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Od Redakcji
Wi ta my Sza now nych Czy tel ni ków we wrześ niu, w no wym ro ku szkol nym. W na szej re dak cji, po wy jąt ko wo upal -

nym le cie po zo sta ły je dy nie wspom nie nia. Ale ja ko że wszy scy je steś my peł ni ener gii i chę ci do dzia ła nia, po wiedz -
my słów kil ka o tym, co znaj dzie my w tym wy da niu „An twer pii po Pol sku”. Z przy jem no ścią wi ta my na ła mach ga -
ze ty pa nów Ada ma Snar skie go i To ma sza Grzy bow skie go, któ rzy od te go nu me ru, bę dą pro wa dzić no we dzia ły.

Obok sta łych ką ci ków te ma tycz nych, po le ca my uwa dze in for ma cje o II Po lo nij nym Fe sti wa lu Pio sen ki i Tań ca
w An twer pii. Ze szło rocz na i za ra zem pier wsza edy cja, przy ję ta zo sta ła przez wi dow nię bar dzo po zy tyw nie. Ja ko pa -
tron me dial ny im pre zy, je steś my prze ko na ni, że i w tym ro ku nie za brak nie dresz czy ka emo cji i wspom nień tym
ra zem z lat 80-tych. Fe sti wa lo wi to wa rzy szyć bę dą war szta ty li te rac kie i ta necz ne, go rą co za pra sza my wszyst kich
do udzia łu.

Za pra sza my tak że na kil ka ar ty stycz nych im prez, nad któ ry mi pa tro nat me dial ny ob ję ła na sza ga ze ta. Wszyst -
kie in for ma cje znaj du ją się na ko lej nych stro nach te go nu me ru.

Po le ca my rów nież wy wiad z by łym już kon su lem ge ne ral nym, Pio trem Woj tcza kiem, prze pro wa dzo nym przez
Ma gda le nę Ga to Ne gro.

ŻŻyycczzyymmyy  pprrzzyyjjeemmnneejj  lleekkttuurryy!!
RReeddaakkccjjaa
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Taniec dla dzieci i młodzieży

ZAPISY

młodzież:
hip hop
modern jazz 

średniaki:
różne rodzaje tańca

oraz roztańczone 
przedszkolaki 
dla dzieci od 4 lat

kontakt 
info@childrenofeurope.be

tel. +32489 82 38 03

Children ofEurope

www.childrenofeurope.be

Zapraszamy również wszystkich lubiących śpiewać 
niezależnie od wieku!
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5 października – sobota
Warsztaty Literackie
na temat twórczości Juliana Tuwima
prowadzenie: 
Dariusz Bereski – Mistrz Mowy Polskiej 2012

Warsztaty hip-hop
z elementami Break Dance
prowadzenie: 
Funk Rockass – tancerze Mam Talent 
oraz Got to dance

WSTĘP WOLNY!!!
Ilość miejsc ograniczona
Zapisy na warsztaty przyjmujemy do 27 września. 
E-mail: festiwalantwerpia@gmail.com.
Wszystkie informacje: www.festiwalantwerpia.be

Plan warsztatów oraz podział na grupy wiekowe dostępny będzie na stronie festiwalu od 30.09.2013
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fundacja przy współpracy

oraz
Polska Szkoła SPK w Antwerpii

Honorowy Patronat Konsula
Generalnego Pana Piotra Adamiuka,
Kierownika Wydziału Konsularnego
Ambasady RP w Brukseli

Sponsorzy

Więcej informacji: www.festiwalantwerpia.be, facebook: Children ofEurope, tel.: 0489 823 803

Allprof

Sponsor główny
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6 października – niedziela
Polonijny Festiwal Piosenki i Tańca

przesłuchania konkursowe, koncert galowy, rozdanie nagród
Konkurs: rodzinne śpiewanie 

gościnnie wystąpią: 
Anker, Funk Rockass, Roger Martin Maluga, Heaven 

oraz: Let’s dance, Taalor

Bilety w cenie 10 euro do nabycia w wybranych punktach,
lista znajduje się na www.festiwalantwerpia.be

Możliwy jest również zakup biletów przez internet

Więcej informacji: www.festiwalantwerpia.be, facebook: Children ofEurope, tel.: 0489 823 803

projekt dofinansowywany ze środków MSZ w Warszawie
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Patronat
medialny



Spa ce ru jąc na po łud nie od
Gro ne pla ats, za nu rza my
się w wy jąt ko wym kli ma -

cie Zu id – po łud nio wej dziel ni -
cy mia sta. Tu taj znaj dzie my
mod ne re sta u ra cje, przy tul ne
ba ry, ka wiar nie li te rac kie i ga -
le rie sztu ki. Mo że my od wie dzić
an tyk wa ria ty i skle py z an ty ka -
mi usy tu o wa ny mi w se ce syj nych
ka mie ni cach. Do obej rze nia 
jest wie le, ale nie któ re miej sca 
zo ba czyć po pro stu trze ba. 
Na przy kład M-HKA. 

Mu se um 
van He den da ag se Kunst
(M-HKA) 

Mu ze um Sztu ki Współ czes nej
w An twer pii to jed na z naj waż -
niej szych te go ty pu pla có wek
w Bel gii. M-HKA po wsta ło w ro -
ku 1987 z ini cja ty wy wspól no -
ty fla man dzkiej, za pro jek to wał
je ar chi tekt Mi cha el Gran sard.
Mie ści się na ro gu Le u ven stra -
at a je go prze strzeń wy sta wo wa
roz ma chem przy po mi na no wo -
jor skie Mu se um of Mo dern. Na
po miesz cze nia mu ze um je go
twór ca za a dap to wał daw ny si -
los zbo żo wy z 1920 ro ku, stąd
ty le prze strze ni i świat ła. 

Na czte rech ty sią cach me trów
kwa dra to wych mie ści się ko lek cja
współ czes nej sztu ki fla man dzkiej
i pra ce ar ty stów z ca łe go świa ta.

Oprócz eks po zy cji sta łej, rocz -
nie przy go to wu je się i wy sta wia
czte ry du że, am bit ne i awan gar -
do we pro jek ty ar ty stycz ne. Przy
MHKA mie ści się bib lio te ka po -
sia da ją ca w swo ich zbio rach 
po nad 40 ty się cy ksią żek i cza -
so pism, ma te ria łów do ku men -
tal nych i ka ta lo gów oraz ki no

stu dyj ne Ci ne ma Zu id. An twer -
pskie mu ze um po ło żo ne w ar ty -
stycz nej dziel ni cy mia sta, oto -
czo ne ga le ria mi i ka wia ren ka mi,
jest sta łym pun ktem na tu ry -
stycz nej ma pie re gio nu.

Zu i der per shu is 
Przy Le u ven sstra at 14 ma

swo ją sie dzi bę Zu i der per shu is
– Mię dzy na ro do we Cen trum Kul -
tu ry. Bu dy nek po wstał w 1883
ro ku, za pro jek to wał go w sty lu
re ne san su fla man dzkie go an -
twer pski ar chi tekt Er nest Diel -
tiens. W XIX wie ku by ła to jed -
na z oś miu sta cji hy dra u licz nych
do star cza ją cych ener gię do an -
twer pskie go por tu. Od ro ku
1977 miej sce to nie by ło za gos -
po da ro wa ne i stop nio wo po pa -
da ło w ru i nę. Aby ura to wać ten
uni kalny za by tek, za mie nio no
go na cen trum kul tu ral ne za cho -
wu jąc przy tym je go pier wot ny
cha rak ter. Obec nie Zu i der per -
shu is to cen trum sztu ki, plat for -
ma wy mia ny kul tu ral nej dla ar -
ty stów z ca łe go świa ta. Re a li zu je
się tam róż no rod ne ar ty stycz ne
pro jek ty z dzie dzi ny tań ca, 
fil mu, fo to gra fii, mu zy ki, a tak -
że po ka zy mo dy nie za leż nych,
awan gar do wych (czę sto ni szo -
wych) pro jek tan tów. 

Lam ber mon t mar tre
Grat ka dla wszyst kich. Lam -

ber mon tmar tre nie o dłącz nie ko -
ja rzy się z Zu id, gdzie każ de go
ro ku od ma ja do wrześ nia na
świe żym po wie trzu od by wa się
wer ni saż sztu ki. Ama to rzy i pro -
fe sjo na li ści wy sta wia ją i sprze -
da ją swo je pra ce: ob ra zy, gra fi -
ki, ry sun ki, fo to gra fie.

Ry ne czko wi sztu ki co ro ku to -
wa rzy szy mnó stwo do dat ko -
wych atrak cji: wy stę py ar ty -
stycz ne, do sko na łe je dze nie,
prze jaż dżki bry czką. Kli ma ty są
nie pow ta rzal ne. Ar ty ści oprócz
wy sta wia nia swo ich dzieł, na
oczach wi dzów ma lu ją, rzeź bią,
jed nym sło wem po ka zu ją ca ły
pro ces po wsta wa nia dzie ła.
Lam ber mon tmar te to naj wię -
ksza we Flan drii ulicz na wy sta -
wa w któ rej co ro ku bie rze
udział co raz wię cej ar ty stów
i zwie dza ją cych.

Na po łud nie od Groen pla ats
roz cią ga się dziel ni ca miesz ka -
nio wa ogra ni czo na przez Ame ri -
ka lei i Brit se lei, sze ro kie bul wa -
ry i se ce syj ne ka mie ni ce. Po
wy bu rze niu w 1880 ro ku mu rów
miej skich, stwo rzo no plan ty
wzdłuż ulic: Ita lie lei, Fran krij -
klei, Brit se lei i Ame ri ka lei. Gę sta
za bu do wa wy peł nia ła prze strzeń.
Obec nie sze ro kie uli ce bie gną czę -
ścio wo po okrę gu wy zna czo nym
przez li nie for ty fi ka cyj ne wy bu -
do wa ne na po cząt ku XX wie ku,
któ re we wrześ niu 1914 ro ku
oka za ły się do sko na łym ce lem dla
nie miec kiej ar ty le rii. Kosz tow ne
i trwa łe (we dług bu dow ni czych)
umoc nie nia nie speł ni ły swo je go
za da nia. Dzię ki li niom for ty fi ka -
cyj nym An twer pia mia ła od pie -
rać nie miec kie ata ki przy naj mniej
przez kil ka mie się cy, tym cza sem
mia sto pod da ło się już po dwu ty -
god nio wym ob lę że niu. 

Spa ce ru jąc bul wa ra mi w kie -
run ku fu tu ry stycz ne go bu dyn -
ku no we go są du zwa ne go „Pa -
ła cem Spra wie dli wo ści”, przy
Ame ri ka lei 158 na tra fi my na
nie zwy kły sklep.

Po zna je my i od kry wa my An twer pię
Za pra sza my do wspól nych spa ce rów po An twer pii
Zuid ma
w swoim
charakterze
coś nie pow ta -
rzal ne go;
specyficzny
klimat
i elegancję.
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„Hu is Ver loo”
Znaj dzie my się na gle w in nym świe -

cie, peł nym cy gar, fa jek i whi sky, bo
„Hu is Ver loo” ofe ru je naj wię kszy
w Bel gii asor ty ment tych uży wek.
Prze de wszyst kim sze ro ki wy bór al -
ko ho li: róż ne ga tun ki whi sky, ru mu
czy ko nia ku. Jest tu też ta ba ka,
ogrom na róż no rod ność fa jek, po piel -
ni czek, za pal ni czek nie do stęp nych
w in nych skle pach. Moż na ku pić au -
ten tycz ne cy ga ra z Ku by, Do mi ni ka -
ny i Hon du ra su.

Wła ści cie le, kie ru jąc się mot tem „Cie -
szyć się ży ciem”, po le ca ją swo je to wa -
ry nie tyl ko ko ne se rom ale tym wszyst -
kim, któ rzy od cza su do cza su ma ją
ocho tę na odro bi nę eks tra wa gan cji.
W „Hu is Ver loo” czę sto or ga ni zo wa ne
są de gu sta cje i róż no rod ne im pre zy
w trak cie któ rych moż na do wie dzieć
się np. jak do brać od po wied ni al ko hol
czy po znać hi sto rię cy ga ra.

Na koń cu Ame ri ka lei, przy Bo li var -
pla ats, znaj du je się wy jąt ko wy bu dy -
nek na zy wa ny przez miesz kań ców
„Friet zak jes” lub „But ter fly Pa la ce”.
Mo wa o no wym są dzie.

Ju sti te pa le is 
– Pa łac Spra wie dli wo ści 

Uwa ża ny za jed no z naj wię kszych bel -
gij skich osią gnięć ar chi tek to nicz nych,
zo stał od da ny do użyt ku w 2006 ro ku.
Za pro jek to wał go Ri chard Ro gers,
twór ca mię dzy in ny mi Cen trum Pom -
pi dou w Pa ry żu. Ogrom na ilość szkła
uży ta do bu do wy, za pew nia do stęp pro -
mie ni sło necz nych. Wie le prze strze ni
i na tu ral ne go świat ła spra -
wia, że „fun kcjo no wa nie wy -
mia ru spra wie dli wo ści jest
bar dziej przej rzy ste”. 

W środ ku bu dyn ku mie -
ści się zwień czo ny szkla -
nym da chem hol, zwa ny

„Sal le des Pas Per dus”.
Stąd moż na do stać się do
sze ściu skrzy deł po łą czo -
nych ga le ria mi. Szkla ne
da chy wzno szą ce się ku
nie bu za mon to wa ne są
nad sze ścio ma ogrom ny -
mi sa la mi są do wy mi.
W bu dyn ku po dzie lo nym
na pięć na dziem nych po -
zio mów i je den pod ziem -
ny, znaj du je się rów nież
26 mniej szych po miesz -
czeń prze zna czo nych na
roz pra wy. Cał ko wi ta po -
wierz chnia są du to oko ło
78 ty się cy me trów kwa -
dra to wych. Po mię dzy
skrzy dła mi bu dyn ku jak
rów nież na da chu, znaj -
du ją się ogro dy. 

W 2008 ro ku Justitepaleis otrzy mał
na gro dę przy zna wa ną przez In ter na -
tio nal Awards Ar chi tek tu ra z Chi ca -
go, za nie zwy kłą for mę bu dyn ku i in -
no wa cyj ne roz wią za nia.

Pa łac Spra wie dli wo ści bez wąt pie -
nia jest jed nym z cie ka wszych pod
wzglę dem ar chi tek to nicz nym bu dyn -
ków mia sta i po mi mo no wo czes nej
sty li sty ki, wpi sał się w kli mat i spe -
cy ficz ną za bu do wę po łud nio wej dziel -
ni cy An twer pii. 

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa
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Zmia na na kró lew skim 
tro nie 

Bel gij ski król Al bert II ab dy ko wał
na rzecz naj star sze go sy na Fi li pa.
Tym sa mym je go żo na – księż ni czka
Ma tyl da, zo sta ła pier wszą od 200 lat
kró lo wą uro dzo ną w Bel gii, na do -
da tek ma ją cą pol skie ko rze nie. Przed
zło że niem pod pi su na ab dy ka cji,
ustę pu ją cy król po wie dział: „Fi li pie,
masz wszyst kie ce chy nie zbęd ne do
te go, by do brze słu żyć na sze mu kra -
jo wi. Ty i Two ja żo na Ma tyl da cie -
szy cie się na szym peł nym za u fa niem
[…] Mo je osta t nie ży cze nie dla
wszyst kich – pro szę pra co wać bez
wy tchnie nia na rzecz spój no ści Bel -
gii, by nasz kraj mógł być in spi ra -
cją dla Eu ro py, któ ra po szu ku je jed -
no ści w róż no rod no ści” […].

„„LLee  SSooiirr””

Nie chlub ny re kord 
Pod ko niec sierp nia bel gij skie wła -

dze oświa to we do ko na ły pod su mo wa -
nia za koń czo ne go ro ku szkol ne go.
Oka za ło się, że ze szkół we Flan drii
zo sta ła usu nię ta re kor do wa ilość
uczniów – dwa i pół ty sią ca osób. To
wzrost o jed ną czwar tą w po rów na -
niu z dwo ma osta t ni mi la ta mi. Naj -
czę ściej skre śla no mło dzież z li sty
uczniów w szko łach śred nich w An -
twer pii i Gent. Dzien nik „De Stan da -
ard” za u wa ża, że jest to bar dzo nie po -
ko ją cy trend, a gru pa bel gij skich
po słów za a pe lo wa ła do mi ni ster stwa
edu ka cji aby jak naj szyb ciej roz wią -
za ło ten prob lem. 

Utrzy ma nie dys cy pli ny w szko łach
i od po wied nie zmo ty wo wa nie uczniów
jest du żym prob le mem we fla man -
dzko ję zycz nej czę ści Bel gii. Ga ze ta do -
da je jed nak, że co raz czę ściej do cho -
dzi do sy tu a cji, kie dy dy rek to rzy
de cy zję o wy rzu ce niu ucznia ze szko -
ły po dej mu ją zbyt po chop nie. 

„„DDee  SSttaann  ddaa  aarrdd””  

Wy rzu co ne mi lio ny 
Or ga ni za cja BE CI, zrze sza ją ca bruk -

sel skie fir my, przed sta wi ła da ne z któ -
rych wy ni ka, że po nad 500 mi lio nów
eu ro rocz nie tra cą one wsku tek kor -
ków ulicz nych w tym mie ście. Bruk -

se la jest jed nym z naj bar dziej za kor -
ko wa nych miast w UE, a naj no wsze
wy li cze nia opub li ko wa ne w bel gij skiej
pra sie mó wią, iż rocz nie kie row cy
w sto li cy UE spę dza ją w kor kach po -
nad 30 mi lio nów go dzin. Przed sta wi -
cie le BE CI za a pe lo wa li do władz Bruk -
se li o pil ne za ję cie się tym prob le mem,
gdyż w prze ciw nym ra zie, przed się -
bior cy pry wat ni i fir my biz ne so we
w ce lu zmniej sze nia strat bę dą ucie -
kać ze sto li cy Bel gii do in nych, bar -
dziej przy jaz nych miejsc. 

„„IITTRR””  

Bez pra cy w wa ka cje 
Co ro ku spa da licz ba mło dych Bel -

gów po dej mu ją cych wa ka cyj ną pra -
cę. Do ty czy to prze de wszyst kim stu -
den tów, z któ rych wię kszość wo li
wy po czy wać niż za ra biać. Licz ba prze -
pra co wa nych przez nich go dzin w po -
rów na niu z ro kiem ubieg łym spa dła
aż o 14 pro cent. Z da nych fir my do -
rad czej Ran dstadt wy ni ka, że po wyż -
sze zja wi sko naj czę ściej do ty ka Bruk -
se li, gdzie ilość pra cu ją cych w wa ka cje
stu den tów spa dła pra wie o jed ną trze -
cią. Po wyż sze zja wi sko spo wo do wa -
ne jest spo wol nie niem gos po dar czym
w Bel gii, jak rów nież zmia na mi praw -
ny mi. We dług wcześ niej obo wią zu ją -
cych prze pi sów stu den ci mo gli ko rzy -
stać z ubez pie cze nia, ale jed nym
z wa run ków otrzy ma nia go by ło prze -
pra co wa nie w okre sie wa ka cyj nym
mi ni mum 23 dni. Obec nie po wyż szy
wa ru nek nie jest już ak tu al ny, dla te -
go zmniej szy ła się ilość pra cu ją cych
stu den tów.

„„LLaa  LLii  bbrree  BBeell  ggii  qquuee””

Bel gij ski sy stem zdro wia 
gó rą

Ga ze ta „De Mor gen” in for mu je czy -
tel ni ków, że w cią gu czte rech osta t -
nich lat pra wie o 20 pro cent wzro sła
ilość za gra nicz nych pa cjen tów bel gij -
skich szpi ta li. Miesz kań cy Ho lan dii,
Luk sem bur ga, Fran cji czy Nie miec
co raz czę ściej ko rzy sta ją z usług bel -
gij skie go sy ste mu zdro wot ne go. Oka -
zu je się, że właś nie w Bel gii czas ocze -
ki wa nia na nie któ re pro ce du ry
me dycz ne jest naj krót szy w Eu ro pie.
Co raz wię cej Ho len drów wy ku pu je

ubez pie cze nia ofe ru ją ce moż li wość ko -
rzy sta nia z usług me dycz nych w Bel -
gii. Do ty czy to prze de wszyst kim 
za bie gów kar dio lo gicz nych i or to pe -
dycz nych. Ga ze ta przy kła do wo po da -
je, że w Ho lan dii na ope ra cję bio dra
cze ka się oko ło pół ro ku, nato miast
w Bel gii wy ko ny wa na jest pra wie na -
tych miast. Du ża ilość za gra nicz nych
pa cjen tów sta wia bel gij skie szpi ta le
w czo łów ce eu ro pej skich ran kin gów
i jest to po wo dem do du my – pod su -
mo wu je dzien nik. 

„„DDee  MMoorr  ggeenn””  

Zmia ny w opo dat ko wa niu 
ro dzi ny kró lew skiej 

Rząd pre mie ra Elio Di Ru po pod jął
de cy zję, że ro dzi na kró lew ska bę dzie
pła ci ła po da tek do cho do wy oraz VAT.
Do tej po ry człon ko wie ro dzi ny pa nu -
ją cej by li utrzy my wa ni z pie nię dzy po -
dat ni ków, ale sa mi po dat ków nie pła -
ci li. Bel gij ski mo nar cha otrzy mu je
rocz nie 11,5 mi lio nów eu ro. Su ma ta
prze zna cza na jest mię dzy in ny mi na
utrzy ma nie kró lew skich re zy den cji,
wy dat ków na środ ki trans por tu i wy -
dat ki oso bi ste. Z ty tu łu pła ce nia po -
dat ków kró lew ska pen sja ule gnie
zmniej sze niu o oko ło 0,7 mi lio na eu -
ro. Re al ny spa dek fun du szy od czu je
rów nież kró lo wa Fa bio la, któ rej do -
chód zmniej szy się z 1,3 do 0,4 mi lio -
na eu ro. Znacz nie zmniej szy się też
krąg osób upo waż nio nych do otrzy -
my wa nia pie nię dzy z bu dże tu. Otrzy -
my wać je bę dą tyl ko pa nu ją cy król,
je go mał żon ka oraz mo nar cha, któ ry
zde cy du je się na ab dy ka cję. We dług
pre mie ra, wpro wa dzo ne zmia ny do -
ty czą ce opo dat ko wa nia ro dzi ny kró -
lew skiej to jed na z naj waż niej szych
re form od cza su po wsta nia mo nar chii. 

„„LLaa  LLii  bbrree  BBeell  ggii  qquuee””  

Świad cze nia so cjal ne 
na ce low ni ku 

„La Li bre Bel gi que” po da ło, że do
koń ca ro ku zo sta nie uru cho mio na
spe cjal na stro na in ter ne to wa, za po -
śred nic twem któ rej bę dzie moż na
skła dać ano ni mo we do no sy na wspó -
ło by wa te li. Po my sło daw cą jest bel gij -
ski urząd do spraw wal ki z nad u ży -
cia mi świad czeń so cjal nych (SIRS).

To warto wiedzieć
– przegląd prasy belgijskiej
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Już te raz co mie siąc, ma i lo wo, te le fo -
nicz nie lub li stow nie, urząd do spraw
za trud nie nia (ONEM) otrzy mu je oko -
ło 200 do no sów do ty czą cych nie słusz -
nie po bie ra nych świad czeń so cjal nych.
Do ty czą one sy tu a cji ro dzin nej osób
po bie ra ją cych świad cze nia, ich miej -
sca za miesz ka nia, zbyt wy staw ne go
try bu ży cia i pra cy na czar no. W chwi -
li otrzy ma nia zgło sze nia, urząd wy sy -
ła in spek to rów aby skon tro lo wa li oso -
bę po dej rza ną o to, że nie słusz nie
po bie ra za sił ki, czy li wy łu dza pie nią -
dze od pań stwa. Je że li ta ki stan rze -
czy po twier dzi się, ka ra mo że być 
do tkli wa, na wet do trzech lat po zba -
wie nia wol no ści i sze ściu ty się cy eu -
ro grzyw ny. Ilość skła da nych do no -
sów roś nie, po nie waż pra cu ją cy
oby wa te le re gu lar nie pła cą cy po dat -
ki bun tu ją się prze ciw ko wy so kiej sto -
pie ży cia so cjal nych na cią ga czy, a jak
wia do mo bel gij ski sy stem świad czeń
i za sił ków jest bar dzo hoj ny.

SIRS za pew nia, że wszel kie dzia ła -
nia oby wa te li ma ją ce na ce lu ukró ce -
nie te go ro dza ju prak tyk są cał ko wi -
cie ano ni mo we, a po dej rza ny ni gdy
nie do wie się, kto na nie go do niósł.
We dług urzę du do spraw wal ki z nad -
u ży cia mi so cjal ny mi, no wa stro na in -
ter ne to wa poz wo li na uspraw nie nie
sy ste mu skła da nia skarg i ukró ce nie
te go pro ce de ru. 

„„LLaa  LLii  bbrree  BBeell  ggii  qquuee””  

Bel gij ska po li cja kon tra 
wła my wa cze 

Rzecz nik bel gij skiej po li cji po in for -
mo wał, że fun kcjo na riu sze pra wa są
co raz bar dziej bez rad ni wo bec ru muń -
skich gan gów okra da ją cych miesz ka -
nia. W pier wszym pół ro czu te go ro ku
padł ab so lut ny re kord – 200 wła mań
dzien nie. Zwię kszy ła się rów nież licz -
ba kra dzie ży sa mo cho dów i znacz nie
wzro sła ak tyw ność zło dziei kie szon -
ko wych. 

Jak twier dzi po li cja, wię kszość wła -
my wa czy po cho dzi z te re nów wschod -
niej Eu ro py, prze de wszyst kim Ru -
mu nii. Bel gij ska po li cja zwró ci ła się
w tej spra wie do swo ich od po wied ni -
ków w Ru mu nii, pro sząc o po moc
w ce lu zlik wi do wa nia bądź zmniej -
sze nia te go ty pu ak tyw no ści wśród
Ro mów (Cy ga nów) prze by wa ją cych
na tu tej szym te re nie. In ter na u ci ko -
men tu ją cy po wyż sze zja wi ska są
zgod ni, że na le ży za o strzyć po li ty kę
so cjal ną wo bec imi gran tów, któ rzy
co raz chęt niej się ga ją po pie nią dze
od pań stwa, a nie chcą pod jąć żad nej
pra cy. Uwa ża ją, iż do cho dzi do pa ra -
dok sal nych sy tu a cji, kie dy miesz kań -
cy Bel gii utrzy mu ją oso by, któ re ich
okra da ją.

„„DDee  MMoorr  ggeenn””  

Nie bę dzie pod wy żek VAT 
Pre mier Elio Di Ru po za po wie dział,

że w 2014 ro ku Bel gia nie pod nie sie
sta wek VAT ani po dat ków do cho do -
wych, po nie waż zbyt moc no ude rzy -
ło by to w prze cięt nych oby wa te li oraz
ma łe i śred nie przed się bior stwa.
W związ ku ze zmniej sza niem wy dat -
ków pań stwa, rząd za mie rza pod nieść
ak cy zę oraz wpro wa dzić tak zwa ny
po da tek uczci wo ści (fa ir ness lub mi -
ni mum tax), któ ry za pła cą du że kor -
po ra cje. Po da tek uczci wo ści ma być
swe go ro dza ju spe cjal ną skład ką po -
bie ra ną od firm wy pła ca ją cych na sze -
ro ką ska lę dy wi den dy. We dług ser wi -
su tax-news.com, bel gij skie pań stwo
zmniej szy swo je wy dat ki o oko ło
2,4–2,8 mln eu ro i to właś nie rzą do -
we osz częd no ści ma ją sta no wić głów -
ny ele ment pla nu po pra wy fi nan sów
pu blicz nych. Od no we go, 2014 ro ku,
wzroś nie z pew no ścią ak cy za na al ko -
hol i wy ro by ty to nio we. Rząd przy -
mie rza się też do opo dat ko wa nia usług
świad czo nych przez praw ni ków, wyż -
sze ob cią że nia po no sić ma ją tak że ban -
ki. 

ttaaxx-- nneewwss..ccoomm

Prob le my z od de le go wa ny mi 
pra cow ni ka mi 

Dzien nik „Le So ir” za u wa ża, że swo -
bod ny prze pływ pra cow ni ków Unii
Eu ro pej skiej „skut ku je wy pa cze nia -
mi, któ re za tru wa ją nie któ re sek to ry
gos po dar ki kra ju”. Co ro ku o kil ka -
dzie siąt ty się cy zwię ksza się w Bel gii
ilość od de le go wa nych pra cow ni ków,
to zna czy wy sła nych na czas okre ślo -
ny do pra cy przez swo ich pra co daw -
ców. Ga ze ta twier dzi, iż w ocze ki wa -
niu na no wą eu ro pej ską dy rek ty wę
re gu lu ją cą sy stem księ go wa nia za -
trud nie nia, po wyż sza prak ty ka spro -
wa dza się do „dum pin gu spo łecz ne -
go”, na czym pań stwo bel gij skie
znacz nie tra ci. Wy de le go wa ni pra cow -
ni cy nie pła cą skła dek na rzecz bel -
gij skie go sy ste mu ubez pie czeń, a oby -
wa te le Bel gii tra cą pra cę gdyż na ich
miej sce wcho dzą ci od de le go wa ni. Fir -
my któ re prze strze ga ją pra wa, mu szą
sta wić czo ła nie za wsze uczci wej i so -
lid nej kon ku ren cji, któ ra czę sto ten
nie zbyt zdro wy sy stem wy ko rzy stu je
z pre me dy ta cją. 

„„LLee  SSoo  iirr””

Zmia ny do ty czą ce na da wa nia
dzie ciom na zwisk 

W par la men cie bel gij skim go to wa
jest usta wa któ ra da je ro dzi com wy -
bór przy na da wa niu dzie ciom na -
zwisk, aby mat ki rów nież mog ły prze -
ka zać swo je na zwi sko po tom kom. Jest
to ze rwa nie z wie lo let nią tra dy cją, po -

nie waż ro dzi ce bę dą mo gli zde cy do -
wać czy dziec ko bę dzie na zy wa ło się
tak jak oj ciec, czy jak mat ka. Oko ło
40 pro cent Bel gów opo wia da się za
moż li wo ścią wy bo ru, ale tyl ko 5 pro -
cent uwa ża, że dziec ko po win no no -
sić na zwi sko po mat ce.

We dług no wej usta wy, na zwi sko bę -
dzie moż na wy brać tyl ko raz, przy
pier wszym dziec ku, a ewen tu al ne ro -
dzeń stwo otrzy ma au to ma tycz nie ta -
kie sa mo. Usta wa wej dzie w ży cie naj -
praw do po dob niej je sie nią te go ro ku,
a Bel gia sta nie się jed nym z nie wie lu
kra jów Unii Eu ro pej skiej, któ re da ją
naj wię kszą swo bo dę w wy bo rze na -
zwi ska dziec ka. Ka ri ne Alie ux – prze -
wod ni czą ca ko mi sji ds. eman cy pa cji
ko biet w iz bie niż szej bel gij skie go par -
la men tu twier dzi, że „to do bry krok
na przód w stro nę peł ne go rów no u -
praw nie nia ko biet i męż czyzn”. 

„„DDee  SSttaann  ddaa  aarrdd””  

Prob le my w two rze niu 
no wych miejsc pra cy 

Te ma tem za jął się dzien nik „De
Stan da ard”, któ ry przed sta wił osta t -
ni ra port Wy so kiej Ra dy do spraw Za -
trud nie nia. Wy ni ka z nie go, iż bel gij -
ska pła ca mi ni mal na wy no szą ca
śred nio 9,20 eu ro za go dzi nę, jest
ogrom ną ba rie rą w za trud nia niu ni -
sko wy kwa li fi ko wa nych bez ro bot -
nych. Ga ze ta po da je, że tyl ko 38%
osób bez dy plo mu szko ły śred niej ma
pra cę, wo bec 82% osób z wyż szym
wy kształ ce niem. Mi ni mal na pła ca
w Bel gii mie ści się w prze dzia le od 7
do 18 eu ro za go dzi nę. Ga ze ta wzy -
wa aby do sto so wać mi ni mal ne wy na -
gro dze nia tak, aby zwię kszyć ilość
miejsc pra cy po nie waż ci któ rzy pra -
cu ją, nie po win ni żyć po ni żej gra ni -
cy ubó stwa. 

„„DDee  SSttaann  ddaa  aarrdd””  

Re je stro wa ne ma i le 
Bel gij ski rząd zwró cił się do par la -

men tu o jak naj szyb sze przy ję cie
przed sta wio ne go pod ko niec czer wca
pro jek tu usta wy zo bo wią zu ją cej ope -
ra to rów te le ko mu ni ka cyj nych do
prze cho wy wa nia przez rok da nych
z ma i li wy sy ła nych w sie ci. „De Mor -
gen” za u wa ża, że do tej po ry prze cho -
wy wa ne by ły wy łącz nie wia do mo ści
tek sto we i roz mo wy te le fo nicz ne (na -
daw ca, od bior ca, da ta, go dzi na i czas
po łą cze nia). Te raz do jdą jesz cze da ne
z ma i li, ale jak na ra zie bez tre ści wia -
do mo ści. Wszyst kie po wyż sze in for -
ma cje po zo sta ną do dys po zy cji pań -
stwo wej służ by bez pie czeń stwa. 

„„DDee  SSttaann  ddaa  aarrdd””  

OOpprraa  ccoo  wwaa  łłaa::  KKaa  rroo  llii  nnaa  MMoo  rraaww  sskkaa
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Dzien nik „Le So ir” w sta łym cy -
klu „Ka ry ka tu ra dnia” za mie -
ścił nie daw no ry su nek przed -

sta wia ją cy par tyj ne go li de ra No we go
So ju szu Fla man dzkie go (N-VA), 
Bar ta de We ve ra

„Le So ir” jest zna nym, opi nio twór -
czym dzien ni kiem wy da wa nym w ję -
zy ku fran cu skim, o orien ta cji so cjal -
de mo kra tycz nej. Swo im za się giem
obej mu je prze de wszyst kim Bruk se lę
i Wa lo nię, cho ciaż do stęp ny jest tak -
że we fla man dzko ję zycz nej czę ści Bel -
gii. 

Po wyż szy ry su nek oprócz oczy wi -
stej war stwy sa ty rycz nej, wy ra ża pra -
gnie nia i oba wy Wa loń czy ków. Jak
w so czew ce sku pia ją się one na jed -
nej oso bie – li de rze N-VA. Pod czas
przy szło rocz nych wy bo rów fe de ral -
nych oka że się, czy oba wy miesz kań -
ców fran cu sko ję zycz nej czę ści Bel gii
by ły uza sad nio ne.

Bart de We ver, obec ny bur mistrz
An twer pii, w Wa lo nii nie jest ani lu -
bia ny, ani po pu lar ny. Nie ma się co
dzi wić, je że li przy pom ni my so bie pro -
gram je go par tii, w któ rym du ży na -
cisk kła dzie się na unie za leż nie nie
i usa mo dziel nie nie Flan drii. Co to
ozna cza dla słab szej gos po dar czo Wa -
lo nii, po wszech nie wia do mo. W kam -
pa nii wy bor czej de We ver wy po mi nał
Wa loń czy kom biu ro kra cję, dziu ra we
dro gi, bie dę, a prze de wszyst kim to,
że fun kcjo nu je dzię ki bo ga tej i za rad -
nej Flan drii. Utwo rze nie au to no micz -
ne go pań stwa ze sto li cą w An twer pii
jest dla li de ra N-VA prio ry te tem. Dla -

te go miesz kań cy Wa lo nii tak bar dzo
oba wia ją się je go zwy cię stwa. Ude rzy -
ło by ono nie tyl ko w ich ubez pie -
cze nia. Dla nie wta jem ni czo nych wy-
 jaś nie nie: bel gij skie ubez pie cze nie
spo łecz ne jest wspól ne dla obu re gio -
nów, ale to Wa loń czy cy ko rzy sta ją

z nie go du żo bar dziej niż Fla -
man do wie. Prze de wszyst -
kim od łą cze nie się Flan drii
od resz ty kra ju spo wo do wa -
ło by na te re nach Wa lo nii za -
rów no kry zys eko no micz ny,
jak i spo łecz ny. Człon ko wie
N-VA co raz czę ściej mó wią
tak że o moż li wo ści wyj ścia
ze stre fy Schen gen, a na wet
z Unii Eu ro pej skiej. 

Swo je zda nie Bart de We -
ver wy po wie dział rów nież
w kwe stii ist nie nia w Bel gii
mo nar chii. „Nie do wia ry, że
kosz ty wa sze go utrzy ma nia
po no si spo łe czeń stwo. I to
w sy tu a cji, gdy nie pła ci cie
po dat ków do cho do wych, ak -
cy zy ani VAT”. – To tyl ko
frag ment kry ty ki przed sta -
wio nej przez bur mi strza An -

twer pii wo bec ro dzi ny pa nu ją cej. Jak
zwy kle, je go sło wa wy wo ła ły ogrom -
ne po ru sze nie, ale to prze cież nic no -
we go. Od daw na wia do mo, ja kie po -
glą dy re pre zen tu je ta naj wię ksza
fla man dzka par tia na cjo na li stycz na.
Bę dąc zwo len ni kiem od dzie le nia się
Flan drii od resz ty kra ju, nie moż na
prze cież po pie rać mo nar chii, któ ra
– by ło nie by ło – jest ele men tem łą czą -
cym oba re gio ny.

Bart de We ver ma jas no sfor mu ło -
wa ne po glą dy i ra czej nie ma w nich
miej sca na mo nar chię. Swe go cza su
na pi sał do kró la Al ber ta II „Nie je stem
spe cja li stą od mo wy cia ła ale wi dzę,
że od dy cha pan obo wiąz kiem w cza -
sie wy stą pień pu blicz nych. Trak tu je
to pan ja ko po win ność. Naj wyż szy
czas, że by się pan od niej uwol nił”.
A prze cież w Bel gii mo nar chia sta no -
wi sym bo licz ny po most po mię dzy Fla -
man da mi i Wa lo na mi. Nikt oprócz kró -
la nie ma naj mniej szej szan sy na
do pro wa dze nie do po ro zu mie nia
dwóch zwaś nio nych re gio nów.

Ta kie a nie in ne sta no wi sko li de ra
N-VA w spra wie mo nar chii, nie po koi
bel gij skie go pre mie ra i je go mi ni -
strów. Oba wia ją się, czy król Fi lip po -
ra dzi so bie z me dio wa niem w spra wie
utwo rze nia rzą du. W po ło wie przy szłe -
go ro ku oka że się, czy Bel gia bę dzie

mia ła sta bil ny rząd i czy prze trwa ja -
ko jed no spój ne pań stwo. Je że li obec -
nie rzą dzą ce par tie uzy ska ją od po -
wied nio du że po par cie spo łecz ne,
ko a li cja na tych miast zo sta nie od no -
wio na, rząd bę dzie fun kcjo no wać,
a Bel gia trwać. Je że li nato miast na 
N-VA za gło su je o wie le wię cej osób niż
pod czas osta t nich wy bo rów, król Fi -
lip bę dzie mu siał wy ka zać się nie la -
da ta len ta mi dy plo ma tycz ny mi wal -
cząc nie tyl ko o stwo rze nie rzą du, ale
i o przy szłość kra ju.

Bart de We ver ni gdy nie ukry wał,
że wy gra ne wy bo ry sa mo rzą do we to
tyl ko wstęp do wal ki ogól no kra jo wej.
Przez ca ły czas kry ty ku je dzia ła nia
pre mie ra Elio Di Ru po uwa ża jąc, że
zbyt du żo pie nię dzy za bie ra nych jest
z Flan drii do za dłu żo nej Wa lo nii.
Twier dzi, że Bel gia bę dzie sta wa ła się
co raz bar dziej fla man dzka, bo dyk to -
wać wa run ki mo gą tyl ko sil niej si,
więk si i bo gat si.

Gdy by żą da nia N-VA we szły w ży -
cie, ma pa Eu ro py wy glą da ła by wy jąt -
ko wo cie ka wie. Bruk se la zo sta ła by
nie za leż nym mia stem i ze wszyst kich
stron oto czo na by ła by sa mo dziel ną
Flan drią. W mo men cie kie dy Flan dria
od łą czy ła by się od Unii Eu ro pej skiej
(jak za po wia da li der N-VA), to że by
do je chać do Bruk se li na le ża ło by prze -
je chać przez kraj nie na le żą cy być mo -
że ani do Unii, ani do stre fy Schen -
gen.

Pier wsze go lip ca 2014 ro ku wcho -
dzi w ży cie no wa, szó sta z ko lei re for -
ma pań stwa. Prze wi du je ona przy zna -
nie wię kszej au to no mii re gio nom
i wspól no tom w kwe stiach za sił ków
ro dzin nych, po li ty ki za trud nie nia, lecz -
nic twa czy opie ki nad oso ba mi star -
szy mi. Bu dżet pań stwa prze zna czył na
ten cel oko ło 20 mi liar dów eu ro. Pre -
mier Elio Di Ru po ogło sił to hi sto rycz -
ne po ro zu mie nie wspól nie z przed sta -
wi cie la mi róż nych bel gij skich par tii,
ale N-VA wśród nich nie by ło. Ugru -
po wa nie bur mi strza An twer pii z za sa -
dy nie roz ma wia z rzą dem i nie bie rze
udzia łu w spot ka niach z pre mie rem.
Jed nak Bart de We ver ze swo ją par tią
już przy go to wu je się do wy bo rów fe -
de ral nych w 2014 ro ku.

Czy oba wy miesz kań ców fran cu sko -
ję zycz nej czę ści Bel gii – któ re przed -
sta wia sa ty rycz ny ry su nek z „Le So ir”
– oka żą się uza sad nio ne, prze ko na my
się nie ba wem. 

AAlleekk  ssaann  ddrraa  DDoo  bbiieecc  kkaa

Bart de We ver 
kon tra Wa lo nia i mo nar chia
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Bel gij scy bro war ni cy obu rze ni
po stę po wa niem Fran cu zów,
zło ży li skar gę do Ko mi sji Eu -

ro pej skiej. Skar żą fran cu ski rząd, któ -
ry w tym ro ku pod niósł ak cy zę na pi -
wo na wet o 160 pro cent, ale nie
zmie nił sta wek po dat ko wych na wi -
no. Bel go wie czu ją się dy skry mi no wa -
ni i zde cy do wa li się wal czyć o swo je
pra wa. 

Na po cząt ku 2013 ro ku wpro wa dzo -
no we Fran cji wyż szy po da tek od
wszyst kich piw sprze da wa nych na te -
re nie ca łe go kra ju. Do ty czy to wy ro -
bów pro du ko wa nych nad Sek wa ną, jak
i tych im por to wa nych z za gra ni cy. 

Zgod nie z no wym roz po rzą dze niem,
od 1 stycz nia te go ro ku po da tek dla
bro wa rów pro du ku ją cych po wy żej 200
ty się cy hek to li trów pi wa wzrósł o 160
pro cent, od 50 do 200 ty się cy hek to -
li trów o 75 pro cent, a od 10 do 50 ty -
się cy hek to li trów o 120 pro cent. 

Uni j ne pra wo gwa ran tu je „swo bo dę
przed się bior czo ści” i rów ne trak to wa -
nie pod mio tów, a fran cu ski rząd wpro -
wa dza jąc tak wy so ką pod wyż kę ude -
rzył prze de wszyst kim w bro war ni ków
bel gij skich, ho len der skich, duń skich
i nie miec kich. Po wej ściu w ży cie no -
wych re gu la cji, szklan ka pi wa jest opo -
dat ko wa na 10 ra zy wię cej niż kie li szek
wi na, a w przy pad ku zna nych piw bel -
gij skich tra pi stów, na wet 16 ra zy wię -
cej. 

Bel gia sły nie z pro duk cji naj lep szych
piw na świe cie i rocz nie pro du ku je 20
mi lio nów hek to li trów te go trun ku,
z cze go aż 11 mln hek to li trów eks por -
tu je, w tym jed ną trze cią do Fran cji.
We dług Sve na Gat za – dy rek to ra Bel -

gian Bre wers, naj więk si pro du cen -
ci pi wa na fran cu skim ryn ku to za -
gra nicz ne fir my i to właś nie w nich
ude rzy pod wyż ka po dat ku. 

We dług da nych sto wa rzy sze nia
The Bre wers of Eu ro pe, w pier -
wszym kwar ta le te go ro ku pro -
duk cja pi wa we Fran cji spa dła
o oko ło 30 pro cent. W re sta u ra -
cjach, pu bach i ka wiar niach je -
go ce na wzro sła śred nio na wet
do 10 pro cent, a spo ży cie spa -
dło o 15 pro cent. Ce na pusz ki
i bu tel ki pi wa w skle pach jest
wyż sza śred nio o 15 pro cent.
Fran cu zi wy pi ja ją rocz nie śred -
nio 30 li trów pi wa na gło wę,
a do li cza jąc do te go spo ży cie zło -
ci ste go trun ku przez tu ry stów,
moż na zro zu mieć zde ner wo wa -
nie bel gij skich bro war ni ków. 

Wpro wa dzo ny po da tek piw ny jest
czę ścią sze ro kie go pro jek tu, w któ -
rym rząd fran cu ski szu ka osz częd no -
ści. Wpraw dzie cel wsze la kich dzia łań
osz częd no ścio wych jest zro zu mia ły,
jed nak zu peł nie nie po ję te jest, dla cze -
go po śród na po jów al ko ho lo wych tyl -
ko na pi wo na ło żo no wzrost po dat ku.
I to tak wy so ki. Fran cu zi dy skry mi -
nu ją ten seg ment al ko ho li, pró bu jąc
za wszel ka ce nę wy pro mo wać ro dzi -
me wi na. 

Bel go wie uwa ża ją, że jest to wy so -
ce nie spra wie dli we i za rzu ca ją rzą do -
wi fran cu skie mu, że ten wy ko rzy stu -
je ich do ła ta nia swo jej dziu ry
bu dże to wej. 

Już na eta pie de ba ty w par la men -
cie, bel gij scy bro war ni cy ostrze ga li
po li ty ków z Pa ry ża, że wpro wa dze nie
tak wy so kie go po dat ku bę dzie mia ło

ne ga tyw ne skut ki nie tyl ko dla wy -
twór ców, ale i kon su men tów. 

Moż li we, że już pod ko niec te go ro -
ku po zna my od po wiedź na skar gę bel -
gij skich wy twór ców pi wa. Ko mi sja
Eu ro pej ska za de cy du je czy ją od rzu -
cić, czy też po przeć aby tra fi ła do uni j-
ne go Try bu na łu Spra wie dli wo ści
w Luk sem bur gu. Ist nie je jesz cze ta -
ka ewen tu al ność, że KE stwier dzi, iż
skar ga Bel gów ma po waż ne pod sta -
wy i roz pocz nie me dia cje z rzą dem
fran cu skim. 

Bro war ni cy z Bel gii mu szą być jed -
nak przy go to wa ni, że roz strzy gnię cie
tej spra wy mo że po trwać na wet trzy
la ta. 

KKaa  rroo  llii  nnaa  TToomm  cczzaakk  

Bel gij sko–fran cu ska 
woj na o pi wo
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Przy Ron dzie Schu ma na w Bruk -
se li po wsta je „Eu ro pa”, no wy
bu dy nek Ra dy Eu ro pej skiej

i Ra dy Unii Eu ro pej skiej. 
Z po wo du nie ty po wej for my ar chi -

tek to nicz nej, „Eu ro pa” od róż ni się od
in nych be to no wych i szkla nych uni j -
nych gma chów. Kształ tem przy po mi -
nać bę dzie jaj ko zam knię te w wiel kiej
kwa dra to wej klat ce, zbu do wa nej ze
sta rych, od re sta u ro wa nych
okien po cho dzą cych ze
wszyst kich stron Eu ro py.
Stąd żar tob li wa na zwa
„Jaj ko Van Rom pu ya”.
Klat ka z okien ma za -
pew nić izo la cję
dźwię ko wą i ter -
micz ną, a dach
po kry ją pa ne le
sło necz ne wy -
twa rza ją ce
ener gię elek -
trycz ną. Ca -
łość bę dzie
sym bo li zo -
wać wspól -
no tę eu ro -
pej ską i jej
otwar cie na
przy szłość.
Bu do wa
trwa,
a wśród rusz -
to wań co raz
wy raź niej wi -
dać ob ły kształt
„jaj ka”. 

Bel gij skie me -
dia do no szą, że
„Eu ro pa” bę dzie
kosz to wa ła uni j nych
po dat ni ków 327 mi -
lio nów eu ro, za miast
240 mi lio nów prze zna czo -
nych na tę in we sty cję
w 2005 ro ku. Kosz ty eks tra wa -
gan ckiej bu do wli bę dą o jed ną
trze cią wyż sze niż za pla no wa no
pra wie dzie sięć lat te mu. Uni j ni
urzęd ni cy ten ogrom ny wzrost
na kła dów fi nan so wych tłu ma czą in -
fla cją, a od po wie dzial na za bu do wę
bel gij ska agen cja ds. bu dyn ków uży -
tecz no ści pu blicz nej – wzro stem kosz -
tów pra cy i kry zy sem gos po dar czym. 

Od sa me go po cząt ku bu do wa „Eu -
ro py” spo ty ka ła się z ostrą kry ty ką
czę ści kra jów wspól no ty, ja ko sym bol
„roz pa sa nia i oder wa nia od rze czy wi -
sto ści bruk sel skiej biu ro kra cji”. Pre -
mier Wiel kiej Bry ta nii Da vid Ca me -

ron oświad czył, że „koszt „Eu ro py”
jest za wy so ki” i na zwał bu dy nek „zło -
tą klat ką”. Je den z bry tyj skich par la -
men ta rzy stów okre ślił „Eu ro pę” ja ko
„eks tra wa gan cję” i „pa łac Ala dy na”. 

Po mi mo tak kon tro wer syj nych
opi nii urzęd ni cy uni j ni uwa ża ją, że

bu dy nek po wi nien po wstać, bo
wstrzy ma nie lub odro cze nie bu do -
wy w tym mo men cie do pro wa dzi do
znacz ne go mar no traw stwa środ ków
pu blicz nych. A sko ro de cy zja za pa -
dła przed kry zy sem, nie u za sad nio -
ny jest ar gu ment, że kosz ty są zbyt
wy so kie. 

U czę ści opi nii pu blicz nej, jak i uni -
j nych par la men ta rzy stów, roz mach
no wej bu do wli bu dzi uzna nie. Uwa ża -

ją, że „Eu ro pa” mo że stać się sym bo -
lem no wej Unii Eu ro pej skiej. Rów nież
tu ry ści po zy tyw nie wy po wia da ją się
o „Jaj ku Van Rom pu ya”, któ re mo gą
oglą dać na wi zu a li za cji wy wie szo nej
na bu dyn ku. 

Po cząt ki pro jek tu mia ły miej sce
w 2000 ro ku gdy Ra da Eu ro pej ska za -
de cy do wa ła, że w związ ku z pla no wa -
nym roz sze rza niem Unii, jej po sie dze -
nia od by wać się bę dą w Bruk se li.

W 2002 ro ku bel gij ski rząd za pro -
po no wał od da nie na ten cel 

czę ści przed wo jen ne go, czę -
ścio wo opusz czo ne go kom -

plek su Re si den ce Pa la ce,
tuż obok głów nej sie dzi -
by Ko mi sji Eu ro pej -
skiej i uni j nych gma -
chów. Kon kurs
roz pi sa no w 2004
ro ku i wy gra li go
wspól nie: bel gij -
ski ar chi tekt Phi -
lip pe Sa myn,
wło skie stu dio
Val le Pro get ta -
zio ni i mię dzy -
na ro do we biu ro
o na zwie Bu ro
Hap pold. Pra ce
bu do wla ne roz -
po czę to w 2008
ro ku od roz biór -
ki sta re go biu -
row ca. 
No wy bu dy nek

ma zo stać od da ny
do użyt ku w 2014 ro -

ku i sta nie się miej -
scem ob rad sze fów

państw i rzą dów kra jów
człon kow skich (Ra dy Eu -

ro py) oraz eu ro pej skich mi -
ni strów (Ra dy Unii Eu ro pej -

skiej). Urzę do wać w nim bę dzie
tak że szef Ra dy Eu ro pej skiej, któ -

rym obec nie jest Her man Van Rom -
puy i stąd na zwa „Jaj ko Van Rom pu -
ya”. 

W gma chu bę dą się mie ścić trzy du -
że sa le kon fe ren cyj ne z ka bi na mi do
tłu ma czeń ustnych, pięć mniej szych
sal, biu ra prze wod ni czą ce go Ra dy Eu -
ro pej skiej, pre zy den cji Ra dy Unii Eu -
ro pej skiej, de le ga cji państw człon kow -
skich i przed sta wi cie li me diów.

MMaarr  ttaa  WWaa  wwrroocc  kkaa

Futurystyczne 
„Jajko Van Rompuya” 
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Piotr Wojtczak 
– człowiek z pasją

Wsierp niu te go ro ku do bieg -
ła koń ca pię cio let nia ka den -
cja kon su la ge ne ral ne go,

Pio tra Woj tcza ka. Zna ny z za mi ło -
wa nia do jaz zu, świet ny or ga ni za -
tor i anioł stróż Po la ków na emi -
gra cji uchy lił rąb ka ta jem ni cy
o dro dze, któ ra po pro wa dzi ła go do
Bel gii, o ka rie rze, pa sjach i za mi -
ło wa niach. Dzię ki po niż szej roz mo -
wie z „An twer pią po Pol sku” ma my
oka zję od kryć prze my śle nia kon su -
la z po wo ła nia. Oto Piotr Woj tczak,
ja kie go nie zna cie:

Za dam Pa nu kil ka py tań. Pier wsze
mo że bę dzie tro che nie or to dok syj -
ne… Jest Pan Kon su lem Ge ne ral -
nym, Am ba sa do rem Ty tu lar nym, ale
kim chciał Pan zo stać w dzie ciń -
stwie?

Od po wiedź jest do syć pro sta, za -
wsze chcia łem być ak to rem. Wy ni -
ka ło to z pro ste go fak tu, że mój 
oj ciec był ak to rem w Te a trze Mu zycz -
nym w Lub li nie, wcześ niej – tuż po
II Woj nie Świa to wej – zwią za nym
z te a trem Le o na Schil le ra w Ło dzi.
Dzię ki te mu ca łe mo je dzie ciń stwo
spę dzi łem na pró bach w te a trze,
a wie czo rem czę sto na przed sta wie -
niach. 

W ta kim ra zie co sta nę ło na prze -
szko dzie?

Wie le, to wła ści wie ca ła hi sto ria
zwią za na jesz cze z cza sem sta nu wo -
jen ne go. Kie dy zda wa łem do szko ły
fil mo wej w Ło dzi, wszyst kie szko ły
te a tral ne by ły nie zwy kle po pu lar ne,
a kan dy da tów na jed no miej sce by -
ły dzie siąt ki. W cza sie prze słu chań
uda ło mi się do trzeć do osta t nie go
eta pu, kie dy to nie ste ty od pa dłem,
bę dąc jed nym z pier wszych pod przy -
sło wio wą kre ską. Jak to się mó wi
„dru gi na me cie to pier wszy prze gra -
ny”. Ta kie jest ży cie. Wpraw dzie
świę tej pa mię ci Jan Ma chul ski, któ -
ry był wte dy pro dzie ka nem za pew -
niał mnie, że je śli bę dę przy cho dzić
na za ję cia ja ko wol ny słu chacz i zdam
wszyst kie eg za mi ny, to po pier -
wszym se me strze zo sta nę przy ję ty.
Mu siał bym tyl ko nad ro bić je den
man ka ment, ja kim by ła mo ja spraw -
ność fi zycz na, do któ rej przy wią zy -
wa na jest ogrom na wa ga z ra cji cha -
rak te ru szko ły. Ze spor tem mia łem
spo ro wspól ne go, ale aku rat gim na -
sty ka nie by ła mo ją moc ną stro ną
i chy ba ten ele ment za wa żył na tym,
że...

...zre zy gno wał Pan z ka rie ry ak to -
ra?

Nie, wła ści wie nie dla te go zre zy gno -
wa łem. Prob lem był ta ki, że w tam -
tym okre sie by łem już na dru gim ro -
ku ro ma ni sty ki i zo sta łem po sta wio ny
przed wy bo rem. Mu siał bym po sta rać
się o wąt pli wy ur lop dzie kań ski, al bo
zre zy gno wać ze stu diów, ale wów czas
do syć szyb ko tra fił bym do woj ska.
Wró ci łem więc na stu dia do Lub li na
i tam za pi sa łem się do Zes po łu Tań ca
Lu do we go Uni wersytetu Ma rii Cu rie
Skło dow skiej (wów czas zna ne go
w Pol sce, ama tor skie go zes po łu stu -
den ckie go, a wła ści wie na pro fe sjo -
nal nym po zio mie), któ ry stał się pew -
ne go ro dza ju za stęp ni kiem ak tor stwa,
a póź niej bar dzo faj ną przy go dą....
Dzię ki nie mu zjeź dzi łem chy ba pół
świa ta. By ła to nie zwy kła kil ku let nia
przy go da, włącz nie z naj cie ka wszym
to urnée po Ja po nii i wy stę -
pie na otwar ciu Igrzysk
Olim pij skich w Se u lu
w 1988 ro ku. Tych mo -
men tów by ło wie le: Fe sti -
wal Ba bi loń ski w Ira ku, fe -
sti wal w Iz ra e lu w Haj fie,
a tak że wy stę py w nie mal
każ dym eu ro pej skim kra -
ju. Mam cie ka we wspom -
nie nia z Bel gii, po nie waż
by łem, już ja ko kon sul, za -
pra sza ny kil ka krot nie na
róż ne fe sti wa le fol klo ry -
stycz ne i jak ta ki ob raz
sprzed lat wra ca ły mi
wspom nie nia, kie dy sta -
łem z dru giej stro ny na
sce nie w tych miej scach,
w któ rych wy stę po wa liś -
my, a nie któ rzy or ga ni za -
to rzy na wet pa mię ta li
o wy stę pach na sze go zes -
po łu. Ja się przy po mi na -
łem, że jesz cze do bre kil -
ka na ście lat te mu, w la tach
osiem dzie sią tych bra łem
udział w tych fe sti wa lach.
Pod su mo wu jąc, za wsze
szyb ko od po wia dam, że
chcia łem być ak to rem, nie
stra ża kiem, nie le ka rzem,
nie po li cjan tem, nie na u -
czy cie lem, tyl ko właś nie
ak to rem.

W ta kim ra zie jak to się
sta ło że zo stał pan kon -
su lem? Że wy je chał Pan
do Bel gii? Czy to by ło
właś nie za in spi ro wa ne

ty mi pod ró ża mi w cza sach stu den -
ckich, czy to przy szło z zu peł nie in -
ne go po wo du?

To by ła ra czej ewo lu cja. Skoń czy łem
stu dia ję zy ko we i po li to lo gicz ne. Na
po cząt ku prze mian ustro jo wych do -
sta łem się do no wo otwar tej Kra jo wej
Szko ły Ad mi ni stra cji Pu blicz nej w War -
sza wie, wzo ro wa nej na fran cu skiej
Eco le Na tio na le d’Ad mi ni stra tion. Był
to dwu let ni cykl kształ ce nia z du żym
na ci skiem na sta że i prak ty kę, co od -
róż nia ło go od stu diów kla sycz nych,
uni wersyteckich. Pod czas sta żu kra -
jo we go tra fi łem do Mi ni ster stwa Spraw
Za gra nicz nych. Mo że dla te go, że ak -
tor stwo i dy plo ma cja, ma ją pew ne ce -
chy wspól ne, wy bra łem in sty tu cję naj -
bar dziej zwią za ną też ze śro do wi skiem
ze wnętrz nym. Na sta żu za gra nicz nym
by łem w Po i tiers, we Fran cji. By ło to
bar dzo cie ka we do świad cze nie z te go
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wzglę du, że fran cu ska ad mi ni stra cja
te re no wa jest moc no roz wi nię ta i bar -
dzo bli ska dy plo ma cji: du ża nie za leż -
ność pre fek tur, z sze ro ko roz bu do wa -
ny mi kom pe ten cja mi, pro wa dzą cych
bo ga tą dzia łal ność ze wnętrz ną, re cep -
cyj ną, z peł nym pro to ko łem dy plo ma -
tycz nym. W mo im ra por cie prze a na li -
zo wa łem ten mo del fun kcjo no wa nia
pre fek tur z ewen tu al nym na ło że niem
na ów czes ną pol ską rze czy wi stość, co
bar dzo się spo do ba ło mo je mu pro fe so -
ro wi. Do sta łem naj lep szą oce nę z ra -
por tu, ale wy ni ka ło to z te go, że rze -
czy wi ście ten staż był do sko na le
przy go to wa ny przez vi ce pre fek ta,
świe że go ab sol wen ta ENA, dzię ki cze -
mu mia łem co pi sać. Te dwa mo men -
ty: staż kra jo wy w Mi ni ster stwie i staż
za gra nicz ny we Fran cji skło ni ły mnie
do te go, że po szko le zde cy do wa łem
za trud nić się w Mi ni ster stwie Spraw
Za gra nicz nych, gdzie od po cząt ku
prak tycz nie tra fi łem do de par ta men -
tu zaj mu ją ce go się in te gra cją eu ro pej -
ską. Póź niej na stą pił mój pier wszy po -
byt w Bel gii zwią za ny z Unią
Eu ro pej ską, gdzie zo sta łem przez ca -
łe pięć lat ne go cja cji. Był to czas, gdzie
bez poś red nio mia łem stycz ność z tym
prze cie ka wym okre sem pol skiej hi sto -
rii, czy li ne go cjo wa nia i przy stę po wa -
nia do Unii Eu ro pej skiej.

Ja ko kon sul przez 5 lat co uwa ża
Pan za Pań skie naj wię ksze osią gnię -
cie dla Po la ków, dla Po lo nii, w ogó -
le w pań skiej pra cy?

Ge ne ral nie nam tu w Bel gii uda ło
się stwo rzyć cie ka wą atmo s fe rę wśród
Po lo nii za po śred nic twem im pre zy,
któ ra po wsta ła rok przed mo im przy -
by ciem. Pani kon sul Ku char ska zor -
ga ni zo wa ła po raz pier wszy kon kurs
Po lak Ro ku w Bel gii, a po mo im przy -
jeź dzie ten po mysł wy dał się bar dzo
in te re su ją cy i roz wi ja liś my go szczę -
śli wie przez 5 lat. Uda ło nam się z mo -
im zes po łem, z panią Izą Ki tą rze czy -
wi ście zbu do wać mar kę, któ rą
na zy wa my Po lak Ro ku w Bel gii. Mar -
kę roz poz na wal ną przez tu tej szą Po -
lo nię, or ga ni za cje po lo nij ne. Im pre za
ta z roz gło sem po szła w świat po lo nij -
ny za po śred nic twem TVP Po lo nia,
któ ra by ła za wsze jej me dial nym pa -
tro nem, a jej mo del zo stał wy ko rzy -
sta ny w in nych kra jach. My ślę, że to
jest rze czy wi ście du ży wkład w to, co
na zy wa my ak tyw nym ży ciem po lo nij -
nym w kra ju w któ rym Po lo nia i Po -
la cy ży ją w do syć du żym na gro ma dze -
niu. Bar dzo nie pre cy zyj nie moż na
mó wić o oko ło 100 ty sią cach.

Czy był pod czas tej ka den cji dzień,
któ re go Pan nie za pom ni? Ja kieś
szcze gól ne wy da rze nie? Ja kieś spot -
ka nie...?

W te go ro dza ju pra cy każ dy dzień
przy no si nie spo dzie wa ne i cie ka we,
ale cza sa mi też i trud ne wy da rze nia,
więc cięż ko jest zna leźć ten je den dzień
czy mo ment. Za wsze bar dzo prze ży -
wa łem za koń cze nia ro ku szkol ne go,
szcze gól nie w Szko le w An twer pii, pro -
wa dzo nej z ta ką pa sją przez Panią Dy -
rek tor Mo ni kę Pru ską, prze le wa ną na
dzie ci, ich przy go to wy wa ne przed sta -
wie nia, ich za an ga żo wa nie w róż ne
kon kur sy (i zdo by wa ne wy so kie miej -
sca, na gro dy i wy róż nie nia), to rze -
czy wi ście by ły bar dzo wru sza ją ce mo -
men ty. Po dob nie Szko ła bruk sel ska,
pro wa dzo na przez zes pół świet nych
i kre a tyw nych na u czy cie li two rząc
waż ny oś ro dek dla za cho wa nia i roz -
wi ja nia zna jo mo ści ję zy ka pol skie go
wśród naj młod szych. Oczy wi ście każ -
da ga la Po la ka Ro ku, spot ka nia z kom -
ba tan ta mi, z ludź mi, z któ ry mi moż -
na po roz ma wiać jesz cze o tych
waż nych dla pol skiej hi sto rii mo men -
tach z ich wspom nień o ich dro dze
wraz z ge ne ra łem Ma czkiem. To
wszyst ko skła da się na bar dzo cie ka -
we wspom nie nia.

Co bę dzie naj wię kszym wy zwa niem
dla pań skie go na stęp cy?

Za wsze naj wię kszym wy zwa niem
dla kie row ni ka kon su la tu jest zor ga -
ni zo wa nie pra cy tak, że by by ło jak naj -
mniej po wo dów do na rze kań przez
oby wa te li. Tu nie pra cu je du żo osób,
mu szą one być do brze zgra ne, trze ba
dbać o atmo s fe rę pra cy i do bre jej zor -
ga ni zo wa nie. Dla te go wpro wa dzi liś -
my od 1 sierp nia tak zwa ny e-kon su -
lat. W tej chwi li, że by za ła twić spra wy
pasz por to we, praw ne, trze ba przez
stro nę in te re ne to wą umó wić się na
spot ka nie. To poz wa la na du żą osz -
częd ność cza su, do sta je się wy zna czo -
ny dzień, go dzi nę, o któ rej bę dzie spra -
wa za ła twio na i ma się tą pew ność, że
jest się ob słu żo nym bez cze ka nia, bez
sta nia w ko lej ce. Spraw ne fun kcjo no -
wa nie te go sy ste mu na pew no bę dzie
waż nym wy zwa niem dla mo je go na -
stęp cy. Oczy wi ście po wta rzam, że bę -
dzie nim tak że utrzy ma nie im pre zy
Po la ka Ro ku w ta kiej czy in nej for mu -
le. Wy da je mi się, że war to by ło by tę
im pre zę utrzy mać, bo wiem jak już
wspom nia łem, uda ło się zbu do wać
mar kę, o któ rą trze ba dbać, by pra ca
wło żo na w jej bu do wa nie nie zo sta ła
za prze pasz czo na. 

Cze go bę dzie Pa nu bra ko wa ło po
opusz cze niu Bel gii? 

Wie le. Trze ba po wie dzieć, że bę dzie
mi bra ko wa ło pi wa i mu li, praw da?
(śmiech) Żar ty na bok, Bel gia jest 
bar dzo mi łym, bar dzo ła twym, przy -
jaz nym pań stwem do ży cia dla ob co -
kra jow ców i być mo że tej kos mo po li -

tycz nej atmo s fe ry, ta kie go do bre go
sa mo po czu cia wśród śro do wi ska wie -
lo kul tu ro we go, te go mo że bra ko wać.
Po wiem szcze rze, że za wsze się tu taj
do brze czu łem, a wy jeż dzam z pew -
nym ża lem. Bę dzie mi bra ko wa ło re -
sta u ra cji, po nie waż je stem pa sjo na -
tem ku li nar nym i bar dzo lu bię
go to wać. Z opi nii przy ja ciół i zna jo -
mych wy ni ka, że chy ba nie ro bię te -
go naj go rzej... Na wet kie dyś mia łem
przy jem ność, w cza sie pol skiej pre zy -
den cji go to wać ra zem z bar dzo zna -
nym pol skim ku cha rzem Ada mem
Chrzą stow skim, któ ry stwier dził, że
ja ko ama tor po ru szam się po kuch ni
pra wie pro fe sjo nal nie. Ta ki kom ple -
ment to chy ba naj wię ksza ra dość, ja -
ka mog ła by mnie spot kać. Bę dzie mi
bra ko wa ło te go bo gac twa kuch ni, wy -
ni ka ją ce go z mul ti kul tu ral no ści Bel -
gii. Po ziom re sta u ra cji w tym kra ju
jest im po nu ją cy. Wy star czy spoj rzeć
na licz bę re sta u ra cji gwiazd ko wych
(po nad 100 – przyp. red.). W tak ma -
łym kra ju, to jest fa scy nu ją ce. A nie
tyl ko te są prze cież świet ne, znam bar -
dzo du żo wspa nia łych re sta u ra cji...
Mo ja ulu bio na znaj du je się na prze -
ciw ko kon su la tu, jest to ro dzin na re -
sta u ra cja grec ka, El li ni kon, pro wa -
dzo na przez grec kie mał żeń stwo.
Wiem, że by wa ją tu taj par la men ta rzy -
ści eu rop je scy, po li ty cy, urzęd ni cy,
tak więc to świad czy o po zio me tej re -
sta u ra cji, a nie jest to ani spe cjal nie
dro ga, ani wy szu ka na kuch nia. Bę -
dzie mi też bra ko wa ło za ku pów, zwią -
za nych z hob by ku li nar nym, pro fe sjo -
nal nych marchés ma ti na les (po ran ne
tar gi – przyp. red.), gdzie moż na do -
stać naj lep szej ja ko ści pro duk ty. 

Wi dzę, że ma Pan wie le pa sji, ak tor -
stwo, go to wa nie, sły sza łam też, że
jest Pan pa sjo na tem jaz zu i or ga ni -
zo wał Pan kon cer ty jaz zo we.

O wi dzi pani, po wró cę te raz do te -
go py ta nia, w któ rym py ta ła pani o te
mo men ty, któ re bę dę pa mię tał, to by -
ły rze czy wi ście świet ne kon cer ty. 
Mo ja Mał żon ka kie dyś wy my śli ła ideę
Za du szek Jaz zo wych i za wsze w li sto -
pa dzie, przy świe cach, lam pce do bre -
go wi na i w no stal gicz nej je sien nej
atmo s fe rze or ga ni zo wa liś my kon cer -
ty, na któ re za pra sza liś my mu zy ków
jaz zo wych z Pol ski: wy stę po wał Wło -
dek Na hor ny, świet ny pia ni sta jaz zo -
wy, Ma riusz Bo gda no wicz, świet ny
kon tra ba si sta jaz zo wy, zna na wo ka -
list ka jaz zo wa, Kry sty na Pron ko, Ja -
rek Śmie ta na... Na prze strze ni tych
kil ku lat gro ma dzi liś my za rów no Po -
lo nię, jak i sze ro kie gro no Bel gów.
Ten ele ment mu zycz ny to je den z ob -
sza rów któ re lu bię, oczy wi ście jest ich
wię cej, ale rze czy wi ście spo ro jaz zu
słu cham...
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Nie wiem czy Pan sły szał, jest ta ki
no wy trend w no wo czes nej po li ty ce
za gra nicz nej że by pro mo wać czy po -
pra wiać wi ze ru nek Pol ski za gra ni -
cą, am ba sa do ro wie przy go to wu ją
ak cje me dial ne lub na por ta lach spo -
łecz no ścio wych tak jak osta t nio am -
ba sa dor RP w Chi nach na krę cił klip
Gan gnam Sty le z tan cer ka mi prze -
bra ny mi w stro je ło wic kie by tra fić
do mło dych. Co Pan my śli o ta kiej
no wo czes nej me to dzie?

Po wiem tak: Pol sce po trzeb na jest
pro mo cja. Je steś my zde cy do wa nie nie -
do pro mo wa nym kra jem, my ślę, że ma -
my nie sa mo wi ty po ten cjał tu ry stycz -
ny w bar dzo wie lu kie run kach. Pra ce
trze ba na pew no wy ko nać dwie: po
pier wsze bu do wać, ulep szać i uno wo -
cześ niać in fra struk tu rę by do pro wa -
dzić ją do stan dar dów, do któ rych
przy zwy cza je ni są tu ry ści. Dru ga pra -
ca to wy pro mo wa nie te go pro duk tu
na bar dzo wie le spo so bów. Oczy wi ście
trze ba wy ko rzy sty wać wszyst kie no -
wo czes ne me to dy tak, aby do cie rać do
mło dych lu dzi. Że by zbu do wać u nich
świa do mość te go, że Pol ska jest kie -
run kiem, mar ką, czymś co jest po zy -
tyw ne, war to ścio we, z czym war to się
za poz nać, co war to od wie dzić a póź -
niej że by fun kcjo no wa ło to w świa do -
mo ści, że to jest miej sce, któ re lu bię
i do któ re go chcę wra cać. I to trze ba
ro bić wszyst ki mi moż li wy mi tech ni -
ka mi, zna ny mi i nie zna ny mi. Trze ba
te tech ni ki cza sa mi wy my ślać tak jak
ten przy kład, któ ry pani po da ła. Moż -
na mieć do te go bar dzo róż ny sto su -
nek oso bi sty, ale my ślę, że po szedł

w świat pe wien sy gnał, pe wien prze -
kaz któ ry tra fił do ja kiejś gru py. To
speł ni ło swo ją ro lę, każ dy kto bę dzie
miał ta ki czy in ny po mysł na to, że by
bu do wać wi ze ru nek to trze ba ro bić,
to jest na sze za da nie, na sza pra ca i tak
na praw dę też każ de go świa do me go
Po la ka ży ją ce go zagra ni cą. To jest
właś nie do bre mó wie nie o kra ju, pro -
mo wa nie te go co ma my do bre, bo to
właś nie przy cią ga. My to ro bi my za -
wo do wo ale to mo że ro bić każ dy, tak
jak są am ba sa do ro wie pro duk tów, Pol -
ska też jest pro duk tem. Pol ska jest
pań stwem du żym i war to ścio wym, ale
nie ko niecz nie wszyst kim zna nym.
Prze cięt ny Belg nie zdzi wi się że ktoś
je dzie sa mo cho dem do Włoch, ale do
War sza wy? Re ak cja za wsze bę dzie ta -
ka sa ma: jak to da le ko! A oka zu je się,
że tak na praw dę to jest bli żej i jesz -
cze do te go na obec nym eta pie je dzie
się szyb ciej. Te go lu dzie jesz cze nie
wie dzą, to są ele men ty któ re mu si my
prze ka zy wać, by tra fić do świa do mo -
ści tak jak zro bi ły to in ne kra je bu du -
jąc swój wi ze ru nek.

To już mo je osta t nie py ta nie, ja ko
oj ciec chrzest ny Po la ków na emi gra -
cji w Bel gii, czy ma Pan ja kieś sło -
wo po że gna nia, pod su mo wa nia tych
lat spę dzo nych z Po lo nią?

Oczy wi ście, prze de wszyst kim za -
wsze mi ło jest je że li czas spę dzo ny na
pla ców ce był zwią za ny ze współ pra -
cą z wie lo ma ludź mi i tę współ pra cę
bar dzo do brze wspo mi nam. Na pew -
no chciał bym po dzię ko wać wszyst -
kim tym oso bom, z któ ry mi wspól nie

pra co wa liś my, z któ ry mi wspól nie
two rzy liś my kli mat, no we pro jek ty,
te oso by bar dzo trud no by ło by mi wy -
mie niać. Są mię dzy ni mi oczy wi ście
kie ru ją cy or ga ni za cja mi po li nij ny mi,
dy rek to rzy szkół pol skich, sze fo wie
bel gij skich in sty tu cji kul tu ral nych,
wszyst kie oso by, któ re po ma ga ły
w trud nych mo men tach, du że gro no
pol skich le ka rzy. Nie chcę wy mie niać
na zwisk, bo jest ich zbyt du żo i na
pew no bym o kimś za pom niał. Je stem
wdzięcz ny za pra cę ca łe mu zes po ło -
wi, któ ry był bar dzo od da ny swo jej
pra cy, lu dziom, któ rzy po świę ca li swój
za wo do wy i pry wat ny czas, aby
wszyst ko fun kcjo no wa ło na naj wyż -
szym po zio mie. Dzię ku ję licz nym
spon so rom, któ rzy wspie ra li na sze wy -
da rze nia kul tu ral ne, a szcze gól nie się
cie szę, że przy oka zji or ga ni za cji Po -
la ka Ro ku, z każ dą na stęp ną edy cją
wzra sta ła licz ba firm spon sor skich
pro wa dzo nych przez Po la ków – to naj -
lep sze świa dec two na sze go suk ce su
w Bel gii. Dzię ku ję też za kry ty ki, dzię -
ki któ rym mo że my za wsze coś ulep -
szyć. Dzię ku ję za współ pra cę ad mi ni -
stra cji bel gij skiej, mo im wszyst kim
prze ło żo nym, am ba sa do ro wi i oczy wi -
ście me diom po lo nij nym. Tak jak me -
dia są cza sa mi bar dziej skłon ne do
kry ty ki niż do chwa le nia to mam wra -
że nie, że nie mia ły po wo du że by bar -
dzo na rze kać na na szą in sty tu cję i za
to je stem bar dzo wdzięcz ny.

RRoozzmmaawwiiaałłaa  
MMaaggddaalleennaa  GGaattoo  NNeeggrroo
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K3– nie zwy kle po pu lar -
na w Bel gii i Ho lan dii
gru pa wo kal na jest

bez wąt pie nia fe no me nem na tu -
tej szym ryn ku mu zycz nym. Trzy
śpie wa ją ce, tań czą ce i jed na ko -
wo ubra ne dziew czy ny zna 
chy ba każ dy. Cho ciaż nie
wszyst kim od po wia da styl pro -
po no wa nej przez nich mu zy ki
trze ba przy znać, że przez fa nów
są po pro stu uwiel bia ne. Każ da
ko lej na pio sen ka w krót kim cza -
sie sta je się prze bo jem dłu go zaj -
mu ją cym czo ło we miej sca bel -
gij skich i ho len der skich list
prze bo jów. 

Nie daw no K3 ob cho dził 15-le -
cie swe go ist nie nia. Oto krót ka hi -
sto ria te go nie zwy kłe go suk ce su.

„K2 zoekt K3” 
Zes pół w 1998 ro ku za ło żył

Niels Wil helm, fla man dzki pre -
zen ter ra dio wy, ar ty sta i pro du -
cent mu zycz ny. Z za ło że nia K3
mia ło być na bel gij skiej sce nie
mu zycz nej od po wied ni kiem bry -
tyj skie go Spi ce Girls. Wil helm
wy brał trzy uzdol nio ne wo kal -
nie i ru cho wo dziew czy ny: Ka -
ren Da men, Kri stel Ver be ke
i Kath le en Aerts. 

Wy bór na zwy zes po łu oka zał
się wy jąt ko wo pro sty. Imio na
wo ka li stek roz po czy na ły się na
li te rę K, więc gru pa na zwa ła
się K3. W mar cu 2009 ro ku zes -
pół opu ści ła Kath le en. Po zo sta -
łe wo ka list ki wspól nie z me na -
dże rem pod ję ły de cy zję, iż K3
bę dzie fun kcjo no wać na dal
i roz po czę ło się me dial ne sza -
leń stwo, czy li po szu ki wa nie
trze ciej pio sen kar ki. Spe cjal -

nie na tę oka zję bel gij ska te le -
wi zja i Stu dio 100, z ogrom -
nym roz ma chem zor ga ni zo wa -
ły re a li ty show „K2 zoekt K3”.
Po dłu giej se lek cji, wie lo go -
dzin nych prze słu cha niach, za -
ję ciach z cho re o gra fem, wo ka -
li sta mi, se sjach zdję cio wych
i prób nych na gra niach, na wiel -
kiej ga li na ży wo, gło sa mi ju -
ro rów oraz Ka ren i Kri stel,
trze cią człon ki nią zes po łu zo -
sta ła Jo sje Hu is man. Wpraw -
dzie jej imię nie za czy na się na
„K”, ale na zwa gru py po zo sta -
ła. Dziew czy ny mia ły zbyt moc -
ną po zy cję na mu zycz nym ryn -
ku aby co kol wiek zmie niać.

Ka rie ra 
Bez wąt pie nia K3 jest jed ną

z naj waż niej szych grup mu zycz -
nych na bel gij skim i ho len der -
skim ryn ku. Od po cząt ku ist-
 nie nia zes po łu wo ka list ki wy ko -
ny wa ły utwo ry bar dzo me lo dyj -
ne, naj czę ściej ryt micz ne z ra -
dos ny mi i po zy tyw ny mi tek sta mi
ła two wpa da ją cy mi w ucho. 

Ich pier wszy sin giel „Wat ik
Wil” zo stał przy ję ty umiar ko wa -
nie i nie był prze ło mo wym wy da -
rze niem na mu zycz nym ryn ku.
W 1999 ro ku zes pół zde cy do wał
się wziąć udział w lo kal nych eli -
mi na cjach do kon kur su Eu ro wi -
zji. Pio sen ka „He y ah Ma ma” zo -
sta ła bar dzo źle przy ję ta, wręcz
wy śmia na przez ju ro rów i gru pa
od pa dła w prze bie gach. Ale
wkrót ce utwór za czął żyć swo im
włas nym ży ciem. „He y ah Ma ma”
sta ła się prze bo jem, sin giel sprze -
da no w po nad 50 ty sią cach eg -
zem pla rzy, a pio sen ka przez 25
ty god ni zaj mo wa ła dru gie miej -
sce na Ultra top 50. 

Wy da na w paź dzier ni ku pły ta
„Pa rels” zna laz ła się na ós mym
miej scu wśród naj le piej sprze -
da ją cych się płyt we Flan drii
w 1999 ro ku. Jesz cze le piej roz -
szedł się al bum „Al le kle u ren”,
któ ry tra fił na skle po we pół ki
rok póź niej. W cią gu za led wie
kil ku mie się cy sprze da no po nad
sto ty się cy eg zem pla rzy. Roz po -
czę ła się wiel ka ka rie ra zes po łu
i roz pę ta ło się sza leń stwo o na -
zwie K3. Da lej by ło już tyl ko le -
piej. Pio sen ka „Ku ma He” wy lą -
do wa ła na eu ro pej skiej li ście
Top 100. Prze bo je K3 nu ci ły
dzie siąt ki ty się cy fa nów w Bel -
gii i Ho lan dii. Pio sen ki ta kie jak:
„I lo ve you ba by”, „Al le Kle u ren”,
„Blub, ik ben een vis”, „Te le-Ro -
meo”, „Ku ma He”, czy „Ya Ya
Yip pee” by ły mu zycz ny mi hi ta -
mi w obu kra jach i za wsze osią -
ga ły sta tus zło ta lub pla ty ny.
Tak sa mo by ło z pra wie każ dym
wy da nym al bu mem. 

„Ya Ya Yip pee” w przed sprze -
da ży osią gnął re kor do wy wy nik
50 ty się cy sprze da nych płyt
w Be ne luk sie, zaś „Ku sjes” rów -
nież w przed sprze da ży roz szedł
się w na kła dzie 20 ty się cy sztuk.
Al bum „Ma Ma Se” osią gnął sta -
tus po trój nej pla ty ny i zo stał naj -
le piej sprze da ją cą się pły tą
w Bel gii w 2009 ro ku. Do chwi -
li obec nej K3 wy da ło 18 al bu -
mów i wszyst kie osią gnę ły re -
kor do we wy ni ki sprze da ży. 

Wo ka list ki K3 w swo im do rob -
ku ma ją rów nież ro le w mu si ca -
lach i fil mach. Wios ną 2002 ro -
ku za pre zen to wa ły się ja ko trzy
do bre wróż ki w mu si ca lu „Śpią -
ca kró lew na”. Pio sen ki z te go
spek ta klu oka za ły się ko lej ny mi
hi ta mi dłu go kró lu ją cy mi na pier -
wszych miej scach list prze bo jów.
Rok póź niej ho len der ska te le wi -
zja roz po czę ła pro duk cję show
z K3 w ro li głów nej za ty tu ło wa -
ny „De We reld van K3”. Moż na
go by ło tak że oglą dać w te le wi -
zji fla man dzkiej na ka na le VTM. 

10 lip ca 2006 ro ku w Par ku
Roz ryw ki Plop sa land od by ła się
im pre za z oka zji dzie się cio le cia
Stu dia 100. Wo ka list ki uro czy -
ście otwo rzy ły mu ze um K3, uka -
zu ją ce ich do tych cza so wą ka -
rie rę. Frag men ty fil mów, dy sko -
gra fię, wie le zło tych i pla ty no -
wych płyt, ko stiu my sce nicz ne,

Wiel kie prze bo je 
w ma łym kra ju 
Wokalistki
osiągnęły
sukces nie
goszcząc
w głównych
kanałach
telewizyjnych.
Stały się
sławne
poprzez
programy
telewizyjne 
dla dzieci. 

Źródło:
www.vlaamsshowbizznieuws.files.wordpress.com
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wy wia dy i mnó stwo in nych pa mią tek
zwią za nych z dzia łal no ścią zes po łu.
Dwa la ta póź niej – 10 ma ja 2008 ro ku
z oka zji dzie sią tej rocz ni cy ist nie nia
zes po łu, Stu dio 100 wy pro du ko wa ło
spe cjal ny show „10 Ja ar K3”.

W paź dzier ni ku 2009 ro ku po raz
pier wszy mia ła miej sce pre mie ra no -
wej pio sen ki zes po łu w zmie nio nym
skła dzie z Joj se w ro li trze ciej wo ka -
list ki. „Ma Ma Se” od nio sła ogrom ny
suk ces i na tych miast zy ska ła sta tus
pla ty ny. Je sie nią te go sa me go ro ku do
skle pów tra fił no wy al bum gru py skła -
da ją cy się z dwóch płyt. Pier wsza za -
wie ra ła naj wię ksze do tych cza so we
prze bo je zes po łu na gra ne od no wa
z Joj se, na dru giej zna laz ło się dwa na -
ście zu peł nie no wych pio se nek. W cią -
gu kil ku ty god ni sprze da no po nad 270
ty się cy eg zem pla rzy no wej pły ty K3. 

Od 2010 ro ku emi to wa ny jest se rial
ko me dio wy za ty tu ło wa ny „Hal lo K3”
któ ry po cząt ko wo na da wa ny był w te -

le wi zji ho len der skiej, a od na stęp ne go
se zo nu rów nież w Bel gii. Od 2011 ro -
ku wo ka list ki kró lu ją tak że na sce nie
w mu si ca lu „Ali cja w kra i nie cza rów”. 

Osta t nie go grud nia 2012 ro ku, na
ekra ny kin wszedł film „K3 Ben gel -
tjes”, a ty tu ło wa pio sen ka „War zijn
die En gel tjes” przez kil ka ty god ni by -
ła na pier wszym miej scu fla man dzkie -
go Top 10 i Ultra top 50. 

To tyl ko część ar ty stycz nych osią -
gnięć K3. Nie spo sób wy mie nić tu
wszyst kich mu zycz nych przed sięw -
zięć zes po łu, któ re go ka rie ra roz wi ja
się im po nu ją co i któ ry na dal ma nie -
zach wia ną po zy cję na bel gij skim i ho -
len der skim ryn ku. 

Prze pis na suk ces 
Wo ka list ki K3 śpie wa ją głów nie po

ni der lan dzku, ale w re per tu a rze ma -
ją rów nież pio sen ki w ję zy ku fran cu -
skim, an giel skim i nie miec kim. Do
prze bo jów K3 do sko na le się tań czy

i moż na się przy nich świet nie ba wić.
Z pew no ścią nie wszyst kim po do ba
się sce nicz ny ima ge zes po łu: jed na -
ko we stro je sce nicz ne, nie kie dy ma -
ło am bit ne pio sen ki, ale K3 w od po -
wied nim mo men cie zna lazł ni szę na
ryn ku i umie jęt nie ją za gos po da ro -
wał. I co cie ka we – wo ka list ki osią -
gnę ły suk ces nie gosz cząc w głów -
nych ka na łach te le wi zyj nych. Nie by ły
pro mo wa ne w po pu lar nych au dy cjach
mu zycz nych, ale sta ły się sław ne po -
przez pro gra my te le wi zyj ne dla dzie -
ci. 

Od 2002 ro ku K3 współ pra cu je,
a wła ści wie jest za rzą dza ny przez Stu -
dio 100. Ta fir ma pro du cen cka od po -
wia da rów nież za mu zy kę zes po łu, czy -
li do bór re per tu a ru. Pio sen ki dla
zes po łu pi sze Mi gu el Wiels, ra zem ze
swo i mi dwo ma współ pra cow ni ka mi:
Ala i nem Van de Put te i Pe te rem Gil li -
sem. Stu dio 100 dba też o opra wę sce -
nicz ną i cho re o gra fię. Każ dy wy stęp
gru py jest bez wąt pie nia wy da rze niem
ar ty stycz nym. 

K3 jest jed nym z naj le piej sprze da -
ją cych się bel gij skich zes po łów w hi -
sto rii mu zy ki te go kra ju, a na każ dy
kon cert przy cho dzą do słow nie tłu my.
Rzad ko któ ry ar ty sta mo że po chwa -
lić się kil ku dzie się cio ty sięcz ną wi dow -
nią na każ dym wy stę pie. Ich kon cer -
ty to ar ty stycz ne spek ta kle w trak cie
któ rych wszy scy – nie tyl ko dzie ci – do -
sko na le się ba wią i wspól nie śpie wa -
ją. Wbrew nie któ rym opi niom, prze -
krój wie ko wy fa nów K3 jest na praw dę
im po nu ją cy. 

Wo ka list ki ca ły czas są na to pie
i zdo by wa ją ser ca pu blicz no ści. Gro -
no fa nów zes po łu sta le się po wię ksza,
ich pio sen ki kró lu ją na li stach prze -
bo jów, a na wi dow ni za wsze jest kom -
plet pu blicz no ści. I niech ta do bra pas -
sa trwa jak naj dłu żej, bo wie lu z nas
po trzeb ny jest tak du ży za strzyk po -
zy tyw nej ener gii ja ki ma w so bie K3. 

MMaarr  ttaa  WWaa  wwrroocc  kkaa
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Je rzy Sos now ski
Wy so ki, przy stoj ny bru net o apa ry -

cji aman ta fil mo we go, nie na gan nych
ma nie rach, do sko na le wy kształ co ny,
wy spor to wa ny, bar dzo bo ga ty i uwiel -
bia ny przez ko bie ty. Tak po strze ga no
go w Ber li nie w la tach trzy dzie stych
ubieg łe go wie ku. W rze czy wi sto ści był
jed nym z naj wy bit niej szych agen tów
Od dzia łu II Szta bu Ge ne ral ne go Woj -
ska Pol skie go, słyn nej Dwój ki. 

Uro dził się 3 lub 4 grud nia 1896 ro -
ku. Po cho dził ze Lwo wa z nie zbyt za -
moż nej ro dzi ny in te li gen ckiej. Oj ciec
był wła ści cie lem nie wiel kiej fir my bu -
do wla nej.

W ro ku 1914, ma jąc za led wie osiem -
na ście lat, wstą pił do 1. Puł ku Pie cho -
ty Le gio nów Pił sud skie go. Ukoń czył
Szko łę Ofi cer ską Ka wa le rii, a w ro ku
1915 zo stał do wód cą plu to nu puł ku
uła nów. Rok póź niej prze szedł spe cja -
li stycz ne szko le nie lot ni cze i na fron -
tach pier wszej woj ny świa to wej la tał
na sa mo lo tach bo jo wych. Za li czył rów -
nież z do sko na łym wy ni kiem kurs do -
wód ców bro ni ma szy no wej. Pię cio krot -
nie odzna czo ny za od wa gę, za koń czył
służ bę w ar mii au striac kiej w ran dze
po rucz ni ka. 

Po od zy ska niu przez Pol skę nie po -
dleg ło ści wró cił do puł ku uła nów. Pod -
czas woj ny pol sko–bol sze wic kiej
w 1920 ro ku awan so wał do stop nia rot -
mi strza (ka pi ta na ka wa le rii) i aż czte -
ro krot nie odzna czo ny zo stał Krzy żem
Wa lecz nych.

Wer bu nek 
Naj wię kszą sła bo ścią Sos now skie go

by ły ko bie ty. Przed wo jen ną War sza wą
wstrząs nął skan dal wy wo ła ny przez rot -

mi strza, gdy od bił na rze czo ną jed ne mu
z prze ło żo nych i po jął ją za żo nę (roz -
wie dli się bar dzo szyb ko). Tym sa mym
prze kre ślił swo ją woj sko wą ka rie rę. 

Do służ by wy wia dow czej zwer bo wał
go ka pi tan Ma rian Cho dac ki, póź niej -
szy ko mi sarz ge ne ral ny RP w Gdań -
sku. Sos now ski roz po czął pra cę w Od -
dzia le II Szta bu Ge ne ral ne go. Po
prze szko le niu, w 1925 ro ku sta nął na
cze le pol skiej pla ców ki wy wia dow czej
w Ber li nie. Je go po przed nik zo stał
z niej od wo ła ny z po wo du bra ku ja -
kich kol wiek suk ce sów. Cen tra la oce -
ni ła prze sy ła ne przez nie go ma te ria ły
ja ko „pod ra bia ne przez Niem ców”. 

Sos now ski, przy stoj ny ofi cer o nie -
na gan nych ma nie rach, do sko na ły żoł -
nierz zna ny ze swo ich umie jęt no ści jeź -
dziec kich (na le żał do olim pij skiej eki py
jeź dziec kiej), był ide al ny do stwo rzo -
nej przez pol ski wy wiad le gen dy świa -
to we go ary sto kra ty, któ re go za sym -
pa ty zo wa nie z Niem ca mi i spe cy ficz ne
po glą dy po li tycz ne wy da lo no z ar mii.
Po wyż sze wa lo ry i do sko na ła zna jo -
mość re a liów ży cia w Niem czech, jak
i kon tak ty na wią za ne w trak cie ka rie -
ry spor to wej za de cy do wa ły, że to właś -
nie Sos now ski ob jął kie row nic two 
pol skiej pla ców ki wy wia dow czej w Ber -
li nie.

Był – jak to sam okre ślił, szpie giem
z za mi ło wa nia. „Szpie go stwo, to pa sja
jak sport, ta kie swo i ste za wo dy, w któ -
rych wal czy się mó zgiem” – tak mó wił
o swo jej pra cy.

Ko bie ty rot mi strza 
Wios ną 1926 ro ku przy był do Ber -

li na z do sko na le udo ku men to wa ną
le gen dą. Uda wał bo ga te go ary sto -
kra tę, sza sta ją ce go pie niędz mi na
pra wo i le wo. Ja ko Ge org von Na -
łęcz – Sos now ski, lub Rit ter von Na -
łęcz – play boy ze wscho du, bry lo wał
na sa lo nach. Wy na jął luk su so wy
apar ta ment w do brej dziel ni cy,
a w staj ni przy wy ści gach umie ścił
sześć swo ich ko ni. Stać go by ło na
wszyst ko i w krót kim cza sie stał się
ulu bień cem ber liń skich sa lo nów. No -
sił przy so bie ko per ty wy pcha ne pie -
niędz mi, co w ogar nię tym kry zy sem
Ber li nie otwie ra ło wie le drzwi. Opo -
wia dał, że ży je ze spo re go ma jąt ku
po zo sta wio ne go w Pol sce. Okre ślał
sie bie ja ko prze ciw ni ka sa na cji, za -
pie kłe go wro ga bol sze wi ków i przy -
ja cie la Nie miec.

Przez bli sko osiem lat, wy ko rzy stu -
jąc czar i urok oso bi sty oraz wy da jąc
ogrom ne pie nią dze (w su mie oko ło 2
mln ma rek), wo dził za nos nie miec ki
wy wiad. Je go ra por ty by ły dla na sze -
go kon trwy wia du bez cen ne. Ja ko pier -
wszy po in for mo wał War sza wę, że hit -
le row skie Niem cy i ko mu ni stycz na
Ro sja co raz le piej się do ga du ją (co
w kon sek wen cji do pro wa dzi ło do pod -
pi sa nia pak tu Rib ben trop-Mo ło tow).
Dzię ki nie mu Po la cy otrzy ma li in for -
ma cje o naj waż niej szych nie miec kich
szpie gach w na szym kra ju.

Bez wąt pie nia naj wię kszym suk ce -
sem Sos now skie go by ło zdo by cie 
pla nu szta bo we go „Or ga ni sa tion-
Kriegsspiel” (Or ga ni za cja Gra Wo jen -
na), za wie ra ją cy wy kaz dzia łań na wy -
pa dek woj ny z Pol ską. W 1929 ro ku za
swo je za słu gi otrzy mał Zlo ty Krzyż Za -
słu gi, a dwa la ta póź niej awans do stop -
nia ma jo ra.

Kto do star czał mu tak nie o ce nio nych
in for ma cji? Oczy wi ście ko bie ty, któ re
uwiel biał, a one ko cha ły się w nim bez -
gra nicz nie i nie po tra fi ły mu ni cze go
od mó wić.

Agen tka mi Sos now skie go by ły naj -
czę ściej je go ko chan ki i to one wy kra -
da ły naj wię ksze nie miec kie ta jem ni ce.
Pier wsza by ła Be ni ta von Fal ken hayn
po cho dzą ca z nie zwy kle do brze sy tu o -
wa nej i wpły wo wej ro dzi ny, bli ska
krew na ge ne ra ła Eri cha von Fal ken -
hay na, kie dyś sze fa nie miec kie go szta -
bu ge ne ral ne go. Sza leń czo za ko cha ła
się w pol skim rot mi strzu i da ła się
zwer bo wać. Jej za słu gą by ło po zy ska -
nie do współ pra cy ofi ce ra Ab weh ry
Gun the ra Ru dol fa, któ ry z po wo du roz -
licz nych sła bo ści i po cią gu do ha zar -
du miał wiecz nie prob le my fi nan so we
i ogrom ne dłu gi.

Ko lej ną współ pra cow ni cą pol skie go
uła na sta ła się Ire ne von Je na, urzęd -
ni czka z mi ni ster stwa woj ny, któ ra
prze ka za ła Sos now skie mu wie le cen -
nych do ku men tów na te mat wy dat ków
woj sko wych Nie miec.

Na stęp na by ła Re na te von Na tzmer
od któ rej pol ski wy wiad otrzy mał nie -
zwy kle waż ne do ku men ty do ty czą ce
nie miec ko-ra dziec kiej współ pra cy woj -
sko wej. Zwer bo wał tak że dwie agen -
tki z do wódz twa Re ich swe ry: Lot te von
Lem mel i Iza be le von Ta usc her. Za o -
wo co wa ło to prze ka za niem stro nie pol -
skiej do kład nych in for ma cji na te mat
tem pa roz wo ju nie miec kich sił zbroj -

Znani nieznani
czyli ciekawe fakty z życia wielkich Polaków
Szpieg z za mi ło wa nia
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nych. Pięk na i roz wiąz ła Kse nia von
Boc ken he im na po le ce nie nie miec kie -
go wy wia du mia ła go szpie go wać, ale
sza leń czo się w nim za ko cha ła i prze -
szła na je go stro nę. Osta t nią by ła tan -
cer ka Ma ria Kru se, któ ra z za zdro ści
o ry wal ki po sta no wi ła go zdra dzić. Ale
o tym za chwi lę. 

Wpad ka 
Sos now ski wpadł, bo prze stał być

czuj ny. Nie przy pusz czał, że zdra dzi
go ko bie ta i je go włas na nie u wa ga. 

Na po cząt ku 1932 ro ku przy je cha -
li do nie go w od wie dzi ny ro dzi ce. Ma -
ma rot mi strza zwie rzy ła się hra bi nie
Bu choltz, że nie mo gą nie ste ty po ma -
gać sy no wi, bo wio dą bar dzo skrom -
ne ży cie w Mi la nów ku. A prze cież
wszy scy wie dzie li, że Sos now ski jest
bar dzo bo ga ty i fi nan su je go oj ciec.
Hra bi na, któ ra od daw na za bie ga ła
o wzglę dy pol skie go uła na a ten ją od -
trą cał, po sta no wi ła się ze mścić. Skon -
tak to wa ła się ze zna nym ber liń skim
dzien ni ka rzem, co do pro wa dzi ło do
wy dru ko wa nia ar ty ku łu w „Ber li ner
Tri bu ne”, w któ rym au tor wprost na -
zwał go agen tem. Ale o dzi wo Sos now -
skie mu nic się nie sta ło, bo Ber liń czy -
cy nie uwie rzy li w tę opo wieść,
a hra bi nę Bu choltz wy klu czy li ze swo -
je go gro na. 

Jed nak ziar nko nie po ko ju zo sta ło za -
sia ne. Ab weh ra dy skret nie za czę ła go
ob ser wo wać i prze świet lać, o czym Sos -
now ski do wie dział się od ko lej nej ko -
chan ki. Aż wresz cie sza leń czo w nim
za ko cha na Ma ria Kru se od na laz ła je -
go li sty do in nej ko bie ty, któ rej obie -
cy wał mał żeń stwo i po czu ła się zdra -
dzo na. Do nio sła na nie go na ge sta po.
Wo kół rot mi strza za ci ska ła się pęt la.

W stycz niu 1934 ro ku otrzy mał
z War sza wy roz kaz wzy wa ją cy do po -
wro tu do kra ju. Po zo stał jed nak w Ber -
li nie, bo był prze ko na ny, że zno wu uda
mu się wy pro wa dzić Niem ców w po le.
Nie ste ty mie siąc póź niej, pod czas wy -
staw ne go ba lu dla ber liń skiej eli ty i dy -
plo ma tów, wpa dło ge sta po i zgar nę ło
nie tyl ko ma jo ra, ale trzy je go agen tki
i kil ka dzie siąt in nych osób.

Do aresz to wa nia Sos now skie go przy -
czy nił się tak że pod wój ny agent Jó zef
Gryf-Czaj kow ski, je go po przed nik na
ber liń skiej pla ców ce, któ ry póź niej na
mo cy wy ro ku pol skie go są du zo stał
roz strze la ny za szpie go stwo.

W cza sie pro ce su przed są dem w Ber -
li nie, rot mistrz sta rał się ca łą wi nę
przy jąć na sie bie i uchro nić swo je
współ pra cow ni czki. Be ni ta i Re na te
zo sta ły ska za ne na ka rę śmier ci (obie
ścię to to po rem). Ire ne i Ma ria otrzy -
ma ły ka rę dzie wię ciu lat wię zie nia,
a Po lak uni k nął śmier ci, bo dla Niem -
ców był zbyt cen ną zdo by czą. Kie dy
sie dział w ber liń skim wię zie niu, służ -

by dy plo ma tycz ne pod ję ły wy sił ki aby
spro wa dzić go do kra ju. Dwa la ta póź -
niej wy mie nio no go na sied miu nie -
miec kich szpie gów zła pa nych przez
pol skie służ by wy wia dow cze. Wró cił
do Pol ski. 

Po wrót 
Nie ste ty, w kra ju nie cze kał na nie -

go awans. Na sku tek nie miec kiej pro -
wo ka cji pol ski wy wiad uwie rzył, że 
Sos now ski jest zdraj cą, pod wój nym
agen tem i tak na praw dę pra co wał dla
III Rze szy. Wy lą do wał w wię zie niu. Od -
był się po ka zo wy, stron ni czy pro ces,
na któ ry nie do pusz czo no świad ków
po wo ła nych przez rot mi strza. Oprócz
zdra dy sta nu za rzu co no mu tak że nie -
gos po dar ność, trwo nie nie pie nię dzy
i def ra u da cję ja kiej rze ko mo miał do -
pu ścić się w cza sie po by tu w Ber li nie.
Nie przy znał się do żad ne go z tych za -
rzu tów twier dząc, że przez ca łe swo je
ży cie słu żył Pol sce. Pro ku ra tor za żą -
dał ka ry śmier ci, ska za no go na 15 lat
i 200 ty się cy zło tych grzyw ny.

W tym miej scu ko niecz nie trze ba wy -
jaś nić, że przez pier wszych kil ka lat,
in for ma cje prze ka zy wa ne przez Sos -
now skie go nie bu dzi ły w cen tra li
w War sza wie żad nych za strze żeń. Na
po cząt ku lat trzy dzie stych do szło do
zmia ny w kie row nic twie pol skie go wy -
wia du i sto sun ki po mię dzy cen tra lą
a pla ców ką w Ber li nie sta wa ły się co -
raz bar dziej na pię te. Prze ło że ni nie ufa -
li Sos now skie mu jak i do ku men tom
przez nie go do star cza nym i za rzu ca li
rot mi strzo wi, że wy da je zbyt du żo pie -
nię dzy. Sza lę prze wa ży ła spra wa do -
ku men tu szta bo we go „Or ga ni sa tion-
Krieg spiel”, wy jąt ko wo cen ne go, za
zdo by cie któ re go agen tki za żą da ły
ogrom nej kwo ty 40 ty się cy ma rek.
W War sza wie stwier dzo no, że jest to
su ma astro no micz na. Po wie lu pe ry -
pe tiach uda ło się rot mi strzo wi prze ka -
zać ów do ku ment do cen tra li za dar -
mo, co spo tę go wa ło nie uf ność wo bec
nie go. Ana li ty cy w War sza wie z co raz
wię kszą ostroż no ścią i re zer wą pod -
cho dzi li do in for ma cji do -
star cza nych przez Sos -
now skie go. 
Po cząt ko wo ma te ria ły
z Ber li na oce nia no en tu -
zja stycz nie, po tem z nie -
do wie rza niem, aż wresz -
cie z po dej rzli wo ścią.
Ni ko mu nie mie ści ło się
w gło wie, że je den agent
jest w sta nie ze brać ta ką
ilość bez cen nych do ku -
men tów. 

Wy buch ła II woj na
świa to wa. Niem cy po
wkro cze niu do War sza -
wy od ra zu za czę li szu -
kać Sos now skie go, ale

ślad po nim za gi nał. Od te go mo men -
tu dys po nu je my tyl ko sprzecz ny mi
wer sja mi zda rzeń. Jed na z nich mó wi,
że Sos now ski umarł w ra dziec kim wię -
zie niu w wy ni ku wy czer pu ją cej gło -
dów ki w ma ju 1942 ro ku. We dług in -
nej, prze żył i pod jął grę z ra dziec ki mi
służ ba mi. Jesz cze in na, że szko lił w Sa -
ra to wie mło dych en ka wu dzi stów. Ko -
lej na opo wia da, że w 1943 ro ku, ktoś
po dob no wi dział Sos now skie go na te -
re nie Pol ski jak po ma gał Ar mii Lu do -
wej. Krą ży ły tak że plot ki, że jesienią
1944 ro ku ofi cer przed arł się do wal -
czą cej War sza wy i tam zgi nął.

Wia do mo z ca łą pew no ścią tyl ko jed -
no, że we wrześ niu 1939 ro ku, pol ska
służ ba wię zien na otrzy ma ła roz kaz roz -
strze la nia wszyst kich więź niów ska -
za nych za zdra dę sta nu. I zno wu opie -
ra my się na do my słach. Nie któ re
źró dła po da ją, że Sos now skie go za -
strze lo no w oko li cach Brze ścia nad
Bu giem. We dług in nych, kon wo jent
w po śpie chu go po strze lił, ale nie zdą -
żył do bić i wte dy mie li go zła pać Ro -
sja nie. Je go wo jen ne lo sy w dal szym
cią gu po zo sta ją nie zna ne. Nie wia do -
mo czy prze żył woj nę i gdzie zo stał po -
cho wa ny.

Do dzi siaj spra wa Sos now skie go jest
jed nym z naj bar dziej zna nych i nie po -
zba wio nych kon tro wer sji epi zo dów
dwu dzie sto le cia mię dzy wo jen ne go.
Był ofi ce rem wy wia du, ale jed no cześ -
nie po sta cią tra gicz ną. Czło wie kiem
suk ce su, ale i ofia rą wal ki dwóch wy -
wia dów i bar dzo nie przy chyl nej mu
atmo s fe ry w cen tra li. Do tej po ry przez
hi sto ry ków jest róż nie oce nia ny. Co
do jed ne go wszy scy są zgod ni. Aresz -
to wa nie rot mi strza po po wro cie do
War sza wy, za rzut zdra dy sta nu i ska -
za nie na 15 lat wię zie nia by ło cał ko -
wi cie bez pod staw ne. I cho ciaż na wie -
le py tań do dnia dzi siej sze go nie ma
od po wie dzi, nikt nie zna lazł do wo dów
na to, że Sos now ski kie dy kol wiek zdra -
dził Pol skę i zhań bił mun dur ofi ce ra. 

HHaann  nnaa  KKoorrcczz
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Wy so kie po dat ki 
Jak do no si „Dzien nik Pol ska”, prze -

cięt ny Po lak od da je pań stwu w for mie
po dat ków aż 53 pro cent swo ich do cho -
dów czy li oko ło 27 ty się cy zło tych rocz -
nie. Po od ję ciu po dat ków, z za ro -
bio nych pie nię dzy zo sta je mu tyl ko
24.005 zł. W 2012 ro ku prze cięt ne mie -
sięcz ne wy na gro dze nie wy no si ło brut -
to 3.521 zło tych z cze go pra cow nik do
rę ki do stał za led wie 2.520 zł, a pra co -
daw cę je go za trud nie nie kosz to wa ło aż
4.252 zł. 

We dług In sty tu tu Glo ba li za cji któ ry
prze pro wa dził po wyż sze wy li cze nia,
naj wię cej pol skie mu po dat ni ko wi za -
bie ra ZUS (ubez pie cze nie zdro wot ne,
eme ry tal ne, ren to we, cho ro bo we). Po -
nad to pra co daw ca zo bo wią za ny jest od
pra cow ni ka od pro wa dzić skład kę na
Fun dusz Pra cy i Fun dusz Świad czeń
Pra cow ni czych oraz do dat ko wą część
skład ki na ZUS. Po za tym do chód pra -
cow ni ka uszczu pla ny jest o po da tek do -
cho do wy. Z kwo ty któ ra po zo sta je po -
dat ni ko wi, znacz na część tra fia zno wu
do fi sku sa w po sta ci za pła co ne go VAT
czy ak cy zy (za ku py w skle pach i in ne
po dat ki). Zo sta je mu nie ca łe dwa ty sią -
ce zło tych. Z za ro bio nych pie nię dzy któ -
re prze cięt ny Po lak od da je pań stwu,
znacz na część idzie na: wy pła tę rent
i eme ry tur, le cze nie i zdro wie, na u kę
i oświa tę, woj sko, po moc spo łecz ną, bu -
do wę dróg czy utrzy ma nie par tii po li -
tycz nych. Do te go trze ba do dać kwo tę
oko ło 2.100 zło tych, któ rą od da je my
na ob słu gę dłu gu pu blicz ne go. Na te
i in ne po trze by każ dy prze cięt ny pol -
ski po dat nik do kła da do bu dże tu pań -
stwa rocz nie oko ło 27 ty się cy zło tych. 

„„DDzziieenn  nniikk  PPooll  sskkaa””  

Mor der cy wy cho dzą 
na wol ność 

Za kil ka na ście mie się cy wię zie nia
opusz czą se ryj ni za bój cy i dzie cio bój -
cy, któ rzy prze by wa li w za kła dach 
pe ni ten cjar nych od cza sów PRL-u.
Wpraw dzie za swo je czy ny zo sta li ska -
za ni na ka rę śmier ci, ale na mo cy am -
ne stii wy ro ki zo sta ły za mie nio ne na 25
lat wię zie nia. Po wyż szy prob lem do ty -
czy oko ło stu osób. Rzą do wy pro jekt
w tej spra wie tra fił właś nie pod ob ra -
dy sej mu. Prze wi du je on przy mu so we
le cze nie za bój ców w zam knię tych za -
kła dach. Ist nie je bo wiem uza sad nio na
oba wa, że po wyj ściu na wol ność znów
za czną mor do wać. 

Mi ni ster Spra wie dli wo ści Ma rek Bier -
nac ki wy po wia da jąc się na ten te mat
stwier dził, że „nie mo że my uni kać od -

po wie dzial no ści w spra wie, w któ rej
cho dzi o za ma ni fe sto wa nie zdol no ści
pań stwa do za pew nie nia oby wa te lom
pod sta wo we go po czu cia bez pie czeń -
stwa”. Po nad to ostrze gał, że „za gro że -
nie jest bar dzo re al ne i pań stwo nie po -
win no te go lek ce wa żyć”. Rzą do wy
pro jekt prze wi du je: „je że li sąd uzna, że
za cho dzi du że praw do po do bień stwo iż
oso by któ re właś nie od by ły ka rę po zba -
wie nia wol no ści mog ły by po peł nić prze -
stęp stwo za gra ża ją ce czy je muś ży ciu,
bę dzie mógł na ka zać przy mu so we le -
cze nie w za kła dzie zam knię tym lub do -
zór po li cyj ny”. Usta wa ma wejść w ży -
cie od po cząt ku przy szłe go ro ku,
bo wiem wię kszość ska za nych w cza -
sach PRL-u wy jdzie na wol ność już
w po ło wie 2014 ro ku. 

„„IIAARR””  

Po ło wa Po la ków 
nie ma za u fa nia do le ka rzy 

Z ro ku na rok Po la cy tra cą za u fa nie
do le ka rzy. Śred nio ufa im oko ło 52%
z nas, pod czas gdy w Eu ro pie le ka rzom
wie rzy pra wie 80 pro cent pa cjen tów.
Mniej szym za u fa niem da rze ni są le ka -
rze tyl ko w Ro sji, Ru mu nii i Por tu ga -
lii. Naj lep sze wy ni ki osią gnę li me dy cy
z Fin lan dii, Ho lan dii, Szwaj ca rii oraz
Bel gii. Co raz bar dziej ne ga tyw na oce -
na pol skie go sy ste mu zdro wot ne go od -
bi ja się nie ste ty na spad ku za u fa nia do
le ka rzy. Pra wie we wszyst kich kra jach
eu ro pej skich, wszel kie za wo dy me dycz -
ne cie szą się ogrom nym za u fa niem spo -
łe czeń stwa, jed nak w Pol sce z ro ku na
rok to za u fa nie spa da. O wie le bar dziej
ufa my pie lę gniar kom (76 pro cent ba -
da nych) i far ma ce u tom (78%), cho ciaż
i tak oba wy ni ki od bie ga ją od uni j nej
śred niej. 

rryy  nneekk  zzddrroo  wwiiaa..ppll  

Pol ski pro du cent gier 
pod bi ja świat 

Spół ka CD Pro jekt pod pi sa ła kon -
trakt z ame ry kań ską fir mą War ner Bros

Ho me En ter ta i ment na dy stry bu cję no -
wej gry „Wiedź min 3: Dzi ki Gon”.
Otwie ra to pol skiej fir mie moż li wo ści
wy pro mo wa nia gry za oce a nem. 

CD Pro jekt udzie lił fir mie ze Sta nów
Zjed no czo nych wy łącz nej li cen cji na
pro duk cję, dy stry bu cję oraz sprze daż
wer sji pu deł ko wej gry na te ry to rium
USA, Ka na dy i Mek sy ku na okres trzech
lat od mo men tu pre mie ry któ ra na stą -
pi w przy szłym ro ku. Kon trakt do ty czy
wer sji gry na PC, Mic ro soft Xbox One
i So ny Play Sta tion 4, łącz nie z po przed -
ni mi ge ne ra cja mi wy mie nio nych kon -
sol. Po pod pi sa niu kon trak tu pre zes
CD Pro jekt po wie dział: „Pre mie ra
Wiedź mi na 3 to naj waż niej sze wy da -
rze nie w hi sto rii na szej spół ki. War ner
Bros jest dla nas nie zwy kle cen nym par -
tne rem, po nie waż ma do świad cze nie
i bar dzo sil ną po zy cję na ame ry kań -
skim ryn ku”. 

Do tych cza so wa sprze daż „Wiedź mi -
na” na świe cie prze kro czy ła 5 mi lio nów
eg zem pla rzy. 

mmoo  nneeyy..ppll  

Fik cyj na cią ża 
„Wprost” do no si, że w In ter ne cie

kwit nie han del uży wa ny mi, po zy tyw -
ny mi te sta mi cią żo wy mi i co raz wię cej
Po lek od ku pu je od przy szłych ma tek
wy ni ki ba dań USG. Nie ma tak że prob -
le mu z uzy ska niem in ter ne to wych po -
rad na te mat „jak uda wać cią żę na wet
przez dzie więć mie się cy”. 

Ga ze ta zgłę bia taj ni ki po wyż sze go
pro ce de ru i po da je, że część ko biet w ten
spo sób chce na kło nić męż czyz nę do
szyb kie go ślu bu. Je że li na wet do nie -
go doj dzie, to rzad ko panie zda ją so bie
spra wę z kon sek wen cji ta kie go czy nu.
Oszu ka ny mał żo nek mo że bo wiem nie
tyl ko za żą dać unie waż nie nia ślu bu cy -
wil ne go, koś ciel ne go i roz wo du, ale
rów nież do cho dzić spo re go od szko do -
wa nia z ty tu łu po nie sio nych kosz tów.
A te mo gą być spo re. Zwrot wy dat ków
za we se le, pod róż po ślub ną, nie mó wiąc
już o mo ral nym as pek cie ta kie go po -
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stę po wa nia, któ re nie do szłe mat ki mo -
że rów nież spo ro kosz to wać. Oszu ka -
ny męż czyz na z pew no ścią nie od pu ści
i panie po win ny do brze się za sta no wić
za nim od ku pią cią żo wy test z po zy tyw -
nym wy ni kiem. 

„„WWpprroosstt””  

Pod wyż ka op łat ban ko wych 
Od sierp nia wzro sły op ła ty za pro wa -

dze nie ra chun ku i ko rzy sta nie z kart
płat ni czych. Pod ro ża ły tak że prze le wy
i spraw dza nie sal da swo je go kon ta,
a w nie któ rych ban kach op ła ty za kar -
ty kre dy to we lub wy sta wie nie du pli ka -
tu utra co nej kar ty. Niż sze wpły wy ban -
ków spo wo do wa ły, że za czę ły one
szu kać zy sków w kie sze niach klien tów.
W nie któ rych ban kach za kar tę płat ni -
czą klien ci za pła cą na wet 9 zło tych, a za
pro wa dze nie kon ta aż 12 zło tych. 

Ros ną ce op ła ty i ni skie opro cen to -
wa nie spra wi ły, że w czer wcu su ma
zgro ma dzo nych przez Po la ków środ -
ków na lo ka tach ter mi no wych spa dła
o 2,7 mi liar da zło tych. 

„„UUwwaa  żżaamm  RRzzee””  

Woj sko chce prze świet lać
kon ta oby wa te li 

Mi ni ster stwo Ob ro ny Na ro do wej two -
rzy no wą spec służ bę, któ ra ma jąc 
wy jąt ko we upraw nie nia bę dzie mo-
g ła prze świet lać kon ta oby wa te li 
– do no si pol skie ra dio. Cho dzi o umoż -
li wie nie mię dzy in ny mi sku tecz niej sze -
go wy kry wa nia ko rup cji przy prze tar -
gach i za mó wie niach woj sko wych.
Żan dar me ria Wo sko wa zwró ci ła się do
MON, aby nad ać jej upraw nie nia do ko -
rzy sta nia z in for ma cji do ty czą cych
umów ubez pie cze nia oraz sta no wią cych
ta jem ni cę ban ko wą. Do tej po ry Żan -
dar me ria nie mia ła moż li wo ści pro wa -
dze nia czyn no ści ope ra cyj no–roz poz -
naw czych w spra wach gos po dar czych
oraz zwią za nych zko rup cją. We dług no -
wych upraw nień, woj sko wa spec służ -
ba bę dzie mia ła moż li wość prze śle dze -
nia kont ban ko wych oby wa te li wtrak cie
pro wa dzo nych przez nią spraw. 

Eks per ci nie zo sta wia ją su chej nit ki
na pro po zy cjach MON i twier dzą, że na -
ru sza ją one pra wa i wol ność oby wa te -
li. 

ppooll  sskkiieerraa  ddiioo..ppll  

Nie u da ne pi wo 
Kom pa nia Pi wo war ska – naj wię kszy

pro du cent pi wa w Pol sce, zde cy do wa -
ła o wy co fa niu ze sprze da ży dwóch par -
tii Le cha Free. W opub li ko wa nym ko -
mu ni ka cie po da ła do wia do mo ści, że
bez al ko ho lo wy na pój ma „wa dy ja ko -
ścio we”, a we dług klien tów po pro stu
strasz nie śmier dzi. 

Kom pa nia Pi wo war ska pro si o kon -
takt z ich in fo li nią oso by, któ re na by -
ły fe ral ne pi wo z da ta mi do spo ży cia 14
i 15 stycz nia 2014. Do chwi li obec nej
kon cern wy co fał ze sprze da ży nie mal
po ło wę z wy pro du ko wa nych 700 hek -
to li trów trun ku. Na stro nach in ter ne -
to wych pro du cen ta moż na prze czy tać,
że po wy pi ciu fe ral ne go pi wa nikt nie
po wi nien oba wiać się za tru cia, gro zi
mu je dy nie roz strój żo łąd ka. 

FFii  nnaann  ssee  wwpp..ppll  

Kry zys eme ry tal ny 
„Rzecz pos po li ta” pi sze, że re kord nie -

wyp ła cal no ści ZUS przy pad nie na 2030
rok. Od daw na wia do mo, że Za kład
Ubez pie czeń Spo łecz nych ma za ma ło
pie nię dzy ze skła dek oby wa te li, wzwiąz -
ku z tym bra ku je co raz wię cej środ ków
na po kry cie świad czeń. Tyl ko w tym
ro ku na wy pła ty rent i eme ry tur za -
brak nie ubez pie czy cie lo wi oko ło 50 mi -
liar dów zło tych, a przez naj bliż szych
sie dem na ście lat sy tu a cja z pew no ścią
się nie po pra wi. 

Jak twier dzą ryn ko wi ana li ty cy, bę -
dzie nie ste ty co raz go rzej, a kul mi na -
cja przy pad nie na 2030 rok, kie dy to
w ZUS-ow skiej ka sie bę dzie naj mniej
pie nię dzy. Fir ma po trze bu je co raz wię -
cej pań stwo we go wspar cia i wy ko rzy -
sta nia fun du szy re zer wo wych, aby 
wy pła cać oby wa te lom na leż ne im
świad cze nia. Bio rąc pod uwa gę stan fi -
nan sów pu blicz nych w na szym kra ju,
przy szłość pań stwo we go ubez pie czy -
cie la nie wy glą da naj le piej. 

„„RRzzeecczz  ppooss  ppoo  llii  ttaa””  

Naj waż niej sze po wsta nie
w hi sto rii 

Po la cy, nie za leż nie od wie ku, sta tu -
su spo łecz ne go, po glą dów po li tycz -
nych i wy kształ ce nia uwa ża ją, że naj -
waż niej szym zry wem na ro do wym
w hi sto rii Pol ski by ło Po wsta nie War -
szaw skie. Z ba dań prze pro wa dzo nych
w lip cu przez In sty tut Ba da nia Opi nii
Pu blicz nej „Ho mo Ho mi ni” wy ni ka, że
w na szych na ro do wych dzie jach nie
ma istot niej sze go po wsta nia niż to,
któ re wy buch ło w oku po wa nej przez
Niem ców War sza wie w sierp niu 1944
ro ku. 

Zor ga ni zo wa ne przez Ar mię Kra jo -
wą po wsta nie trwa ją ce 63 dni, by ło naj -
wię kszą bi twą sto czo ną przez pol skie
woj sko pod czas II woj ny świa to wej.
W cza sie po wsta nia zgi nę ło oko ło 200
ty się cy osób, w zde cy do wa nej wię kszo -
ści lud no ści cy wil nej. 

Ja ko dru gie po wsta nie o naj wię -
kszym zna cze niu hi sto rycz nym, an kie -
to wa ni uwa ża ją Po wsta nie Li sto pa do -
we. 

„„RRzzeecczz  ppooss  ppoo  llii  ttaa””  

W War sza wie za ra bia się 
naj wię cej 

Jak do no si por tal pra ca.wp.pl, nie -
kwe stio no wa nym li de rem je śli cho dzi
o za rob ki w Pol sce jest War sza wa. Prze -
cięt ne wy na gro dze nie w sto li cy w 2012
ro ku wy nio sło 6 ty się cy zło tych brut -
to. Jest jed nak znacz na róż ni ca po mię -
dzy za rob ka mi w sa mej War sza wie 
a wy na gro dze nia mi w wo je wódz twie
ma zo wiec kim, gdzie śred nia pen sja wy -
no si ła już tyl ko 3.700 zł. 

Spo ry mi za rob ka mi – 3.900 zło tych,
mo gą po chwa lić się miesz kań cy wo je -
wódz twa po mor skie go (bez Gdań ska),
naj mniej szy mi zaś oso by z wo je wódz -
twa lu bel skie go – 2.750 zło tych. 

Je że li cho dzi o mia sta, na dru gim
miej scu za War sza wą upla so wał się
Gdańsk, na trze cim Wroc ław. Jed nak
za rob ki w obu tych mia stach by ły niż -
sze od war szaw skich śred nio o 1.500
ty sią ca zło tych. 

Wy na gro dze nia w sto li cy są naj wię -
ksze w ca łym kra ju. Aby uzy skać pła -
cę od po wied nią dla War sza wy, w po zo -
sta łych re gio nach trze ba by by ło
pra co wać na wet o czte ry go dzi ny wię -
cej każ de go dnia. W naj gor szej sy tu a -
cji w po rów na niu ze sto li cą są miesz -
kań cy lu bel skie go i pod kar pac kie go. 

W 2012 ro ku sto pa bez ro bo cia w Pol -
sce wy no si ła 13,4 pro cent. W War sza -
wie ten wskaź nik był naj niż szy – za led -
wie 4,1%, pod czas gdy dla ca łe go
wo je wódz twa ma zo wiec kie go oscy lo -
wał na po zio mie 10,8. 

pprraa  ccaa..wwpp..ppll  

Po la cy mar nu ją czas w pra cy 
Fir ma Se dlak&Se dlak prze pro wa dzi -

ła ba da nia z któ rych wy ni ka, że w trak -
cie pra cy Po la cy bar dzo czę sto ko rzy -
sta ją z kom pu te ra w ce lach pry wat nych
(69 pro cent an kie to wa nych). Aż 49%
pra cow ni ków ro bi so bie do dat ko we, po -
za re gu la mi no we przer wy na po si łek,
ka wę czy her ba tę. Spo ra część osób bio -
rą cych udział w ba da niu (38%) przy -
zna ła, że w pra cy du żo cza su mar nu je
na pry wat ne roz mo wy te le fo nicz ne, a 34
pro cent z nich plot ku je. Na stęp ne w ko -
lej no ści by ło czy ta nie ksią żek i ga zet
oraz za ła twia nie spraw na mie ście. 
25 pro cent ba da nych stwier dzi ło, że
każ de go dnia w cza sie pra cy na spra -
wy oso bi ste prze zna cza na wet dwie go -
dzi ny. 

Ty god nio we mar no traw stwo cza su
pra cy Po la ków osią ga więc oko ło 10
go dzin. Aż trud no so bie wy o bra zić, ja -
kie go rzę du czas tra co ny jest bez po -
wrot nie w cią gu ca łe go ro ku. 

MMee  ddiiaa22..ppll  

OOpprraa  ccoo  wwaa  łłaa::  
KKaa  ttaa  rrzzyy  nnaa  FFrraann  kkooww  sskkaa  
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Jest to nie zna ny sze rzej epi zod
z cza sów II woj ny świa to wej. W tej
au ten tycz nej hi sto rii są ludz kie

dra ma ty, roz sta nia, przy jaźń i szczę śli -
we za koń cze nie – jed nym sło wem do -
sko na ły ma te riał na cie ka wy film.

Po czą tek 
1 wrześ nia 1939 ro ku hit le row skie

Niem cy na pa dły na Pol skę, a kil ka na -
ście dni póź niej – 17 wrześ nia ar mia
so wiec ka wkro czy ła na wschod nie te -
re ny na sze go kra ju. Od stycz nia na -
stęp ne go ro ku, zgod nie z roz ka zem
Sta li na, roz po czę ła się ma so wa de por -
ta cja pol skiej lud no ści i ca łe ro dzi ny
wy wo żo no w głąb Związ ku Ra dziec -
kie go. Wśród wy wie zio nych by ły tak -
że dzie ci, któ re je śli prze ży ły głód
i licz ne cho ro by pod czas trans por tu
w by dlę cych wa go nach, naj czę ściej
tra fia ły do przy tuł ków zwa nych szum -
nie do ma mi dziec ka. 

Na stał wo jen ny li piec 1941 ro ku.
Wsku tek wie lu po li tycz nych za bie gów,
ge ne rał Wła dy sław Si kor ski i Iwan
Maj ski (ra dziec ki am ba sa dor w Lon -
dy nie) pod pi sa li układ, na mo cy któ -
re go przy wró co no pol sko–ra dziec kie
sto sun ki dy plo ma tycz ne. Sta lin zgo -
dził się, aby w ZSRR po wsta ła pol ska
ar mia. Ze słań ców ob ję ła am ne stia, na
mo cy któ rej za czę li się ma so wo zgła -
szać do pun któw re kru ta cyj nych ar -
mii ge ne ra ła Wła dy sła wa An der sa
z któ rą wkrót ce opu ści li ra dziec kie te -
ry to rium. 

W grud niu te go sa me go ro ku Sta -
lin wy ra ził zgo dę, aby ze Związ ku Ra -
dziec kie go wy je cha ły pol skie dzie ci.
Przed sta wi cie le pol skich władz,
a zwłasz cza ochot ni cy, szu ka li dzie ci
na ol brzy mich prze strze niach so wiec -
kie go im pe rium. Z Uzbe ki sta nu, Tur -
kme nii, Ta dży ki sta nu, Ka zach sta nu,
czy z sy be ryj skich ła grów zwo żo no je
do utwo rzo ne go dla nich sie ro ciń ca
w miej sco wo ści Asz cha bad nie da le ko
gra ni cy z Ira nem. 

Do bro czyń ca z In dii 
O tra gicz nym lo sie pol skich dzie ci

do wie dział się in dyj ski ma ha ra dża Jam
Sa heb Dig vi jay Sin hji, dzie dzic księ -
stwa Na va na gar (Do bra Zie mia). Wy -
kształ co ny w Eu ro pie, prze wod ni czą -
cy Ra dy Ksią żąt In dyj skich i je den
z dwóch hin du skich de le ga tów w ga -
bi ne cie wo jen nym Wiel kiej Bry ta nii,
gdzie po znał ge ne ra ła Wła dy sła wa Si -
kor skie go. Je go związ ki z Pol ską mia -
ły miej sce znacz nie wcześ niej. W cza -
sach swo jej mło do ści Jam Sa heb

miesz kał z oj cem w Szwaj ca rii, gdzie
za przy jaź ni li się z są sia dem – pre mie -
rem RP, słyn nym pia ni stą Igna cym
Pa de rew skim. Ma ha ra dża był pod wiel -
kim wra że niem ge niu szu mi strza. Ich
wie lo go dzin ne roz mo wy o Pol sce zro -
bi ły na mło dym księ ciu tak ogrom ne
wra że nie, że do koń ca swo je go ży cia
in te re so wał się lo sa mi na sze go kra ju. 

Śla dem Sa he ba po szli in ni in dyj scy
moż no wład cy. W Del hi, z ini cja ty wy
Kon su la tu Ge ne ral ne go RP w Bom -
ba ju, po wstał Ko mi tet Po mo cy Dzie -
ciom Pol skim, na któ ry pry wat ne oso -
by wpła ca ły po kaź ne su my. Za si la li
to kon to rów nież bo ga ci ma ha ra dżo -
wie. Zo stał tak że otwar ty spe cjal ny
ra chu nek ban ko wy „The Po lish Chil -
dren’s Ac co unt” na któ rym zde po no -
wa no wyj ścio wą do ta cję w wy so ko ści
50 ty się cy in dyj skich ru pii. Oprócz
sfi nan so wa nia bu do wy osie dla w Ba -
la cha di, Jam Sa heb na kło nił Iz bę Ksią -
żąt In dyj skich aby przy ję ła na sie bie
obo wią zek utrzy ma nia pię ciu set pol -
skich dzie ci do koń ca II woj ny świa -
to wej.

Ży cie z Ba bu w Ba la cha di 
Dzie ci któ re prze ży ły pie kło so wiec -

kich sie ro ciń ców, pół ży we, za wszo ne,
owrzo dzo ne, cier pią ce na szkor but, ko -
klusz czy gru źli cę, zna laz ły się na gle
w zu peł nie in nej rze czy wi sto ści. Nie re -
al nej, baj ko wej, wśród palm, dak ty li,
sło ni i fa ki rów. Przy wi tał ich Jam Sa -
heb – do bro dusz ny, po staw ny męż czyz -
na, któ ry po la tach wspo mi nał jak ze
stra chem i cie ka wo ścią wpa try wa ły się
w nie go set ki dzie cię cych oczu. Przy -
wi tał dzie ci sło wa mi: „Nie uwa żaj cie się

za sie ro ty. Je ste ście te raz Na wa na ga -
ryj czy ka mi, ja je stem Ba bu, oj ciec
wszyst kich miesz kań ców, w tym rów -
nież i wasz”. 

W pięk nych gó rach le żą cych nad
brze giem mo rza dzie ci wra ca ły do
zdro wia i po wo li za po mi na ły o prze -
ży tym na ze sła niu pie kle. Nie by ły już
głod ne i mia ły bar dzo do bre wa run -
ki. Opie ko wał się ni mi sam ma ha ra -
dża na któ re go wo ła ły Ba bu, czy li oj -
ciec. Czę sto prze by wał z dzieć mi któ re
za pa mię ta ły go ja ko wy jąt ko wo sym -
pa tycz ne go, wiecz nie uśmiech nię te -
go czło wie ka. Roz ma wiał z ni mi, słu -
chał ich opo wie ści, roz wią zy wał
prob le my. Ob da ro wy wał je sło dy cza -
mi, a dla tych któ re osią ga ły w szko -
le naj lep sze wy ni ki naj wię kszą na gro -
dą był po byt w pa ła cu. Ma ha ra dża
uwiel biał pol ski fol klor i li te ra tu rę,
zwłasz cza „Chło pów” Re y mon ta, któ -
re na mięt nie czy tał w an giel skim prze -
kła dzie. 

Ży cie w Ba la cha di zo sta ło zor ga ni -
zo wa ne na wzór ska u tow skie go obo -
zu, któ re go ko men dan tem zo stał
ksiądz Fran ci szek Plu ta. Każ dy ko lej -
ny dzień roz po czy nał się po ran nym
ape lem w sze re gu zwró co nym w stro -
nę Pol ski. Star sze dzie ci uczęsz cza ły
do szko ły, a ich na u czy ciel ka mi by ły
mię dzy in ny mi oca lo ne z so wiec kich
ła grów ko bie ty. Dzie ci uczy ły się pi -
sa nia, czy ta nia, ję zy ka pol skie go, an -
giel skie go i hi sto rii. 

Ba la cha di fun kcjo no wa ło do sko na le.
Po do piecz ni ma ha ra dży mie li za pew nio -
ną opie kę le kar ską, bib lio te kę, bra li udział
w za ję ciach ta necz nych pro wa dzo nych
przez cho re o gra fa, któ re go za trud nił dla
nich oczy wi ście Ba bu. Od by wa ły się róż -
ne za ję cia spor to we, był na wet ho kej na
tra wie. Po wsta ła dru ży na har cer ska,
a dzie ci uczest ni czy ły w obo zach w bu -
szu. Wy cho wan ko wie wspól nie z na u -
czy cie la mi or ga ni zo wa li przed sta wie nia
i ja seł ka na któ rych za wsze go ścił ma -
ha ra dża. 

Na pią te uro dzi ny je go sy na, pol scy
miesz kań cy mia ste czka spre zen to wa li
mu lu do wy strój kra kow ski z in dyj skim
mo ty wem pa wie go pió ra. 

Ma ha ra dża czę sto za bie rał swo ich
po do piecz nych na przy ję cia do pa ła -
cu, gdzie nie bra ko wa ło sło dy czy
i owo ców. W cza sie jed nej z ta kich uro -
czy sto ści po wie dział: „Za wsze bę dę
sym pa ty zo wał z przy szło ścią wa sze -
go kra ju. Je stem pew ny, że Pol ska bę -
dzie wol na, że Wy po wró ci cie do wa -
szych szczę śli wych do mów, do kra ju
wol ne go od uci sku”.

Kącik historyczny
Pol skie dzie ci w Ba la cha di 
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Hur to wa adop cja 
Za wie ru chę wo jen ną prze ży ło

w In diach oko ło pię ciu ty się cy pol -
skich dzie ci, z te go w Ba la cha di ty -
siąc. Za przy kła dem Ja ma Sa he ba
po szli in ni in dyj scy ma ha ra dżo wie,
któ rzy zor ga ni zo wa li pol skim sie ro -
tom bez piecz ną przy stań. Pod ko -
niec woj ny w Po lish Chil dren Camp
zo sta ło około dwu stu naj młod szych
miesz kań ców. Wkrót ce ko mu ni ści
przy pom nie li so bie o nich i za żą da -
li od bry tyj skie go rzą du (In die by ły
wte dy bry tyj ską ko lo nią) zgo dy na
wy da nie dzie ci i ich po wrót do Pol -
ski. Aby uchro nić je przed ko mu ni -
stycz nym kosz ma rem, zo sta ły hur -
to wo adop to wa ne przed in dyj skim
są dem przez ma ha ra dżę, je go adiu -
tan ta Bry tyj czy ka Jef fre ya Clar ka
i księ dza Fran cisz ka Plu tę, któ ry był
po tem ści ga ny przez ko mu ni stów li -
stem goń czym ja ko mię dzy na ro do -
wy kid na per. 

Dzie ci miesz ka ły w Ba la cha di do
1946 ro ku, na stęp nie zo sta ły prze -
nie sio ne do Va li va de – pol skie go
mia ste czka w In diach. Po że gnal na
sce na, któ ra ro ze gra ła się na ko le -
jo wym dwor cu wy glą da ła jak wy ję -
ta żyw cem z bo o ly wodz kie go fil mu.
Ma ha ra dża oso bi ście że gnał się ze
wszyst ki mi, przy tu lał dzie ci, roz-
 ma wiał z ni mi i co rusz wy cie rał wil -
got ne oczy. Wi dać by ło, że roz sta -
nie jest dla nie go nad zwy czaj trud -
ne. 

W Va li va de wszy scy uchodź cy mu -
sie li pod jąć de cy zję co da lej. Był to
czas, kie dy In die od zy ska ły nie po dleg -
łość i „go ście” ma ha ra dży mu sie li opu -
ścić ten kraj. Za po śred nic twem Mię -
dzy na ro do we go Czer wo ne go Krzy ża
nie któ re dzie ci od na laz ły jed no lub
obo je ro dzi ców. Część z wy cho wan -
ków osią gną wszy w In diach peł no let -
ność, zde cy do wa ła się na wy jazd do
USA, Ka na dy, No wej Ze lan dii czy Au -
stra lii. Nie wie lu z nich po wró ci ło do
Pol ski. 

Te raź niej szość 
Do dzi siaj ży je oko ło set ka „dzie ci

ma ha ra dży”, z cze go tyl ko kil ka na -
ście osób w Pol sce. Pod ko niec lat
osiem dzie sią tych część z nich po now -
nie od wie dzi ła In die. Spot ka li się z sy -
nem Ja ma Sa he ba i od sło ni li pa miąt -
ko wą tab li cę w Po lish Chil dren Camp.
Do dzi siaj ma ją ze so bą kon takt i wspo -
mi na ją swój „raj na zie mi”, czy li baś -
nio we In die. 

A jak po to czy ły się lo sy ma ha ra dży?
Rzą dził w swo im księ stwie do ro ku
1948. Po uzy ska niu przez In die nie po -
dleg ło ści peł nił róż ne, od po wie dzial ne
fun kcje pu blicz ne. Zmarł w 1966 ro ku. 

Za py ta ny kie dyś przez ge ne ra ła Wła -
dy sła wa Si kor skie go, czym Pol ska
mog ła by się od wdzię czyć za przy gar -
nię cie bez dom nych dzie ci, od po-
 wie dział: „W wy zwo lo nej Pol sce na -
zwij cie mo im imie niem któ rąś z war -
szaw skich ulic”. 

I tak się sta ło. Wła dze war szaw skiej
dziel ni cy Ocho ta na zwa ły je den ze
skwe rów imie niem „Do bre go Ma ha -
ra dży”. 

Rok te mu pre zy dent RP Bro ni sław
Ko mo row ski „w uzna niu wy bit nych 
za sług w nie sie niu po mo cy dzie ciom
pol skich ze słań ców” po śmier tnie odzna -
czył ma ha ra dżę Krzy żem Ko man dor -
skim Or de ru Za słu gi Rze czy pos po li tej
Pol skiej. Li ce um i gim na zjum na Bed -
nar skiej w War sza wie, no si na zwę Jam
Sa he ba Dig vi jay Sin hji. To jed na z naj -
lep szych war szaw skich szkół, któ ra fun -
du jąc sty pen dia naj zdol niej szym dzie -
ciom uchodź ców prze by wa ją cych
w Pol sce spła ca dług ja ki Pol ska za cią -
gnę ła wo bec ma ha ra dży. 

W lutym tego roku padł osta t ni
klaps na pla nie fil mu in dyj skiej dzien -
ni kar ki i do ku men ta list ki Anu Rad -
ha z in dyj skie go stu dia fil mo we go.
Film „Ma ła Pol ska w Ka thia war” (Ka -
thia war, to dy strykt w któ rym le ży
Ba la cha di) opo wia da lo sy sze ściu Po -
la ków, któ rzy prze ży li wo jen ną tu ła -
czkę i tra fi li do Ba la cha di. 

Jak po wie dzia ła au tor ka fil mu „To
film o mi ło ści. Do In dii, do spor tu,
har cer stwa, do dru gie go czło wie ka
[…] Wie rzę, że na świe cie nie ma gra -
nic. A hi sto ria oca la łych do bit nie po -
ka zu je, że gra ni ce są wy my słem elit
po li tycz nych. Prze cież na szych kra -
jów z po zo ru nic nie łą czy, kto by po -
my ślał, że ta ka hi sto ria w ogó le mo -
że się wy da rzyć. A jed nak. W ob li czu
ludz kiej tra ge dii za sie ki i róż ni ce kul -
tu ro we tra cą na zna cze niu, wy star czy
odro bi na współ czu cia, em pa tii i mi ło -
ści bliź nie go”. Pod sta wą do ku men tu
jest opo wieść naj star sze go ży ją ce go
miesz kań ca Ba la cha di – Wie sła wa Sty -
pu ły. Ca łość zo sta ła na krę co na w kon -
wen cji hi sto rii ro dem z Bol ly wo od, nie
za brak nie więc wzru sza ją cych mo -
men tów, nie sa mo wi tych ple ne rów
i nie pow ta rzal nej mu zy ki. 

Mi nę ło pół wie ku od cza su tej wy -
jąt ko wej hi sto rii. Związ ki in dyj skie -
go ma ha ra dży z Pol ską, zwłasz cza
z pol ski mi dzieć mi, rze czy wi ście by ły
nie zwy kłe. Chy ba naj lep szym pod su -
mo wa niem po wyż szej opo wie ści bę dą
sło wa Ja ma Sa he ba, któ re wy-
 po wie dział w 1942 ro ku: „Głę bo ko
wzru szo ny, prze ję ty cier pie nia mi pol -
skie go na ro du, a szcze gól nie lo sem
tych, któ rych dzie ciń stwo i mło dość
upły wa w tak tra gicz nych wa run kach
naj o krop niej szej z wo jen, pra gną łem
w ja kiś spo sób przy czy nić się do po -
lep sze nia ich lo su. Za o fe ro wa łem więc
im go ści nę na zie miach po ło żo nych
z da la od za wie ru chy wo jen nej. Mo -
że tam w pięk nych gó rach po ło żo nych
nad brze ga mi mo rza te dzie ci bę dą
mog ły po wró cić do zdro wia, mo że tam
uda im się za pom nieć o wszyst kim co
prze szły i na brać sił do przy szłej pra -
cy ja ko oby wa te le wol ne go kra ju”. 

Je go ma rze nia się speł ni ły. Ży cie
pol skich dzie ci w Ba la cha di by ło jak
w baś niach „Ty sią ca i jed nej no cy”,
peł ne eg zo ty ki i da le kie od ów czes -
nych re a liów okrut nej woj ny. . 

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa
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W iek XX to dla Eu ro py i świa ta
czas wię kszych i mniej szych
kon flik tów zbroj nych i dwóch

wo jen świa to wych. Od mo men tu od -
zy ska nia nie po dleg ło ści, czy li od ro -
ku 1918, Pol ska wy po wie dzia ła woj -
nę tyl ko jed ne mu pań stwu i nie był to
Zwią zek Ra dziec ki czy Niem cy lecz Ja -
po nia, któ ra zresz tą wy po wie dze nia
woj ny po pro stu nie przy ję ła. 

Do wrześ nia 1939 ro ku sto sun ki po -
mię dzy obu kra ja mi moż na okre ślić ja -
ko do bre, cho ciaż ogra ni czo ne pod
wzglę dem czę stot li wo ści wi zyt na naj -
wyż szych szczeb lach. Wpraw dzie
przed sta wi cie le ro dzi ny ce sar skiej od -
wie dza li II RP, ale by ły to wi zy ty nie -
o fi cjal ne. Dy plo ma ci i przed sta wi cie le
biz ne su pod pi sy wa li umo wy han dlo -
we, jed nak naj bar dziej in ten syw nie
współ pra co wa ły ze so bą wy wia dy obu
państw, któ rych nad rzęd nym ce lem
by ło zdo by cie jak naj wię kszej ilo ści in -
for ma cji na te mat Związ ku Ra dziec -
kie go. Za rów no dla Pol ski jak i Ja po -
nii so wiec kie pań stwo by ło wte dy
naj wię kszym wro giem. A że oba kra -
je le ża ły od sie bie do sta tecz nie da le ko
aby nie wcho dzić so bie w dro gę,
wszyst ko ukła da ło się do brze. 

Po la tach oka za ło się, że Po la cy
w znacz nym stop niu przy czy ni li się
do roz wo ju ja poń skiej kryp to lo gii,
zwłasz cza dzię ki umie jęt no ściom ka -
pi ta na Ja na Ko wa lew skie go, któ ry
w To kio za zna ja miał miesz kań ców
kra ju Kwit ną cej Wiś ni z za wi ło ścia mi
ła ma nia szyf rów. Ro bił to na ty le sku -
tecz nie, że ko lej ni ofi ce ro wie ja poń -
skie go wy wia du właś nie do Pol ski
przy jeż dża li na szko le nia. 

Po wy bu chu II woj ny świa to wej, pol -
ska am ba sa da w To kio fun kcjo no wa -
ła aż do 1941 ro ku, a Po la cy nie jed -

no krot nie mo gli li czyć na po moc ja -
poń skich so jusz ni ków. To dzię ki nim
nie któ rzy ku rie rzy pod ziem ne go pań -
stwa pol skie go za o pa trze ni by li w fał -
szy we pasz por ty. To rów nież Ja poń -
czy cy i Po la cy dzia ła jąc wspól nie,
ura to wa li od za gła dy kil ka ty się cy Ży -
dów, któ rzy schro nie nie zna le źli
w Kra ju Kwit ną cej Wiś ni. 

Woj na której nie było  
Siód me go grud nia 1941 ro ku Ja -

poń czy cy za a ta ko wa li ame ry kań ską
ba zę woj sko wą w Pe arl Har bor i w tym
mo men cie okre śle nie „woj na świa to -
wa”, na bra ło rze czy wi ste go wy mia ru.
Niem cy wy po wie dzia ły woj nę USA,
a Ame ry ka nie włą czy li się do wal ki
zbroj nej na wszyst kich fron tach.
W chwi li ata ku Ja poń czy ków na ba zę
Sta nów Zjed no czo nych, woj nę Ja po -
nii wy po wie dzia ła ofi cjal nie Wiel ka
Bry ta nia, a tak że Pol ska, Ho lan dia,
Bel gia i Fran cu ski Ko mi tet Wy zwo le -
nia Na ro do we go. Kil ka ko lej nych
państw w tym Gre cja, Mek syk czy
Egipt ze rwa ły z Ja po nią sto sun ki dy -
plo ma tycz ne. 

Ja poń czy cy wy po wie dzia nej woj ny
przez Pol ski Rząd na Uchodź stwie po

pro stu nie przy ję li. Ów czes ny pre mier
Ja po nii skwi to wał ten fakt na stę pu -
ją cy mi sło wa mi: „Wy zwa nia Po la ków
nie przyj mu je my. Po la cy bi jąc się
o swo ją wol ność, wy po wie dzie li nam
woj nę pod pre sją Wiel kiej Bry ta nii”.
Ja poń czy cy za cho wa li się w sto sun ku
do nas z wiel ką kla są i rzad ko spo ty -
ka ną wy ro zu mia ło ścią.

Po wyż sze wy da rze nie rze czy wi ście
by ło wy jąt ko we w ska li świa to wej bo
nie dość, że Pol ska wy po wie dzia ła jed -
ną, je dy ną woj nę w ca łym stu le ciu, to
jesz cze ta woj na nie zo sta ła przy ję ta.
Zresz tą część Po la ków by ła zde cy do -
wa nie prze ciw na de cy zji rzą du uwa -
ża jąc, że wy po wie dze nie woj ny Ja po -
nii nie mia ło sen su po li tycz ne go,
mi li tar ne go, ani ja kie go kol wiek in ne -
go. 

Jak wia do mo, żad ne dzia ła nia mi -
li tar ne z obu stron ni gdy nie zo sta -
ły pod ję te, w trak cie tej naj dziw niej -
szej woj ny oba woj ska nie star ły się
bez poś red nio na po lu wal ki, nie by -
ło żad ne go kon flik tu, a wy wia dy obu
kra jów jak gdy by ni gdy nic współ -
dzia ła ły ze so bą w naj lep sze. Ale naj -
dziw niej sze jest to, że po za koń cze -
niu II woj ny świa to wej, kon flikt
pol sko-ja poń ski for mal nie trwał jesz -
cze przez dwa na ście lat. Do pie ro
w 1957 ro ku pod pi sa no układ o przy -
wró ce niu i znor ma li zo wa niu sto sun -
ków po mię dzy Pol ską Rzecz pos po li -
tą Lu do wą a Ce sar stwem Ja po nii.
Punkt pier wszy te go po ro zu mie nia
gło sił: „stan woj ny po mię dzy obu kra -
ja mi usta je z dniem wej ścia w ży cie
po wyż sze go do ku men tu”. I tak za -
koń czy ła się naj dziw niej sza woj na
ja ką kie dy kol wiek wy po wie dzia ła
Pol ska. 

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa
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Wdro dze na szym au to bu sem mi -
jam za ka mar ki świa ta. Mi jam
ludz kie ok na w do mach obo -

jęt nych mi w tej pod ro ży. Ok na, w któ -
rych to czą się ory gi nal ne przed sta -
wie nia na sze go ży cia. 

Tam, dwa rzę dy prze de mną – in tym -
nie to czy się hi sto ria pu szy ste go w ba -
je ry ko chan ka. Fa cet woko li cach 35 lat.
Do brze zbu do wa ny z lek ki mi za ko la mi.
Ob ser wo wa ny Pan Ma rek przy wej ściu
na po kład swo jej pod ró ży że gnał się
z pięk ną dłu go wło są ko bie tą w czer wo -
nym płasz czu – ko le żan ką, ko chan ką
lub żo ną. Stęsk nio ne mu, spra gnio ne -
mu fa la mi ło ści pa ro wa ła do kos micz -
nych or bit – do mo men tu prze ło że nia
kart sim w te le fo nie. 

- Cześć żab ko! Nie mog łem roz ma -
wiać, ko le ga mnie pod wo ził na dwo -
rzec, wiesz jak to jest. 

Ona nie wie – ja wiem. Dwo rzec dłu -
gi i sze ro ki na dwor cu ty siąc ko biet

i Pan Ma rek – łow ca pięk nych mi łos -
nych scen, ko ne ser wsze la kie go pięk -
na i ado ra tor każ dych dłu gich, wy de -
pi lo wa nych nóg. Amant z te le fo nem na
dwie kar ty sim. Ko lej ny te le fon ku pi
tyl ko w pa kie cie z no wy mi nu me ra mi.
Pod śpie wu ją cy 24h/24h – „ umó wi łem
się z nią na dzie wią tą”. I na praw dę jest
wraż li wy – pra wie jak męż czyz na. 

Nie wol no za pom nieć, że trze ba na nie -
go uwa żać! Ko bie ty uwa żaj cie na nie go!

Na praw dę uważać, wbrew po wszech -
ne mu prze ko na niu to my, męż czyź ni,
je steś my bar dziej po dat ni na zra nie -
nie, zwłasz cza w sfe rze emo cjo nal no
uczu cio wej. Na eta pie roz wo ju pło do -
we go, męż czyź ni są de li kat niej si niż
ko bie ty, za gra ża nam znacz nie wię cej
czyn ni ków. W dzie ciń stwie chłop cy są
bar dziej sku pie ni na mat ce niż dziew -
czyn ki, dla te go czę ściej po pa da my
w sta ny lę ko we, wy ma ga my częst sze -
go kon tak tu z mat ką. Za tem trze ba

być ostroż nym by Pa na Mar ka przy -
pad kiem nie zra nić! 

W z wiąz ku z tym, wia do mo już, dla -
cze go jak już się uda nam uro dzić, to
wy ci ska my z ży cia ty le ile moż na! 

Nie miej cie nam ni cze go za złe. 

Nie sły sza łem re ak cji ko bie ty w te -
le fo nie, ale są dząc po dal szej czę ści kon -
wer sa cji ko lej na – nie wiem czy pięk -
na i czy dłu go wło sa, bo ha ter ka
ro man sów Pa na Mar ka da ła wia rę mio -
do wym tłu ma cze niom. Bo ha ter dzi siej -
szej pod ro ży po za koń czeniu czte rech
roż nych roz mów w koń cu za snął i za -
czął spo koj nie acz głoś no chra pać. Nie
śmia łem być tak per fid ny i bu dzić by
py tać co mu się śni ło, ja kie to sny stru -
dzo ne go ży ciem wę drow ca do pa dły… 

AAddaamm  SSnnaarrsskkii
Adam Snar ski – praw nik, ak tor, dra ma turg. Tek sty któ re pi -
sze od kil ku lat, uka zu ją ogrom ne moż li wo ści au to ra, sta -
wia ją na nad rzęd ną ro lę wy o braź ni i ma rzeń oraz ab so lut -
nej wol no ści w pro ce sie two rze nia.
Tek sty Ada ma Snar skie go z jed nej stro ny zmu sza ją do ref -
lek sji nad ota cza ją cą rze czy wi sto ścią. Z dru giej zaś na sy -
co ne są bar wny mi od noś ni ka mi do świa ta dzie ciń stwa, któ -
re na da ją im lek kość Oprócz pra cy w za wo dzie praw ni ka,
au tor współ pra cu je z me dia mi z Eu ro py, pi sze rów nież dla
pra sy z USA. Pi sa nie tek stów to jed no z je go hob by.
www.adamsnarski.cba.pl 

Autobusem do Polski
Solidna Marka sobotniej nocy

ŚWIADCZENIA RODZINNE W BELGII
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Acv we współpracy z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Brukseli

organizuje sesję informacyjną, którą poprowadzi pracownik funduszu
świadczeń rodzinnych – onafts/rkw

Środa – 23 października 2013, godz. 20.00

Polska Misja Katolicka

Rue Jourdan 80

1060 Bruksela

Ze względów organizacyjnych prosimy o zapisy do dnia 20/10/2013 pod nr 03 222 71 64 lub poprzez

e-mail: iwona.cieszynska@acv-csc.be

Udział w sesji jest bezpłatny

18 stopni Celsjusza w południe letniego dnia. Człowiek narzeka,
że zbyt zimno. Od kilku dni 35 stopni Celsjusza w cieniu
– człowiek narzeka, że gorąco. W autobusie temperatura
umiarkowana do gorączki sobotniej nocy. 
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„An twer pia po pol sku” 
vo or on ze 

ne der lan dsta li ge vrien den

Unesco
Maar liefst 13 plaatsen in Polen zijn ingeschreven op de lijst

van het Werelderfgoed van UNESCO, gaande van het oerbos van
Bialowieza, het voormalige concentratiekamp van Auschwitz-
Birkenau tot zelfs het volledige gerestaureerde centrum van
Warszawa.

n Het voormalige concentratiekamp van Auschwitz-Birkenau

n Białowieża woud – Wonder der natuur

n Zamość – parel van Renaissance

n Het historisch centrum van Warszawa: Als een feniks verrezen
uit de as...

n Malbork, het grootste Middeleeuws kasteel van Europa

n Kraków – Magische Stad

n Mużaków/Muskauer Park – Landschapsformatie

n Kerken van de Vrede in Jawor en Świdnica: tempels met een
boodschap

n Middeleeuwse stad Toruń

n De houten kerken van zuidelijk Klein Polen

n De volkshal/Eeuwhal en het Szczytnicki Park in Wroclaw

n Wieliczka: de wereldberoemde zoutmijn

n Kalwaria Zebrzydowska – passiespelen

In dit nummer presenteren wij de eerste 6 plaatsen van deze
lijst.

Het voormalige concentratiekamp 
van Auschwitz-Birkenau

Het museum van Auschwitz-Birkenau was scene vo or de mar -
te ling van mil joe nen men sen tij dens de Twe e de We rel do or log. Het
was het gro ot ste Na zi con cen tra tie kamp in het do or Du it sland
bez et te Eu ro pa. Het aan tal slach tof fers is moe i lijk te be pa len,
ver moe de lijk stier ven hier 1 100 000 men sen van 28 na tio na li -
te i ten, me e stal van Jo od se af komst.

Bez oe kers ga an de si te bin nen via de po ort met opschrift „Ar -
be it Macht Frei” (Werk ma akt Vrij) en bez oe ken het mu se um dat
is on der ge bracht in de ge van ge nis blok ken. De ten to on stel ling ge -
eft be wij zen van de ge no ci de, van de plan nen van de Na zi macht
en la at per so on lij ke vo or wer pen, fo to's en do cu men ten zien van
de de ge van ge nen.

Het gro ot ste ex ter mi na tie kamp en de gro ot ste be gra af pla ats
van de we reld, Bir ke nau werd ge bo uwd 3 ki lo me ter ver de rop.
In 1967 werd hier het In ter na tio na le Her den kingsmo nu ment ter
her den king aan de om ge brach te men sen op ge richt.

Me er in for ma tie vindt u op http://en.ausc hwitz.org/m/

Auschwitz-Birkenau
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Białowieża woud – Wonder der natuur

Een van de oud ste na tio na le par ken en re ser va ten in Eu ro -
pa (ge sticht in 1932), ligt in het cen tra le de el van het Bia ło -
wie za wo ud, en is we rel dwijd be roemd van we ge het on ge rep -
te oer bos en de wi sent. Het aan tal vrij in het wild le ven de
wi sents, gro ot ste zo o gdie ren van Eu ro pa, be dra agt mo men te -
el me er dan 300 stuks.

Tot het park be ho ren dich te ge men gde wo ud ge bie den, die
zich ka rak te ri se ren do or de ver sche i den he id aan plan ten groei.
Ve el van de bo om so or ten be re i ken een ho og te die el ders in
Eu ro pa niet vo or komt. Het re ser va at he eft een bij zon der rij ke
fa u na. De ver sche i den he id van de plan ten so or ten creëert vo -
or tref fe lij ke om stan dig he den vo or de on twik ke ling van vo gels
en van zo o gdie ren als: wi sent, hert, wolf, lynx, be ver. Er ko -
men hier me er dan 120 vo gel so or ten vo or. Het wa ar de vol ste
de el van het park is on der stren ge besc her ming. Toe gang is
al le en mo ge lijk met een gids. Prach tig is ook de ro u te van de
ko nin gse i ken. Het Bia ło wie za na tio na le park is er kend do or
UNE SCO als „World Bios phe re Re ser ve” (MaB) en is te vens
ver meld op de lijst van We reld Cul tu ur Er fgoed – als eni ge na -
tu u rob ject in Po len. Ja ar lijks ko men on ge ve er 100,000 toe ri -
sten na ar het Bia lo wie za Wo ud. De me e sten on der hen vin den
over nach tingspla ats in het dorp Bia lo wie za dat he le ma al in ge -
steld is op het on tvan gen van bez oe kers en van de el ne mers
aan con gres sen en in cen ti ves. Het dorp ligt mid de nin het bos.

Białowieża woud

Białowieża woud



Zamość

Zamość was ontworpen om
de ko nin klij ke re si den tie van
Kra ków wa ar Jan Za mo y ski zo’n
he kel aan had te over scha du -
wen. Het he le pro ject, in clu sief
de con struc tie van de stad die
ook een mach tig ver de di -
gingsfort was, du ur de twin tig
ja ar (1580-1600). Vo or zijn gro -
ots plan nam Za mo y ski een Ita -
lia an se ar chi tect uit Pa dua, Ber -
nar do Mo ran do, on der de arm
die al le be lan grij ke ge bo u wen,
zo als het pa le is, het ar se na al,
de col le gia at skerk, het stad hu -
is en de bur ger hu i zen op de
markt zou ga an on twor pen. Za -
mość is een uniek ste de lijk en
ar chi tec tu ra al com plex, dat
dicht aan le unt bij het idee van ‘de per fec te stad’. Er wordt va ak na ar ver we zen als de Pa rel van de Re na is san ce om wil le van de
ge bo u wen van gro te scho on he id en hi sto risch be lang. Het cen tra le ple in van de ou de stad wordt ge do mi ne erd do or het im po san -
te stad hu is en de om rin gen de bur ger hu i zen met ar ca des. Som mi ge van deze, wa ar van de ei ge na ars Ar me en se ko op man nen wa -
ren, zijn rijk ge de co re erd. De mach ti ge ba si liek her bergt uit zon der lij ke kun stwer ken. Het Za mo y ski Pa le is en de Aca de mie heb -
ben do or de aan pas sin gen aan hun hu i di ge fun cties ve el van hun vo or ma li ge gran de ur ver lo ren. He el im pres sio nant zijn de
ver ster kin gen uit die tijd, op som mi ge pla at sen tot ze ven me ter dik, die het ou de stad sge de el te om rin gen. Toe ri sten ko men na -
ar Za mość om zijn hi sto risc he mo nu men ten, ru sti ge sfe er, cul tu re le eve ne men ten, kun stga le ri jen en ge zel li ge ac co mo da ties. Zijn
lo ca tie in Zu i do o ste lijk Po len, ver van de be lan grij kste toe ri stisc he roe tes, sta an ga rant vo or wa re rust en re la xa tie. De aan trek -
kin gskracht van de pla ats wordt nog ver gro ot do or het pit to re ske Roz to cze landschap, een ech te ‘pa rel van de na tu ur’, in dez el -
fde re gio. Niet ver van Za mość ligt Lub lin, een stad die be kend sta at om zijn ve le historische monumenten.

Het historisch centrum van Warszawa – Als een feniks verrezen uit de as...

De kleine middeleeuwse nederzetting Warschau ontwikkelde zich snel tot het in de veertiende eeuw zijn stadsrechten ver wierf.
In de vroe ge ze ven tien de ee uw werd het ka ste el in War schau de ze tel van ko ning Zyg munt III Wa za, die op dat mo ment de ho of -
dstad van het land ook ver pla at ste van Kra ków na ar War saw. Zo be gon de uit bre i ding van de stad bu i ten zijn ver de di gingsmu -

ren. In de Twe e de We rel do or log werd het oud -
ste ge de el te van de stad vol le dig ver nield. De
re con struc tie van de stad om vat te ver schil len -
de ja ren en de re con struc tie van het ko nin klijk
ka ste el be gon pas in 1971. Dan kzij de moe i -
te en het vak man schap van on ze ar chi tec ten en
on ze con ser va tors en de no di ge tijd kun nen toe -
ri sten van da ag het on der sche id niet me er ma -
ken tus sen frag men ten van de hi sto risc he ge -
bo u wen en de ge re con stru e er de.

Me er in for ma tie vindt u op
http://www.um.war sza wa.pl/en

Warszawa

Zamość
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Malbork, het grootste Middeleeuws kasteel
van Europa

Het kasteel van Malbork was de zetel van de Grote Meester
van de Teutoonse Orde. Het staat ingeschreven op de lijst van
Werelderfgoed van UNESCO. Het museum organiseert
openluchtevenementen en lichtshows, die de bezoeker
katapulteert in de sfeer van weleer. Er is ook een spectaculaire
collectie van amber (barnsteen) producten.

Meer informatie over het kasteel van Mabork vindt u op Zamek
Malbork.

Malbork

Malbork

Kra ków – Ma gisc he Stad

Kra kau wordt wel de pa rel in de Po ol se kro on ge noemd.
De fra a ie hi sto risc he stad ligt aan de oe ver van de ri vier
Wis la, de ko nin gin van de Po ol se ri vie ren. De bin nen stad
van Kra kau sta at als sinds 1978 op de We rel der fgoe dlijst
van de UNE SCO. Ja ar lijks on tvangt de stad tal lo ze bez oe -
kers va nu it de ge he le we reld. Kra kau is rijk aan hi sto risc -
he mo nu men ten: de gro te Marktple in, de Ko nin klij ke Weg,
de in go tisc he stijl ge bo uw de Bar ba kan, het Ko nin klij ke
Ka ste el Wa wel, de wijk Ka zi mierz en ve el, ve el me er.

Wie een wer ke lijk goed be eld van de stad wil krij gen,
en de unie ke sfe er tot zich wil la ten do or drin gen, he eft aan
een bez oek van één dag dan ook niet ge noeg. De bij zon -
de re uit stra ling van Kra kau he eft ar tie sten en schrij vers
geďnspi re erd, en ook bez oe kers wor den er do or be van gen.
Lo gisch dus dat ve len van hen te rug ke ren om Kra kau op -
nie uw te be le ven. Het rij ke cul tu re le le ven dra agt nog bij
tot de uit stra ling van de stad, net als het ge zel li ge ka rak -
ter van de stra at jes en kle i ne ple in tjes met re sta u ran tjes,
wa ar lo ka le de li ca tes sen wor den ge ser ve erd.Na ast een rij -
kdom aan gro te re en kle i ne re re sta u rants, kent Kra kau een ru i me ke u ze aan over nach tingsmo ge -
lij khe den, van com for ta be le ho tels tot sfe er vol le pen sions. Bo ven dien is de stad va nu it Ne der land
uit ste kend be re ik ba ar. Niet al le en Kra kau zelf, ma ar ook de di rec te om ge ving van de stad heb ben
bez oe kers ze er ve el te bie den Kra kau is dan ook een uit ste ken de uit val sba sis vo or fa sci ne ren de
da grips. Tot de be lan grij kste bez ien swa ar dig he den in de om ge ving be ho ren de zo ut mijn van Wie -
li czka, het vroe ger con cen tra tie kamp Ausc hwitz, Het Ta tra ge ber gte en Za ko pa ne, wel ‘de ho of -
dstad van de Ta tra’ ge noemd.

Kraków

Bron: http://www.polen.travel/nl-be/



Bron: http://www.polen.travel/nl-be/
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Ko mi sja Eu ro pej ska na ka za ła
sto so wa nie no we go czyn ni ka
w ukła dach kli ma ty za cji. Do -

tych czas sto so wa ny R134a bę dzie mu -
siał zo stać wy mie nio ny na HFO-
1234yf.

Prze pi sy dy rek ty wy 2006/40/WE we -
szły w ży cie 1 stycz nia 2013 ro ku i nie
do ty czą aut ho mo lo go wa nych do 31
grud nia 2012. Je śli sy tu a cja nie ule -
gnie zmia nie, od 2017 ro ku wszyst -
kie no we au ta bę dą mu sia ły być wy -
po sa żo ne w no wy pro dukt. No wa
dy rek ty wa bu dzi wie le kon tro wer sji
i spo wo do wa ła fa lę kry ty ki. 

W czym rzecz 
Ame ry kań skie kon cer ny che micz -

ne Du Pont oraz Ho ne y well opra co -
wa ły no wy HFO-1234yf – śro dek bar -
dziej ła god ny dla śro do wi ska (we dług
wskaź ni ka Glo bal War ming Po ten tial).
Oka za ło się, że bę dzie on mógł być
pro du ko wa ny tyl ko przez te dwa gi -
gan ty, co na tych miast spo wo do wa ło
skar gę eu ro pej skie go kon cer nu Ar -
ke ma któ ry chciał go pro du ko wać na
te re nie Eu ro py we dług włas nej tech -
no lo gii. Jed nak Ko mi sja Eu ro pej ska
na skar gę nie za re a go wa ła, co spo wo -
do wa ło ne ga tyw ną atmo s fe rę wo kół
spra wy. 

Wie le kon cer nów sa mo cho do wych
po sta no wi ło uży wać no wy pro dukt,
jed nak m. in. fir ma Da im ler prze pro -
wa dzi ła te sty zde rze nio we któ re wy -
ka za ły, że jest on środ kiem pal nym,
tok sycz nym, a na wet wy bu cho wym
w pew nych wa run kach. Ko mi sja Eu -
ro pej ska od rzu ci ła wnio sek Da im le ra
o opóź nie nie wpro wa dze nia na ry nek
HFO-1234yf ja ko środ ka chłod ni cze -
go twier dząc, iż jest on cał ko wi cie bez -
piecz ny i ma być sto so wa ny w każ dym
sa mo cho dzie sprze da wa nym na te re -
nie UE. Mi mo to, nie któ rzy nie miec -
cy pro du cen ci aut nie do sto so wa li się
do te go wy mo gu, któ ry obo wią zu je
już od po cząt ku te go ro ku. Właś nie
Da im ler cią gle z nim wal czy, dla te go
w no wym mer ce de sie krą ży sta ry
R134a. 

Bli żej o ne ga ty wach 
W przy pad ku po ża ru sa mo cho du,

no wy czyn nik jest po ten cjal nie nie -
bez piecz ny gdyż ule ga za pło no wi
w tem pe ra tu rze 405°C i mo że wy dzie -
lać tru ją cy flu o ro wo dór, któ ry w po -

łą cze niu z wo dą da je kwas flu o ro wo -
do ro wy. Ła two prze ni ka on przez skó -
rę do or ga niz mu czło wie ka gro żąc na -
wet śmier cią. Nie bez zna cze nia jest
też fakt, iż no wy śro dek jest wie lo -
krot nie droż szy od sto so wa ne go obec -
nie R134a. Po ana li zie wła ści wo ści fi -
zycz nych i che micz nych oka za ło się
też, że jest on mniej wy daj ny od sta -
re go i prze ło ży się to na wzrost zu ży -
cia pa li wa o ok. 5%. 

No we kosz ty 
Wszyst ko co wią że się z kli ma ty za -

cją bę dzie kie row ców kosz to wać. No -
we prze pi sy od po cząt ku 2013 ro ku
wpro wa dza ją obo wiąz ko we i oczy wi -
ście płat ne prze glą dy. Wła ści cie le kli -
ma ty zo wa nych sa mo cho dów bę dą mu -
sie li obo wiąz ko wo sta wiać się
w spe cja li stycz nych pun ktach, gdzie
zo sta nie spraw dzo na szczel ność i efek -
tyw ność in sta la cji, ale rów nież na stą -
pi wy mia na czyn ni ka chło dzą ce go. Dla

pro du cen tów aut sta no wi to nie ma ły
prob lem, gdyż ozna cza wpro wa dze nie
do dat ko wych prze glą dów. Pun kty ser -
wi so we sta ną przed ko niecz no ścią mo -
der ni za cji ni sko ciś nie nio wych sy ste mów
w sa mo cho dach (wę że i pa row ni ki),
a tak że bę dą po trze bo wać no wych
urzą dzeń do na peł nia nia ukła dów. 

No we kie run ki proe ko lo gicz nych
zmian w mo to ry za cji w Eu ro pie do ty -
czyć bę dą też po sia da czy uży wa nych
sa mo cho dów i ozna czać bę dą dla nich
do dat ko we, wy so kie kosz ty. 

Speł nia nie „eko lo gicz ne go obo wiąz -
ku oby wa te la” jest nie ła twe i kosz tow -
ne. Jak po to czą się lo sy no we go 
HFO-1234yf – po ży je my, zo ba czy my.
Jed nak wia do mo już, że za no we praw -
ne re gu la cje za pła cą prze de wszyst -
kim kie row cy. 

PPaa  wweełł  JJee  żżeeww  sskkii

Auto Club
O czym każ dy kie row ca wie dzieć po wi nien
czy li „eko lo gicz ny obo wią zek oby wa te la”
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DOM POLSKI
i

Amatorski
TEATR LALKOWY 

„ZŁOTY JEŻ”

zaprasza wszystkie dzieci 
na DWIE BAJKI

„CZARNY SMOK I STOKROTKI”
I

„MŁODY SU I BIAŁE KIMONO”
Spektakl odbędzie się w DOMU POLSKIM

Chaussée de Vleurgat 159, 1050 Ixelles.

29 WRZEŚNIA
2013 ROKU

O GODZINIE
15:00

Adam SnarskiPrzedstawiciel EWSPA
i opiekun grup w Brukseli
GSM: 0483 59. 76. 93
e-mail: ASnarski@ewspa.edu.pl
e-mail: bruksela@ewspa.edu.pl 

WSTĘP BEZPŁATNY
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.
REZERWACJA
OBOWIĄZKOWA.



Polonijne wiadomości sportowe
Piłka nożna

F.C.N.W. Polonia
Drużyna Mini-Minimen grająca w sezonie

2012/2013 w grupie C otrzymała dyplom 
„Fair Play”. 

GGrraattuulluujjeemmyy  ii  żżyycczzyymmyy  ddaallsszzyycchh  ssuukkcceessóóww..

Sezon 2013/2014 rozpoczyna się 15.09.2013. 
Trzy drużyny, które reprezentują nasz klub 
grają mecze wyjazdowe. 
KKaalleennddaarrzz  rroozzggrryywweekk  wwrrzzeessiieeńń::

SSbb  1144//0099//22001133
12:00, Mini Minimen C, groenenhoek – nieuw
polonia
10:00, Minimen B, simikos – nieuw polonia
14:45, Scholieren A, simikos – nieuw polonia
SSbb  2211//0099//22001133
09:30, Mini Minimen C noorse – nieuw polonia
11:30, Minimen B, deurne ob – nieuw polonia
13:30, Scholieren A, deurne ob – nieuw polonia
SSbb  2288//0099//22001133
10:00, Mini Minimen C, nieuw polonia – driehoek
11:00, Minimen B, nieuw polonia – xaco
12:30, Scholieren A, nieuw polonia – vdp
SSbb  0055//1100//22001133
12:15, Mini Minimen C, olve – nieuw polonia
13:30, Minimen B, nieuw stabroek – nieuw polonia
14:15, Scholieren A, oxaco – nieuw polonia
SSbb  1122//1100//22001133
10:00, Mini Minimen C, nieuw polonia – ossimi
11:00, Minimen B, nieuw polonia – olve
12:30, Scholieren A, nieuw polonia – k dien

Więcej informacji na
www.fcpoloniaantwerpen.be

Dnia 07.09.2013 
odbędzie się turniej piłki nożnej 
z okazji 50 lecia K.V.V. 

Nasz klub reprezentować będą drużyny:
Miniminimen oraz Minimen.

Informujemy również, że trenerem
bramkarzy w klubie F.C.N.W. Polonia 
jest pan Rafał Dudzik, były bramkarz Iglopolu
Dębica.

Klub F.C.N.W. Polonia składa najlepsze życzenia szybkiego powrotu do zdrowia 
panu Stanisławowi Lutyńskiemu.

Dziękujemy również za pomoc w prowadzeniu drużyny kadetów w sezonie 2012/2013.

Z poważaniem
Zarząd Klubu wraz z piłkarzami

Zapraszamy wszystkich chętnych w wieku od 6 
do 18 lat do wzięcia udziału w treningach. 

Adres boiska: Ruggeveldlaan 480, 2100 Deurne.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem

telefonu 0485 649 604 lub na
https://www.facebook.com/fcnwpolonia.antwerpen
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Siat ków ka

27 An twer pen
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Serdecznie zapraszamy wszystkich fanów siatkówki (i nie tylko) do kibicowania polonijnej drużynie  siatkarskiej
która rozpoczyna nowy sezon. 

W czasie ostatnich miesięcy, z powodzeniem braliśmy udział w licznych turniejach i plasowaliśmy się na czołowych
miejscach. Wydaje się więc, że ekipa jest gotowa na kolejne rozgrywki. 

Serdecznie zapraszamy na mecze jak i na treningi.
Więcej informacji na www.facebook.com/siatkowka.antwerpen 

oraz pod numerem telefonu 0485392241
LLiiggii  rroozzggrryywweekk  aammaattoorrsskkiieejj  
ssiiaattkkóówwkkii

1 – Zandhoven
2 – Niel
3 – Mechelen Coloma C
4 – Lint
5 – Mariakerke C
6 – 27 Antwerpen Wilrijk B
7 – Komart D
8 – Rumst B
9 – Mechelen Libertus 1

10 – Nijlen Centrum A
11 – Komart E
12 – Baasrode

PPoonniiżżeejj  pprrzzeeddssttaawwiiaammyy  tteerrmmiinnaarrzz  rroozzggrryywweekk  nnaa  nnaajjbblliiżżsszzee  kkiillkkaa  ttyyggooddnniiee

Mecze u siebie rozgrywane będą na sali 
Koningin Elisabethstraat 7-9, 2610 Wilrijk

0088//0099//22001133, Mariekerke C – 2277  AAnnttwweerrppeenn  WWiillrriijjkk  BB, godz.9:15
1155//0099//22001133, 2277  AAnnttwweerrppeenn  WWiillrriijjkk  BB – Komart D, godz. 10:30
2222//0099//22001133, Zandhoven – 2277  AAnnttwweerrppeenn  WWiillrriijjkk  BB, godz. 09:00
2299//0099//22001133, Komart E – 2277  AAnnttwweerrppeenn  WWiillrriijjkk  BB, godz 09:00
0066//1100//22001133, 2277  AAnnttwweerrppeenn  WWiillrriijjkk  BB – Mechelen Coloma C, godz.09:00
1133//1100//22001133, Mechelen Libertus 1 – 2277  AAnnttwweerrppeenn  WWiillrriijjkk  BB, godz. 09:15
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Wpo przed nim nu me rze
za czę liś my mó wić o tym,
jak ro dzi ce mo gą po móc

dziec ku cier pią ce mu na dys lek -
sję. Na sze roz wa ża nia za koń czy -
liś my my ślą, iż od po wied nie
przy go to wa nie miej sca pra cy
i po moc ogra ni czo na do od ra -
bia nia za dań do mo wych to za
ma ło, by sku tecz nie we sprzeć
na szą po cie chę. Co ma za tem
zro bić ro dzic, któ ry rze czy wi ście
chce po móc ma łe mu dys lek ty -
ko wi? Mu si prze de wszyst kim
po świę cić swój czas na sy ste ma -
tycz ne wy ko ny wa nie róż nych
czyn no ści: 

n uspraw nia ją cych czy ta nie
i za pa mię ty wa nie róż nych
in for ma cji;

n ulep sza ją cych po słu gi wa nie
się ję zy kiem w mo wie i piś -
mie; 

n bu du ją cych po zy tyw ną sa -
mo o ce nę;

-n mo ty wu ją cych do na u ki
i po ma ga ją cych prze zwy cię -
żać sy tu a cje trud ne, stre so -
gen ne.

Brzmi trud no i cza soch łon nie?
W ca le tak nie jest. Zo bacz cie po -
ni żej. 

Aby le piej czy tać 
i za pa mię ty wać 

Z re gu ły dzie ci cier pią ce na
dys lek sję nie lu bią czy tać. Dla -
cze go? Po pro stu nie przy no si
im to za do wo le nia. My, ja ko ro -
dzi ce, po win niś my za tem zro bić
coś, by lek tu ra wy da wa ła im się
przy jem niej sza i mniej nud na.
Tyl ko co... 

Mo że my za o pa trzyć do mo wą

bib lio te kę w spe cjal ne książ ki
przy go to wa ne dla osób dys lek -
tycz nych. Czym się one cha rak -
te ry zu ją? Prze de wszyst kim są
to książ ki dru ko wa ne wię kszą
niż nor mal nie czcion ką, zaś na
mar gi ne sach znaj du ją się w nich
wy jaś nio ne i zi lu stro wa ne trud -
niej sze wy ra zy uży te w tek ście.
Do dat ko wo, na koń cu roz dzia łu
od naj dzie my ze staw py tań i ćwi -
czeń, któ re usy ste ma ty zu ją prze -
czy ta ny ma te riał i spraw dza ją
je go zro zu mie ni e. 

Je że li sta wia my na tra dy cyj -
ną bib lio te czkę, naj prost szym
spo so bem, by zmo ty wo wać
dziec ko do czy ta nia, jest po zna -
nie włas nej po cie chy i jej za in -
te re so wań. Prze cież znacz nie
chęt niej za głę bi się ona w lek -
tu rze mó wią cej o czymś, co ją
in te re su je. Jed nak za chę ca nie
do czy ta nia war to roz po cząć ra -
czej od krót szych utwo rów niż
opa słych „ce gieł”. Na szej po cie -
sze pod rzuć my więc cie ka we
opo wia da nie, bro szur kę czy nie -
wiel ką ksią że czkę na da ny te -
mat. 

Mo że my tak że ku po wać dziec -
ku ko mik sy. Do się gnię cia po
nie za chę ci dys lek ty ka z pew no -
ścią nie wiel ka ilość tek stu, gra -
ficz ne przed sta wie nie hi sto rii
i szyb kie po su wa nie się do przo -
du ak cji. Uwa ga jed nak! Du ża
ilość ob raz ków i swo i sty układ
gra ficz ny mo że utrud niać sku -
pie nie się dziec ka na tre ści i mę -
czyć wzrok. Pa mię taj my o tym,
de cy du jąc się na ta ki spo sób za -
chę ca nia go do lek tu ry.

Nie za pom nij my tyl ko, że po
prze czy ta niu książ ki po win niś -
my po roz ma wiać z po cie chą
o tym, cze go do wie dzia ła się
w trak cie czy ta nia. Mo że my
rów nież po pro sić, aby dziec ko
nad a ło ty tu ły kil ku aka pi tom
prze czy ta ne go tek stu czy też za -
da ło do nich py ta nia lub do koń -
czy ło zda nia zgod nie z wy da -
rze nia mi w utwo rze (np.
Frag ment mó wi o dwóch dziew -
czyn kach... Miesz ka ły w...). Cie -
ka wym po my słem na pra ce
w do mu jest rów nież po pro sze -
nie o to, że by dziec ko na pi sa ło
plan wy da rzeń lub na ma lo wa ło
ilu stra cję do prze czy ta ne go

frag men tu. Dzię ki te go ty pu za -
da niom nie tyl ko spraw dzi my,
co na sza po cie cha za pa mię ta ła
z tek stu. 

By uspraw nić czy ta nie i za pa -
mię ty wa nie in for ma cji war to
tak że ćwi czyć z dziec kiem:

n czy ta nie tek stów pi sa nych
róż ną czcion ka;

n do bie ra nie od po wied nich
wy ra zów do za pre zen to wa -
nych ob raz ków;

n wska zy wa nie wy ra zów, któ -
re nie pa su ją w tek ście;

n wy szu ki wa nie wy ra zów (wy -
kre ślan ka wy ra zo wa).

Pa mięć mo że my do dat ko wo
ćwi czyć po przez zwy czaj ną grę
w edu ka cyj ne, stra te gicz ne i te
roz wi ja ją ce wy o braź nię. Do sko -
na łym przy kła dem ta kiej gry jest
sta re do bre „Me men to” czy „Głu -
chy te le fon”. War to rów nież się -
gnąć po puz zle, scrab ble, do mi -
no ob raz ko we, li te ro we lub
sy la bo we. W tej dzie dzi nie do -
sko na le spraw dza się rów nież
wspól ne roz wią zy wa nie re bu -
sów, krzy żó wek czy róż nych ła -
mig łó wek.

Aby le piej mó wić i pi sać
Nie któ re dzie ci cier pią ce na

dys lek sję ma ją osła bio ną zdol -
ność prze twa rza nia in for ma cji
ję zy ko wych. Ro dzi ce, ćwi cząc
z ni mi w do mu, mo gą po móc im
w tej ma te rii. Wy star czą pro ste
ćwi cze nia-za ba wy: 

n two rze nie ry mów do po da -
ne go wy ra zu;

n wy szu ka nie sło wa, któ re się
nie ry mu je w zbio rze;

n po da wa nie słów roz po czy -
na ją cych się na okre ślo ną li -
te rę (np. na osta t nią po da -
ne go wcześ niej wy ra zu);

n wy my śla nie słów, któ re koń -
czą się na osta t nią sy la bę

Chcąc pomóc
dyslektykowi,
rodzic musi
systematycznie
pracować
z nim
dodatkowo,
wykonując
różne
ćwiczenia

Jak ro dzi ce mo gą po móc 
dziec ku ma ją ce mu dys lek sję?
Część 2.



wy ra zu po da ne go wcześ niej przez
in ne go ucznia (wy ra zo we do mi -
no);

n two rze nie wy ra zów po krew nych
do wy ra zu po da ne go;

n two rze nie zdrob nień/zgru bień do
po da ne go wy ra zu;

n koń cze nie roz po czę tych zdań.
Wspom nia ne po wy żej ćwi cze nia to

je dy nie przy kła dy. Znaj dzie cie je,
wraz z in ny mi ćwi cze nia mi, w księ -
gar niach w książ kach przy go to wa -
nych spe cjal nie do pra cy z dzieć mi
z dys lek sją. Pa mię taj my jed nak, aby
ćw, icze nia te by ły cie ka we i nie dłu -
gie, bo szyb ko znu żą dziec ko. Do dat -
ko wo mu szą być od po wied nio do sto -
so wa ne do wie ku i zdol no ści dziec ka. 

Aby chciało się chcieć
Jak wia do mo, czę ste nie po wo dze nia

szkol ne dziec ka z dys lek sją znie chę -
ca ją je do na u ki. Po otrzy ma niu ko lej -
nej je dyn ki nie wie rzy ono we włas ne
moż li wo ści i nie chce się uczyć. Po co?
By do stać ko lej ną „pa łę”? Ro dzi ców
w tym gło wa, aby nie do pu ścić do ta -
kiej sy tu a cji i za dbać o to, by dziec ku
chcia ło się chcieć. Co to ozna cza
w prak ty ce? Po now nie wra ca my do
te go, że ro dzic po wi nien zna leźć to,

co dziec ko in te -
re su je, w czym
jest do bre W mo -
men cie znie chę -
ce nia i utra ty
wia ry w swo je si -
ły, wy star czy
przy pom nieć po -
cie sze je go moc -
ne stro ny. Od ra -
zu po czu je się
moc niej sze i le -
piej znie sie do -
świad czo ne nie -
po wo dze nie. 

W mo ty wo wa -
niu dziec ka do
sta rań prze de
wszyst kim waż -
ne jest do sto so -
wa nie prak ty ko -

wa nych w do mu ćwi czeń do je go
po trzeb. Nie wol no po cie sze da wać
za dań za pro stych – szyb ko ją znu dzą
ani za trud nych – znie chę cą ją je dy -
nie. Pa mię tać mu si my rów nież, że
w pra cy z dziec kiem dys lek tycz nym
po win niś my na gra dzać każ dy je go
wy si łek – na wet ten naj mniej szy (np.
na ry so wa nie ład ne go ry sun ku). Dzię -
ki te mu za chę ci my je do dal szych sta -
rań. Nie mu szą to być ja kieś wiel kie
na gro dy- wy star czy po chwa la słow -
na (:je stem dum ny
z cie bie”, „je steś
dziel ny”) czy nie -
wiel ki upo mi nek,
któ ry spra wi, że
po cie cha po czu je
się do ce nio na i coś
war ta.

Dzię ki tym pro -
stym spo so bom
pra ca w do mu bę -
dzie efek tyw niej -
sza i mil sza dla
oboj ga – ro dzi ca
i dziec ka. Prze cież
w życz li wej do mo -
wej atmo s fe rze
two ja po cie cha bę -
dzie wie dzia ła, że
jest ak cep to wa na
ta ka, ja ką jest.
Z te go po wo du po -
chwa li się suk ce sa -
mi, ale też po ża li
się, gdy spot ka ją
coś przy kre go. Co
za tym idzie? Świa -
do mość wspar cia
ze stro ny ro dzi -
ców, po czu cie bez -
pie czeń stwa i zna -
jo mość swo ich
moc nych stron po -
mo że jej od po wied -
nio za re a go wać
w trud nych dla

nie go sy tu a cjach, któ re na pot ka
w swo im ży ciu. Ja kie to zda rze nia?
Cho ciaż by nie po wo dze nia w szko le,
zwią za ne z gor szy mi niż ko le dzy oce -
nia ni. Na le ży więc za chę cać dziec ko
do roz mów o je go po raż kach i suk -
ce sach, da wać wspar cie oraz po czu -
cie bez pie czeń stwa i utwier dzać
w prze ko na niu, że trud no ści moż na
po ko nać cier pli wą i re gu lar ną pra cą. 

Tak jest! Nie ste ty, ob ja wów dys lek -
sji roz wo jo wej nie da się cał ko wi cie
wy e li mi no wać, jed nak moż na je
w znacz nej mie rze zre du ko wać. Jak?
Właś nie dzię ki wspom nia nej re gu lar -
nej, dłu go trwa łej pra cy z dziec kiem
w do mu,. Pra cy prze pro wa dza nej
w atmo s fe rze spo ko ju i ak cep ta cji. Im
wcześ niej roz pocz nie my ją, tym le piej.
Bę dzie ona efek tyw niej sza i lep sze wy -
ni ki osią gnie my. 

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

AAnnnnaa  JJaarroosszzeewwiicczz
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Wal ka z dziec kiem nie jad kiem
to prob lem sta ry jak świat. Nie
sma ku je mar chew ka, nie pa -

su je zie lo ny ko lor ogór ka ani czer wo -
ny po mi do ra. Rzod kiew ki są zbyt
okrąg łe, ka pu sta za du ża, a zie lo ny
gro szek za ma ły. 

Czy ist nie ją sku tecz ne spo so by aby
dzie ci od naj młod szych lat ja dły wa -
rzy wa, owo ce, ciem ny chleb i ry by?
Spe cja li ści twier dzą, że tak. 

Chip sy, sło dy cze i co la 
Kil ka lat te mu na u kow cy z Uni -

wersytetu Me dycz ne go w Bia łym sto -
ku prze a na li zo wa li od ży wia nie dwu
i trzy let nich dzie ci. Po nad 70 pro cent
z nich to gry ma szą ce nie jad ki, któ -
rym trud no „prze my cić” w po ży wie -
niu ja ką kol wiek na tu ral ną wi ta mi nę.
Je dzą chip sy, kra ker sy, sło dy cze po -
pi ja jąc naj czę ściej co ca co lą lub in ny -
mi ga zo wa ny mi na po ja mi. Cza sa mi
zda rza się, że zje dzą kot let scha bo wy
z fryt ka mi, ale już bez su ró wek. 

Z po zo ru nic nim nie do le ga. Roz -
wi ja ją się tak sa mo jak ich zdro wo od -
ży wia ją cy się ró wieś ni cy. Na u kow cy
alar mu ją jed nak, że to wszyst ko do
cza su, gdyż efek ty ta kie go od ży wia -
nia zo sta wia ją w or ga niz mie dziec ka
trwa ły, czę sto nie od wra cal ny ślad.
Nie do bo ry wi ta min, błon ni ka, cyn ku,
że la za, wap nia, stwa rza ją du żo wię -
ksze ry zy ko za cho ro wa nia na ra ka,
czy wy stą pie nia uda ru mó zgu. 

Ro dzi ce twier dzą, że są bez rad ni.
Część pe dia trów utwier dza ich w tym
prze ko na niu po wta rza jąc, że dziec ko
z te go nie je dze nia wy roś nie sa mo.
A jak wie my, sa mo się nic nie dzie je.
Licz ne na u ko we ba da nia do wo dzą, że
to właś nie ro dzi ce mo gą sku tecz nie
zmie nić na wy ki ży wie nio we swo ich
dzie ci, tyl ko trze ba w to wło żyć tro -
chę wy sił ku i jesz cze wię cej kon sek -
wen cji. 

Mat ka – ży wi ciel ka 
Die te ty cy już daw no udo wod ni li, że

pier wszy krok w kie run ku zdro we go
od ży wia nia się dzie ci mu szą uczy nić
mat ki w cią ży. Smak zje dzo nych po -
traw prze ni ka do mle ka mat ki do cie -
ra jąc rów nież do dziec ka. Dla te go dzie -
ci kar mio ne pier sią rza dziej ma ją
prob lem z ape ty tem, po nie waż przy -
zwy cza jo ne są do naj róż niej szych sma -
ków. 

Ame ry kań scy na u kow cy z Mo nell
Che mi cal Sen ses Cen ter prze pro wa -
dzi li cie ka wy eks pe ry ment. Po da wa -
li ko bie tom bę dą cym w osta t nich
trzech mie sią cach cią ży, przez okres
trzech ty god ni szklan kę so ku mar -

chwio we go dzien nie. Nato miast dru -
ga gru pa pań w ta kim sa mym okre -
sie cza su i z ta ką sa ma czę stot li wo -
ścią za miast so ku pi ła wo dę. Oka za ło
się, że kasz kę z mar chew ką o wie le
chęt niej i z wię kszym ape ty tem zja da -
ły dzie ci ma tek pi ją cych pod czas cią -
ży sok mar chwio wy. 

Od naj młod szych lat ży cia, wpro wa -
dza jąc do ja dłos pi su pier wsze owo ce
lub wa rzy wa, na le ży dziec ku ofe ro wać
jak naj wię cej róż no rod nych sma ków,
czy li do po wszech nie sto so wa nych ja -
błek, ba na nów, czy mar chew ki do da -
wać na przy kład kar czo chy czy so cze -
wi cę. 

Dziec ko – nie ja dek 
Jak że czę sto ro dzi ce spo ty ka ją się

z sy tu a cją w któ rej dziec ko nie chce
jeść, pła cze, od wra ca gło wę, wy plu wa
po ży wie nie, za ci ska usta. Co ro bić?
Uzbro ić się w cier pli wość i być kon -
sek wen tnym. 

Każ dy no wy pro dukt na le ży za o fe -
ro wać kil ka krot nie i nie zra żać się
jed nym nie po wo dze niem. Nie któ -
re dzie ci po trze bu ją o wie le wię -
cej cza su, aby prze ko nać się do
kon kret ne go sma ku. Czę sto
ro dzi ce „od pusz cza ją” so bie
już po pier wszej czy dru -
giej pró bie. Die te ty cy ra -
dzą da wać dziec ku ma łe
po rcje i pa mię tać, aby
atmo s fe ra to wa rzy szą ca
zja da niu po sił ków by ła po -
god na, bez stre sów i nie po -
trzeb ne go na pię cia. 

Ro dzi ce po win ni pa -
mię tać o jesz cze jed nej
bar dzo istot nej rze czy.
Nie wol no zmu szać
dzie ci do je dze nia.
Obie can ki w sty lu:
„jak wszyst ko
zjesz, to do sta -
niesz pre zent”
lub „zjedz
wszyst ko z ta -
le rzy ka, to pój -
dzie my na lo -
dy”, w re zul ta cie
nie da ją za mie -
rzo ne go skut ku.
Nie po win no się rów nież
uży wać gróźb w ro dza ju:
„nie odej dziesz od sto łu, do -
pó ki wszyst kie go nie zjesz”. 

Z prze pro wa dzo nych ba dań
jas no wy ni ka, że znacz na część
ro dzi ców ka że dziec ku zjeść
ca łą po rcję, cho ciaż ono da je
wy raź nie do zro zu mie nia, że
jest już naj e dzo ne. Ta kie po -

stę po wa nie mo że do pro wa dzić do bar -
dzo ne ga tyw nych emo cji to wa rzy szą -
cych dziec ku w trak cie po sił ków.
A stąd tyl ko je den krok do wy cho wa -
nia do mo we go nie jad ka. 

Kil ka lat te mu ame ry kań scy na u -
kow cy z Pen syl wa nii przez trzy mie -
sią ce pro wa dzi li eks pe ry ment. Gru pę
przed szko la ków po dzie li li na dwie czę -
ści. Dzie ci któ re zna laz ły się w pier -
wszej gru pie, przez ca ły czas trwa nia
eks pe ry men tu by ły na ma wia ne do je -
dze nia. Pod czas po sił ków bez przer -
wy sły sza ły: „pro szę zjeść ca łą zu pę”
i jak twier dzą ucze ni, to wy star czy ło
aby sku tecz nie znie chę cić ma lu chy do
je dze nia. Do cho dzi ło na wet do sy tu -
a cji, że na wi dok peł ne go ta le rza re -
a go wa ły one bar dzo ne ga tyw nie, czę -
sto wręcz hi ste rycz nie. Nato miast
dzie ci z dru giej gru py, któ rych nikt
nie zmu szał do je dze nia, o wie le chęt -
niej zja da ły po sił ki. 

Domowy niejadek
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Ja kie kol wiek na ka zy wa nie bądź
wmu sza nie dziec ku wa rzyw, owo ców
czy ryb, do pro wa dza w kon sek wen cji
do sy tu a cji, że po wyż sze pro duk ty ko -
ja rzą mu się bar dzo ne ga tyw nie. 

Do bre ra dy 
Jak więc po win ni po stę po wać ro dzi -

ce aby dzie ci chęt nie ja dły zdro we pro -
duk ty? Prze de wszyst kim nie po da -
wać do po sił ków słod kich na po jów,
tyl ko wo dę. Bo wiem wszel ki słod ko -
ści za war te w na po jach po wo du ją, że
na tu ral ny smak wa rzyw czy owo ców
wy da je się bar dziej kwaś ny i ostry niż
jest w rze czy wi sto ści. 

Od po wied nie pro duk ty le piej po da -
wać na du żym ta le rzu, bo z du żych ta -
le rzy zja da my wię cej niż z ma łych. Na -
le ży za dbać, aby wa rzy wa czy owo ce
le żą ce na ta le rzu by ły jak naj bar dziej
ko lo ro we, co sprzy ja zja da niu wię kszej
po rcji. Słod kie na po je naj le piej po da -
wać w wy so kich, ciem nych szklan -
kach, po nie waż dziec ko wy pi je z niej
mniej niż z ni skich i sze ro kich. 

Ogrom ne zna cze nie ma spo sób przy -
rzą dza nia po sił ków, ich od po wied nie
do pra wie nie i atrak cyj ny wy gląd. Wa -

rzy wa mo gą być po kro jo ne w cie ka -
we kształ ty lub uło żo ne w cie ka we ob -
raz ki. 

Dzie ci ob ser wu ją swo ich ro dzi ców bar -
dzo uważ nie i prze jmu ją od nich du żo
na wy ków. Je że li więc do ro śli nie ma ją
przy zwy cza je nia zdro we go od ży wia nia,
z pew no ścią nie bę dą go mia ły rów nież
dzie ci. Ma luch wi dząc, że ta ta krzy wi się
na wi dok su rów ki za pa mię ta to i z pew -
no ścią po stą pi tak jak oj ciec. 

Do brym spo so bem za chę ce nia dzie -
ci do zdro we go od ży wia nia się, jest
wspól ne przy go to wy wa nie po sił ków
jak i ich do stęp ność. Owo ce za wsze
po win ny być w za się gu rę ki aby dziec -
ko je zja da ło kie dy tyl ko ma ocho tę,
nato miast sło dy cze czy chip sy le piej
scho wać głę bo ko w szaf ce. 

Psy cho lo go wie od kry li, że w prze -
ko na niu dziec ka do zje dze nia cze goś
mo że po móc od po wied nie je go na zwa -
nie. Mar chew ko wa bre ja smęt nie spo -
glą da ją ca z ta le rza nie na stra ja ape -
tycz nie, moż na więc nad ać jej ja kąś
na zwę, naj le piej ko ja rzą cą się dziec -
ku z je go ulu bio ną kre sków ką, za baw -
ką czy grą. Cie ka wie na zwa ne po -
tra wy moż na po da wać w bar dzo ko -

lo ro wych na czy niach. Na przy kład
czer wo ne po mi do ry w zie lo nej mi secz -
ce na żół tym ta le rzy ku. Dzie ci uwiel -
bia ją grę ko lo rów. 

Wa rzy wa, owo ce, ry by czy ciem ne
pie czy wo z ziar na mi są do sko na łym
źró dłem wi ta min i mi ne ra łów. Po ma -
ga ją w cho ro bach ser ca, w wal ce z oty -
ło ścią, za po bie ga ją wie lu cho ro bom
w tym no wo two rom. Je że li chce my
aby na sze dzie ci od naj młod szych lat
z przy jem no ścią ja dły zdro we po sił ki,
za cznij my od zmia ny włas nej po sta -
wy. Prze stań my mó wić o ich war to -
ściach zdro wot nych, ale sa mi za cz-
nij my się zdro wo od ży wiać da jąc przy -
kład na szym po cie chom. 

„Mam ocho tę zjeść owo ce”, brzmi
zu peł nie ina czej niż „mu szę zjeść”.

SSyyll  wwiiaa  JJaa  wwoorr  sskkaa
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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 
 

 

 



Antwerpia po polsku     wrzesień 201346



Wa rzyw ne na leś ni czki 
z na dzie niem ka la fio ro wym
Skład ni ki dla 4 osób
l 500g ka la fio ra
l 100g se ra Brie (w Car re fo ur po 2,00 euro za 200g) 
l 50g świe że go szpi na ku
l 100g mą ki (naj le piej peł no ziar ni stej)
l Oli wa do sma że nia
l Ły że czka po sie ka ne go ko per ku 
l Estra gon (dra gon)
l 300ml chu de go mle ka (ma ge re melk)
l Pieprz
l 200ml śmie ta ny so jo wej (so ja ro om do stęp na np. w Car re fo ur za 0,79 euro) 

Przy go to wa nie 
1. Naj pierw przy go tuj farsz. Go tuj ka la fior 10 mi nut tak by po zo stał twar da wy. Od staw go do osty gnię cia i zmik -

suj ze śmie ta ną so jo wą oraz se rem brie. Przy praw ko per kiem, pie przem i odro bi ną so li. 
2. Umyj i wy susz szpi nak (np. w czy stej ścier ce) i po sie kaj na du że ka wał ki. 
3. Zrób cia sto na na leś ni czki. Wy mie szaj mą kę, jaj ka i szpi nak z mle kiem. Przy praw estra go nem, pie przem i odro -

bi ną so li. Zmik suj wszyst ko blen de rem tak, by cia sto zy ska ło zie lo ny ko lor, a ka wa łe czki szpi na ku wciąż by ły
wi docz ne. 

4. Roz grzej do brze pa tel nię, wlej na nią łyż kę oli wy i usmaż 16 ma łych lub 8 wię kszych na leś ni czków. 
5. Po sma ruj na leś ni czki far szem i zwiń je w ru lo ni ki. Przed po da niem pod grzej na leś ni ki w pie kar ni ku lub w mi -

kro fa lów ce. 
SMACZ NE GO! 

Prze pis zo stał za czer pnię ty z książ ki ku char skiej „Do nder dag Veg gie dag” wy daw nic twa Stan da ard Uit ge ve rij. Au to rzy: Mi ki Du e rinck i Kri stin Le y ba ert. 

Za le ty wa rzyw nych na leś ni czków 
Ukry te w nim są szpi nak i ka la fior.

Za nim się obej rzysz Two je na wet naj -
wy bred niej sze dzie cia ki spa ła szu ją ta -
lerz pe łen wa rzyw. 

Ka la fior jest bo ga ty w wi ta mi nę C
i K oraz w kwas fo lio wy, po trzeb ne
mię dzy in ny mi do wzmoc nie nia ukła -
du od por no ścio we go dziec ka. Szpi nak
to bo ga te źró dło że la za. Wy pij do po -
sił ku np. sok po ma rań czo wy. Jest bo -
ga ty w wi ta mi nę C, któ ra po pra wia
przy swa jal ność że la za za war te go
w pro duk tach ro ślin nych. 

Dla cze go jeść je tyl ko od cza -
su do cza su? 

Ide al ny ciep ły po si łek wy glą da tak:
l 1/2 ta le rza = wa rzy wa 
l 1/4 ta le rza = ziem nia ki/peł no ziar ni -

sty ma ka ron/peł no ziar ni sty ku skus
itd... 

l 100g mię sa = Twój or ga nizm naj -
bar dziej ucie szy się z chu de go mię sa

Na sze na leś ni czki nie są ide al nym
po sił kiem, po nie waż za bu rzo ne są
w nim te pro por cje. Wbrew po zo rom
nie cho dzi mi o brak mię sa. Nie jest
ono nie zbęd ne w zdro wej die cie je śli
zo sta nie od po wied nio za stą pio ne przez
pro duk ty ro ślin ne. 

Wa dą na leś ni czków jest to, że pod czas
sma że nia wchło ną du żo tłusz czu (do ob -
ia du za le ca się max.1 łyż kę sto ło wą ole -
ju ro ślin ne go na oso bę). Po za tym je śli
uży jesz bia łej mą ki, po wo du jesz, że na -

leś ni czki są uboż sze w błon nik po trzeb -
ny m.in. do po praw ne go fun kcjo no wa -
nia je lit. Pa mię taj, nie roz go tuj ka la fio -
ra, by za cho wać w nim jak naj wię cej
war to ści od żyw czych. 

Jak gotować warzywa?
11..  ZZIIEEMMNNIIAAKKII
Najpierw zagotuj wodę. Dopiero potem obierz ziemniaki
i wrzuć je do gotującej się wody. Dzięki temu nie wypłuczesz
z nich ogromnych zasobów witaminy C.
22..  WWOODDAA
Warzywa nie muszą być całkiem zanurzone w wodzie, by się
dobrze ugotowały. Sekretem jest szczelna pokrywka. Dzięki
niej niezanurzona część warzyw ugotuje
się na parze. Przetestuj tę metodę,
a znajdziesz najlepsze rozwiązanie dla
siebie.
3. Im mniej wody użyjesz, tym mniejsza
utrata witamin!

Warzywa dla Twojego niejadka
Wypróbuj tego sprytnego przepisu. Zielone naleśniczki są kompromisem między porcją warzyw i ulubioną przekąską

większości dzieci
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JJoo  aann  nnaa  CCzzeerr  nniiaakk  
ZZddrroo  wwee..ooddzzyy  wwiiaa  nniiee..bbee@@ggmmaa  iill..ccoomm  



Miejsce 
na Twoją reklamę

KONTAKT:

antwerpiapopolsku@gmail.com
tel. 0489/823 803 
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Nad cho dzi je sień i wię kszość
z nas nie ma po my słu na to, jak
naj le piej wy ko rzy stać tę po rę

ro ku. 
Naj ła twiej oczy wi ście spę dzić ją

w do mu, sie dząc przed te le wi zo rem
i opy cha jąc się nie zdro wym je dze niem
lub na rze ka jąc na prze ciw no ści lo su.
To naj strasz niej sza z op cji, któ rej
z pew no ścią Pań stwu nie po le cam. 

Na to miej sce chcę pod su nąć in ny,
zde cy do wa nie bar dziej ko rzyst ny po -
mysł.

Je sie nią, za miast za sta na wiać się
nad sen sem swo je go ist nie nia i szu -
kać w ota cza ją cym nas świe cie wszyst -
kie go co naj gor sze, war to zre ge ne-
 ro wać swój or ga nizm po let nich wo -
ja żach oraz wzmoc nić go przed nad -
cho dzą cą zi mą. 

Po pier wsze trze ba wyjść z do mu,
aby kie ru jąc się jed ną z za sad pro gra -
mu HALT (hun gry, an gry, lon ley, ti -
red – wię cej w in ter ne cie – po le cam)
nie pozostać zbyt długo w samotności,
po nie waż sprzy ja to po pa da niu w je -
sien ną za du mę. Wyjdź na spa cer, kup
ki je do nor dic wal king, za cznij bie -
gać! Wyjdź z do mu! To do sko na ła oka -
zja nie tyl ko do wzmoc nie nia swo je -
go or ga niz mu, po pra wy kon dy cji
i wi tal no ści, ale rów nież do po zna nia
cie ka wych lu dzi. Nie trze ba ni ko mu
tłu ma czyć, że w gru pie jest ła twiej
i we se lej w każ dej sy tu a cji. 

Spa cer i bie gi są wspa nia łym spo -
so bem na ak tyw ny wy po czy nek je sie -
nią, w szcze gól no ści dla po cząt -
ku ją cych. W Bel gii ma my do
te go świet ne wa run ki, do -
o ko ła roi się od par ków
i ście żek ro we ro wych, z re -
gu ły zlo ka li zo wa nych w cie ka wych
miej scach, czę sto na zna czo nych przez
hi sto rię. Pod czas je sien nych wy praw
te go ty pu, z ła two ścią i przy jem no ścią
za dba my o na sze płu ca i ser ce. Je że li
uda nam się spa ce ro wać re gu lar nie,
stop nio wo i po wo li bę dzie my oswa jać
swój or ga nizm ze zmie nia ją cy mi się
wa run ka mi atmo s fe rycz ny mi pa nu ją -
cy mi na dwo rze, dzię ki cze mu uod -
por ni my się na zmia ny tem pe ra tu ry
i opa dy. Do na szych spa ce rów mo że -
my do łą czyć wyj ścia do la su. Ob co wa -
nie z przy ro dą do dat ko wo uspo ka ja
i re lak su je, mi kro kli mat la su jest do -
sko na ły dla na szych płuc i skó ry.

Ro wer, ro wer, ro wer! Po le cam
w każ dą po go dę, po rę ro ku, po pro -

stu na każ dy dzień. Ma ło któ re z do -
stęp nych przy rzą dów do ćwi czeń, an -
ga żu je tak wie le mięś ni. Sa mo chód
pro szę zo sta wić w do mu, bądź my eko -
lo gicz ni, eko no micz ni i no wo cześ ni!
Ro wer nie wy ma ga czę ste go ser wi so -
wa nia, tan ko wa nia, dzi siaj moż na ku -
pić do brej kla sy ro wer miej ski za na -
praw dę sym bo licz ną ce nę. Ja zda na
ro we rze po ma ga po pra wić kon dy cję
i sa mo po czu cie. Da je moż li wość za -
dba nia o sie bie i oto cze nie. 

Ko lej ną for mą re kre a cji, do sko na łą
na je sien ne dni, jest ba sen. Jed no ra -
zo wy bi let wstę pu na miej skie ba sen
w An twer pii to uwa ga: trzy eu ro! Tre -
ning na ba se nie na wet raz w ty god -
niu, czy li wy da tek 3 eu ro na ty dzień,
mo że wy e li mi no wać bó le krę go słu pa,
na sze prob le my ze sta wa mi i ukła dem
kost nym. Pły wa nie od cią ża sta wy, po -

pra wia kon dy cję i uro dę.
Dla zde ter mi no wa nych i po -

szu ku ją cych in nych form ak tyw -
no ści osób fit ness klub!

Spo ty kam w klu bie oso by w każ -
dym wie ku, pro szę więc nie za sła niać
się ilo ścią prze ży tych dni, tyl ko za ło -
żyć spor to wy strój i śmia ło ru szyć
wraz z in ny mi w kie run ku tzw. si łow -
ni.

Sam je stem klien tem jed ne go z klu -
bów fit ness. Po cząt ko wo za in te re so -

wa ny by łem głów nie kul tu ry sty ką,
kie dy jed nak za pła ci łem za rocz ny kar -
net, oka za ło się, że mo gę ko rzy stać ze
wszyst kie go co ofe ru ją, z za jęć ru cho -
wych i wspar cia pro fe sjo na li stów w za -
kre sie od ży wia nia i tre nin gów. Bez
chwi li za sta no wie nia za ku pi łem iden -
tycz ny kar net żo nie i od tej po ry
wspól nie cho dzi my na za ję cia ru cho -
we, bież nię, czy po pro stu „po ma chać”
cię żar ka mi. To zbli ży ło nas do sie bie
jesz cze bar dziej, a do te go po pra wi ło
pew ność sie bie i sa mo po czu cie każ -
de go z osob na. Po le cam mał żeń stwom
w każ dym wie ku, po le cam sa mot nym,
po le cam każ de mu. 

Je sie nią pa mię taj my tak że o od po -
wied niej die cie. Ba da nia spe cja li stów
do wo dzą, że naj le piej jeść zgod nie
z po ra mi ro ku, te pro duk ty, któ re
w da nym okre sie da je nam na tu ra. Je -
sień to po ra ro ku ob fi ta w wa rzy wa
i owo ce, w tym cza sie są one ta nie i do -
star cza ją po trzeb nych nam skład ni -
ków – wi ta min, kwa sów ome ga, i mi -
kroe le men tów. Jedz my zbo ża, da ją
nam spo ro ener gii i po bu dza ją or -
ga nizm do re ge ne ra cji. 

Je sie nią za dbaj my o swój układ
po kar mo wy. Uzu peł nij my die tę
o żu ra wi nę, któ ra ma zba wien ne
wła ści wo ści dla ca łe go or ga niz mu. 

Nie za po mi naj my o roz wo ju in -
te lek tu al nym! Ten jest w ży ciu
rów nie waż ny jak ak tyw ność fi -
zycz na, da je spo ro sa tys fak cji,
zwię ksza po ziom pew no ści sie -
bie.

Do dam, że sport po pra wia
spraw ność na sze go mó zgu, dla -
te go war to łą czyć te dwie for -
my pro gre su.

Trzy mam kciu ki za wszyst -
kich czy tel ni ków, któ rzy zde -
cy do wa li się spró bo wać. 

Pa mię taj cie! „Naj trud niej -
szy pier wszy krok, za nim in -
nych zro bisz sto”…ja do tek -
stu pio sen ki do dam od
sie bie … z ła two ścią, przy -
jem no ścią, uśmie chem na
twa rzy i sa tys fak cją.

TToommaasszz  GGrrzzyybboowwsskkii

W ra zie ja kich kol wiek py tań, słu żę
Pań stwu po mo cą w za kre sie roz wo ju
oso bi ste go, ma i le pro szę kie ro wać na
adres to masz grzy bow ski@o2.pl

Je sień przed na mi 
– nie siedź w do mu, spędź ją ak tyw nie, 
za dbaj o sie bie 
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Za pom nia na To ra
W bib lio te ce bo loń skie go uni -

wersytetu od na le zio ny zo stał naj star -
szy na świe cie za cho wa ny w ca ło ści
zwój to ry. Przez kil ka wie ków le żał
on w ar chi wach ja ko do ku ment o ma -
łym zna cze niu hi sto rycz nym, po nie -
waż któ ryś z ba da czy po mył ko wo
stwier dził, że po cho dzi z XVII wie ku.
Do pie ro nie daw no je den z wło skich
eks per tów od krył, że ten kon kret ny
eg zem plarz ma po nad osiem wie ków. 

Hi sto rycz ny zwój ma 36 me trów dłu -
go ści, 64 cen ty me try wy so ko ści i jest
naj star szym na świe cie kom plet nym
eg zem pla rzem. Na u kow cy zwra ca ją
uwa gę na związ ki łą czą ce To rę z Bo -
lo nią, bo wiem w wy mo wie he braj skiej
na zwa te go mia sta ozna cza „to tam
miesz ka Pan”. Nie ste ty, do chwi li
obec nej nie uda ło się usta lić w ja ki
spo sób od na le zio ny zwój zna lazł się
w Bo lo nii. 

Cuch ną ce za wo dy
Chiń ski biz nes men Jin Ze ngim zor -

ga ni zo wał za wo dy w za nu rza niu się
w miej sco wej rze ce. Ufun do wał też na -
gro dę w wy so ko ści 200 ty się cy ju a nów
(oko ło 30 ty się cy do la rów), ale chęt -
nych brak. Mo że dla te go, że za pro sił
do kon kur su przed sta wi cie li władz
mia sta, któ rzy na dwa dzie ścia mi nut
ma ją za nu rzyć się we wspom nia nej rze -
ce. No tab le za nu rzyć się nie chcą, bo
wo dę za tru wa ją miej sco we za kła dy
obu wia. I cho ciaż szef lo kal ne go wy -
dzia łu śro do wi ska twier dzi, że wo da
jest czy sta, wejść do niej nie za mie rza.
Miesz kań cy mia sta uwa ża ją, że ich rze -
ka to cuch ną ce ście ki i ki bi cu ją biz nes -
me no wi w je go po czy na niach. 

Do chwi li obec nej brak in for ma cji,
czy któ ryś z przed sta wi cie li miej sco -
wych władz zde cy do wał się wejść do
wo dy i zgar nąć na gro dę. 

Wła dza po pa da w ob łęd
Na szczę ście nie u nas, tyl ko w Wiel -

kiej Bry ta nii. Jak ogól nie wia do mo,
rzą dze nie jest wy jąt ko wo cięż ką i od -
po wie dzial ną pra cą. An giel scy po li ty -
cy co raz czę ściej cier pią na de pre sję
i po pa da ją w sta ny lę ko we. Dla te go
człon ko wie Iz by Gmin bę dą mie li swo -
ją włas ną po rad nię psy chia trycz ną
w Pa ła cu West min ster skim. Bę dą tam
mo gli spo koj nie, z da le ka od swo ich
wy bor ców, sko rzy stać z po mo cy spe -
cja li stów, uko ić zszar ga ne ner wy
i pod nieść mo ra le. 

Bez wzglę du na kosz ty jest to ini -
cja ty wa jak naj bar dziej god na po chwa -

ły. Prze cież że by lu dziom ży ło się le -
piej, wła dza mu si być zdro wa i od stre -
so wa na.

Wam pi rza ku ra cja
Ucze ni z Iz ra e la wspól nie z wło ski -

mi ko le ga mi po fa chu wy na le źli spo -
sób na zwal cza nie ły si ny. Twier dzą,
że ły sie ją cy męż czyź ni ma ją szan se na
od zy ska nie utra co nej, buj nej czu pry -
ny je że li tyl ko zde cy du ją się na tak
zwa ną „wam pi rzą ku ra cję”. Po le ga
ona na wstrzy ki wa niu w po zba wio ną
wło sów skó rę czasz ki roz two ru otrzy -
ma ne go z włas nej krwi. Tłu ma cząc to
bar dziej na u ko wo – te ra pia po le ga na
po bie ra niu krwi pa cjen ta i po zy ski -
wa niu z niej oso cza bo ga top łyt ko we -
go (PRP), któ re po sia da wy jąt ko we
wła ści wo ści re ge ne ra cyj ne. Na ra zie
do dys po zy cji ewen tu al nych za in te re -
so wa nych są se rie za strzy ków, ale
ucze ni już pra cu ją nad stwo rze niem
kre mu o ta kich sa mych wła ści wo -
ściach. 

Nie wia do mo tyl ko jak bę dzie się ów
krem na zy wał, bo z wam pi ra mi nie
bę dzie się już ko ja rzył tak jed noz nacz -
nie. 

Ro bot w południowo ko re ań skim
wy da niu 

Po łud nio wo ko re ań ska Agen cja In -
for ma ty ki ma za miar sfi nan so wać bu -
do wę hu ma no i da prze zna czo ne go ja -
ko opie ku na dla osób star szych.
Wpraw dzie nie bę dzie śpie wał i tań -
czył, ale przy pom ni o za ży wa niu le -
ków, pod nie sie upusz czo ny przez czło -
wie ka przed miot, a w ra zie po trze by
wez wie każ dą po moc. A na de ser, czy -
li na do bra noc, za mie ni się we dług ży -
cze nia w dmu cha ną la lę w wer sji dla
pań lub pa nów. 

Brzmi obie cu ją co, ale nie ste ty na
pier wsze eg zem pla rze te go cu du tech -
ni ki południo ko re ań scy eme ry ci mu -
szą po cze kać aż do 2020 ro ku. A do
te go cza su sa mi mu szą pa mię tać o za -
ży wa niu le ków lub pro sić in nych o po -
moc w roz wią zaniu naj mniej sze go na -
wet prob le mu. 

Pod ryw na gi ta rę 
Na u kow cy zmie rzy li się ze zna nym

na ca łym świe cie po wie dze niem, że
„mu zy ka ła go dzi oby cza je”. Oka za ło
się, że ła go dzi, a do te go zmięk cza ko -
bie ce ser ca. W ja ki spo sób do te go do -
szli? Wy sła li mło de go czło wie ka na
tak zwa ny pod ryw z gi ta rą prze wie -

szo ną przez ra mię. Ten za gad nął sto
ko biet i aż od trzy dzie stu otrzy mał nu -
mer te le fo nu. Kie dy za miast gi ta ry no -
sił na ra mie niu płó cien ną tor bę, na
kon takt te le fo nicz ny uda ło mu się na -
mó wić za led wie dzie sięć pań ze stu.
Ucze ni po wtó rzy li ten sam ma newr
na Fa ce bo o ku, gdzie znacz nie bar dziej
przy padł paniom do gu stu gi ta rzy sta. 

Nie ste ty ta sztu czka nie uda ła się
w przy pad ku ko bie ty z gi ta rą i nikt
nie wie dla cze go. 

Spo sób na wy go dę 
Chiń scy pro du cen ci wpro wa dzi li do

sprze da ży sztucz ne brzu chy z si li ko -
nu dzię ki któ rym moż na ła two uda -
wać ko bie tę w cią ży. Swój pro dukt re -
kla mu ją w na stę pu ją cy spo sób: „Ma cie
już dość pod ró żo wa nia na sto ją co w za -
tło czo nych po ja zdach trans por tu pu -
blicz ne go? Znaj dzie się na to ra da”. 

Sztucz ne brzu chy cie szą się du żym
za in te re so wa niem klien tek któ re no -
szą je nie tyl ko po to, że by móc wy -
god niej pod ró żo wać. Rów nie waż nym
po wo dem za ku pu te go pro duk tu jest
chęć ukry cia przed oto cze niem fak tu
bez płod no ści i sy mu lo wa nia cią ży aż
do mo men tu do ko na nia adop cji.
W skle pach in ter ne to wych jest moż -
li wość na by cia atrap sy mu lu ją cych
róż ne stop nie za a wan so wa nia cią ży. 

Czy w związ ku ze zwię kszo ną ilo -
ścią ko biet z brzusz kiem kom fort pod -
ró żo wa nia w Chi nach uległ zmia nie,
nie ma jesz cze żad nych da nych.

OOpprraa  ccoo  wwaa  łłaa::  KKaa  rroo  llii  nnaa  TToomm  cczzaakk

Ciekawostki
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Chcesz nauczyć się pływać? 
Czuć się w wodzie bezpiecznie?

Aktywnie spędzić wolny czas
jednocześnie poprawiając swoją

kondycję fizyczną? 

Jeżeli tak, zapraszamy na kursy
pływania z Be Wave!

Zapewniamy profesjonalizm i życzliwą pełną
wzajemnego szacunku atmosferę. 

ZZaappiissyy  ii ssppoottkkaanniiee organizacyjne odbędzie
się 1133..0099..22001133  oo ggooddzz..  1188..3300  

na Lange Leemstraat 350, 
w siedzibie gazety „Antwerpia po polsku”



Kra dzie ży naj wię kszych dzieł sztu -
ki do ko nu ją na ogół wy spe cja li -
zo wa ne gru py prze stęp cze. Ale

by wa ły i ta kie „sko ki”, któ re mog ły się
udać na sku tek ab sur dal nych wręcz nie -
do cią gnięć ze stro ny ochro ny mu ze ów
czy ga le rii w któ rych się znaj do wa ły,
jak rów nież bra ku od po wied nie go za -
bez pie cze nia i wa dli we go sy ste mu alar -
mo we go. 

Oto przy kła dy naj bar dziej spek ta ku -
lar nych kra dzie ży dzieł sztu ki. 
Bo ston 

By ła to bez wąt pie nia naj wię ksza do
tej po ry kra dzież. Zło dzie je wy nie śli
z Isa bel la Ste wart Gar dner Mu se um ar -
cy dzie ła war te ni mniej ni wię cej tyl ko
500 mi lio nów do la rów. 

18 mar ca 1990 ro ku o go dzi nie 1:24
dwóch zło dziei w mun du rach po li cji na -
cis nę ło dzwo nek do drzwi mu ze um. Po -
in for mo wa li straż ni ka, że mu szą spraw -
dzić nie po ko ją ce ha ła sy do bie ga ją ce
z dzie dziń ca i wesz li do bu dyn ku. Oka -
za ło się, że po nad 2.500 ty sią ca cen -
nych, mu ze al nych zbio rów pil no wa ło
za led wie dwóch ochro nia rzy. Obaj zo -
sta li przy ku ci kaj dan ka mi do ka lo ry fe -
rów i za kle jo no im usta taś mą. Zło dzie -
je za bra li tyl ko ob ra zy ma lo wa ne na
płót nie al bo wy star cza ją co ma łe aby
zmie ścić je pod pa chą i przez ni ko go nie
za trzy my wa ni opu ści li bu dy nek. 
Wy nie śli mię dzy in ny mi trzy ob ra zy
Rem bran dta, płót na Mo ne ta, De ga sa,
chiń ski pu char i zwień cze nie fla gi na -
po le oń skiej. 

Kra dzież w mu ze um zo sta ła na gra na
na twar dym dys ku kom pu te ra, ale zło -
dzie je bez prob le mu wła ma li się do nie -
za bez pie czo ne go po miesz cze nia ochro -
ny i za bra li wszyst ko co mog ło po li cję
na pro wa dzić na ich ślad. Do dnia dzi -
siej sze go dzie ła z bo stoń skie go mu ze -
um nie zo sta ły od na le zio ne.

Os lo 
W2004 ro ku zMu ze um Mun cha wsto -

li cy Nor we gii skra dzio no dwa ob ra zy Ed -
var da Mun cha „Krzyk” i „Ma don na”. We -
dług re la cji świad ków, pra cow ni ków
i usta leń po li cji, kra dzie ży do ko na ło
trzech uzbro jo nych męż czyzn. Je den
z nich ster ro ry zo wał per so nel pi sto le -
tem, dwaj po zo sta li zdję li ze ścian ob ra -
zy. Na stęp nie wszy scy wsie dli do sa mo -
cho du i od je cha li. Do ko na nie kra dzie ży,
gdy w mu ze um by ło peł no zwie dza ją -
cych, oka za ło się dzie cin nie ła twe. Płót -
na nie by ły w ogó le za bez pie czo ne, „wy -
star czy ło szar pnąć za ra mę ob ra zu, urwać
drut na któ rym wi siał i wy nieść”. War -
tość „Krzy ku” eks per ci osza co wa li na po -
nad 70 mi lio nów do la rów. Dzie ło uda ło
się od zy skać do pie ro w 2006 ro ku, nie -
ste ty by ło w du żym stop niu znisz czo ne. 

Do kra dzie ży innego płót na za ty tu ło -
wa ne go „Krzyk” (Munch stwo rzył czte -
ry ob ra zy pod ta kim sa mym ty tu łem)
do szło dzie sięć lat wcześ niej, rów nież
w Nor we gii. 12 lu te go 1994 ro ku,
w dniu roz po czę cia Zi mo wych Igrzysk
Olim pij skich w nor we skim Lil le ham -
mer, czte rech zło dziei bez prob le mu wła -
ma ło się do na ro do wej Ga le rii w Os lo.
Wła my wa cze za bra li ob raz, a na je go
miej scu po wie si li kar tkę o na stę pu ją cej
tre ści: „Dzię ki za sła bą ochro nę”. Skra -
dzio ny ob raz w do brym sta nie uda ło się
od zy skać trzy mie sią ce póź niej.
Pa ryż 

By ła to bez wąt pie nia naj słyn niej sza
kra dzież XIX wie ku. 

23 sierp nia 1911 ro ku, pa ry ski dzien -
nik „Le Ma tin” za mie ścił na pier wszej
stro nie tekst za ty tu ło wa ny: „Nie wy o -
bra żal ne! >>Gio con da<< znik nę ła z Lu -
wru”. Pa ry ska po li cja na tych miast po -
sła ła na miej sce kra dzie ży naj lep szych
śled czych ale po mi mo wy sił ków, po li -
cjan ci zna le źli je dy nie ra mę w któ rą
opra wio na by ła „Mo na Li sa”. Po spraw -
dze niu środ ków bez pie czeń stwa oka za -
ło się, że Luwr jest miej scem z któ re go
moż na wy nieść pra wie wszyst ko. Nie
by ło od po wied nich za bez pie czeń iochro -
ny, a sy ste my alar mo we po zo sta wia ły
wie le do ży cze nia. Mi ja ły ty god nie imie -
sią ce a po ob ra zie ślad za gi nął.

10 grud nia 1913 ro ku, u wło skie go
han dla rza dzie ła mi sztu ki zja wił się nie -
ja ki Le o nar do Vin cen zo twier dząc, że
go tów jest od sprze dać „Mo na Li sę” za
pół mi lio na li rów któ re muś z wło skich
mu ze ów. Do dał, że ukradł Gio con dę,
aby wró ci ła do Włoch gdzie jest jej miej -
sce. Han dlarz oczy wi ście za wia do mił
po li cję, któ ra aresz to wa ła zło dzie ja. Oka -
za ło się, że na praw dę na zy wa się Vin -
cen zo Pe rug gia, z za wo du jest szkla -
rzem i od 1908 ro ku pra co wał wLu wrze
przy opra wie ob ra zów. Ze znał, że ni gdy
nie pla no wał kra dzie ży, ale kie dy zo ba -
czył że dzie ła ge nial ne go wło skie go ma -
la rza nikt nie pil nu je, po pro stu zdjął je
ze ścia ny i wy jął ma lo wi dło z ra my.

„Mo na Li sa” po now nie za wi sła w Lu -
wrze 30 grud nia te go sa me go ro ku i od -
tąd jest wy jąt ko wo pil nie strze żo na. Vin -
cen zo Pe rug gia sąd po trak to wał
ła god nie ska zu jąc go je dy nie na czter -
na ście mie się cy wię zie nia, z cze go od -
sie dział tyl ko część. Przez wło ską opi -
nię pu blicz ną uzna ny zo stał za bo ha te ra. 
Ko lo nia 

W grud niu 2010 ro ku, czter dzie ści
dzieł świa to we go ma lar stwa i rzeź by
zo sta ło skra dzio nych w Ko lo nii w Niem -
czech. Co cie ka we, zło dzie je za bra li je
ra zem z cię ża rów ką, któ ra je prze wo -
zi ła.

Kra dzież mia ła miej sce po za koń cze -
niu wy sta wy na któ rej po ka za no ob ra -
zy, rzeź by, szki ce i ry sun ki na le żą ce do
oś miu hisz pań skich ga le rii. By ły wśród
nich dzie ła Pab la Pi cas sa i rzeź by Fer -
nan da Bo te ro. Po za koń cze niu eks po -
zy cji za pa ko wa no je do cię ża rów ki i zam -
knię to wga ra żu fir my prze wo zo wej. Jak
się po tem oka za ło, otwar cie zam ków
i wy jazd z ga ra żu za ję ło zło dzie jom oko -
ło trzech mi nut, bo w sta cyj ce po zo sta -
wio no klu czy ki. War tość skra dzio nych
dzieł osza co wa no na oko ło 2 mi lio ny
700 ty się cy eu ro. 
Ate ny 

Ko lej na spek ta ku lar na kra dzież dzieł
sztu ki mia ła miej sce w Gre cji. 

9 stycz nia 2012 ro ku z Ga le rii Na ro -
do wej w Ate nach zło dzie je wy nie śli ob -
raz „Gło wa ko bie ty” Pab la Pi cas sa
i „Młyn” Pie ta Mon dria na, oraz wło ski
szkic z XVII wie ku. Ak cja by ła sta ran -
nie za pla no wa na i trwa ła tyl ko sie dem
mi nut. 

Po przed nie go dnia wie czo rem, zło -
dzie je kil ka krot nie uru cha mia li alarm
wmu ze um, aby wten spo sób uśpić czuj -
ność ochro ny. I rze czy wi ście, za któ -
rymś ra zem straż ni cy nie za re a go wa li
pra wi dło wo. Kie dy po oś miu go dzi nach
wła my wa cze wesz li do mu ze um, nie mie -
li żad nych prob le mów aby wy jąć płót -
na z ram. Straż nik zo ba czył tyl ko ple cy
ucie ka ją ce go zło dzie ja. Co cie ka we, ra -
bu sie wy ko rzy sta li osta t ni mo ment na
ten skok gdyż po czą wszy od na stęp ne -
go dnia, mu ze um mia ło zo stać zam knię -
te aby uspraw nić sy stem ochro ny. Sa -
mo tyl ko dzie ło Pi cas sa war te by ło co
naj mniej kil ka set ty się cy eu ro. 
Man che ster 

W 2003 ro ku z Whi tworth Gal le ry
wMan che ste rze zo sta ły skra dzio ne trzy
ob ra zy Pab la Pi cas sa. Wszyst kie pra ce
war te oko ło czte rech mi lio nów fun tów
od na le zio no na stęp ne go dnia wpu blicz -
nej to a le cie. Do ob ra zów zo sta ła do łą -
czo na no tat ka o tre ści: „In ten cją nie by -
ła kra dzież, tyl ko uświa do mie nie
wa dli wej ochro ny w mu ze um”. Nie któ -
re z prac ucier pia ły pod czas tej kra dzie -
ży, ale dzię ki szyb kiej in ter wen cji kon -
ser wa to rów w krót kim cza sie wró ci ły
na swo je miej sce w ga le rii. 

Oka zu je się, że kra dzie że dzieł sztu -
ki są w prze stęp czym świat ku bar dzo
op ła cal nym in te re sem i dro gą do szyb -
kie go i ła twe go za rob ku. Ca ły do wcip
po le ga na tym, że część z nich w ogó le
nie mia ła by miej sca, gdy by nie nie zro -
zu mia le, wręcz ab sur dal ne za nied ba nia
służb och ra nia ją cych mu zea i ga le rie,
oraz nie fra sob li wość ich dy rek to rów. 

MMaall  wwii  nnaa  KKoo  mmyysszz

Kącik absurdu
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Wsa mym środ ku la ta, pe wien je -
go mość za gad nął mnie w de -
li kat nej spra wie i ja ko ar gu -

men tu użył sfor mu ło wa nia: bądź że pan
czło wie kiem! Ja ko że by ło aku rat go -
rą co i na niu an se by łem ra czej opor -
ny, więc ów ktoś w mig otrzy mał to,
o co tak re zo lut nie po pro sił. Na wet mi
nie po dzię ko wał, lecz zde cy do wa nie
chwiej nym kro kiem ru szył do po bli -
skiej ław ki na któ rej od po czy wa ło 
to wa rzy stwo chło dząc się ja kimś na po -
jem ukry tym w pa pie ro wych to reb kach. 

Do pie ro wie czo rem (po wie trze sta ło
wmiej scu i da lej uda wa ło przy jaz ne śro -
do wi sko), przy pom nia łem so bie tę scen -
kę. 

Je stem jak naj da lej od od no sze nia się
do sy tu a cji wspom nia ne go męż czyz ny.
Cho dzi mi tyl ko iwy łącz nie o sło wa „być
czło wie kiem”. 

Ten ter min, bez li toś nie nad u ży wa ny
po dob nie jak wie le in nych, za pro wa dził
mnie te go wie czo ru do świa ta roz my -
ślań (uprzej mie za pra szam) w któ rym
czu ję się dość swo bod nie, bo nikt mi
w pół sło wa nie wpa da. Ta ki kom fort
mo że spo wo do wać na głe prze sko ki wro -
zu mo wa niu, ale dzię ki te mu się nie nu -
dzę bo cze ka na mnie nie wia do ma: „co
też zno wu przy jdzie mi do gło wy”. Je -
śli już je steś my przy czło wie czeń stwie,
war to przy pom nieć so bie wcześ niej szy
okres te go wiel ce za szczyt ne go dla nas
sta nu. 

Czę sto, kie dy by wa my świad ka mi
włas nych ata wi stycz nych od ru chów czy
za cho wań, wra ca my na mo men cik do
sta nów daw nych. Je śli bo wiem ktoś ma
ocho tę wy tar gać ko goś za wło sy, tak
na praw dę pod świa do mie chce go po -
zba wić tej – już, al bo jesz cze nie – roz -
czoch ra nej ochro ny czasz ki (np. przed
pro mie nia mi słoń ca), co gro zi na ra że -
niem na szwank mó zgu. 

Czło wiek już daw no z wło sów uczy -
nił zna czą cy ele ment swo je go wi ze run -
ku za po mi na jąc o ich pier wot nym prze -
zna cze niu. Po dob nie jest z rę ka mi,
któ rych prze zna cze niem głów nie by ło
wło że nie do prze past nej ja my gę bo wej
po ży wie nia, a wcześ niej włas no ręcz ne
je go zdo by cie. Obec nie, de li kat nie wkła -
da my ma łe kę ski do ust któ rych ob ję -
tość znacz nie się zmniej szy ła, a paz nok -
cie ma my mniej czy bar dziej za dba ne.
Kie dyś mog ło to ozna czać brak szpo -
nów, czy li mniej szą spraw ność a tak że
mar niej szą atrak cyj ność dla ów czes -
nych roz czoch ra nych dam lub pa nów.
Te raz, je śli ktoś cho dzi ca ły mi dnia mi
z rę ko ma w kie sze niach ozna cza to, iż
nie są mu po trzeb ne do zdo by wa nia po -

ży wie nia ani środ ków na nie. Kie dy spo -
ra dycz nie je wy jmu je, to tyl ko aby nie -
dba łym ru chem za nieść to do ust włas -
nych to, co mu los ze słał. U za ra nia
dzie jów by ło to ra czej nie do po my śle -
nia. 

Ty le o fun kcjach wy bra nych skła do -
wych czło wie ka, któ re – tak jak wszyst -
kie – z za ło że nia słu żą na sze mu mó zgo -
wi. No gi prze no szą nasz dum ny oś ro dek
in te li gen cji z miej sca na miej sce, resz -
ta (ca ły or ga nizm) słu ży nie ty le do wy -
glą da nia i spra wia nia wra że nia, ile do
od ży wia nia i ochro ny isto ty na sze go
czło wie czeń stwa, któ re wg utar tej opi -
nii kry je się w mó zgu, z czym na chwi -
lę obec ną dys ku to wać nie ma co. 

Pa trząc na prze cięt ne go współ czes -
ne go czło wie ka aż wie rzyć się nie chce,
że ewo lu cja na pier wszym miej scu sta -
wia ła fun kcjo nal ność tej mi ster nej kon -
struk cji. Te raz bar dziej in te re su je nas
wy gląd ze wnętrz ny i czę sto mał po wa -
nie (sic!) te go co wy my ślo no, abyś my
wy glą da li ina czej niż rok te mu o tej sa -
mej po rze. Wy star czy wspom nieć o bu -
tach na ob ca sach, cze go ewo lu cja nie
prze wi dzia ła i cze go skut ki od czu wa -
my nie raz. 

Trud no oprzeć się wra że niu (i wca le
nie przez obu wie), że już daw no prze -
sta liś my pa trzeć na sie bie na wza jem jak
na dru gie go czło wie ka. Przy kład? Niech
ktoś spró bu je wyjść mię dzy lu dzi w ta -
kim sta nie, w ja kim wy glą da za raz po
wyj ściu z le go wi ska. Ni by jest się czło -
wie kiem jak zwy kle, ale re ak cja oto cze -
nia bę dzie te mu prze czyć i co do 
czło wie czeń stwa mo gą za ist nieć wąt pli -
wo ści. Nikt do na szej du szy za glą dać
nie ze chce (by wa ją wy jąt ki), za to wy -
gląd ze wnętrz ny sta no wi ona szym czło -
wie czeń stwie bar dziej niż to, co isto tą
czło wie czeń stwa jest. Jak tu roz poz nać
czło wie ka ukry te go za swo im wy glą -
dem ze wnętrz nym? By li i są lu dzie, któ -
rzy bez li to ści grze bią się wna szym wnę -
trzu i Fre ud wca le nie był w tym je dy ny.
Zna ny psy cho a na li tyk Carl Gu stav Jung
ra czył był przy wa lić nam ta kim sfor mu -
ło wa niem. „Czło wie kiem rzą dzą trzy
pod sta wo we si ły: głód, strach i seks”.
Twier dził, że wszyst kie na sze dzia ła nia
są mo ty wo wa ne wy pad ko wą tych trzech
czyn ni ków. Ja kie kol wiek dzia ła nie pod -
dać głęb szej ana li zie, w koń cu – a ra -
czej na po cząt ku – ujaw nią się te bar -
dzo prze cież pier wot ne si ły. O kur czę!
Wo bec te go ile w nas jest czło wie czeń -
stwa a ile hm... Pó ki co, le piej nie wy -
cho dzić mię dzy lu dzi bę dąc roz czoch ra -
nym. 

Tak więc pio -
ni za cję – pro ces
w któ rym mał po lud
sta wał na dwie no gi
i na bie rał cech uwa ża nych
dziś za ludz kie – ma my już
daw no za so bą. Ale pio ni za cję w wy -
mia rze „sta wa nia się w peł ni czło wie -
kiem” trud no uwa żać za pro ces za koń -
czo ny i jest nam tym da lej, im głę biej
isto tę rze czy po jmu je my. 

Ja kie jest ży cie, każ dy na ten te mat
wie swo je i prze ra biał już róż ni cę po -
mię dzy bra niem a otrzy my wa niem. Wy -
o braź my so bie stan w któ rym nie mu -
si my o nic za bie gać, je steś my w peł ni
zdro wi, wszyst kie ra chun ki ma my za -
pła co ne na 77 lat z gó ry i „róż ne ta kie
te”. Praw da, że wte dy o wie le ła twiej by -
ło by się czło wie kiem? Na pier wszy rzut
oka – owszem. Je śli ko goś nie ze żar ła -
by nu da, miał by peł ne po le do wy ka za -
nia się swo im czło wie czeń stwem przed
sa mym so bą i in ny mi. Jest jed nak wie -
le przy kła dów na bar dzo róż ne skut ki
ta kie go sta nu rze czy no i trud no o ta ki
kom fort. Dla te go cią gle mu si my za wie -
rać ko lej ne kom pro mi sy z sa mym so bą
i in ny mi, bo wszyst ko jest dy na micz ne
i ża den wy pra co wa ny wpo cie czo ła stan
rze czy nie jest „na za wsze”. Ta ki nasz
los. Dla uła twie nia bo ry ka nia się, moż -
na na pom knąć tu taj sta rą sen ten cję.
Martw się wte dy, kie dy jest do brze, anie
kie dy już jest źle. Mam tu taj na my śli
zbyt przed wczes ne odej ście od pier wot -
nej czuj no ści wo bec dra pież ni ków. Wej -
ście na drze wo włas ne go kom for tu, bez -
pie czeń stwa nie za pew nia, bo za wsze
mo że za wiać nie spo dzie wa ny a gwał -
tow ny wiatr zmian, co da je nam oka zje
do kształ to wa nia cha rak ter ków i sta -
wa nia się lep szy mi. Tu taj moż na wi dzieć
sens na sze go by to wa nia pod słoń cem,
czy li czło wie czeń stwa właś nie. A że by
nie co ostu dzić pew ne ten den cje war to
tu wspom nieć, że „py cha kro czy dum -
nie przed klę ską”. 

Swo ją dro gą, do pie ro póź niej do tarł
do mnie sens słów „bądź że pan czło wie -
kiem”. Prze cież ten ktoś dał mi do zro -
zu mie nia, że wda nej chwi li czło wie kiem
dla nie go nie by łem i sta łem się nim do -
pie ro po speł nie niu je go proś by.

Wy pa da koń czyć tę krót ką wy cie czkę
po cias nym świat ku mo ich my śló wek,
gdyż na głęb sze wo dy te go te ma tu, za -
pusz czać się za mia ru nie mam. Ale czy
ja wiem, co mi przy jdzie do gło wy? Bo
prze cież ja tyl ko tak... o by le czym. 

MMii  cchhaałł  NNoo  wwaacc  kkii

Słowo o byle czym
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PAR RIL LA DA AR GEN TI NA
(STE AK HO U SE) 
– PO CZUJ SIĘ 
JAK PRAW DZI WY GA U CZO!

Pier wsze z miejsc któ re od wie dzi -
łem, to ar gen tyń ska re sta u ra cja zlo -
ka li zo wa na w sa mym cen trum An -
twer pii, ser wu ją ca cha rak te ry stycz ne
dla kuch ni po łud nio wej i cen tral nej
Ame ry ki, przy go to wy wa ne w tra dy -
cyj ny spo sób, ste ki z gril la. Aby przy -
bli żyć Pań stwu kli mat te go miej sca,
kil ka pod sta wo wych in for ma cji na te -
mat Ar gen ty ny. 

To kraj po łud nio wo a me ry kań ski, ze
sto li cą w Bu e nos Ai res, za miesz ka ny
przez oko ło 42 mi lio ny osób. Z Ar gen -
ty ny po cho dzi obec nie urzę du ją cy pa -
pież Fran ci szek (w la tach 1998-2013
pry mas te go kra ju). Ję zy kiem urzę -
do wym jest hisz pań ski. Dla nas Po la -
ków, naj waż niej szą in for ma cją do ty -
czą cą ar gen tyń skiej hi sto rii jest fakt,

że wie lu na szych ro da ków bra ło udział
w bu do wa niu pań stwa Ar gen ty na,
wal czy ło i gi nę ło za je go nie po dleg -
łość. Do dnia dzi siej sze go miesz ka tam
spo ro Po la ków i po tom ków pier -
wszych pol skich osad ni ków. W do wód
uzna nia, co ro ku ós me go czer wca or -
ga ni zo wa ny jest „Dzień Pol skie go
Osad ni ka”. W trak cie tej im pre zy od -
by wa się wie le uro czy sto ści, jak rów -
nież im prez kul tu ral nych. 

Na ro do wą chlu bą Ar gen ty ny jest
nie tyl ko do sko na ła re pre zen ta cja pił -
ki noż nej, ale rów nież „Ga u czos” – pa -
ste rze by dła, pra cu ją cy na pam pach
i gór skich te re nach (ga u czos sier ra).
Wie lu z nich jest po tom ka mi pol skich
ro dzin. Ga u czo – to ar gen tyń ski od -
po wied nik śred nio wiecz nych ry ce rzy
– dum ni, wol ni i szla chet ni. Do per -
fek cji opa no wa li sztu kę ja zdy kon nej,
ze swych po pi sów ujeż dża nia ko nia
sły ną na ca łym świe cie. Jak do tąd sły -
sza łem tyl ko o jed nej ko bie cie ga u -
czos.

Par ril la da Ar gen ti na jest ar gen tyń -
ską sztu ką gril lo wa nia, a wła ści wie
sztu ką przy go to wy wa nia do sko na łych
ste ków wo ło wych z gril la, któ rej twór -
ca mi i mi strza mi są rów nież ga u czos.
Ta jem ni cę par ril la dy zna z pew no ścią
rów nież wła ści ciel re sta u ra cji „Par ril -
la da Ar gen ti na” pan San dro Ba ruch. 

Z Ar gen ty ny, a do kład nie z pro win -
cji Men do za (za głę bie win nic Ame ry ki
Po łud nio wej) w 1980 ro ku przy le ciał
do Am ster da mu, skąd trzy la ta póź niej
wy je chał do An -
twer pii i wraz ze
wspól ni ka mi za -
ło żył re sta u ra cję,
któ rą pro wa dzi aż
do dziś. Jest to 
biz nes ro dzin ny,
wspól ni ka mi San -
dro są je go bra cia.
Re sta u ra cja znaj -
du je się przy uli cy
An nes sen sstrat
29, jest do sko na le

Re sta u ra cje An twer pii 
– Ku li nar na pod róż do o ko ła świa ta
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Wszyst kich czy tel ni ków mie sięcz ni ka „An twer pia po pol sku” chciał bym za pro sić do lek tu ry no we go cy klu przy -
bli ża ją ce go re sta u ra cje z róż nych stron świa ta znaj du ją ce się w An twer pii.

Bę dzie to wy pra wa, pod czas któ rej wska żę miej sca, gdzie war to wy brać się na ob iad czy ko la cje, opi szę cha rak te -
ry stycz ne po tra wy dla kuch ni da ne go re gio nu, czy kra ju na świe cie, po sta ram się przed sta wić in for ma cje, dzię ki
któ rym kul tu ra i oby cza je lu dzi in nych na ro do wo ści, któ rych spo ty ka my tu taj na co dzień, od kry ją swo je ta jem ni -
ce. 

Je stem pe wien, że po lek tu rze te go cy klu, ła twiej bę dzie moż na zro zu mieć men tal ność da nej kul tu ry, za u wa żyć łą -
czą ce po do bień stwa i za pom nieć o nie i stot nych róż ni cach na ro do wo ścio wych. 

Opi szę rów nież po krót ce hi sto rię lu dzi, któ rych spot kam w od wie dza nych miej scach. Jak zdą ży łem się już prze -
ko nać w pier wszych kil ku re sta u ra cjach w któ rych by łem, każ dy ma coś cie ka we go do opo wie dze nia. Nie pow ta rzal -
ny kli mat, sma ki, za pa chy i na pot ka ne oso by, wszyst ko to po sta ram się Pań stwu opi sać naj le piej jak po tra fię.

SSeerr  ddeecczz  nniiee  zzaa  pprraa  sszzaamm  ddoo  lleekk  ttuu  rryy..



wi docz na i przy cią ga uwa gę. Kie dy po -
dej dzie się bli żej, przez szy bę wi dać, jak
ku charz przy go to wu je po tra wy z rusz -
tu inie spo sób się oprzeć, po pro stu trze -
ba spró bo wać. Po dob nie zro bi łem i ja.

Po wej ściu do lo ka lu, zo sta łem przy -
wi ta ny przez jed ne go z kel ne rów. Pier -
wsze co po czu łem to za pach gril lo wa -
ne go mię sa oraz świe żo otwar te go wi na.
Ta mie szan ka spo tę go wa ła po czu cie
gło du i już nie mog łem się do cze kać
kie dy spró bu ję tu tej sze go je dze nia.
Usia dłem przy jed nym z drew nia nych
sto łów, na ła wie ob i tej kro wią skó rą,
a świat ło lamp wy ko na nych z by czej
skó ry two rzy ło ciep ły kli mat. 

Na ścia nach pa miąt ki San dro Ba ru -
cha przy wie zio ne z ro dzi mej Ar gen ty -
ny: róż ne go ro dza ju przed mio ty co -
dzien ne go użyt ku Ga u czo: las so, tyk wy,
ka pe lu sze, a tak że zdję cia i ry sun ki.
Spe cy ficz ny kli mat te go miej sca, to tak -
że ar gen tyń ska mu zy ka, mię dzy in ny -
mi słyn ne ar gen tyń skie tan go.

W me nu zna laz łem ste ki wo ło we
w róż nym wy da niu i z róż ny mi do dat -
ka mi, ba ra ni nę i fi le ty z kur cza ka.
Wszyst ko przy go to wy wa ne na wiel kim,
sta lo wym gril lu. 

W kar cie win, ory gi nal ne wi na ar gen -
tyń skie i chi lij skie. Za mó wi łem kla sycz -
ne go ste ka z fryt ka mi i sa łat ką i wkrót -
ce na sto le wy lą do wa ła spo ra po rcja,
świet ne go je dze nia. Mię so na praw dę
do brze przy go to wa ne, wszyst ko świe -
że i smacz ne. Nie bo w gę bie, w peł ni za -
spo ko i łem uczu cie gło du. Po po sił ku
przy wo ła łem kel ne ra i po pro si łem oroz -
mo wę z wła ści cie lem. Lek ko prze stra -
szo ny kel ner, pod szedł do męż czyz ny
sie dzą ce go przy sto li ku obok ba ru. 

Po chwi li po ja wił się San dro, przed -
sta wił się, ja po pro si łem oroz mo wę, wy -
jaś ni łem po wód swo jej nie za po wie dzia -
nej wi zy ty. Bez za sta no wie nia zgo dził się
opo wie dzieć mi o„Par ril la da Ar gen ti na”.

Do wie dzia łem się, że w re sta u ra cji
po da je się wy łącz nie mię so ra sy Black
An gus, jest to jed na z 80 mi lio nów do -
stęp nych na ryn ku ras wo łu. Wy róż nia
ją fakt, że zwie rzę ta tej ra sy kar mio ne
są wy łącz nie na tu ral nym po ży wie niem,
efek tem te go jest wy śmie ni ty smak ste -
ków. Mię so spro wa dza się do re sta u ra -
cji z Ar gen ty ny. 

Ste ki nie wy ma ga ją wcześ niej szej ob -
rób ki w po sta ci ma ry na ty itd., sa me
w so bie ma ją do sko na ły smak, wy star -
czy szczyp ta pie przu, so li i odro bi na
ziół. Ta jem ni cą sma ku, jest spo sób ho -
do wli zwie rząt we wła ści wych wa run -
kach i od po wied nio do bra ne, na tu ral -
ne po ży wie nie. 

Do każ dej po rcji do łą czo ny jest ze -
staw czte rech so sów. Do te go pie czo ne
ziem nia ki i wa rzy wa z gril la, ewen tu -
al nie świe ża sa łat ka. Do sko na le kom -
po nu je się z tym lam pka świet ne go ar -
gen tyń skie go wi na. 

Nic wię cej nie trze ba aby klient wy -
szedł w peł ni usa tys fak cjo no wa ny. Je -
stem pe wien, że ze sta wie nia któ re moż -
na tu taj za mó wić, przy pad ną do gu stu
Po la kom, to kon kret na kuch nia, po -
dob na do pol skiej. 

Wła ści ciel po le ca wszyst kim od wie -
dza ją cym „wi no mie sią ca” w atrak cyj -
nej ce nie, sierp nio wym prze bo jem by -
ła orzeź wia ją ca San gria, po da wa na
z mie szan ką świe żych owo ców. 

Mo że my też za mó wić, cha rak te ry -
stycz ny dla ob sza ru Po łud nio wej Ame -
ry ki, do da ją cy ener gii na pój ga u czos
„yer ba ma te” po da wa ny w spe cjal nym
na czy niu tzw. „tyk wie”. Do brze spraw -
dza się ja ko „do da tek” do roz mo wy (wy -
pró bo wa łem, po le cam).

Ob słu ga lo ka lu, mi ła i pro fe sjo nal na.
Bez prob le mu moż na po ro zu mieć się
w ję zy ku an giel skim, ni der lan dzkim.
Wszy scy roz ma wia ją tak że po hisz pań -
sku. Wła ści ciel ob słu gu je go ści, oso bi -
ście czu wa nad wszyst kim i w ra zie ja -
kich kol wiek py tań jest do Pań stwa
dys po zy cji. Na cie ka wej roz mo wie, spę -
dzi łem z nim po nad go dzi nę. Oka za ło
się, że Pol ska i Ar gen ty na ma ją za so -
bą wspól ną hi sto rię, wie le nas łą czy,
choć kra je od da lo ne są od sie bie o ty -
sią ce ki lo me trów. 

Roz ma wia liś my o kuch ni, tra dy cjach,
men tal no ści lu dzi. Cie szę się, że wy bra -
łem aku rat tę re sta u ra cję ja ko pier wszą,
po nie waż spot ka łem wy jąt ko wą oso bę,
usły sza łem cie ka wą hi sto rię i spę dzi -
łem mi ło czas w nie za pom nia nym miej -
scu. 

Po le cam wszyst kim ja ko obo wiąz ko -
wy punkt ku li nar nej pod ró ży po An -
twer pii.

W ra zie py tań i ko men ta rzy, e-ma i le
pro szę kie ro wać na adres: to masz grzy -
bow ski@o2.pl

Zdjęcia wykorzystane do artykułu są autorstwa Tomasza
Grzybowskiego.
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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

Zupa krem z kalafiora
Składniki: l średniej wielkości kalafior l małe jabłko l jedna łyżka mąki
l jedna łyżka masła l jedna szklanka mleka l dwie łyżeczki chrzanu (może być
świeży lub ze słoiczka) l dwie łyżeczki curry l sól, biały pieprz do smaku
l szczypta cukru 

Przyrządzanie: 
Kalafior dobrze oczyścić, opłukać, podzielić na małe różyczki, włożyć do garnka

i za lać lek ko oso lo ną wo dą aby był cał ko wi cie za kry ty. Za go to wać, na stęp nie po wo li
go to wać na ma łym ogniu oko ło 20 mi nut. Ugo to wa ny ka la fior prze ło żyć na sit ko i od -
są czyć. Roz mik so wać ze szklan ką mle ka i szklan ką wy wa ru. 

Mą kę za gnieść z łyż ką ma sła i ufor mo wać ma łą kul kę. Wrzu cić ją do zu py i po wo -
li mie szać tak dłu go, aż kul ka się roz pu ści. Umy te jabł ko ob rać ze skór ki, wy kro ić
pest ki i ze trzeć na gru bej tar ce. Do dać do przy go to wa nej wcześ niej zu py ra zem z chrza -
nem i cur ry. Do pra wić do sma ku. 

Kremowa zupa z kalafiora jest bardzo smaczna, tania i łatwa do przyrządzenia. Jeżeli
chcemy uniknąć w mieszkaniu zapachu gotującego się kalafiora, wystarczy dodać piętkę czerstwego chleba, która
skutecznie wchłonie niemiły zapach. 

Flądra z wędzonym boczkiem i pieczarkami
Składniki: l cztery flądry (wypatroszone) l 25 dkg wędzonego boczku 
l 25 dkg surowych pieczarek l olej do smażenia l cztery czubate łyżki mąki 
l sól l sok z cytryny l natka zielonej pietruszki 

Przyrządzanie: 
Oczyszczone flądry umyć i osuszyć (żeby woda nie pryskała na gorącym tłuszczu).

Skropić sokiem z cytryny i odstawić na dziesięć minut do lodówki. Następnie natrzeć
solą i obtoczyć w mące. Wędzony boczek pokroić w drobną kostkę, stopić na rozgrzanym
oleju i wyjąć z patelni. Na pozostałym tłuszczu smażyć flądry – osobno z każdej strony
przez około 7-9 minut. 

Umyte pieczarki obrać, pokroić w plastry i podsmażyć. W końcowej fazie smażenia
dodać podpieczony wcześniej boczek. Usmażoną rybę ułożyć na półmisku, posypać
pieczarkami z boczkiem i przybrać natką pietruszki. 

Doskonale smakuje z ziemniaczkami z masłem i koperkiem. Polecam to danie, bo
flądra przyrządzona z pieczarkami i boczkiem jest wyjątkowo smaczna i z pewnością
przypadnie Państwu do gustu. 

AAggnniieesszzkkaa  KKoowwaalliikk  
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Tylko u nas:

4 doradca z branży budowlanej
4 doradca dla osób pracujących w systemie dienstencheques 
4 prawnik (prawo rodzinne, karne, karno-gospodarcze, cywilne, windykacyjne,

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

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

Te i inne problemy pomogą Ci rozwiązać nasi specjaliści.

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

PPoorraaddyy  ttyyllkkoo  nnaa  uummóówwiioonnee  ssppoottkkaanniiee..

WWIIĘĘCCEEJJ IINNFFOORRMMAACCJJII::

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

CENTRUM 
POMOCY PRAWNEJ

I ŻYCIOWEJ

DLA POLONII
Masz problem? Zgłoś się. 

Nie czekaj aż będzie jeszcze większy!
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Obo wiaz ko wa LI MO SA dla
wszyst kich!

W grud niu 2012 ro ku rząd bel gij -
ski po sta no wił cza so wo znieść obo -
wią zek Li mo sy od pra cow ni ków pra -
cu ją cych na włas ny ra chu nek. Od dnia
01.07.2013 lip ca obo wią zek Li mo sy
przy wró co no. Zgło sze nie Li mo sa wy -
ma ga ne jest od wszyst kich, zmia nie
uleg ła je dy nie nie znacz nie for ma de -
kla ra cji. Pro ce du ra jest uprosz czo na
i wy ma ga nych jest mniej da nych.

Od 1 lip ca 2013 ro ku Li mo sa obo -
wią zu je dla wszyst kich de le go wa nych,
za rów no sa mo za trud nio nych, jak
i pra cow ni ków de le go wa nych.

UWA GA: Je śli od de le go wa nie roz po -
czę ło się przed 1 lip ca 2013 ro ku i jest
w trak cie, po tej da cie LI MO SA po win -
na być wy peł nio na dla ca łe go okre su.

LI MO SA jest sy ste mem re je stra cji
za gra nicz nych pra cow ni ków pro wa -
dzo nym po przez ser wis in ter ne to wy
www.li mo sa.be. Sy stem słu ży m.in.
we ry fi ka cji in for ma cji o pra cow ni kach
de le go wa nych do Bel gii 

Pol scy pra cow ni cy de le go wa ni do
Bel gii pod le ga ją obo wiąz ko wej re je -
stra cji w tym sy ste mie po przez wy peł -
nie nie de kla ra cji on-li ne. De kla ra cja
LI MO SA ma cha rak ter zgło sze nia de -
le go wa nia, któ re go na le ży do ko nać

przed roz po czę ciem de le go wa nia.
Szcze gól nie istot ne jest wska za nie
w de kla ra cji do kład nych dat roz po -
czę cia i za koń cze nia de le go wa nia.
W przy pad ku zmia ny ter mi nów, nie -
zbęd ne jest wpro wa dze nie do sy ste -
mu od po wied nich ko rekt. 

De kla ra cja LI MO SA przez stro -
nę in ter ne to wą.
www.li mo sa.be 

Sy stem wy sy ła na tych miast po -
twier dze nie od bio ru. De kla ra cja LI -
MO SA za wie ra pew ne wzmian ki do -
ty czą ce pra cow ni ka i pra co daw cy
(miej sce pra cy, czas trwa nia de le go -
wa nia, go dzi ny pra cy itp.).

www.pvbf.be

Ogło sze nie 01
Elek tryk bu do wla ny 
Miej sce pra cy: He ren tals
Opis sta no wi ska: Pra ce elek trycz ne na bu do wach na
te re nie Bel gii. Pod łą cza nie no wej in sta la cji elek trycz -
nej (do my, osie dla).
Wy ma ga nia: wy kształ ce nie w za wo dzie elek tryk
i elek tro mon ter (lub tech nicz ne elek tryk) – wy móg
ko niecz ny ak tu al ne upraw nie nia, ko mu ni ka tyw na
zna jo mość ję zy ka ni der lan dzkie go lub an giel skie go 
Ofer ta: atrak cyj ne wy na gro dze nie, le gal ne i sta łe za -
trud nie nie zgod ne ze stan dar da mi (na okres 3 lub 6
mie się cy z moż li wo ścią przed łu że nia na czas nie o -
kre ślo ny po tym okre sie), po moc w zna le zie niu za -
kwa te ro wa nia.

Ogło sze nie 02
Opis sta no wi ska: Fir ma bu do wla na – 
pra ca w se kre ta ria cie z ję zy kiem pol skim
Sa mo dziel ne pro wa dze nie se kre ta ria tu, pro wa dze nie
spraw oso bo wych pra cow ni ków o cha rak te rze po rząd -
ko wym i ewi den cyj nym, spra wo wa nie kon tro li nad
obie giem do ku men tów w fir mie, dba łość o spraw ne
fun kcjo no wa nie biu ra pod wzglę dem or ga ni za cyj nym,
zna jo mość pra wa bu do wla ne go oraz sy ste mu E101

Wy ma ga nia: wy kształ ce nie mi ni mum śred nie, mi -
ni mum 2 LA TA DO ŚWIAD CZE NIA na po dob nym sta -
no wi sku, do bra zna jo mość pa kie tu MS Of fi ce, 
ła twość w na wią zy wa niu kon tak tów, do bra sa mo or -
ga ni za cja pra cy, do kład ność i do trzy my wa nie ter mi -
nów w wy ko ny wa niu obo wiąz ków.
Bar dzo do bra zna jo mość ję zy ka ni der lan dzkie go i pol -
skie go.
Ofe ru je my: za trud nie nie w opar ciu o umo wę o pra -
cę, pen sję 1700 eu ro brut to (pod sta wa) + pre mia
uzna nio wa za leż na od wy ni ków po wie rzo nych obo -
wiąz ków (pra ca na wa run kach bel gij skich)

Ogło sze nie 03
Za trud nia my Gla zur ni ków-Płyt ka rzy
Ukła da nie pły tek na ścia nach i pod ło gach, grun to wa -
nie, izo lo wa nie, fu go wa nie, uszczel nia nie si li ko nem
Ofe ru je my: atrak cyj ne za rob ki, pry wat ne ubez pie -
cze nie, za kwa te ro wa nie
Skon tak tu je my się tyl ko z wy bra ny mi oso ba mi. CV
pro szę wy sy łać na PVBF

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. 
Umo wa o pra ce, za kwa te ro wa nie, wy na gro dze nie
13 eu ro na go dzi nę. Zna jo mość ję zy ka ni der lan dzkie -
go w stop niu do brym. Pra ca na czas kon trak tu +- na
4 mie sią ce (pro jekt ru sza od po lo wy wrześ nia).
Tyl ko do bre ofer ty bez pseudo fa chow ców i uza leż -
nio nych al ko ho lo wo!

Poszukujemy polskie firmy zainteresowane 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

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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Wa ka cje do bieg ły koń ca i nad szedł
czas na pod su mo wa nie mi nio nych wy -
da rzeń. W tym kon tek ście, nie ste ty
let nie mie sią ce, to czę sto okres wzmo -
żo nych wy pad ków dro go wych, spor -
to wych, pla żo wych... Do brze wie dzieć,
jak za cho wać się w ta kich sy tu a cjach.
Jest kil ka ele men tów, na któ re na le -
ży zwró cić uwa gę.

Po pier wsze na le ży usta lić pod miot
od po wie dzial ny za spo wo do wa nie
szko dy. W przy pad ku wy pad ków dro -
go wych, przy kła do wo, z re gu ły wy -
peł nia się for mu larz po wy pad ko wy.
Czę sto przy jeż dża na miej sce zda rze -
nia tak że po li cja. Na le ży zwró cić wów -
czas uwa gę, by po li cja spo rzą dzi ła od -
po wied ni pro to kół z wy pad ku,
spraw dzi ła po ziom al ko ho lu we krwi
uczest ni ków itp. Oczy wi ście na le ży za -
cho wać ta ki pro to kół. Od noś nie do
for mu la rza po wy pad ko we go na le ży
upew nić się, że wszyst kie da ne
wspom nia ne w nim są po praw ne. Nie
na le ży w żad nym wy pad ku pod pi sy -
wać for mu la rza, je śli nie ro zu mie się
w peł ni in for ma cji, któ re zo sta ły w nim
uwzględ nio ne. For mu larz ten sta no -
wi mia no wi cie na póź niej szym eta pie
waż ny do wód w spra wie, na pod sta -
wie któ re go usta la się od po wie dzial -
ność da ne go pod mio tu za spo wo do -
wa nie szko dy! Je śli for mu larz zo sta nie
błęd nie wy peł nio ny, mo że on w nie -
któ rych sy tu a cjach zo stać uży ty prze -
ciw ko Pań stwu, co po nie sie za so bą
brak moż li wo ści uzy ska nia na leż ne -
go od szko do wa nia. 

Po dru gie ko niecz ne jest udo wod -
nie nie po nie sio nej szko dy. Zgod nie
z pra wem bel gij skim wy róż nia się za -
sad ni czo dwa ro dza je szko dy: szko dę
ma te rial ną oraz mo ral ną. Szko da ma -
te rial na obej mu je mie dzy in ny mi

wszel kie wy dat ki zwią za ne z wy pad -
kiem, jak przy kła do wo wy dat ki na po -
czet kosz tów me dycz nych, kosz ty ad -
mi ni stra cyj ne i trans por tu, na
przy kład szko dę za znisz czo ny sa mo -
chód, ubra nia, utra tę za rob ków itp.
Szko da mo ral na to nato miast mniej
wię cej od po wied nik tak zwa ne go za -
doś ću czy nie nia w pra wie pol skim, czy -
li mie dzy in ny mi pie nięż na re kom pen -
sa ta za po nie sio ny ból. Aby udo wod nić
szko dę na le ży za trzy my wać wszel kie
do wo dy do ko ny wa nia płat no ści, ra -
chun ki, fak tu ry, pa ski pła cy, a tak że
do wo dy otrzy my wa nia ewen tu al nych
do cho dów za stęp czych, ta kich jak za -
sił ku cho ro bo we go. Od noś nie do nie -
któ rych ele men tów szko dy ko niecz ne
jest prze pro wa dze nie eks per ty zy, któ -
ra okre śli do kład ny za kres szko dy.
Prze pro wa dze nie ta kiej eks per ty zy ko -
niecz ne jest z re gu ły w ce lu okre śle -
nia szko dy na sa mo cho dzie czy szko -
dy po wsta łej na or ga niz mie czło wie ka.
W przy pad ku szko dy cie les nej, eks -
pert mu si mie dzy in ny mi okre ślić czy
i w ja kim za kre sie ist nie je tym cza so -
wa oraz ewen tu al nie sta ła nie zdol ność
do pra cy, w ja kim mo men cie na stą pi -
ła kon so li da cja szko dy. W przy pad ku
eks per ty zy do ty czą cej szko dy na sa -
mo cho dzie okre śla się mię dzy in ny mi
war tość sa mo cho du oraz okres nie -
moż no ści ko rzy sta nia z nie go z po wo -
du wy pad ku. 

Trze cim kro kiem jest ko niecz ność
udo wod nie nia, że dzia ła nie pod mio tu
od po wie dzial ne go za szko dę znaj du -
je się w tak zwa nym związ ku przy czy -
no wym ze szko dą. W wie lu przy pad -
kach bę dzie to oczy wi ste, jak na
przy kład w przy pad ku pro ste go wy -
pad ku sa mo cho do we go: kie row ca ja -
dą cy z nad mier ną pręd ko ścią ude rza
w sa mo chód sto ją cy ocze ku ją cy na zie -

lo ne świat ło, co po wo du je znacz ne
znisz cze nia te go sa mo cho du. W ta kiej
sy tu a cji szko da to pie nięż nie okre ślo -
ne znisz cze nia sa mo cho du, oso ba od -
po wie dzial na to kie row ca pier wsze go
sa mo cho du, a je go dzia ła nie, to jest
ja zda z nad mier ną pręd ko ścią, w jas -
ny spo sób spo wo do wa ła szko dę dru -
gie go sa mo cho du. W in nych przy pad -
kach mo że to jed nak być znacz nie
bar dziej skom pli ko wa ne. 

W nie któ rych sy tu a cjach, w któ rych
wy stą pił wy pa dek, na le ży dzia łać szyb -
ko w ce lu za bez piecz nia swo ich praw
oraz ewen tu al nych rosz czeń. Na le ży
mie dzy in ny mi czym prę dzej skon tak -
to wać się ze swo im to wa rzy stwem
ubez pie cze nio wym oraz to wa rzy stwem
pod mio tu od po wie dzial ne go za szko -
dę w ce lu pod ję cia pier wszych kro ków.
Na le ży tak że spraw dzić, we dług któ -
re go pra wa (tj. pra wa któ re go pań -
stwa) oce nia na bę dzie da ny przy pa -
dek. W każ dym przy pad ku jed nak że
na le ży dzia łać z jak naj wię kszą świa -
do mo ścią swo jej sy tu a cji praw nej. 

JJoo  aann  nnaa  KKooll  bbeerr

Ad wo kat
Kan ce la ria A-Law Ad vo ca ten An twer pen

oraz do rad ca Cen trum Po mo cy Praw nej w An twer pii

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

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

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

z po wyż szym ar ty ku łem.

Wa ka cyj ne przy pad ki 
i wy pad ki



Dodaj bezpłatnie swoje ogłoszenie drobne
wysyłając e-mail na adres antwerpiapopolsku@gmail.com 

(w temacie wiadomości proszę wpisać „ogłoszenie drobne”)
lub sms z treścią ogłoszenia na nr 0489823803.

Ogłoszenie ukaże się na stronie internetowej oraz w najbliższym wydaniu gazety „Antwerpia po polsku”

Informujemy, że ogłoszenia komercyjne takie jak usługi, działalność gospodarcza itd. zamieszczamy wyłącznie w formie płatnej reklamy,
w atrakcyjnej cenie (już od 20 euro z btw).

SZU KAM PRA CY

% Mło dy chło pak, 20-la tek, po szu ku je pra cy ja ko po moc nik na bu do -
wie lub przy re mon tach miesz kań. Kon takt: 0485. 108.04

% Ko bie ta po 40-ce, po szu ku je pra cy na po nie dział ki, piąt ki i so bo ty,
po zo sta łe dni do omó wie nia. Pra ca le gal nie lub na czar no. Mo że być
opie ka nad dzieć mi, lub oso ba mi star szy mi, sprzą ta nie i pra so wa nie.
Kon takt: 0485.801.344

% Mam 29 lat i na imię An na. Po szu ku je pra cy: opie ka nad dzieć mi,
nad oso ba mi star szy mi, po moc w pra cach do mo wych. Je stem do kład -
na, szcze ra, god na za u fa nia i mam mo ty wa cje do pra cy. Kon takt:
0466.136.496

%Mam 42 la ta, je stem ka wa le rem i szu kam pani do lat 38, któ ra chcia -
ła by ze mną za miesz kać. Tyl ko po waż ne ofer ty. Kon takt: 0487.890.859

% Szu kam pra cy w za wo dzie me cha nik sa mo cho do wy, bla charz-la -
kier nik. Kon takt: 0493.448.982, 00-48-694.698.510

% Szu kam pra cy w cha rak te rze po mo cy do mo wej (sprzą ta nie, pra so -
wa nie) lub opie ka nad dzieć mi. 21 lat, 4 la ta do świad cze nia w pra cy
na sta no wi sku oso by sprzą ta ją cej. +32489750402

% Męż czyz na 34 la ta, nie pi ją cy, bez prob le mo wy, po szu ku je po ko ju do
wy na ję cia (w mia rę nie dro go) An twer pia, a naj le piej oko li ce.
+31645938383 lub glub sik@gma il.com

% Szu kam pra cy: opie ka nad dziec kiem/sprzą ta nie/ro bie nie za ku -
pów/pra so wa nie/wy pro wa dza nie zwie rząt/zaj mo wa nie się ogro dem/
mo gę rów nież pra co wać na zmy wa ku/ K 24 l. An twer pia 466118200
mój e-ma il asia5@onet.pl po zdra wiam

% Młody,silny chłopak 24 lata,prawo jazdy kat.A,B podejmie się każ -
dej pra cy w bran ży bu do wla nej, wy koń cze nio wej. Do świad cze nie: 5-
let nie do świad cze nie przy kost ce bru ko wej (ukła da nie, ni we la cja, kon -
tro la spad ków, bru kar stwo ar ty stycz ne), ukoń czo ny kurs bru kar ski,
rocz ne do świad cze nie pra cy w ko pal ni wę gla ka mien ne go ja ko gór -
nik pod zie mią, po moc nik przy ob rób ce ma ta li (po moc nik fre za -
rza)+mon ter ma szyn, spa wa nie (MIG, TIG) – brak upraw nień, wy koń -
cze niów ka (po moc nik przy ukła da niu gla zu ry te ra ko ty, ma lo wa nie
pi sto le to we, pa ne le), wszel kie go ro dza ju po moc przy bu do wie. Ak tu -
al nie bę dę prze by wał w An twer pii od 01.09.2013 rok. Tel: 0488235409

WY NAJ MĘ

% Po kój do wy na ję cia z od dziel nym wej ściem w spo koj nej oko li cy.
Kon takt: 0488.317.702

% Po szu ku ję apar ta men tu do wy na ję cia w An twer pii, max. do 500eu -
ro ze wszyst kim. Kon takt Ewa 0495.17.60.79

% Wi ta my, je steś my spo koj ną pa rą po szu ku ją cą po ko ju lub ma łe go
miesz ka nia do wy na ję cia w An twer pii OD ZA RAZ! tel: 0484757395
– Na ta lia i Mi chał

OD DAM

%Pil nie od dam ko ta z peł nym wy po sa że niem. Z po wo du zmia ny miesz -
ka nia nie mo gę go za brać ze so bą. Jest czy sta i spo koj na. Kon takt:
0493.560.411 lub 0496.957.490
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Choć lato się skończyło,

  My wracamy, ze zdwojoną siłą!!!

Już od września zajęcia z Zumby 2 razy w tygodniu! 

  

    Chcesz spóbować? Zapraszamy!

     Pierwsze zajęcia GRATIS !!!
Chcesz nabrać kondycji, 

poprawić sylwetkę a przy tym 

się świetnie bawić?

Zumba jest dla Ciebie!!!

tel. +32 489 82 38 03



Ambasada RP w Królestwie Belgii
Rue Stevin 139, 1000 Bruksela
Tel. +32 (0) 2 7804 200
Tel. +32 (0) 2 7390 10l
Fax +32 (0) 2 736 18 31
www.bruksela.msz.gov.pl

Wydział Konsularny Ambasady RP
w Królestwie Belgii
Rue des Francs 28. 1040 Bruksela
Tel. +32 (0)2 739 01 01
Tel. Dyżurny +32 (0) 492 727 405
po godzinach pracy urzędu,
wyłącznie w sprawach pilnych
takich jak nagłe zgony, wypadki,
zagrożenia życia
Fax +32 (0)12 736 44 59
www.bruksela.msz.gov.pl

Szkolny Punkt Konsultacyjny
im. Gen. St. Maczka
przy Ambasadzie RP w Brukseli
z siedzibą w Antwerpii
Jodenstraat 15, 2000 Antwerpen
Tel. 03 2269212, GSM 0475965159
mail: pruska@skynet.be
www.szkolapolskabe

Centrum Pomocy Prawnej
w Antwerpii
Instytucja powołana przez MSZ
w Warszawie, do dyspozycji są
konsultanci, prawnicy, psycholog,
pedagog i logopeda. Porady tylko
na umówione spotkanie
Lange Leemstraat 350
Tel.: 0485 628 498
e-mail.:
centrumantwerpia@gmail.com
www.centrumpomocyprawnej.be 

Adwokaci
Jeżeli masz jakieś prawne problemy,
szukasz pomocy a nie masz dużych
dochodów i nie stać cię na adwokata
możesz skorzystać z pomocy
prawnej. W zależności od dochodów
możesz ją uzyskać za niewielką
kwotę lub zupełnie za darmo.
Pomoc obejmuje wszystkie aspekty
prawne (sprawy rodzinne,
odszkodowania, itp.)
Orde van advooaten te Antwerpen
Bolivarplaats 20/ 15, 2000
Antwerpen, tel. 03/260 72 50
godz: przyjęć od 14.30 – 16.00
Najlepiej umówić się wcześniej na
spotkanie: W okresie lipiec, sierpień
– tylko we wtorki i czwartki.
Umawianie się telefonicznie: 
w godz. 10.00-12.00, tel. 03/260 72 80

Ubezpieczenia
Save Insurance 
Plantin en Moretuslei 128-134,
Antwerpia tel: 03 216 85 20

Card stop
W przypadku zgubienia karty
bankowej należy ją jak najszybciej
zablokować:
070 344 344

Telefony awaryjne w Belgii
Pogotowie ratunkowe i straż
pożarna 100
Policja 101
Europejski numer alarmowy
w sytuacjach zagrożenia życia,
zdrowia lub mienia 112
Telefon zaufania dla dorosłych 107
Zaginięcie dziecka lub przemoc
seksualna wobec dziecka „Child
focus” 110
Pomoc drogowa 0703 44 777

De blauwe lijn 
Specjalna linia uruchomiona przez
policję:.kradzież samochodu,
zastawiony wjazd/wyjazd,
odholowano samochód itd. 
Tel. 0800 123 12, e-mail:
deblauwelijn@politie.antwerpen.be

Szpitale oraz kliniki w Antwerpii
i okolicach
Strona internetowa poświęcona
szpitalom w Belgii:
www.hospitals.be

Lekarze dyżurni
tel. 0900 10 512
www.hwpantwerpen.be

Dentyści dyżurni
tel. 0903 99 591
www.tandarts.be, tel.: 0903 39 969
(weekendy i święta 
w godz.9:00-18:00)

Apteki dyżurne
www.apotheek.be – należy kliknąć
na „wachtdiensten apothekers”
i wpisać swój kod pocztowy,
lub tel.: 0900/10500 (w ciągu dnia),
0900/10512 (22:00-9:00)

Antigiftcentrum
Pomoc w przypadku kontaktu np.
dziecka ze środkami chemicznymi,
gdy potrzebujemy natychmiastowej
porady
Tel.: 070 245 245
www.poisoncentre.be

LEKARZE POLSKOJĘZYCZNI
W ANTWERPII I OKOLICACH

Lekarze domowi
- Martin Rosenblum tel.
03/218.77.07
- Jana Vavrowa tel. 0475/8314135
przyjmują na Mechelsesteenveg 217,
na umówione spotkanie
- Henri Jakubowicz tel,
03/239.18.19, Belgiêlei 124

Laryngolog
Andrzej Zarowski
Valaarstraat 131, 2610, Belgia
+32 3 827 56 42
W szpitalu Sint-Augustinus.
tel: O3 443 36 04

Pediatra
Kurotowa Andrea.
Szpital Sint Vincentius. 
St-Vincentiusstraat 20. 2018
Antwerpia,
tel. 03 285 28 35

Dentysta
- Polskie Centrum Dentystyczne,
Langeheemstmat 122, 
tel.: 0487 427724
- Magdalena Uscinowicz
Egied Segerslaan 5,
2610 wilrijk, teLO3/828 52 60

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

Polski kościół
Msze święte: środa godz. 19:00,
sobota godz., 18:30
niedziela godz.9:00 i 13:00
Pierwszy piątek miesiąca – msza
święta o godzinie 19:00
Pól godziny przed każdą mszą
– nabożeństwo i spowiedź
Adres: Kościół pod wezwaniem 
św. Teresy, Berchem.
Grotesteenweg 650
Kontakt z duszpasterzem: 
ks. Ryszard Kurowski
Oudesteenweg 66, 2060 Antwerpen.
tel: 03 233 87 93

Bracia Mniejsi Kapucyni
niedziela godz., 12:15 i 17:00
Antwerpia centrum, pomiędzy Korte
Winkelstraat 1 a Ossenmarkt 14
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Waż ne nu me ry te le fo nów




