze ure gu lo wa ne wszyst kie
as pek ty praw ne i cho ciaż crow dfun -
ding w Pol sce jest w peł ni le gal ny,
le piej wy bie rać tyl ko te por ta le któ -
re och ra nia ją nie tyl ko au to rów pro -
jek tów, ale i oso by pro jek ty fi nan su -
ją ce. 

Dzia ła ją ce w Pol sce por ta le: 

n ppoo  llaakk  ppoo  ttrraa  ffii..  ppll – róż no rod ne pro -
jek ty je dy nie w wer sji nie u dzia ło -
wej 

n mmee  ggaa  ttoo  ttaall..ppll – pro jek ty mu zycz ne 
n bbee  eess  ffuunndd..ccoomm – róż ne ty py pro jek -

tów, crow dfun ding udzia ło wy i nie -
u dzia ło wy za pew nia ją cy ochro nę
wspie ra ją cych, 

n ssiiee  ppoo  mmaa  ggaa..ppll – pro jek ty cha ry ta tyw -
ne na wzór zbió rek pu blicz nych
prze de wszyst kim dla cho rych 

n wwssppiiee  rraamm  kkuull  ttuu  rree..ppll – pro jek ty kul -
turalne

n wwssppiiee  rraamm..ttoo – róż ne ty py pro jek tów
nie u dzia ło wych 

n ccrrooww  ddffuunn  ddeerrss..ppll – gru po wy za kup
ko mer cyj nych nie ru cho mo ści 

n ddoo  bbrroo  cczzyynn  nnoośśćć..ccoomm – wspar cie in -
sty tu cji

Crow dfun ding to no wa for ma fi nan -
so wa nia biz ne so wych przed sięw zięć,
kam pa nii spo łecz nych, ak cji kul tu ral -
nych. Pie nią dze wy kła da in ter ne to wa
spo łecz ność po przez du żą licz bę drob -
nych jed no ra zo wych wpłat do ko ny -
wa nych przez oso by za in te re so wa ne
re a li za cją pro jek tu. Wie le drob nych
wpłat skła da się na du żą pu lę środ -
ków fi nan so wych, któ re poz wa la ją na
re a li za cję za mie rzo nych pla nów. Ta -
kie spo łecz ne fi nan so wa nie da je lu -
dziom moż li wość zre a li zo wa nia przed -
sięw zięć na któ re sa mo dziel nie nie

zdo by li by fun du szy. A oprócz te go,
cza sa mi speł nia ma rze nia.

We dług sza cun ków ryn ko wych ana -
li ty ków, w 2013 ro ku dzię ki spo łecz -
ne mu me cha niz mo wi fi nan so wa nia,
in ter na u ci sfi nan su ją pro jek ty na kwo -
tę trzech mi liar dów do la rów. Pie nią -
dze cze ka ją. W sie ci. Ale czy na każ -
de go z nas?

Po wyż szy ar ty kuł ma cha rak ter in -
for ma cyj ny i nie jest re kla mą crow -
dfun din gu.

SSyyll  wwiiaa  JJaa  wwoorr  sskkaa  
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Cen na stro na in ter ne to wa 
Na u kow cy z CERN w Ge ne wie, po

kil ku mie sięcz nych po szu ki wa niach
od na le źli cen ny do ku ment – jed ną
z pier wszych stron in ter ne to wych.
To właś nie w CERN 20 lat te mu do -
ku ment zo stał za pre zen to wa ny świa -
tu i póź niej za gi nął w cy ber prze strze -
ni. Ba da cze ze Szwaj ca rii szu ka li tej
stro ny in ter ne to wej przez dłu gi czas,
aż wresz cie po pro si li o po moc in ter -
na u tów z ca łe go świa ta. Na apel od -
po wie dział pe wien Ame ry ka nin na -
zwi skiem Pa ul Jo nes, któ ry w 1991
ro ku po kon fe ren cji na u ko wej za cho -
wał na kom pu te rze ko pie pier wszych
stron in ter ne to wych. Od na le zio na
stro na jest bar dzo pro sta, za wie ra
czar ny tekst na bia łym tle z nie bie -
ski mi od noś ni ka mi. Praw do po dob -
nie nie jest to ory gi nał bo w tam tych
cza sach nikt ich nie za cho wy wał lecz
za stę po wał sta re wer sje pli ków no -
wy mi.

Ludz kość głu pie je 
Tak twier dzi gru pa na u kow ców z Ir -

lan dii, Ho lan dii i Szwe cji, któ rzy
wspól nie po chy li li się nad pręd ko ścią
głu pie nia lu dzi w za chod niej Eu ro pie.
Ucze ni twier dzą, że nasz ilo raz in te -
li gen cji zmniej szył się aż o 14 pun -
któw od cza sów wik to riań skich.
Wpraw dzie sto lat te mu jesz cze nikt
nie mie rzył ilo ra zu IQ, ale na u kow cy
na po twier dze nie swo jej te zy po da li
szyb kość re ak cji lu dzi na wir tu al ne
bodź ce w la tach 1884 – 2000. I w ten
spo sób wy li czy li, że lu dzie głu pie ją
z pręd ko ścią 1,23 pun któw w okre sie
de ka dy.

Cóż, mi mo wszyst ko po stęp ludz ko -
ści w róż nych dzie dzi nach cią gle się
do ko nu je. Cie ka we, jak da le ko by li -
byś my te raz, gdy byś my w ta kim sa -
mym tem pie mą drze li!

No we miej sca pra cy 
We dług naj no wsze go ra por tu Mię -

dzy na ro do wej Fe de ra cji Ro bo ty ki,
w osta t nich kil ku la tach dzię ki ro bo -
tom przy by ło od 8 do 10 mi lio nów
no wych miejsc pra cy. To sen sa cja na
ska lę świa to wą – zwłasz cza dla przed -
się bior ców któ rzy do tej po ry uwa -
ża li, że ro bo ty od bie ra ją lu dziom pra -
cę. Oka zu je się, że ro bot pra cu je
szyb ko i wy daj nie tyl ko wte dy, kie -
dy spraw nie kie ru ją nim lu dzie. Eks -
per ci prze wi du ją, że in we stu jąc w ro -
bo ty każ dy z przed się bior ców mo że
li czyć na skró ce nie pro ce su pro duk -
cji i osz częd ność dla ca łej fir my.

Zwra ca ją też uwa gę, że pol skie fir my
bez ro bo tów prze sta ną być kon ku -
ren cyj ne w sto sun ku do przed się -
biorstw za gra nicz nych i ta niej si ły
ro bo czej. W Pol sce, na 10 ty się cy pra -
cow ni ków przy pa da za led wie 14 ro -
bo tów, gdy na przy kład w Niem czech
aż 261. We dług pro gnoz MFR, w cią -
gu naj bliż szych trzech lat dzię ki ro -
bo tom po wsta nie na wet pół to ra mi -
lio na no wych miejsc pra cy.

I do brze! Ale co bę dzie z na mi kie -
dy po wsta ną ro bo ty do pil no wa nia ro -
bo tów?

Bez cen na re cep tu ra 

Pe wien miesz ka niec Ge or gii wy sta -
wił na auk cyj nym por ta lu Ebay re -
cep tu rę co ca-co li. Twier dził, że jest
w po sia da niu au ten ty ku ku pio ne go
pod czas ga ra żo wej wy prze da ży i za -
żą dał za nie go 5 mi lio nów do la rów.
Kon cern Co ca – Co la Com pa ny zde -
men to wał te re we la cje twier dząc, że
od wie lu lat zgła sza ją się oso by udo -
wad nia ją ce iż są w po sia da niu ory gi -
nal nej re cep tu ry. Tym cza sem je dy ny
praw dzi wy eg zem plarz zam knię ty
jest w sej fie kon cer nu i ob ję ty jest
ści słą ta jem ni cą. Wszyst kie cu dem
od na le zio ne au ten ty ki są fal sy fi ka ta -
mi i nie ma ją żad nej fi nan so wej war -
to ści.

Ale cie ka we, jak ta kie na po je sma -
ku ją. 

Pre hi sto rycz na wo da 
W Ka na dzie od kry to naj star sze na

świe cie źró dło wo dy ist nie ją ce przy -
naj mniej od 1,5 mi liar da lat. Ukry te
by ło pod zie mią na głę bo ko ści 2,4 ki -
lo me trów. Po prze ba da niu hi sto rycz -
nej wo dy oka za ło się, że za wie ra spo -

ro skład ni ków po trzeb nych do ist nie -
nia ży cia a ska ły w któ rych się znaj -
do wa ła, pod wzglę dem sta nu che micz -
ne go przy po mi na ją te, któ re są na
Mar sie. Na u kow cy ma ją na dzie ję, że
po dob ne od kry cie bę dzie tak że moż -
li we na Czer wo nej Pla ne cie. Na ra zie
przez ca ły czas trwa ją ba da nia ma ją -
ce usta lić, czy w od na le zio nej wo dzie
obec ne są ja kie kol wiek ży we or ga niz -
my. Wiek wo dy zo stał do kład nie okre -
ślo ny dzię ki no wo czes nej tech ni ce po -
mia ro wej.

Mo że do po szu ki wań ży wych or ga -
niz mów w wo dzie nie wy star cza już
śred niej kla sy mi kro skop. Chy ba, że
na Mar sie to bak te rie szu ka ją niż szych
form ży cia. 

Ko szu la bez pra nia 
Zna na na świe cie fir ma odzie żo wa

Wo ol&Prin ce wy pu ści ła na ry nek wy -
jąt ko wy pro dukt – czy stą ko szu lę, któ -
ra nie bę dzie brzyd ko pach nia ła na -
wet po stu dniach no sze nia bez
pra nia. Ko szu la jest nie zwy kle mięk -
ka w do ty ku, nie trze ba jej pra so wać
i nie draż ni skó ry. Wy ko na na jest
z weł ny po cho dzą cej od od po wied nio
kar mio nych au stra lij skich owiec, nie
gnie cie się, a co naj waż niej sze – nie
przyj mu je brzyd kich za pa chów. Ma
tyl ko je den fe ler. Po kil ka krot nym
pra niu jej wy jąt ko we wła ści wo ści za -
ni ka ją.

To zna czy, że moż na ją no sić przez
rok a po tem dbać, aby się nie po ła ma -
ła.

Naj wyż sza ta ma świa ta 
Do ta kie go pro jek tu przy mie rza ją

się Chiń czy cy. Ta ma po wsta nie na rze -
ce Da du w pro win cji Sy czu an i bę dzie
mia ła 314 me trów wy so ko ści. Ra zem
z ta mą wy bu do wa na zo sta nie hy droe -
lek trow nia, a ca łość ma kosz to wać 2,7
mi liar dów eu ro. Eko lo dzy już pro te -
stu ją, po nie waż ta ma mię dzy in ny mi
znisz czy lo kal ny eko sy stem, za to pi
cen ną ro ślin ność i prze gro dzi tra sy
wę dró wek ryb na tar li ska. W chwi li
obec nej Chiń czy cy bu du ją za po ry
i elek trow nie w Bir mie, Ma le zji, Ukra -
i nie, Ko so wie, w Ame ry ce Środ ko wej
i znacz nej czę ści Af ry ki. Dzię ki od po -
wied niej re kla mie rząd ma na dzie ję na
no we kon trak ty i glo bal ne in te re sy.

To zna czy, że au to stra dy w Pol sce
są za ni skie. Ale za to ża by mo gą po
nich spa ce ro wać pod czas ła ta nia
dziur.

Opra co wa ła:
KKaa  rroo  llii  nnaa  TToomm  cczzaakk  

Ciekawostki
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„Po trze ba jest mat ką wy na laz ku”
– sen sow no ści tej mak sy my nikt nie
jest w sta nie pod wa żyć. Co jed nak zro -
bić z ab sur dal ny mi wy na laz ka mi któ -
re ja koś do tej po ry nie zre wo lu cjo-
 ni zo wa ły na u ki, a ich wy na laz cy po -
świę ci li na nie du żo cza su i jesz cze
wię cej pie nię dzy? Zo sta ły wy my ślo ne,
spo ro z nich opa ten to wa no, wy ko na -
no i ni gdy nie we szły do użyt ku. 

Oto kil ka przy kła dów naj bar dziej ab -
sur dal nych świa to wych wy na laz ków.

n Przez wie le lat pe wien Ja poń czyk
za sta na wiał się nad stwo rze niem
cze goś, co za stą pi nie mo wlę ciu mat -
kę pod czas jej nie o bec no ści. I wresz -
cie wy my ślił. Skon stru o wał sztucz -
ne ko bie ce pier si wy róż nia ją ce się
tym, że mia ły wmon to wa ny me cha -
nizm przy po mi na ją cy bi cie ser ca.
Pod czas nie o bec no ści mat ki, sztucz -
ne pier si mia ły uspo ka jać dziec ko
i ko ły sać je do snu. Nie ste ty po mi -
mo upły wu pra wie pięć dzie się ciu
lat, po my słem Ja poń czy ka nikt się
jesz cze nie za in te re so wał. 

n Trud no po wie dzieć, czy oso ba któ ra
wy my śli ła klat kę dla dzie ci po wo do -
wa ła się ich bez pie czeń stwem, czy też
awer sją wsto sun ku do nich. Jak twier -
dzi au tor pro jek tu, klat ka mia ła słu -
żyć za pra co wa nym ro dzi com któ rzy
nie ma ją cza su cho dzić zdziec kiem na
spa cer. Ro dzic zno to rycz nym bra kiem
cza su mógł swo ją po cie chę wsta wić
do klat ki iwy sta wić za ok no, aby dziec -
ko cie szy ło się słoń cem i świe żym po -
wie trzem. Ta ką że laz ną klat kę za le ca -
ła ro dzi com ra da jed nej z lon dyń skich
dziel nic w la tach trzy dzie stych ubie-
g łe go wie ku. Urzęd ni kom nie prze -
szka dza ło, że klat ki by ły za wie sza ne
na wet kil ka na ście me trów nad zie mią.
Dzie ciom wy wie szo nym za ok no, czas
po by tu w klat ce mia ły umi lić za słon -
ki i drew nia ny su fit. To nie do uwie -

rze nia, ale rze czy wi ście kil ka ko biet
zde cy do wa ło się na wło że nie dziec ka
do klat ki i wy wie sze nie za ok no.

n Od wie lu lat wy na laz cy za sta na wia -
li się, w ja ki spo sób uła twić ży cie
prze cięt ne mu, za pra co wa ne mu czło -
wie ko wi. Gru pa na u kow ców skon -
stru o wa ła spe cjal ne go ro bo ta któ ry
miał upro ścić lu dziom ży cie i od bie -
rać za nich te le fo ny. Po mysł mo że
i do bry, ale po ży tek z wy na laz ku ża -
den. Owszem, ro bot zo stał za pro jek -
to wa ny, zbu do wa ny i od bie rał te le -
fo ny, ale na tym je go ro la się
koń czy ła. Po za pod nie sie niem słu -
chaw ki nic wię cej nie po tra fił zro bić.

n I znów wra ca my do kra ju Kwit ną cej
Wiś ni. Ja poń czy cy są na ro dem wy -
jąt ko wo pra co wi tym i za rad nym. Tę
za rad ność wy ko rzy stał pe wien do -
mo ro sły wy na laz ca, któ ry za pro jek -
to wał i wy ko nał nie zwy kły sta nik.
W miej scu tra dy cyj nych mi se czek
znaj du ją się dwie do ni czki (nie wiel -
kie, ale jed nak do ni czki). W wy ko -
na nych z pla sti ku po jem ni czkach
wie lo krot ne go użyt ku Ja pon ki mo -
gą upra wiać ryż. Po jem ni czki moż -
na na peł nić zie mią, wet knąć do niej
sa dzon ki ry żu i pod lać wę żem opa -
su ją cym ta lię. Dla nie wta jem ni czo -
nych: wąż do pod le wa nia mo że rów -
no cześ nie speł niać ro lę zwy czaj ne go
pa ska. We dług wy na laz cy, po jem ni -
czki z ry żem słu żą jed no cześ nie ja -
ko mi se czki pod trzy mu ją ce pier si.

n Ko lej ny wy na la zek ma ją cy w za ło że -
niu uła twiać lu dziom ży cie. W tym
wy pad ku pa la czom. Ro bert L. Stern
w 1954 ro ku wy my ślił pa ra sol dla pa -
pie ro sa. A kon kret nie przy rząd zwa -
ny pa ra so lem któ ry miał chro nić pa -
pie ro so wy żar w cza sie desz czu lub
opa dów śnie gu. Nie ste ty, po mi mo wy -
pro du ko wa nia uni katowego pa ra so -

la, je go twór ca nie sprze dał
ani jed ne go eg zem pla rza.

n Te raz coś dla mi łoś ni ków
ko tów. Jak po wszech nie
wia do mo, ich ulu bio nym
za ję ciem jest wy le gi wa -
nie się w do mu i nic nie -
ro bie nie. Że by sta ły się
cho ciaż tro chę po ży tecz -
ne, wy my ślo no na ła py
spe cjal ne kap cie, dzię ki
któ rym ko tek mniej lub
bar dziej świa do mie bę -
dzie ście rał z pod ło gi
kurz pod czas wę dró wek
po miesz ka niu.

n W la tach pięć dzie sią tych ubieg łe -
go wie ku po pu lar ne by ło pa le nie
pa pie ro sów przez tak zwa ne fif ki.
Ktoś al bo bar dzo kre a tyw ny al bo
bar dzo za ko cha ny wpadł na po mysł
wy na le zie nia fif ki z któ rej bę dą
mog ły pa lić dwie oso by jed no cześ -
nie. Fif ka dla dwoj ga mia ła jed ną
na sad kę na pa pie ro sa i dwa ustni -
ki. Brak da nych, czy speł ni ła swo -
je za da nie.

n Pe wien po my sło wy wy na laz ca po -
sta no wił umi lić ży cie sa mot nym
oso bom. Spe cjal nie dla nich skon -
stru o wał ma szy nę do „przy bi ja nia
pią tek”. Nie wta jem ni czo nym spie -
szę z wy jaś nie niem, że „przy bi ja my
piąt ki” wte dy, kie dy je steś my z cze -
goś za do wo le ni. Fak tycz nie trud no
być szczę śli wym i „przy bi jać piąt ki”
je że li się sie dzi sa mot nie w do mu.
Te raz ma jąc przy so bie ta ką ma szy -
nę moż na „przy bi jać piąt ki” do wo -
li.

n Pod ko niec lat 90-tych pew na fir ma
z Tek sa su za pre zen to wa ła dziw ny
wy na la zek, któ ry tak na praw dę nie
wia do mo do cze go słu ży. Mo wa
o sztucz nej, śpie wa ją cej ry bie przy -
bi tej do ka wał ka de ski. I co cie ka -
we, po my sło daw cy do tej po ry na
swo im po my śle za ro bi li na praw dę
du że pie nią dze. Śpie wa ją ca ry ba
zna laz ła róż nych na śla dow ców
w sty lu śpie wa ją ce ho ma ry, czy śpie -
wa ją ce cho in ki, ale ża den z nich nie
od niósł spek ta ku lar ne go suk ce su
po przed ni czki.

n Pa nu je opi nia, że naj bar dziej ab sur -
dal ne wy na laz ki po wsta ją w Ja po -
nii. Mo że i tak, ale te go co wy my ślił
pe wien Nie miec, chy ba na wet Ja -
poń czy cy nie prze bi ją. Skon stru o -
wał bo wiem ław kę z kol ca mi. Ja ki
był sens po wsta nia te go wy na laz ku
– nie wia do mo. Wy glą da jak re kon -
struk cja śred nio wiecz nej ma szy ny
do tor tur. Po do kład nym spraw dze -
niu oka za ło się, że szpi kul ce w ław -
ce znik ną ni czym w blo ka dzie dro -
go wej po wrzu ce niu od po wied niej
mo ne ty. Z za ło że nia ław ka z kol ca -
mi ma słu żyć ja ko ław ka pry wat na.
Je śli chce my na niej po sie dzieć, to
mu si my za pła cić. Je że li czas na sze -
go sie dze nia bę dzie zbli żał się do
koń ca, ław ka z kol ca mi po wia do mi
nas o tym spe cjal nym dźwię ko wym
sy gna łem.

MMaall  wwii  nnaa  KKoo  mmyysszz

Kącik absurdu
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SSttee  vveenn  MMaa  ee  yy  aa  eerrtt::  „„NNiiee  kkttóó  rrzzyy  zz mmoo  iicchh  kkoonn  kkuu  rreenn  ttóóww
rroozz  ppoo  cczzyy  nnaa  jjąą  oodd  ddaa  llaa  nniiee  pprraa  ccooww  nnii  kkóóww  ii wwssppóółł  pprraa  ccuu  jjąą
zz ttaa  nniiąą  ssii  łłąą  rroo  bboo  cczząą  zz HHiisszz  ppaa  nniiii  ii PPoorr  ttuu  ggaa  lliiii..””

Ten sam prob lem za czy na do ty czyć też pol skich firm
bu do wla nych pra cu ją cych le gal nie w Bel gii. Mu szą za -
ni żać staw ki, aby mieć pra cę i wyjść na swo je.

Pol sko-Fla man dzka Fe de ra cja Bu do wla nych jak naj -
bar dziej so li da ry zu je się z tym ar ty ku łem. ,,Chce my
prze ciw dzia łać ta kim prak ty kom i za ra biać god ne pie -
nią dze”, są to sło wa lu dzi pro wa dzą cych tu le gal ne fir -
my i pra cu ją cych w Bel gi le gal nie.

Po ni żej przed sta wia my naj cie ka wsze frag men ty ar -
ty ku łu do ty czą ce go prob le mów pra cy w sek to rze bu -
do wla nym za miesz czo ne go w bel gij skiej gazecie De
Standaard.

Bu do wlan ka po wo li za czy na go nić sek tor trans por -
tu. Na po ty ka ten sam prob lem, czy li ta nią si łę ro bo -
czą. Obec nie na ryn ku pa nu ją Hisz pa nie i Por tu gal czy -
cy.

„Pol scy mu ra rze są u nas od daw na i już to za ak cep -
to wa liś my, ale osta t nio po ja wi ła się wię ksza kon ku ren -
cja tań szych firm pra cu ją cych na włas ny ra chu nek”,
są to sło wa wła ści cie la fir my Ve ur nse. Co wię cej, nie
są to lu dzie z by łe go blo ku wschod nie go. Kry zys gos -
po dar czy do pro wa dził do te go, że przy jeż dża ją tu te -
raz Hisz pa nie i Por tu gal czy cy. „Mo gę na wet to zro zu -
mieć, na ich miej scu zro bił bym pew nie to sa mo. W ich
włas nym kra ju, nie ma pra cy, więc pró bu ją tu taj”. – Sło -
wa cy to wa ne przez Ste ven Ma e y a ert.

Prob lem po le ga na wa dzie sy ste mu. W ce lu uni k nię -
cia wy so kich po dat ków lu dzie pra cu ją na fał szy wych
sta tu tach. „Mój per so nel kosz tu je 32 eu ro, bez wy po -
sa że nia” cy tu je Ma e y a ert, a 42 eu ro z ma te ria łem”.
Tym cza sem fir my spo za Bel gii ma ją staw kę 15 eu ro za

go dzi nę al bo i niż szą. Nie jest moż li we le gal ne pro wa -
dze nie fir my i pła ce nie po dat ków przy tak ni skich staw -
kach. Nie ste ty, kon ku ru jąc z ni mi, fir my bel gij skie oraz
le gal nie pra cu ją ce tu fir my pol skie tra cą pra cę, lub pra -
cu ją za mi ni mum wy star cza ją ce na za pła tę ra chun ków.
Przy kro, je śli czło wiek pra cu je uczci wie i nic z te go nie
ma. Dru gą spra wą jest spra wą kon ku ren cji. Le gal nie
pro wa dzo na fir ma pol ska czy bel gij ska nie ma szan sy
utrzy mać się pro po nu jąc ta kie staw ki jak fir my hisz -
pań skie i por tu gal skie.

Nie któ re z tych firm ma ją ak ty praw ne z włas nych
kra jów i we dług usta wo daw stwa mo gą pra co wać tu le -
gal nie. Je śli się te go nie za trzy ma, fir my fla man dzkie
zgi ną a za ni mi fir my ob co kra jow ców, któ rzy w Bel gii
po za kła da li fir my i dzia ła ją na bel gij skich wa run kach.

Obec nie na ryn ku bel gij skim pra cu je oko ło 75.000
ob co kra jow ców. Jesz cze jed nym prob le mem jest fakt,
że ob co kra jow cy pra cu ją na bu do wach po 10 do 12 go -
dzin. Pra cow nik le gal nie za trud nio ny w Bel gii nie pra -
cu je ty le go dzin. W ten spo sób ob co kra jow cy re kom -
pen su ją so bie za ni żo ne staw ki. Nie moż na wi nić tu
lu dzi, lecz sy stem, któ ry poz wa la wy ko rzy sty wać kru -
czki praw ne. Czę sto są to fir my nie za re je stro wa ne na
te re nie Bel gii, dzia ła ją ce zgod nie z pra wa mi Unii i swo -
je go kra ju, co jest wiel kim utrud nie niem dla Bel gij -
skiej In spek cji Pra cy. Za strze że nia po zo sta ją tyl ko do
sy ste mu, któ ry le gal nie poz wo lił na ta kie sy tu a cje.

DDrroo  ddzzyy  PPaańń  ssttwwoo..
Z po wyż szych słów wy ni ka, że te raz wła ści wie sto i -

my po stro nie Bel gów. Nie je steś my obec nie ich kon -
ku ren ta mi. Kie dy pro wa dzi my tu fir mę i re je stru je my
ją w Bel gii, obo wią zu ją nas ta kie sa me staw ki po dat -
ko we jak Bel gów. Ta nia si ła ro bo cza jest i na szym prob -
le mem. Swe go cza su na rze ka no tu na kon ku ren cję ze
stro ny Po la ków. Fak tem jest, iż czę sto na dal sły chać
ta kie opi nie. Po wstał jesz cze je den prob lem po śred nic -

www.pvbf.be

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
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twa w za ła twia niu pra cy. Fir ma któ ra fak tycz nie pra -
cu je, ma na gło wie in spek cje pra cy, pro wa dze nie księ -
go wo ści i wszyst kie go co jest po trzeb ne że by móc pra -
co wać w Bel gii, oraz otrzy mu je pra cę przez pa ru
po śred ni ków. Tak na praw dę, za ra bia ją tu tyl ko po śred -
ni cy. Ob ser wu je my gru py cwa nia ków, któ rzy ma ją doj -
ścia do za ła twia nia kon trak tów, wy ko rzy stu ją uczci we
fir my za ni ża jąc im staw ki i wzbo ga ca ją się na czy jejś
pra cy. Czę sto zda rza się rów nież, że pra cu ją ce fir my
ma ją jesz cze prob le my z od zy ska niem na wet tych mar -
nych pie nię dzy, któ re im obie ca no za uczci wą pra cę.

Współ pra cu jąc z Fla man dzką Fe de ra cją Bu do wla nych
sta ra my się, aby sze rzej otwo rzo no oczy na ten prob -
lem. Nie chce my, aby po strze ga no pol skie fir my ja ko
ta nią si lę ro bo czą, lecz ja ko wy ko rzy sty wa ną si łę ro -
bo czą. Pol ski pod wy ko naw ca jest za trud nia ny przez

Bel ga, za któ re go ple ca mi prze waż nie stoi ja kiś nasz
ro dak. Za Po la ka mi nie sto ją związ ki za wo do we, wła -
ści wie nie ma ją gdzie się po skar żyć, że są wy ko rzy sty -
wa ni. Po la cy nie są na ro dem, któ ry czer pie pro fi ty z bel -
gij skich prze pi sów so cjal nych. Nie po bie ra ją za sił ków,
chcą po pro stu pra co wać za god ne pie nią dze. Fa cho -
wość Po la ków jest bar dzo wy so ka, lecz pła ce te go obec -
nie nie po twier dza ją. Mo że czas wresz cie na to, że by
prze stać da wać się wy ko rzy sty wać i wzbo ga cać cwa -
nia ków wy ko rzy stu ją cych kry zys w bran ży bu do wla -
nej? Spraw dzaj my fir my dla któ rych ma my pra co wać!
Nie pra cuj my na po dej rza nych kon trak tach lub co gor -
sza bez nich! Ceń my swo ją pra cę i nie pra cuj my za staw -
ki Por tu gal czy ków! Jest wie le bel gij skich firm, któ re
za trud nia ją Po la ków ze wzglę du na ich fa cho wość i so -
lid ność. Po mi jaj my po dej rza nych po śred ni ków pra cy!

Ogło sze nie 01
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! 

Ogło sze nie 02
Fir ma bel gij ska pra cu ją -

ca na te re nie Ho lan dii po -
szu ku je do pra cy: l ope ra -
to rów CNC l elek try ków 
l sto la rzy l hy dra u li ków l
de ka rzy l tyn ka rzy l ope -
ra to rów ma szyn bu do wla -
nych l mu ra rzy l ope ra to -

rów dźwi gów l me cha ni -
ków ma szyn bu do wla nych
l cie śli sza lun ko wych l
ma la rzy l par kie cia rzy l
ka fel ka rzy l bru ka rzy l
mon te rów płyt gip so wych
Wy ma ga na do bra zna jo -
mość ję zy ka ni der lan dzkie -
go. Dy plo my, świa dec twa
cer ty fi ka ty. Mi ni mum 2 la -
ta do świad cze nia na te re -
nie Bel gii po świad czo ne go
przez po przed nie fir my za -
trud nia ją ce. Pra ca na wa -
run kach bel gij skich na dłu -
gi okres za trud nie nia,
za kwa te ro wa nie na czas
pra cy, pen sja od 2000 do

2500 eu ro mie sięcz nie.
Kon trakt na wa run kach
ho len der skich.

Ogło sze nie 03
Po szu ku je my kos me ty -

ka pre fa bry ka tów be to no -
wych (szpach la rza). Wy -
ma ga nia: bar dzo do bra
zna jo mość ję zy ka an giel -
skie go lub fla man dzkie go.
Sa mo dziel ność w dzia ła -
niu i umie jęt ność po dej -
mo wa nia de cy zji. 
Zna jo mość bran ży pre fa -
bry ka tów be to no wych.
Bar dzo do bra kon dy cja fi -
zycz na. Pra wo ja zdy oraz

sa mo chód. Ofe ru je my bar -
dzo do bre wa run ki pra cy

Ogło sze nie 04
Po szu ku je my mu ra rzy

z do świad cze niem w mu ro -
wa niu ceg ły klin kie ro wej.
Ofe ru je my: umo wę o pra -
cę, za kwa te ro wa nie, wy na -
gro dze nie 13 eu ro na go -
dzi nę. Wy ma ga nia:
zna jo mość ję zy ka ni der -
lan dzkie go w stop niu do -
brym. Pra ca na czas kon -
trak tu – oko ło 4 mie sią ce.
Tyl ko po waż ne ofer ty bez
pseudo fa chow ców i uza -
leż nio nych al ko ho lo wo!

Ogłoszenia zamieszczone poniżej 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.

CV wraz ze zdjęciem oraz swoje oferty prosimy wysyłać na adres 
Polsko-Flamandzkiej Federacji Budowlanej

marzena@pvbf.be
Prosimy zaznaczyć nr ogłoszenia!
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Pra ca jest – jak przy sta ło na ten
ką cik – do sko na łym te ma tem na
sło necz ne wa ka cje. Ten po mysł

wziął się stąd, że la tem pod czas ur lo -
pu pra co wać nie mu si my i dzię ki te -
mu ma my czas aby de czko po du mać.
Być mo że bę dzie nas stać na to, aby
spoj rzeć na ten de li kat ny te mat z pew -
ne go dy stan su i z po czu ciem hu mo ru.
Pod wa run kiem oczy wi ście, że ur lop
jesz cze się nie koń czy. Jed nak za cznij -
my od spre cy zo wa nia o czym mó wi my
bo mo że się oka zać, że ma my zu peł nie
coś in ne go na my śli. We dług róż nych
sfor mu ło wań pra ca czło wie ka to:
1. Świa do ma czyn ność po le ga ją ca na

wkła da nym wy sił ku w ce lu osią gnię -
cia za ło żo ne go przez nie go ce lu.

2. Mia ra wło żo ne go wy sił ku w wy two -
rze nie da ne go do bra.

3. Czyn no ści fi zycz ne i umy sło we po -
dej mo wa ne dla re a li za cji za mie rzo -
ne go ce lu
Te de fi ni cje nie wy czer pu ją te ma tu,

lecz uo gól nia jąc: cho dzi o za mie rzo -
ny wy si łek i je go war tość. Do daj my,
iż efek tem wy sił ku ma być za ist nie -
nie war to ści eko no micz nej, czy li efekt
pra cy po wi nien dać się osza co wać
w ja kiej kol wiek wa lu cie, bo w cy wi li -
zo wa nym świe cie cią gle jesz cze pa nu -
je sy stem mo ne tar ny, czy li moż na coś
ku pić i sprze dać za okre ślo ną su mę
pie nię dzy w brzę czą cej mo ne cie, a na -
wet za pra cę otrzy mać wy na gro dze -
nie w for mie pie nięż nej. 

Abyś my by li w po rząd ku z te ma tem,
wy pa da wspom nieć o sto sun ku do pra -
cy.
1. Na sta wie nie pu ni tyw ne – pra ca

trak to wa na ja ko przy mus bę dą cy
efek tem prze mo cy fi zycz nej, mo ral -
nej bądź eko no micz nej

2. Na sta wie nie in stru men tal ne – pra -
ca środ kiem do za spo ko je nia po -
trzeb

3.Na sta wie nie au to te licz ne – pra ca
war to ścią i ce lem sa mym w so bie,
słu żą ca war to ściom wyż szym i po -
czu ciu sa mo re a li za cji
Oczy wi ście po wyż sza ko lej ność nie

sta no wi o po pu lar no ści tych po staw.
Po po bież nym za ry so wa niu te ma tu,
mo że my west chnąć z za du mą i nie co
so bie po lu zo wać. Mo że to się prze ja -
wić po ło że niem nóg na stół lub na
przy kład się gnię ciem po roz kosz nie
mu su ją ce, zim ne pi wo. 

Kie dyś, u pew ne go ma la rza, ktoś za -
mó wił ob raz. Po mie sią cu ma larz po -
ka zu je dzie ło klien to wi. Ten po pa trzył
z bli ska, z da le ka i spy tał. Lu bi pan
ma lo wać? Ma larz na to: ko cham ma -

lar stwo, żyć bez te go nie mo gę. – Czy -
li lu bi pan ma lo wać? Tak, po twier dził
au tor. Klient na to: więc dla cze go ja
mam pła cić za pań skie przy jem no ści?

Ten przy kład jest bar dzo zna mien -
ny i brze mien ny w skut ki. Co praw -
da ma larz żad ne go szwan ku na cie le
nie do znał, za to je go du sza uleg ła roz -
leg łym po pa rze niom stop nia ta kie go,
że bliz ny cią gle są po dat ne na otwie -
ra nie się. Dla te go te raz na py ta nie,
czy lu bi ma lar stwo, od po wia da: nie -
na wi dzę ma lo wać, ale mo gę to zro bić
dla pie nię dzy.

Ta ki sto su nek do pra cy i w do dat -
ku za mó wio nej, jest bar dziej po -
wszech ny niż mo że się wy da wać. Moż -
na przy pusz czać, że ów za ma wia ją cy
swo jej włas nej pra cy nie lu bił, dla te -
go tak po trak to wał na sze go ma la rza.

Kil ka ty się cy lat te mu, tłu my do ma -
ga ły się chle ba i igrzysk. Po tem rze -
sze lu dzi do ma ga ły się pra cy i chle ba.
Chleb w żą da niach po zo stał, igrzy ska
za stą pi ła pra ca. To po win no cie szyć,
gdyż lu dzie spo waż nie li i za czę li ce -
nić tę war tość.

Ale je śli cof nie my się tyl ko o kil ka -
dzie siąt lat wstecz, mo że my na tra fić na
ta ką scen kę: „Panie maj ster, ło pa ta mi
się zła ma ła. – To oprzyj się o be to niar -
kę”. Al bo ta kie – za prze pro sze niem
– kul to we zda nie: „Czy się stoi, czy się
le ży, dwa ty sią ce się na le ży”. Na osta -
t nim za krę cie hi sto rii na sze go kra ju
po pu lar ne by ło ka ba re to we, iro nicz ne
sfor mu ło wa nie: „Lu dzie! Co ście ta cy
smut ni! Prze cie je dzie cie do pra cy!”

Jak wi dzi my, pra ca bu dzi ła róż ne
emo cje i sto su nek do niej ni gdy nie
był obo jęt ny. W dzi siej szych cza sach
po raz ko lej ny wie lu lu dzi mi gru je za
chle bem a sza cu nek dla pra cy jest wię -
kszy niż za ko mu ny.

Cza sy obec ne, w kon tek ście pra cy
róż nią się znacz nie od tych nie daw -
nych. Głów nie z po wo du pry wa ty zo -
wa nia przed się biorstw, co dla Po la -
ków w Pol sce naj pierw by ło po wie wem
ka pi ta liz mu i do bro by tu, po tem szo -
kiem, że trze ba się za brać do ro bo ty.
Kie dy wcześ niej wszyst ko by ło wspól -
ne – czy li ni czy je (co w za ło że niu nie
jest do koń ca praw dą lecz ta ki był sto -
su nek do wspól nej włas no ści), żart
o zła ma nej ło pa cie był sym bo lem sto -
sun ku kla sy ro bot ni czej – prze wod -
niej si ły na ro du – do swo je go kra ju.
Czło wiek jest zwie rzę ciem stad nym
i do sko na le fun kcjo nu je np. we wspól -
no cie mał żeń skiej – ro dzin nej, jed nak
idee mar ksi stow skie wte dy się nie
spraw dzi ły. 

Wspól ne, czy li nie mo je... Hm... Po -
tem jed nak żar ty się skoń czy ły. Spry -
wa ty zo wa ne przed się bior stwa tym
bar dziej „nie są mo je”, ale za nic nie -
ro bie nie („czy się stoi, czy się le ży...”)
– już się nie na le ży. Ilu z nas mu si
chcieć na pra szać się i ofe ro wać swo -
je rę ce do naj prost szej pra cy, nie mu -
si my so bie tłu ma czyć. Kon ku ren cja
jest bez li tos na i ma ło kto ma czas za -
sta na wiać się, czy lu bi swo ją pra cę.
Do brze, je śli pra ca w ogó le jest.

A hi sto ria to czy się jak wa lec i mat -
ka Zie mia po wo li do sta je za dysz ki. Po -
gło wie (od zwie rzę cia stad ne go) „za -
so bów ludz kich” nie po mier nie
wzro sło, pie nię dzy wy dru ko wa no nie
wia do mo ile, ty sią ce lu dzi umie ra
z gło du, ro pa dro że je i jej nie przy by -
wa, te le wi zor aż ocie ka nie po myśl ny -
mi wia do mo ścia mi, za pew nie nia
o suk ce sach ludz ko ści za czy na ją być
nie śmia łe, sło wem – ci któ rzy pa mię -
ta ją ko mu nę, z roz rzew nie niem wspo -
mi na ją nad o pie kuń cze pań stwo, Fun -
dusz Wcza sów Pra cow ni czych,
pro pa gan dę suk ce su i słod ką nie wie -
dzę. Nie wszy scy tak po stę po wa li, lecz
wy star czy ło wpaść za dwie ós ma „od -
bić kar tę” od bęb nić 8 go dzin i pun -
ktu al nie o 16:00 tło czyć się przy bra -
mie. Tak by ło i to po ko le nie jesz cze
od pra co wu je cza sy sie lan ki. Nie oś -
mie lam się wi nić za to ko go lub cze -
go kol wiek. Czy by ła win na ko mu na,
czy spo łe czeń stwo, każ dy z nas – je -
śli ze chce – mu si sam w ser cu i umy -
śle to osą dzić.

Za gra ni cą je steś my do bry mi, su mien -
ny mi, pun ktu al ny mi i kom pe ten tny mi
pra cow ni ka mi. Za to nas sza nu ją, dzię -
ki te mu fun kcjo nu je my. Ale cią gle pa -
trzy my na świat z per spek ty wy in dy -
wi du al nych po trzeb i włas ne go
in te re su. Je śli jed nak po dzie lić tort któ -
rym jest ca ła za sob ność na szej pla ne ty
przez ilość lu dzi któ rzy na niej miesz -
ka ją, do te go do da my kil ka pod sta wo -
wych ten den cji współ czes ne go świa ta,
mi ny mo gą nam zrzed nąć. Na u kow cy
już daw no prze kal ku lo wa li, co i ile od
Zie mi mo że my do stać. Bi lans jest ra -
czej smut ny a per spek ty wa naj bliż szych
kil ku dzie się ciu lat – nie cie ka wa.

Ale prze cież za czy na ją się wa ka cje
i ur lo py. Kto by so bie tym wszyst kim
za wra cał gło wę! Od te go są ci, któ -
rych wy bie ra liś my w gło so wa niach.

A mia ło być o pra cy. – Prze cież jest
o pra cy. Ja kim spo so bem mie li byś my
ur lo py gdy byś my nie pra co wa li przez
ca ły rok?

Uda ne go wy po czyn ku!
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

Zup ka se le ro wa
Skład ni ki: l 1 du ży se ler l 3 ziem nia czki l 2 mar chew ki
l 1 łyż ka ma sła l 3 łyż ki śmie ta ny 12%

Przy go to wa nie: Do wo dy wło żyć ob ra ny, umy ty oraz po kro jo -
ny se ler wło żyć do wo dy, moż na do dać kost kę ro so ło wą. Na stęp -
nie ob rać ziem nia ki i mar chew kę, po kro ić i do dać do go tu ją ce -
go się se le ra. Go to wać ra zem, aż se ler bę dzie roz go to wa ny. Po tem
wszyst ko zmik so wać, do dać śmie ta nę i ma sło, ły że czkę Ve ge ty,
szczyp tę so li i pie przu. Go to wać od trzech do pię ciu mi nut – i zup -
ka go to wa.

Ku le czki mięs ne w so sie pa pry ko wym 
Skład ni ki: l 1 kg mie lo ne go dro bio we go l 5 żół tych pa pryk
l 1 ce bu la l 1 jaj ko l  buł ka tar ta l 2 ząb ki czos nku
l 2 mar chew ki l o li wa z oli wek l zia ren ka sma ku l sól l pieprz
l 250 g śmie ta ny 12%

Przy go to wa nie: Do mie lo ne go do dać jaj ko, buł kę tar tą, jed ną
drob no po kro jo ną pa pry kę i ły że czkę zia re nek. Wy mie szać wszyst -
kie skład ni ki i ufor mo wać okrąg łe pul pe ci ki. Tak przy go to wa -
ne mię so wsta wić na go dzi nę do lo dów ki. W mię dzy cza sie przy -
go to wać sos. Pa pry ki ob rać i po kro ić w ka wał ki, wrzu cić na
oli wę i du sić. Na stęp nie do dać po kro jo ną ce bu lę, czos nek, mar -
chew kę i ra zem wszyst ko du sić. Gdy pa pry ka bę dzie mięk ka do -
dać przy pra wy i wszyst ko zmik so wać. Je że li pa pry ki pusz cza
ma ło so ku, to pod lać trosz kę wo dą, do dać śmie ta ny, wy mie szać
i go to wać przez ok 5 mi nut.W trak cie go to wa nia się so su, za go -
to wać w gar nku lek ko oso lo ną wo dę i ugo to wać w niej na sze
mięs ne ku le czki. Od cza su do cza su mie szać i go to wać tak dłu -
go aż wy pły ną. Po wy pły nię ciu na wierzch go to wać jesz cze oko -
ło 5 mi nut, dla pew no ści czy są mięk kie naj le piej jed ne go pul pe ci ka po pro stu spró bo wać. Po da wać z purée ziem nia -
cza nym lub ry żem, moż na zro bić do te go sa łat kę ze świe żych wa rzyw

SSMMAACCZZ  NNEE  GGOO!! AArreekk  LLeeww
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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

% Poszukuję pracy. Jestem z wykształcenia technikiem elektro ni kiem,
znam się bar dzo do brze na kom pu te rach, ob słu gu ję wszel kie opro -
gra mo wa nia kom pu te ro we i po tra fię umie jęt nie ko rzy stać z in ter ne -
tu. Po słu gu ję się ję zy kiem an giel skim na wy so kim po zio mie, ję zy kiem
nie miec kim i fran cu skim sła bo, a tak że je stem w trak cie na u ki ję zy -
ka ni der lan dzkie go. Je stem nie sa mo wi cie kre a tyw ny, pra co wi ty, za -
baw ny oraz dys po nu ję du żą ilo ścią wol ne go cza su. Za trud nij mnie,
a nie po ża łu jesz! Kon takt: 0485597814

% 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 187 388

% 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

% Według życzeń klientów prowadzę stałe punkty uroczystości 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. 
Ma ciek, tel 0493479512

% 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

% Szukam milej pani na pokój. Kontakt pod numerem tel. 0488317702.
Sylwia 

% 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

% 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:
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