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Od Redakcji
Za nami karnawał, przed nami Święta Wielkanocne. Wiosna coraz bliżej i w wiosennym nastroju zapraszamy 

do lektury kolejnego numeru naszej gazety. Co znajdziemy w tym wydaniu? Jak zwykle sporo ciekawych
informacji o Belgii, kilka ważnych komunikatów wydziału Konsularnego Ambasady RP w Brukseli i zwiastuny
nadchodzących imprez, gdyż wraz z wiosną będzie ich coraz więcej. Przypominamy o koncercie Grubsona
w Antwerpii, Brukselskiej Nocy Kabaretowej i Poloniadzie. 

W związku z Dniem Kobiet, nie zabraknie refleksji na temat piękniejszej połowy ludzkości oraz roli Pań
w dziedzinie wynalazczości. Jest także o łamaniu męskich serc. W cyklu „Znani – nieznani” przybliżamy sylwetkę
Poli Negri – postaci wyjątkowo malowniczej i nietuzinkowej – Polce, która wspięła się na sam szczyt Hollywood.
Jeśli kogoś zaciekawi rola obrotowych drzwi w życiu pewnego rycerza, być może domyśli się, w którym artykule
uzyskać bliższe informacje w tej sprawie. Do rozważań, wspomnień i rozpamiętywania przeszłości nawiązuje
artykuł „Gdyby tak cofnąć czas…”. 

W tym numerze ogłaszamy także wyniki konkursu na wiersz związany z restauracją „Parillada Argentina”. 
Miłej lektury! 

RReeddaakkccjjaa

SKŁAD REDAKCJI: Agata Kocińska, Magdalena Wawryszuk, Anna Janicka
Kontakt: antwerpiapopolsku@gmail.com, tel.: 0489/823803
WYDAWCA: Fundacja „Children of Europe”, www.antwerpiapopolsku.be
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń

Jesteśmy na Facebooku, szukaj: cchhiillddrreennooffeeuurrooppee22001111@@hhoottmmaaiill..ccoomm
lub bezpośrednio: hhttttpp::////ffaacceebbooookk..ccoomm//CChhiillddrreenn..ooff..EEuurrooppee

Spis treści:

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”,

przy współpracy z Fundacją Semper Polonia w Warszawie.
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n po moc w spra wach zwią za nych z or ga ni za cją ży cia w Bel gii
n wy peł nia nie kwe stio na riu szy, pi sa nie po dań
n pro wa dze nie i do radz two w kon tak tach z urzę da mi w Bel gii 
n po moc w spra wach dnia co dzien ne go (pra ca, szko ła, dom) 
n ubez pie cze nia
n po moc w wy peł nia niu wnio sków eme ry tal nych

Po dat ki:
Ofe ru je my peł ną ob słu gę dla osób ob ję tych obo wiąz kiem zło -
że nia rocz ne go roz li cze nia po dat ko we go w Bel gii. Za kres na -
szej po mo cy jest za leż ny od in dy wi du al nej sy tu a cji klien ta. Po -
moc w kon tak tach z urzę dem po dat ko wym, oraz kon tro lach ze
stro ny urzę du po dat ko we go i re duk cji za leg ło ści po dat ko wych

CENTRUM POMOCY PRAWNEJ I ŻYCIOWEJ
DLA POLONII
WWIIĘĘCCEEJJ IINNFFOORRMMAACCJJII::  mmaaiill::  nnttrruummaannttwweerrppiiaa@@ggmmaaiill..ccoomm
tteelleeffoonn::  00448855..662288..449988  
www.centrumpomocyprawnej.be

Do radz two za wo do we: 
n Wy bór dro gi za wo do wej 
n Po moc w wy bo rze za wo du oraz okre śle nie 

moż li wo ści i pre dys po zy cji klien ta na ryn ku 
pra cy w Bel gii

n Po moc w orien ta cji moc nych i sła bych stron klien ta, 
n Po moc w wzbo ga ca niu do świad cze nia 

(kur sy szko le nia).
n Pla no wa nie włas nej dzia łal no ści gos po dar czej 

– pod po wie my, gdzie szu kać po mo cy 
i wspar cia in for ma cyj no-fi nan so we go 
na otwo rze nie włas nej dzia łal no ści 
gos po dar czej 

n Po moc w two rze niu do ku men tów 
apli ka cyj nych – sfor mu ło wa niu CV 
oraz li stów mo ty wa cyj ny pod ką tem 
in dy wi du al nych moż li wo ści klien ta

PO MOC W ROZ LI CZE NIACH 
PO DAT KO WYCH 
i od wo ła niach za la ta po przed nie

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



Na pla cu kró lo wej Astrid – miej -
scu do sko na le zna nym nie tyl -
ko miesz kań com An twer pii, jak

rów nież je go oko lic, umiej sco wio nych
jest kil ka nie zwy kłych obiek tów,
o któ rych opo wiem w ko lej nych czę -
ściach cy klu „Po zna je my An twer pię”.

Astrid ple in zo stał od da ny do użyt -
ku w 1904 ro ku i przez wie le lat fun -
kcjo no wał ja ko Sta tie ple in. Obec na
na zwa upa mięt nia uko cha ną przez
pod da nych kró lo wą Astrid, któ ra zgi -
nę ła w wy ni ku wy pad ku sa mo cho do -
we go w 1938 ro ku.

Astrid ple in, to otwar ty prze strzen -
nie kwa drat, na któ rym ozdob ne la -
tar nie sto ją do kład nie w tym sa mym
miej scu co przed wie lu la ty. Po dzie lo -
ny jest na dwie czę ści. Pier wsza – po -
łud nio wa, prze zna czo na jest tyl ko dla
pie szych. Mo wa o pla cu na któ rym
stoi dwo rzec cen tral ny z par kin giem
i gdzie znaj du je się wej ście na Ke y -
ser lei – od no wio ny dep tak sta no wią -
cy swo i stą bra mę do sta re go mia sta.
Ta część Astrid ple in zna na jest rów -
nież ze słyn nych skle pów z dia men -
ta mi usy tu o wa nych za rów no na pla -
cu jak i wzdłuż bu dyn ku dwor ca
kie ru jąc się w stro nę dziel ni cy ży dow -
skiej. Dru ga – pół noc na część pla cu
to zie lo ny skwer, z pęt lą tram wa jo wą
i au to bu so wą oka la ją cą pla cyk, na
któ rym znaj du je się wej ście do an -
twer pskie go ogro du zo o lo gicz ne go.
To właś nie w tej czę ści mie ści się Aqu -
a to pia, Mu ze um Dia men tów, an twer -
pskie ZOO, jak i uli ce Van We sen bec -
ke stra at i Van Scho on be ke stra at
ko ja rzo ne z miej sco wym Chi na town.

Chiń ski lew od ga nia 
złe du chy

W świa do mo ści miesz kań ców An -
twer pii, Chi na town za czę ła fun kcjo -
no wać od ro ku 1970, kie dy na Van
We sen be ke stra at, w są siedz twie
dwor ca cen tral ne go, otwar to pier wsze
chiń skie re sta u ra cje. Po cząt ko wo
ofer ty re sta u ra to rów skie ro wa ne by -
ły tyl ko do lo kal nej chiń skiej spo łecz -
no ści, ale w krót kim cza sie tra dy cyj -
ną chiń ską kuch nię po lu bi li tak że in ni
miesz kań cy mia sta. Z bie giem cza su
na chiń skiej uli cy otwie ra no co raz
wię cej skle pów, han del prze niósł się
rów nież na Van Ar te vel de stra at
i wkrót ce ten te ren stał się cen trum
chiń skie go ży cia kul tu ral ne go. Ob -
cho dy Chiń skie go No we go Ro ku ścią -
ga ją w to miej sce za rów no ty sią ce
miesz kań ców mia sta, jak i przy jezd -
nych.

Ja ko chiń ska dziel ni ca, te ren ten
zo stał ofi cjal nie uzna ny przez mia sto
w 2001 ro ku. Wte dy też roz po czę ły
się ne go cja cje przed sta wi cie li władz
i lo kal nej spo łecz no ści, do ty czą ce te -
go, w ja ki spo sób po pra wić i uroz ma -
i cić mo no ton ny cha rak ter uli cy. Po -
wstał po mysł zbu do wa nia chiń skiej
bra my – Pa go de po ort – (ta kiej jak
w lon dyń skim Chi na town), ale po -
cząt ko wo nie zo stał on wpro wa dzo -
ny w ży cie ze wzglę du na trud no ści
z na po wietrz ny mi prze wo da mi elek -
trycz ny mi dla tram wa jów. Za miast

te go, zbu do wa no czte ry mar mu ro we
po są gi lwów i usta wio no je na obu
koń cach uli cy Van We sen be ke stra at.
Ozna cza ją one wej ście i wyj ście z Chi -
na town i dla miesz kań ców te go te re -
nu ma ją szcze gól ny, sym bo licz ny wy -
miar. Chro nią ich bo wiem przed
zły mi du cha mi i za pew nia ją im spo -
kój.

W 2005 ro ku, idea bu do wy chiń -
skiej bra my od ży ła na no wo i rok
póź niej ra da mia sta pod ję ła de cy zję
o jej roz po czę ciu. Nie ste ty, na sku tek
pro te stów wła ści cie li skle pów, któ -

Po zna je my i od kry wa my An twer pię
Za pra sza my do wspól nych spa ce rów po An twer pii
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Chinski lew. Żródło: http://www.dewereldmorgen.be Chinska brama. 
Żródło: http://www.cartoon-productions.be

Jeden ze sklepów z żywnością azjatycką. Źródło: http://www.nickyscityguide.be



rzy oba wia li się utra ty klien tów po -
przez utrud nie nia bu do wla ne, pra ce
zno wu zo sta ły wstrzy ma ne. Do po -
ro zu mie nia do szło pięć lat póź niej
i wte dy roz po czę to bu do wę Pa go de -
po ort. Kon struk cja bra my po wsta ła
w Chi nach, a po szcze gól ne jej ele -
men ty by ły w czę ściach wy sy ła ne do
An twer pii i tu po now nie mon to wa -
ne. Gdy by ła już go to wa chiń scy ro -
bot ni cy umie ści li na niej ozdo by, po
czym po ma lo wa li ją i ozdo bi li zło tą
fo lią.

Pa go de po ort, zo stał stwo rzo ny
przez ar chi tek ta Yang Wen lin wspól -
nie z Chiń skim In sty tu tem Pla no -
wa nia i Pro jek to wa nia. Bra ma jest
na ty le wy so ka, że tram wa jo we prze -
wo dy elek trycz ne umiesz czo ne na
sta lo wych słu pach, nie do ty ka ją jej.
Na szczy cie ce ra micz ne go da chu są
ma łe po są gi mi tycz nych stwo rzeń.
Do dat ko we go uro ku na da ją ko lo ro -
we i zło co ne pła sko rzeź by. Na zwy
spon so rów, któ rzy sfi nan so wa li po -
ło wę kosz tów bu do wy (ok.220 ty się -
cy eu ro), wy pi sa ne są u pod sta wy
bra my.

Chiń ska bra ma jest sym bo lem przy -
jaź ni po mię dzy mia stem An twer pia
i lo kal ną chiń ską spo łecz no ścią. W tej
dziel ni cy usy tu o wa nych jest wie le
azja tyc kich re sta u ra cji, mie ści się tam
naj wię kszy w Bel gii chiń ski su per -
mar ket (Sun Wah), znaj du ją się tam
rów nież szko ły sztuk wal ki, pun kty
aku pun ktu ry, cen trum kul tu ral ne,
chiń ska pie kar nia i świą ty nia bud dyj -
ska – An twer pia Fo Gu ang Shan Em -
pel.

Aqu a to pia
Ko lej nym, war tym zo ba cze nia miej -

scem na Astrid ple in, jest bez wąt pie -
nia Aqu a to pia, dzia ła ją ca od 2003 ro -
ku i ofe ru ją ca spo ro atrak cji za rów no
dla dzie ci jak i do ro słych. W tym nie -
zwy kłym, pod wod nym par ku roz ryw -
ki, zo ba czyć moż na mniej sze i na -
praw dę du że ak wa ria, peł ne
cie ka wych oka zów ryb, re pro duk cje
mor skich sie dlisk, ba gna, la sy desz -
czo we, del ty rzek i ra fy ko ra lo we. Jest
to ogrom ne oce a na rium z po nad 250
ga tun ka mi ryb, pła zów i ga dów, na
przy kład żół wi, czy jasz czu rek.

Umiej sco wio ne na trzech pię trach
eks po zy cje, po dzie lo ne są na kil ka
róż nych kra in, a w każ dej z nich
moż na obej rzeć cha rak te ry stycz ną
dla da ne go ob sza ru ro ślin ność wraz
z cie ka wy mi oka za mi ryb, pła zów czy
ga dów. Moż na w jed nej chwi li prze -
nieść się z kra i ny la sów desz czo -
wych, czy na mo rzy no wych, do świa -
ta ko ra lo wych raf, zo ba czyć te re ny
ty po wo ba gni ste z du ży mi jasz czur -
ka mi i nie bez piecz ny mi boa du si cie -
la mi, lub do trzeć do la bo ra to rium.
Bez wąt pie nia naj bar dziej fa scy nu ją -

cym miej scem jest oce an, ze swo ją
głę bią i nie zba da nym mro kiem, gdzie
na pa trzyć się moż na na re ki ny. Cie -
ka wie roz wią za na jest sce ne ria po -
mię dzy ak wa ria mi. Część sty li zo wa -
na jest na wnę trze ło dzi pod wod nej
– z prze łącz ni ka mi i po kręt ła mi, któ -
ry mi dzie ci mo gą so bie po krę cić i po -
pstry kać, część na ścież ki wśród tro -
pi kal nej dżun gli, in na część na
ja ski nie wy ku te w ska le. Ale chy ba
naj wię ksze wra że nie spra wia ogrom -
ny ba sen z re ki na mi i do sko na le po -
pro wa dzo ną tra są, któ ra bie gnie naj -
pierw wzdłuż jed nej ze ścian ba se nu,
po tem tu ne lem przez je go śro dek, aż
do ka wia ren ki usy tu o wa nej przy dru -

giej ścia nie ba se nu, gdzie dzie ci z no -
sa mi przy kle jo ny mi do szy by mo gą
ob ser wo wać pod wod ny świat.

W ko lej nym od cin ku cy klu „Po zna -
je my An twer pię”, opo wiem hi sto rię
po wsta nia an twer pskie go ogro du zo -
o lo gicz ne go i le gen dę z tym zwią za -
ną, jak rów nież przy bli żę Mu ze um
Dia men tów.

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa
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Wejście do Aquautpii. Źródło: http://www.parkscout.de

Żródło: http://www.eenweekendweg.nl/antwerpen/aquatopia.html



Wy bo ry w Bel gii 
w 2014 ro ku

W tym ro ku, w nie dzie lę 25 ma ja
od bę dą się po trój ne wy bo ry w Bel gii:
n Wy bo ry bez poś red nie do Iz by De -

pu to wa nych Par la men tu Bel gij skie -
go,

n Wy bo ry bez poś red nie do Ra dy Fla -
man dzkiej (zwa nej też Par la men -
tem Fla man dzkim),

n Wy bo ry bez poś red nie do Par la men -
tu Eu ro pej skie go.

Ni ko mu nie przy cho dzi ła two zro zu -
mie nie po li tycz ne go ustro ju Kró le -
stwa Bel gii, po nie waż róż ni ce są
szcze gól nie dla nas – Po la ków, bar -
dzo istot ne w po rów na niu do ustro ju
na sze go pań stwa. Tym cza sem Bel gia
jest mo nar chią kon sty tu cyj ną (Kon -
sty tu cję przy ję to w 1831 ro ku po zwy -
cię stwie re wo lu cji sierp nio wej
w 1830), a jed no cześ nie jest pań -
stwem fe de ral nym z trze ma róż ny mi
re gio na mi: Re gio nem Fla man dzkim
(ję zyk urzę do wy- ni der lan dzki), Re -
gio nem Wa loń skim (j. urzę do wy- fran -
cu ski) oraz Re gio nem Sto łecz nym
Bruk se li (j. urzę do we- fran cu ski i ni -
der lan dzki). Każ dy z trzech re gio nów
ma włas ną wła dzę usta wo daw czą,
tzw. Ra dę Re gio nal ną.

Wy bo ry do Izby
Deputowanych Parlamentu

Par la ment Bel gii skła da się z dwóch
izb: Iz by De pu to wa nych oraz Se na tu.
W te go rocz nych wy bo rach Bel go wie
wy bie ra ją 115500  cczzłłoonn  kkóóww  ddoo  IIzz  bbyy  DDee  --
ppuu  ttoo  wwaa  nnyycchh na po zio mie fe de ral nym
(w ca łej Bel gii), w su mie w je de na stu
okrę gach wy bor czych:

Flandria 
(ob szar ni der lan dzko ję zycz ny)
n An twer pia – 24 de pu to wa nych
n Re gion Sto łecz ny Bruk se li 

– 15 de pu to wa nych
n Flan dria Wschod nia 

– 20 de pu to wa nych
n Flan dria Za chod nia 

– 16 de pu to wa nych
n Lim bur gia – 12 de pu to wa nych
n Bra ban cja Fla man dzka 

– 15 de pu to wa nych

Wa lo nia 
(ob szar fran cu sko ję zycz ny)
n Bra ban cja Wa loń ska 

– 5 de pu to wa nych
n Liège – 15 de pu to wa nych

n Luk sem burg – 4 de pu to wa nych
n Na mur – 6 de pu to wa nych
n Ha i na ut – 18 de pu to wa nych

Poniżej lista partii politycznych,
które wystawiają w każdym okręgu
wyborczym (w zależności jednak od
regionu) swoich kandydatów, na
których będzie można głosować:

Flandria
n CD&V – Chrześcijańscy

Demokraci i Flamandowie
n Groen – Flamandzka Partia

Ekologiczna
n LDD – Flamandzka Partia

Liberałów i Demokratów
n N-VA – Nowy Sojusz Flamandzki
n Open Vld – Flamandzcy

Liberałowie i Demokraci
n Sp.a – Flamandzka Partia

Socjalistyczna
n Vlaams Belang – Interes

Flamandzki
n B.U.B – Unia Belgijska

Walonia
n cdH – Centrum Demokratyczno-

Humanistyczne
n Ecolo – Frankofońska Partia

Ekologiczna
n FDF – Federacja Demokratów

Frankofońskich
n MR – Ruch Reformatorski
n PS – Frankofońska Partia

Socjalistyczna
n B.U.B – Unia Belgijska

Wybory do Rady
Flamandzkiej
W wyborach bezpośrednich do Ra dy
Fla man dzkiej na le ży wy brać 124 re -
pre zen tan tów z 6 okrę gów wy bor -
czych, czy li 118 re pre zen tan tów 
z 5 pro win cji Flan drii: An twer pia,
Flan dria Wschod nia, Flan dria Za chod -
nia, Lim bur gia, Bra ban cja Fla man -
dzka oraz 6 re pre zen tan tów ze Sto -
łecz ne go Re gio nu Bruk se li (z list
ni der lan dzko ję zycz nych).
W te go rocz nych wy bo rach bę dzie
moż na gło so wać na kan dy da tów na -
stę pu ją cych par tii po li tycz nych:

n CD&V - Chrześcijańscy
Demokraci i Flamandowie

n Groen – Flamandzka Partia
Ekologiczna

n N-VA – Nowy Sojusz Flamandzki
n Open Vld – Flamandzcy

Liberałowie i Demokraci
n Sp.a – Flamandzka Partia

Socjalistyczna

n Vlaams Belang – Interes
Flamandzki

Wybory do Parlamentu
Europejskiego
Wy bo ry do Par la men tu Eu ro pej skie -
go VIII ka den cji od bę dą się w 28 pań -
stwach człon kow skich Unii Eu ro pej -
skiej. Bę dą to ós me od 1979 wy bo ry
bez poś red nie do Par la men tu Eu ro pej -
skie go, w wy ni ku któ rych zo sta nie
wy bra nych 751 eu ro de pu to wa nych.
Spoś ród pa ru na stu par tii eu ro pej -
skich wy ło nie nie swo je go kan dy da ta
za po wie dzia ły:
n Europejska Partia Ludowa,
n Partia Europejskich Socjalistów,
n Partia Porozumienia Liberałów

i Demokratów na rzecz Europy,
n Europejska Partia Zielonych i
n Partia Europejskiej Lewicy.

Więcej szczegółowych informa cji na
te mat udzia łu Po la ków w wy bo rach
w Bel gii, moż na zna leźć na stro nie
Am ba sa dy Rze czy pos po li tej Pol skiej
w Bruk se li, Par la men tu Eu ro pej skie -
go oraz na stro nach bel gij skich urzę -
dów miast i gmin na te re nie ca łej Bel -
gii. 

KKaattaarrzzyynnaa  RRaaddoommsskkaa

Wiadomości
gospodarcze z Belgii 
New slet ter – Lu ty 2014

Ma le je ilość no wych 
do mów 

Od 2009 ro ku ilość no wych bu dyn -
ków miesz kal nych w Bruk se li ma le je.
Ten den cja jest tym bar dziej za dzi wia -
ją ca, że do 2020 ro ku spo dzie wa ny
jest na pływ 150 – 200 ty się cy no wych
miesz kań ców Bruk se li. Nie mal 90
proc. wszyst kich poz wo leń bu do wla -
nych, wy da wa nych jest na miesz ka -
nia jed no-, dwu- i trzy po ko jo we, stu -
dia i w nie co mniej szym stop niu, na
du że apar ta men ty. Mi mo roz licz nych
pro gra mów re gio nal nych wspie ra ją -
cych ry nek miesz ka nio wy, licz ba no -
wych do mostw w 2012 ro ku znacz nie
zma la ła. Nato miast co raz wię kszą po -
pu lar no ścią cie szą się miesz ka nia ko -
lek tyw ne, dla stu den tów i osób star -
szych. 
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Ra je po dat ko we bel gij skich
firm 

W 2012 ro ku rząd bel gij ski wpro -
wa dził obo wią zek in for mo wa nia, po -
przez de kla ra cje po dat ko we, o wy so -
ko ści ka pi ta łów, od ja kich spół ki
od pro wa dza ją po da tek w pań stwach
„offsho re”. Po nad to, wzmo żo ne zo sta -
ły kon tro le i wal ka z lo ko wa niem pie -
nię dzy w ra jach po dat ko wych. Mi mo
tych dzia łań, sza cu je się, że w 2012
ro ku po nad 5,5 ty sią ca firm bel gij -
skich uni k nę ło pła ce nia po dat ku
w Bel gii na łącz na kwo tę 2,3 mi liar da
eu ro. 

Oży wie nie gos po dar cze 
we Flan drii 

W la tach 2011 – 2012 gos po dar ka
fla man dzka za czę ła szyb ko nad ra biać
stra ty po okre sie kry zy su, i spraw niej
niż dwa po zo sta łe re gio ny Bel gii.
W 2011 ro ku gos po dar ka wzro sła
o 2,8 pun ktu proc., zaś rok póź niej
o – 0,1 pun ktu proc. Tym cza sem to
w Wa lo nii i Bruk se li za no to wa no
wzrost za trud nie nia (w bran ży na u -
czy ciel skiej, so cjal nej, han dlo wej oraz
w pra cy tym cza so wej). Nie mniej jed -
nak, sek tor prze my sło wy bo ry ka się
tu taj na dal z ogrom ny mi prob le ma -
mi, a wy so kość płac jest znacz nie
mniej sza niż w re gio nie Flan drii. 

Krót ka sprze daż w Bel gii
Trans ak cje krót kiej sprze da ży, po -

le ga ją ce na za ra bia niu na spad kach
kur su ak cji, któ re by ły kry ty ko wa ne
pod czas kry zy su fi nan so we go, od gry -
wa ją istot ną ro lę na bel gij skim ryn ku
fi nan so wym. Te go ro dza ju trans ak -
cje do ko ny wa ne na ak cjach bel gij -
skich spó łek ma ją war tość oko ło 820
mi lio nów eu ro. Dla przy kła du – od se -
tek ak cji spół ki che micz nej Sol vay
sprze da wa nych i ku po wa nych w ten
spo sób wy no si 0,6 proc., ope ra to ra
te le ko mu ni ka cyj ne go Bel ga com 2,4
proc., zaś w przy pad ku spół ki bio tech -
no lo gicz nej Throm bo Ge nics 11 proc.

Umy sło wi i fi zycz ni – wszy scy
rów ni 

Dzię ki ne go cja cjom mię dzy związ -
ka mi za wo do wy mi, pra co daw ca mi
oraz mi ni ster pra cy Mo ni cą De Co -
ninck, osią gnię to kom pro mis w kwe -
stii sta tu su pra cow ni ka fi zycz ne go
i umy sło we go. Od 1 stycz nia 2014 ro -
ku na stą pi ła uni fikacja obyd wu sta -
tu sów: pra cow ni cy fi zycz ni oraz umy -
sło wi bę dą mieć iden tycz ne okre sy
wy po wie dze nia oraz od pra wy. Pra wo
do ty czą ce tych zmian zo sta ło opub li -

ko wa ne w Mo ni to rze Bel gij skim
z 31/12/2013. 

Bel go wie ubez pie cza ją się od
ban kructw biur po dró ży 

W Bel gii ist nie ją dwie in sty tu cje
ubez pie cza ją ce bez płat nie po dróż nych
od ewen tu al ne go ban kruc twa to u ro -
pe ra to rów i biur po dró ży. W cią gu
osta t nie go dzie się cio le cia sko rzy sta -
ło z te go 24 ty sią ce osób, a łącz na
kwo ta wy pła co nych od szko do wań wy -
nio sła 9,5 mi lio na eu ro. Wzra sta ją ca,
nie chlub na, ten den cja upad ków biur
po dró ży (w ubieg łym ro ku by ło ich
21), spra wia, że Tu ry stycz ny Fun dusz
Gwa ran cyj ny ma co raz wię ksze zna -
cze nie. Zgod nie z pra wem z 1994 ro -
ku, w przy pad ku ban kruc twa, po dróż -
ne mu mu si zo stać zwró co na kwo ta,
któ rą wpła cił, a je śli prze by wa na wa -
ka cjach, mu si mu zo stać za gwa ran -
to wa ny po wrót do kra ju. 

Bez ro bo cie wśród mło dych
Bel gia, to pań stwo, któ re wy jąt ko -

wo do brze ra dzi ło so bie ze skut ka mi
kry zy su gos po dar cze go. Jed nak te -
raz, kie dy gos po dar ka in nych państw
eu ro pej skich za czy na się od bi jać, sy -
tu a cja w Bel gii nie wy da je się już być
tak do bra. Mi mo, iż po ziom bez ro bo -
cia (8,5 proc.) jest niż szy niż śred nia
eu ro pej ska (12,2 proc.), sy tu a cja nie
na pa wa op ty miz mem. W ubieg łym ro -
ku ilość miejsc pra cy spa dła o 11 ty -
się cy. Naj wię kszym prob le mem jest
brak za trud nie nia dla osób po ni żej 25
ro ku ży cia (jest na po zio mie 22,8
proc.) oraz dłu go trwa łe bez ro bo cie
wy no szą ce po nad dwa la ta wśród 30
proc. bez ro bot nych. 

Wyż szy niż spo dzie wa ny
wzrost gos po dar czy 
w Bel gii

Pro gno zy eko no micz ne wska zu ją
jed nak, iż wzrost gos po dar czy Bel gii
wy nie sie w 2014 ro ku nie 1,1 a 1,4
proc. Na po pra wę sy tu a cji gos po dar -
czej wpływ ma wie le czyn ni ków, m.in.
wzrost eks por tu. Sza cu je się, że
w 2014 ro ku eks port wzroś nie o 3
proc. Po nad to in fla cja ma ulec zmniej -
sze niu do 0,8 proc., z 2,84 proc.
w 2012 ro ku. Ob ser wu je się rów nież
wzrost za u fa nia ze stro ny kon su men -
tów, zwią za ny bez poś red nio z po pra -
wą o 1,5 proc. si ły na byw czej, jak rów -
nież ze stro ny przed się bior ców, cze go
efek tem ma być zwię ksze nie o 2,5
proc. licz by in we sty cji. Rok 2014 za -
po wia da się rów nież po zy tyw nie na
ryn ku pra cy. 

Re duk cja miejsc pra cy
w ban kach ING w Bel gii

Do 2015 ro ku 1 115 osób pra cu ją -
cych na pe łen etat w bel gij skich ban -
kach ING ma stra cić pra cę. Po cząt -
ko wo za po wia da no re duk cję ty sią ca
sta no wisk, jed nak z koń cem 2013 ro -
ku, ho len der ski za rząd ban ku za po -
wie dział do dat ko we zmniej sze nie eta -
tów w Bel gii o 115. Zmia ny te ma ją
przy nieść osz częd no ści rzę du 880 mi -
lio nów eu ro. Po li ty ka cię cia kosz tów
mo że wy dać się nie co za dzi wia ją ca,
tym bar dziej, że ubieg ły rok bank ING
zam knął z zy skiem 22 proc., rów nym
3,255 mi liar da eu ro. 

Na co Bel go wie wy da ją 
pie nią dze? 

Mi ni ster stwo Gos po dar ki w Bel gii
wy ko na ło ze sta wie nie naj częst szych
wy dat ków. Śred nio, każ dy miesz ka -
niec Bel gii wy da je rocz nie 15 045 eu -
ro na na stę pu ją ce pro duk ty i usłu -
gi:
n pro duk ty żyw no ścio we oraz na po je

(bez uwzględ nie nia na po jów al ko -
ho lo wych) – 1992 eu ro, w tym na
cia sta prze zna cza się 37 eu ro, na
mię so 487 eu ro, na ry by 120 eu ro,
na owo ce 126 eu ro i na wa rzy wa
188 eu ro,

n na po je al ko ho lo we – 189 eu ro
n ty toń – 101 eu ro
n ubra nia i bu ty – 746 eu ro
n op ła ty zwią za ne z za kwa te ro wa -

niem (czynsz oraz op ła ty eks plo a -
ta cyj ne) – 4 311 eu ro

n za kup no wych sprzę tów do mo wych
– 185 eu ro

n wy dat ki zwią za ne z opie ką zdro wot -
ną – 635 eu ro

n trans port, w tym kup no i utrzy ma -
nie środ ków trans por tu – 1 821 eu -
ro

n me dia, czy li abo na ment te le wi zyj -
ny, in ter ne to wy, te le fo nicz ny – 430
eu ro

n zwie rzę ta – 28 eu ro
n ak tyw ność fi zycz na – 110 eu ro 

OOpprraa  ccoo  wwaa  nniiee::
WWPPHHII  ww BBrruukk  ssee  llii

http://brus sels.tra de.gov.pl 
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Warto wiedzieć
Gdzie ku pić au to, gdzie
ku pić ka na pę?

Spe cjal nie dla Pań stwa, re dak cja
por ta lu Wi zy tów ka.be przy go to wa ła
ob szer ną li stę bel gij skich stron, na
któ rych moż na wy szu ki wać ofer ty
sprze da ży uży wa nych sa mo cho dów
oraz wsze la kich przed mio tów, urzą -
dzeń, a na wet zwie rząt. Stro ny przy -
po mi na ją za sa da mi dzia ła nia na sze
pol skie Al le gro. Nie któ re z po da nych
stron ofe ru ją tyl ko sprze daż aut, in ne
ca łe ka ta lo gi ofert z rze cza mi uży wa -
ny mi. Dla Pań stwa wy go dy, przy każ -
dym adre sie wid nie je in for ma cja
o tym, ja kie przed mio ty sprze da je się
na da nej stro nie oraz w ja kich ję zy -
kach jest ona do stęp na. Po za bel gij -
ski mi stro na mi, za chę ca my do ko rzy -
sta nia z moż li wo ści do da wa nia
„Ogło szeń drob nych” na por ta lu in -
ter ne to wym www.wi zy tow ka.be oraz
w ga ze cie „An twer pia po pol sku”.

www.2de hands.be – wszyst ko, stro -
na do stęp na w ję zy ku: NL, FR
www.au toc ca sion.be – tyl ko au ta,
stro na do stęp na w ję zy ku: NL, FR
www.au to ma ga zi ne.be – tyl ko au ta,
stro na do stęp na w ję zy ku: NL, FR
www.au to match.be – tyl ko au ta, stro -
na do stęp na w ję zy ku: NL, FR, ENG
www.au to-mo tor krant.be – tyl ko au -
ta, stro na do stęp na w ję zy ku: NL
www.au to-on-net.com – tyl ko au ta,
stro na do stęp na w ję zy ku: NL, FR,
ENG
www.au to zo ne.be – tyl ko au ta, stro na
do stęp na w ję zy ku: NL, FR, ENG, DE,
ESP
www.ebay.be – wszyst ko, stro na do -
stęp na w ję zy ku: NL, FR
www.heb bes.be/au to – tyl ko au ta,
stro na do stęp na w ję zy ku: NL
www.in tra markt.be – wszyst ko, stro -
na do stęp na w ję zy ku: NL
www.jan non ce.be – wszyst ko, stro na
do stęp na w ję zy ku: FR
www.ka pa za.be – wszyst ko, stro na
do stęp na w ję zy ku: NL, FR
www.ko op je skrant.be – wszyst ko,
stro na do stęp na w ję zy ku: NL
www.ma xi press.be/Au tok ka zie – tyl ko
au ta, stro na do stęp na w ję zy ku: NL,
FR
www.my way.be – tyl ko au ta, stro na
do stęp na w ję zy ku: NL, FR, ENG
www.pe ti te san non ces.be – wszyst ko,
stro na do stęp na w ję zy ku: FR
www.so co.be – tyl ko au ta, stro na do -
stęp na w ję zy ku: FR
www.twe e de handswa gens.start.be

– tyl ko au ta, stro na do stęp na w ję zy -
ku: NL
www.vlan.be – tyl ko au ta, stro na do -
stęp na w ję zy ku: NL, FR, ENG
www.vro om.be – tyl ko au ta, stro na
do stęp na w ję zy ku: NL, FR
www.zoe ker tje pla at sen.be – wszyst -
ko, stro na do stęp na w ję zy ku: NL

http://fas hion de signs2014.com/wp-
con tent/uplo ads/2013/10/Clo thing-
Shop ping-On li ne-146.jpg

http://le rab log.org/wp-con tent/uplo -
ads/2013/05/on li ne-shop.jpg

http://ber net blog.ch/wp-con tent/uplo -
ads/2008/11/on li ne_shop ping.jpg

Mandaty i nowa
kampania na
belgijskich autostradach

2013 rok w Bel gii przy niósł wie le
kon tro li. Przed sta wia my kil ka sta ty -
styk kon tro li dro go wych, ma ją cych
na ce lu spraw dze nie trzeź wo ści wśród
kie row ców. In for mu je my rów nież
o no wej ak cji na bel gij skich au to stra -
dach.

W Bel gii man dat mo że my do stać za
prak tycz nie wszyst ko, co w Pol sce wy -
da je się nam zu peł nie nor mal ne lub
po wiedz my… nie u re gu lo wa ne pra -
wem. I tak po za pa le niem w pu bie,
man dat do sta nie my za: brak op ła ty za
par ko wa nie, wy sta wie nie wor ka ze
śmie cia mi w dzień in ny niż wy zna czo -
ny przez gmi nę, pły wa nie w zbior ni -
kach wod nych któ re nie ma ją sta tu -
su ką pie li ska, wspi na nie się na
drze wa, cho dze nie po za marz nię tym
lo dzie, prze pro wadz kę po 22-giej, za -
nie czysz cza nie po wie trza za pa cha mi
z gril la, ko sze nie tra wy w nie dzie lę
oraz za nie prze pi so wą ja zdę. I tu wkra -
cza do bo ju Bel gij ski In sty tut Bez pie -
czeń stwa Dro go we go (BIVV/IBSR).
Pod czas prze pro wa dzo nej w ubieg łym
ro ku kam pa nii prze ciw ko pi ja nym kie -
row com, w przy sło wio wy „ba lo nik”
dmuch nę ło po nad 340 ty się cy kie row -
ców, co prze wyż szy ło ocze ki wa nia
kam pa nii za kła da ją ce spraw dze nie
tyl ko 250 ty się cy. Ta naj wię ksza do
tej po ry ak cja wy kry ła oko ło 11 ty -
się cy pi ja nych kie row ców, co sta no wi
3.2% po zy tyw nych wy ni ków kon tro -

li. In ny mi sło wy, 32 kie row ców na
1000 je cha ło na pod wój nym ga zie. Ilu
z nich mi ja my w co dzien nym ru chu
do czy z pra cy?

Nie ste ty, ten wy nik jest znacz nie
wyż szy niż w po przed nich kam pa -
niach BOB, pod czas któ rych trzeź wi
kie row cy otrzy my wa li na klej ki BOB
lub in ne ga dże ty, ja ko wy raz uzna nia
za ich od po wie dzial ną po sta wę. Ak -
cja BIVV trwa ła 8 za miast 6 ty god ni
w przy pad ku ak cji BOB. Pod nie sio no
też licz bę kon tro li w go dzi nach wie -
czor nych.

W naj bliż szych ty god niach
BIVV/IBSR star tu je z ko lej ną kam pa -
nią, któ rej ba ne ry moż na już zo ba czyć
przy bel gij skich au to stra dach – tym
ra zem ape lu ją o wię cej sza cun ku dla
in nych kie row ców, res pek to wa nia au -
to stra do wej ety kie ty i wszel kich za -
sad ru chu dro go we go. Ha sło prze -
wod nie w tłu ma cze niu na pol ski
brzmi „mniej kwa su za kie row ni cą”
(Min der zu ur ach tel het stu ur). Kam -
pa nia jest na stęp stwem wy ni ków an -
kie ty, z któ rej wy ni kło, iż zna ko mi ta
wię kszość stłu czek bie rze się z bra ku
uprzej mo ści na dro dze. 56% ba da -
nych osą dzi ło, że „ja zda na zde rza ku”
jest naj bar dziej iry tu ją cym za cho wa -
niem. In ne bel gij skie zło śli wo ści to:
za jeż dża nie dro gi, nie u ży wa nie kie -
run kow ska zów czy kie ro wa nie roz -
ma wia jąc przez te le fon. Wię kszość
z wy mie nio nych przy pad ków jest nie
tyl ko iry tu ją ca, ale po pro stu lek ko -
myśl na i nie bez piecz na. „Kwaś ni” kie -
row cy wy ka zu ją kom plet ny brak sza -
cun ku do po zo sta łych kie row ców.
Wie lu z nas po dró żu jąc au tem z Pol -
ski do Bel gii, po prze je cha niu kil ku -
set ki lo me trów przez Niem cy, gdzie
kul tu ra ja zdy jest wzo rem dla resz ty
Eu ro py, po wje cha niu do Bel gii prze -
ży wa szok. Nie raz przy zwy cza je ni
fak tem, że kie row ca nie miec ki spo -
glą da w lu ster ka wstecz ne co kil ka
se kund i nie wjeż dża bez myśl nie na
nasz pas ja zdy, od kry wa my w Bel gii
na czym po le ga ów „kwas”, gdy zde -
cy do wa nym ude rze niem w pe dał ha -
mul ca po raz ko lej ny uda je nam się
uni k nąć ko li zji z au tem, któ re jesz -
cze kil ka se kund wcześ niej by ło na
są sied nim pa sie.
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Warto wiedzieć
40 rzeczy o Belgii,
o których nie mieliście
pojęcia

1. W ro ku 1066 bel gij skie mia sto
Huy, ja ko pier wsze mia sto w Eu ro -
pie, uzy ska ło tak zwa na kar tę
praw miej skich. Tym sa mym sta ło
się pierw szym wol nym mia stem na
sta rym kon ty nen cie. W la tach mię -
dzy wo jen nych XX wie ku ta kie pra -
wa uzy skał też Gdańsk.

2. Bruk sel ki – ma łe zie lo ne wa rzy wa
z ro dzi ny ka pu sto wa tych na praw -
dę po cho dzą z oko lic Bruk se li.
Upra wia no je tu już 400 lat te mu.

3. Co do licz by ga tun ków piw pro du -
ko wa nych w Bel gii trwa ją nie zli -
czo ne i jak do tej po ry nie roz strzy -
gnię te spo ry. Pew nym jest, że
w Bel gii pro du ko wa nych jest po -
nad 800 ga tun ków pi wa. Prze cięt -
na kon sum pcja zło te go trun ku to
oko ło 150 li trów na oso bę… rocz -
nie! Czy li oko ło 2 szkla ne czki na
oso bę i to każ de go dnia. 

4. Dru gim to wa rem eks por to wym
Bel gii jest cze ko la da. Pro du ku je
się jej rocz nie po nad 220 ty się cy
ton. Da je to sta ty stycz nie 22 ki lo -
gra my cze ko la dy na oso bę. 

5. Bel go wie na szczę ście nie zja da ją
ca ło ści swej pro duk cji. Naj wię -
kszym pun ktem sprze da ży cze ko -
la dy na ca łym świe cie jest… bruk -
sel skie lot ni sko Za ven tem. 

6. Bel gia szczy ci się naj niż szą pro por -
cją ilo ści re sta u ra cji sie ci McDo -
nald’s spoś ród kra jów roz wi nię tych.
W prze li cze niu na miesz kań ca jest
ich sie dem ra zy mniej niż w USA
i dwa ra zy mniej niż we Fran cji. 

7. Eu ta na zja osób peł no let nich jest
w Bel gii le gal na od 2002 ro ku.
Mał żeń stwa jed nop łcio we moż na
za wie rać od 2003 ro ku. Bel gia to
bar dzo li be ral ny kraj. 

8. W ro ku 2007 róż ni ca po mię dzy
pła ca mi ko biet i męż czyzn by ła
dru gą naj mniej szą w ca łej Unii Eu -
ro pej skiej. Pier wsze miej sce za ję ła
Mal ta. A w Pol sce daw niej sto so -
wa no slo gan „ko bie ty na trak to -
ry!” Ot rów no u praw nie nie. 

9. Gra ni ca wie ku, do któ re go mło -
dzież zo bo wią za na jest uczyć się
wy no si w Bel gii 18 lat. To je den
z nie wie lu kra jów, zmu sza ją cych
uczniów do za sia dy wa nia w szkol -
nych ła wach aż do osią gnię cia peł -
no let nio ści. 

10. Po za na u ką do 18-tki, Bel go wie
po osią gnię ciu doj rza ło ści zo bo -
wią za ni są do bra nia udzia łu
w gło so wa niach we wszel kich
wy bo rach. Za no to rycz ne uchy -
la nie się od „oby wa tel skie go
przy wi le ju” gro żą man da ty oraz
ka ry po zba wie nia wol no ści. Każ -
dy Belg przy naj mniej raz w ży -
ciu mu si przy słu żyć się rów nież
swą pra cą w ko mi sji wy bor czej. 

11. Bel go wie pła cą jed ne z naj wyż -
szych po dat ków na ca łej Zie mi.
Śred nio jest to oko ło 40% do cho -
du. Z po dat ków po cho dzi 46%
pro duk tu kra jo we go brut to. 

12. Ka na da i Bel gia to dwa kra je,
przy zna ją ce naj wię kszą ilość oby -
wa telstw imi gran tom. W Bel gii aż
1.6 mi lio na oby wa te li to imi gran -
ci i ich po tom ko wie. Licz ba ta sta -
no wi oko ło 15% ca łej lud no ści.

13. Bel gia ma naj gęst szą sieć dróg,
ko lei i au to strad na ca łym świe -
cie. Po Ho lan dii i Ja po nii to właś -
nie w Bel gii wy stę pu je naj wię -
ksze za gęsz cze nie sa mo cho dów
w prze li cze niu na ki lo metr kwa -
dra to wy po wierz chni kra ju. Zja -
wi sko to ob ra zu ją naj le piej za -
kor ko wa ne uli ce Bruk se li
i An twer pii zwłasz cza pod czas sil -
ne go desz czu lub ata ku zi my. 

14. Naj dłuż sza na świe cie li nia tram -
wa jo wa ma swo ją tra sę w Bel gii
– tuż nad brze giem Mo rza Pół noc -
ne go. Tak zwa ny Kust tram łą czy
miej sco wo ści De Pan ne nie da le -
ko gra ni cy z Fran cją oraz Knok -
ke-He ist tuż nad gra ni cą z Ho lan -
dią. Li nia ma aż 68 km dłu go ści. 

15. W Spa, we wschod niej Bel gii mie -
ści się naj star sze w Eu ro pie sa na -
to rium. Otwar to je w XVIII wie ku.
W Spa mie ści się rów nież naj star -
sze ka sy no o na zwie „La Re do u -
te” – otwar to je w 1763 ro ku. 

16. Naj star sza w Eu ro pie ga le ria
han dlo wa mie ści się w Bruk se li.
Otwar to ją pod na zwą Ga le ries
St. Hu bert (nie o po dal Grand Pla -
ce) w 1847 ro ku. 

17. Na po łud nie od Bruk se li pod Wa -
ter loo, klę skę po niósł wiel ki przy -
wód ca fran cu ski Na po le on Bo na -
par te. Dziś w miej scu bi twy
znaj du je się ko piec z ry czą cym
lwem u je go szczy tu oraz mi ni
mu ze um po la bi twy z mul ti me -
dial ną pa no ra mą. 

18. Bruk sel ski Pa łac Spra wie dli wo -
ści jest naj wię kszym bu dyn kiem
są do wym na świe cie. Swo ją po -
wierz chnią par te ru wy no szą cą

oko ło 26 ty się cy me trów kwa dra -
to wych prze wyż sza na wet Ba zy li -
kę Świę te go Pio tra w Rzy mie. 

19. Naj głęb szym ba se nem na świe cie
jest ba sen o sym pa tycz nej na zwie
Ne mo33 przy Rue de Stal le w Bruk -
se li. W swym naj głęb szym pun kcie
ma aż 35 me trów głę bo ko ści! 

20. W Bel gii miesz ka wię cej ry sow -
ni ków ko mik sów w prze li cze niu
na ki lo metr kwa dra to wy po -
wierz chni niż w każ dym in nym
kra ju. Na wet ja poń scy ry sow ni cy
man ga nie są tak licz ni jak bel gij -
scy ko mik so pi sa rze! 

21. Rów nież Bel gii, a wła ści wie bel -
gij skie mu ilu stra to ro wi Pier re
Cul li ford, bar dziej zna ne mu ja ko
Pe yo, świat za wdzię cza nie bie skie
stwo rze nia zwa ne Smer fa mi. 

22. Zna ny wszyst kim od chu dza ją cym
się współ czyn nik BMI (Bo dy
Mass In dex) zo stał wy na le zio ny
przez bel gij skie go uczo ne go
Adol phe Qu e te let. Współ czyn nik
do dziś sto so wa ny jest do okre -
śle nia ide al nej wa gi osób. Ja ko
punkt od nie sie nia przy ob li cza -
niu BMI sto su je się wzrost oso by. 

23. Sak so fon to wy na la zek bel gij ski.
W 1830 ro ku w prze pięk nie po ło -
żo nej miej sco wo ści Di nant w Ar -
de nach, Adol phe Sax skon stru o -
wał swój pierw szy in stru ment,
któ ry po dziś dzień w prak tycz nie
nie zmie nio nej for mie uży wa ny
jest przez mu zy ków jaz zo wych
na ca łym świe cie. 

24. Oko ło 80% wszyst kich kul bi lar -
do wych na ca łym świe cie zo sta ło
wy pro du ko wa nych w Bel gii. 

25. Bruk se la oka za ła się być go ścin -
nym azy lem dla wie lu świa to wej
sła wy my śli cie li i poe tów, a tak -
że róż ne go ro dza ju uchodź ców
po li tycz nych jak Karl Marx oraz
Frie drich En gels – twór cy Ma ni -
fe stu Ko mu ni stycz ne go, czy pi -
sa rza Vic to ra Hu go, któ ry
w Bruk se li do koń czył swo je naj -
wię ksze dzie ło – „Nędz ni cy”. 

26. Po mi mo, że Fran cja i Niem cy sły -
ną ze swo ich pięk nych zam ków
i pa ła ców, to właś nie w Bel gii jest
ich naj wię cej w prze li cze niu na
po wierz chnię kra ju. 

27. W Bel gii ist nie je naj gęst sza sieć
li nii ko le jo wych – oko ło 4078 km
szyn i pod kła dów. Dla po rów na -
nia, w Pol sce jest ich oko ło 20 ty -
się cy, przy czym nasz kraj jest 10-
cio krot nie wię kszy od Bel gii. 

28. W Bruk se li pra cu je pro cen to wo
naj wię cej urzęd ni ków na świe cie.
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Warto wiedzieć
Na mi lion osób jest ich aż 700 ty -
się cy. 

29. Bel gij skie do mo stwa sta no wią
naj wię kszy od se tek pod wzglę -
dem ilo ści in sta la cji te le wi zji kab -
lo wej w ca łym świe cie. Bez ma ła
97% do mów i miesz kań ma Te -
le net, Bel ga com lub in ną lo kal -
ną „kab lów kę”. 

30. Gdy my śli my o tu li pa nach, na myśl
przy cho dzi nam Ho lan dia. Aczkol -
wiek pier wszą ce bul kę tu li pa nów
do Eu ro py przy wie zio no do por tu
w An twer pii – w 1562 ro ku. 

31. W Bel gii mia ła miej sce pier wsza
w hi sto rii lo te ria fan to wa. Środ -
ki z niej prze zna czo no na po moc
bied nym. 

32. W Bruk se li gę stość re sta u ra cji
wy no si 55 na ki lo metr kwa dra -
to wy, dzię ki cze mu ni gdy nie jest
da le ko do miejsc, gdzie ser wu je
się mał że czy uwiel bia ne przez
wszyst kich fryt ki. 

33. Je dy ny bel gij ski po jazd wy ści go -
wy o na zwie Ver ti go, zdo był swe -
go cza su re kord świa ta w przy -
spie sze niu od 0 do 100 km/h
– 3.266 se kun dy. – Wci ska w fo tel!

34. Bruk sel skie lot ni sko Za ven tem
ogło szo ne zo sta ło w 2006 ro ku
naj bar dziej pun ktu al nym lot ni -
skiem spoś ród 27 naj wię kszych
lot nisk w Eu ro pie. Bra wo! 

35. W Bel gii pro du ku je się naj wię cej
ty pów ce gieł bu do wla nych na
świe cie. Wy star czy prze je chać się
po przed mie ściach, aby za u wa -
żyć, że coś praw dzi we go jest
w tej te zie. 

36. Bel gij ska fir ma bu do wla na Be -
six, by ła jed ną z czte rech, któ re
zbu do wa ły naj wyż szy do tej po ry
bu dy nek na świe cie – Burj w Du -
ba ju. 

37. Bel gia to pierw szy kraj, któ ry
zde cy do wał się za sto so wać elek -
tro nicz ne pasz por ty. W mar cu

2003 ro ku ra zem z Wło cha mi
wpro wa dzi ła rów nież elek tro nicz -
ne do wo dy oso bi ste (ID). 

38. Naj mniej szą osa dą świa ta na pra -
wach miej skich jest bel gij skie
Dur buy – 500 miesz kań ców. 

39. Za rów no na zwa jak i sym bol wa -
lu ty eu ro zo sta ły za pro po no wa -
ne przez Bel gów. 

40. Zna na na ca łym świe cie fir ma
Club Med – ofe ru ją ca luk su so we
wcza sy zdro wot ne w Spa i ku ror -
tach lecz ni czych na ca łym świe -
cie, zo sta ła za ło żo na przez Bel ga
Ge rar da Blit za. 

Źró dła: Eu pe dia oraz Vi sit Flan ders.
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Sza now ni Pań stwo,

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Brukseli 
funkcjonuje również dla Państwa – polskich przedsiębiorców, 
którzy zdecydowali się na prowadzenie działalności gospodarczej
w Belgii. Świadomi Waszego wkładu w budowanie wizerunku Polaka
– przedsiębiorcy poza granicami naszego kraju, doceniamy Wasz trud
i nie pozostajemy obojętni na Wasze problemy.

Już od po nad ro ku, przy naj mniej raz na kwar tał or ga ni zu je my spot ka nia, pod czas któ rych Pań -
stwo – przed się bior cy ma ją oka zję do bu do wa nia sie ci kon tak tów oraz sko rzy sta nia z do radz twa
praw ne go, po dat ko we go etc. Te go ty pu se sje są do sko na łą oka zją aby otrzy mać po moc we wszel -
kich prob le mach, ja kie na po ty ka ją Pań stwo, pro wa dząc fir mę w Bel gii.

Do tych czas zor ga ni zo wa liś my mię dzy in ny mi spot ka nia z Bel gij ską In spek cją Pra cy, pod czas
któ rych moż na by ło za dać kon tro le rom i pro ku ra to rom py ta nia na te mat praw i obo wiąz ków kon -
tro lo wa nych, a tak że za sad kon tro li. De ba to wa liś my na te mat de le go wa nia pra cow ni ków i sa mo -
de le go wa nia się do pra cy w Bel gii; roz ma wia liś my o lob bin gu na rzecz sa mo za trud nio nych re a -
li zo wa nym przez UCM, a tak że z przed sta wi cie la mi Pra co daw ców RP, po ru sza liś my rów nież te -
mat skła dek na ubez pie cze nie spo łecz ne. 

W swo jej pra cy co dzien nie spo ty ka my się z prob le ma mi do ty ka ją cy mi pol skiej przed się bior czo -
ści w Bel gii, wi dzi my więc jak po trzeb ne są te go ty pu spot ka nia, se sje in for ma cyj ne. Po przez ich
or ga ni za cję chce my umoż li wić Pań stwu wy mia nę do świad czeń z in ny mi przed się bior ca mi, roz -
mo wę z eks per ta mi, czy po pro stu po zna nie ko le ża nek i ko le gów z bran ży. 

Na ob sza rze Bel gii dzia ła po nad 8 ty się cy pol skich firm, z cze go kon takt z WPHI na wią zał je -
dy nie nie wiel ki od se tek. Pra gnie my więc za chę cić Pań stwa do współ pra cy z na mi, do dzie le nia
się Wa szy mi suk ce sa mi, trud no ścia mi, do świad cze niem. WPHI do ło ży wszel kich sta rań, aby po -
móc Pań stwu w roz wią zy wa niu prob le mów zwią za nych z pro wa dze niem dzia łal no ści w Bel gii.
Wszyst kim nam za le ży na roz kwi cie pol skiej przed się bior czo ści, war to więc współ pra co wać.

Na po czą tek za chę ca my do za re je stro wa nia się na li ście przed się bior ców pol skich w Bel gii po -
przez wy peł nie nie for mu la rza re je stra cyj ne go on li ne.

Umoż li wi to nam skon tak to wa nie się z Pań stwem w ce lu za pro sze nia na se sje in for ma cyj no-
ne twor kin go we or ga ni zo wa ne przez WPHI.

For mu larz znaj du je się na na szej stro nie pod adre sem: http://brus sels.tra de.gov.pl/ – dział Ak -
tu al no ści – „NE TWOR KING – Pol scy przed się bior cy w Bel gii” lub na na szej stro nie na Fa ce bo -
ok’u www.fa ce bo ok.com/wphi bruk se la 

Wy dział Pro mo cji Han dlu i In we sty cji
Am ba sa dy RP w Bruk se li

Więcej ciekawych artykułów
znajdziecie Państwo na portalu
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To warto wiedzieć
– przegląd prasy

belgijskiej

Wy jąt ko wo po nu ry żart
Pa sa że ro wie bel gij skie go po cią gu

ja dą ce go do Bruk se li, by li świad ka mi
wy jąt ko wo po nu re go żar tu. W trak -
cie po dró ży, usły sze li ko mu ni kat o na -
stę pu ją cej tre ści: „Panie i pa no wie,
do jeż dża my do Ausc hwitz. Wszy scy
Ży dzi pro sze ni są o opusz cze nie po -
cią gu i szyb ki prysz nic”. Te go skraj -
nie na gan ne go ak tu do pu ści li się
praw do po dob nie na sto let ni do wcip -
ni sie, któ rzy uzy ska li do stęp do in -
ter ko mu i po sta no wi li nie co się za ba -
wić.

Rzecz nik bel gij skich ko lei SNCB
– Thier ry Ney po wie dział, że uży cie
in ter ko mu nie zgod nie z je go prze -
zna cze niem, jest na ru sze niem pra -
wa i pod le ga ka rze grzyw ny lub 
wię zie nia. Jed no cześ nie po tę pił wy -
po wie dzia ne sło wa i po in for mo wał,
że SNBC zło ży ły do nie sie nie do pro -
ku ra tu ry w spra wie an ty se mic kie go
za cho wa nia się gru py mło dzie ży
w po cią gu. Nato miast bel gij skie me -
dia pi szą ce o tej spra wie przy po mi -
na ją, że w cza sie II woj ny świa to wej,
w oku po wa nej Bel gii, mia ło miej sce
28 trans por tów Ży dów z obo zu kon -
cen tra cyj ne go w Me che len do obo -
zu za gła dy w Ausc hwitz. Wy wie zio -
no wte dy oko ło 25 ty się cy osób,
a ob óz Me che len, ja ko część hit le -
row skiej ma chi ny eks ter mi na cji,
zna ny był pod na zwą „przed sio nek
śmier ci”.

rrttll..bbee

Pra wo do eu ta na zji dla dzie ci
W po ło wie lu te go, bel gij ski par la -

ment przy jął usta wę do pusz cza ją cą
eu ta na zję dzie ci bez wzglę du na wiek.
Za roz sze rze niem pra wa do za da nia
eu ta na zji na śmier tel nie cho re dzie ci
i oso by ma ło let nie, za gło so wa ło 86
par la men ta rzy stów, prze ciw ne go zda -
nia by ło 44, a 12 wstrzy ma ło się od
gło su. Pro po zy cję no we go pra wa po -
par ła wcześ niej gru pa bel gij skich pe -
dia trów, któ ra opub li ko wa ła w tej
spra wie list otwar ty. Bel gij ski se nat
za twier dził te no we li za cje już w grud -
niu ubieg łe go ro ku, ale aby usta wa
we szła w ży cie mu si ją pod pi sać król
Fi lip, co jest po wszech nie ocze ki wa ne.
Wpraw dzie w hi sto rii Bel gii zda rza ły

się już przy pad ki, że mo nar cha sprze -
ci wił się de cy zji po słów i nie pod pi sał
usta wy przy ję tej przez par la ment,
w tym wy pad ku jed nak – we dług
znaw ców te ma tu – nie bę dzie nie spo -
dzian ki, po nie waż król Fi lip po mi mo
licz nych pro te stów, pod pi sze zmia ny
w pra wie o eu ta na zji, gdyż ta ka jest
wo la de mo kra tycz nie wy bra nych par -
la men ta rzy stów.

W myśl usta wy, eu ta na zji bę dzie
moż na pod da wać tyl ko te dzie ci, któ -
re cier pią na nie u le czal ną cho ro bę i są
w tak zwa nym ter mi nal nym sta dium
cho ro by.

[Ozna cza to, że na stę pu je nie od wra -
cal ne po gor sze nie ogól ne go sta nu
cho re go z na si le niem do le gli wo ści fi -
zycz nych, po łą czo nych z ogra ni cze -
niem spraw no ści ru cho wej. Ten stan
pro wa dzi już do ago nii. – przyp. aut.].
Zgo dę bę dą mu sie li wy ra zić do dat ko -
wo ro dzi ce lub opie ku no wie dziec ka.
Wy ma ga na rów nież bę dzie opi nia psy -
cho lo ga stwier dza ją ca, że dziec ko ma
zdol ność osą du, jest świa do me kon -
sek wen cji ta kiej de cy zji, co wy łą cza
spod obo wią zy wa nia usta wy nie mo -
wlę ta i cho rych psy chicz nie.

We dług son da żu prze pro wa dzo ne go
pod ko niec ubieg łe go ro ku, trzy
czwar te Bel gów opo wia da się „za roz -
sze rze niem pra wa do eu ta na zji na
oso by po ni żej 18. ro ku ży cia”. Spoś -
ród państw Unii Eu ro pej skiej, eu ta -
na zję za le ga li zo wa ły do tąd tyl ko Bel -
gia, Ho lan dia i Lu xem burg, nato miast
Bel gia bę dzie pierw szym kra jem na
świe cie ze zwa la ją cym na eu ta na zję
dzie ci i osób ma ło let nich bez żad nych
ogra ni czeń wie ko wych.

„„DDee  SSttaann  ddaa  aarrdd””

Za kaz te le fo nów 
ko mór ko wych dla dzie ci

Ta ki za kaz obo wią zy wać bę dzie
w Bel gii od 1 mar ca bie żą ce go ro ku
i do ty czy ku po wa nia te le fo nów dla
dzie ci do lat sied miu oraz uży wa nia
przez nich ko mó rek. Obej mu je tak że
re kla my te le fo nów ko mór ko wych
prze zna czo nych dla tej gru py wie ko -
wej. Po wyż sze za rzą dze nie ma na ce -
lu ochro nę naj młod szych przed ko -
rzy sta niem z tych urzą dzeń, po nie waż
wy twa rza ją one pro mie nio wa nie SAR

i in ten syw ne ich uży wa nie jest szko -
dli we dla zdro wia.

Pro du cen ci te le fo nów zo bo wią za ni
bę dą rów nież do za łą cza nia in for ma -
cji za wie ra ją cej ko mu ni kat „Po myśl
o swo im zdro wiu, uży waj te le fo nu ko -
mór ko we go osz częd nie. Wy bierz urzą -
dze nie z niż szym pro mie nio wa niem”.

hhllnn..bbee

Mu ze um Ka pi ta liz mu
W Na mur po wsta ło pier wsze w Bel -

gii Mu ze um Ka pi ta liz mu. Czter na stu
mło dych wo lon ta riu szy po sta wi ło so -
bie za cel upo wszech nie nie kon cep cji
ka pi ta liz mu za po mo cą fil mów, tek -
stów i ani ma cji. W utwo rzo nym przez
nich mu ze um moż na po znać szan se
i za gro że nia zwią za ne z tym sy ste -
mem. Z jed nej stro ny idee „ Ame ri can
dre am” – ame ry kań skie go ma rze nia,
któ re mo że speł nić każ dy kto na to
za pra cu je, cze go do sko na łym przy -
kła dem – jak twier dzą wo lon ta riu sze
– jest pre mier bel gij skie go rzą du Elio
Di Ru po, któ ry dzię ki cięż kiej pra cy
zdo łał zo stać sze fem rzą du mi mo, że
po cho dzi z ro dzi ny skrom nych wło -
skich imi gran tów. Z dru giej zaś prze -
sad ną kon sum pcję i po głę bia nie nie -
rów no ści spo łecz nych.

W przy szłym ro ku, wy sta wy na te -
mat ka pi ta liz mu po ka za ne zo sta ną
w Bruk se li.

IIAARR

Neo naziści ska za ni
Bel gij ski sąd ska zał kil ku fla man -

dzkich na cjo na li stów za ter ro ryzm
i ra sizm oraz pod że ga nie do spi sku,
ma ją ce go na ce lu zde sta bi li zo wa nie
sy tu a cji w kra ju. W to czą cej się od kil -
ku lat spra wie, kil ka na ście dni te mu
za pa dły wy ro ki od sze ściu mie się cy
do pię ciu lat po zba wie nia wol no ści
i wy so kiej grzyw ny.

Spra wa uj rza ła świat ło dzien ne
w 2006 ro ku, kie dy na jaw wy szedł
spi sek w sze re gach bel gij skiej ar mii.
Człon ko wie gru py BBET (skrót od na -
zwy Krew, Zie mia, Ho nor i Wier ność)
– taj nej neo nazistowskiej siat ki, skła -
da li się prze de wszyst kim z woj sko -
wych słu żą cych w bel gij skiej ar mii.
Po prze szu ka niu ich miesz kań pry -
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wat nych i ko szar głów nie we Flan -
drii, po li cja zna laz ła bom by do mo wej
ro bo ty, amu ni cję, broń i neo -
nazistowskie ma te ria ły pro pa gan do -
we. Ów czes ne aresz to wa nia za sko czy -
ły za rów no opi nię pu blicz ną jak
i me dia, ale prze de wszyst kim do -
wódz two ar mii, któ re o ni czym nie
mia ło po ję cia.

„„DDee  MMoorr  ggeenn””

Przed wy bor cze za ka zy
Bur mistrz Bruk se li za ka zał par tii

Vla ams Be lang wy wie sza nia w mie -
ście ban ne rów o an ty i mi gra cyj nej tre -
ści. Uwa ża on bo wiem, że te go ty pu
in for ma cje umiesz czo ne na trans pa -
ren tach, ma ją cha rak ter kse no fo bicz -
ny i stwa rza ją bar dzo wy so kie ry zy ko
za bu rze nia bez pie czeń stwa pu blicz -
ne go.

Vla ams Be lang zna na jest ze swo -
ich ra dy kal nych po glą dów, dla te go
nikt chy ba nie mo że być zdzi wio ny
tre ścią, ja ka mia ła po ja wić się na ba -
ne rach: „Nie le gal ny? Do do mu al bo
do wię zie nia.

ddee  rree  ddaacc  ttiiee..bbee

Bel gij scy plan ta to rzy 
uczą się pol skie go

Ga ze ta „Het La at ste Nie uws” po da -
je, że bel gij scy plan ta to rzy uczą się
ję zy ka pol skie go, że by móc po ro zu -
mieć się ze swo i mi pra cow ni ka mi. Na
te re nach wschod niej Bel gii, po nad po -
ło wa se zo no wych pra cow ni ków po -
cho dzi z Pol ski.

W pier wszej edy cji pro gra mu „Eer -
ste hulp bij Pol ski” (Pier wsza po moc
w pol skim), wzię ło udział 15 wła ści -
cie li szklarń i sa dów. W trak cie za jęć,
Bel go wie uczy li się jak ra dzić so bie
z pol skim pra cow ni kiem i w ja ki spo -
sób or ga ni zo wać mu pra cę. Lek cje
ma ją rów nież na ce lu opa no wa nie
pod sta wo wych zwro tów w ję zy ku pol -
skim oraz po zna nie spe cja li stycz ne -
go słow nic twa po trzeb ne go do pra cy
(przy ci na nie, sor to wa nie, zbie ra nie
itp.)

„„HHeett  LLaa  aatt  ssttee  NNiiee  uuss””

Ma ri hu a na w bu sie
Rej so wym bu sem jeż dżą cym na tra -

sie Bruk se la – Bia ły stok, je den z pa -
sa że rów usi ło wał prze wieźć po nad
trzy ki lo gra my ma ri hu a ny. Z ta kiej
ilo ści nar ko ty ku moż na by spre pa ro -
wać po nad 20 ty się cy di ler skich 
po rcji. War tość za rek wi ro wa nych nar -
ko ty ków wy no si oko ło 90 ty się cy zło -
tych.

Po dej rza ne go za trzy ma ła bia ło stoc -
ka po li cja po uprzed nim do nie sie niu
o dziw nie za cho wu ją cym się mło dym
męż czyź nie po dró żu ją cym z Bel gii do

Pol ski. Zo stał on tym cza so wo aresz to -
wa ny i obec nie prze by wa w po li cyj -
nym aresz cie.

Bel gij skie me dia do no szą, że co raz
czę ściej w ba ga żach rej so wych bu sów
wy jeż dża ją cych z Bel gii i Ho lan dii do
Pol ski, na si ro da cy prze my ca ją nar -
ko ty ki, w związ ku z czym moż na się
spo dzie wać wzmo żo nych kon tro li na
dro gach Bel gii, Ho lan dii i Nie miec.

ddee  rree  ddaacc  ttiiee..bbee

Szko dli we le kar stwa 
Kon su men cka or ga ni za cja Test

Aan ko op, po prze pro wa dzo nych te -
stach stwier dzi ła, że pra wie 12 pro -
cent do stęp nych w Bel gii le karstw
jest nie sku tecz nych, z cze go aż trzy
pro cent po win no być na tych miast wy -
co fa nych ze sprze da ży. Są to prze de
wszyst kim me dy ka men ty do stęp ne
bez re cep ty i od daw na fun kcjo nu ją -
ce na ryn ku. Wię kszość z nich al bo
w ogó le nie dzia ła, al bo ma ne ga tyw -
ne skut ki ubocz ne. A po nie waż nie
stwier dzo no w ich wy pad ku bez poś -
red nie go za gro że nia ży cia, na dal po -
zo sta ją w sprze da ży, cho ciaż co do ich
sku tecz no ści Test Aan ko op ma po -
waż ne wąt pli wo ści.

W od po wie dzi na te za rzu ty, Bel gij -
skie To wa rzy stwo Far ma ce u tycz ne
oświad czy ło, że pro du cen ci le ków
– za nim do pusz czo ne one zo sta ną do
sprze da ży – mu szą gwa ran to wać ich
sku tecz ność i bez pie czeń stwo. Du żą
wi nę za nie od po wied nie dzia ła nie le -
ków po no szą sa mi pa cjen ci, któ rzy
czę sto trak tu ją me dy ka men ty jak cu -
kier ki i nie za ży wa ją ich zgod nie z za -
le ce nia mi pro du cen ta.

IIAARR

Pra wo sław na pa ra fia
w Bruk se li 

Wy znaw cy pra wo sła wia z Pol ski
zwró ci li się z proś bą do zwierz chni -
ka koś cio ła pra wo sław ne go – Me tro -
po li ty Sa wy o wy ra że nie zgo dy na bu -
do wę pa ra fii w Bruk se li.

Naj wię cej pol skich emi gran tów po -
cho dzą cych z Pod la sia, a zwłasz cza
z Sie mia tycz i oko lic, miesz ka właś -
nie w Bruk se li i stąd po mysł, aby
w tym mie ście po wsta ła no wa wspól -
no ta re li gij na. Do otwar cia pa ra fii
wier ni mu sie li ze brać przy naj mniej
250 pod pi sów, a ze bra li ich już po nad
500.

Pol scy pra wo sław ni mo dlą się obec -
nie w świą ty niach in nych cer kwi,
a naj wię ksza ilość Po la ków przy cho -
dzi na na bo żeń stwa do cer kwi ro syj -
skiej, gdzie jed nym z du chow nych jest
pra wo sław ny z Pol ski. Dla te go mo gą
uczest ni czyć w na bo żeń stwach w ję zy -
ku oj czy stym.

Pra wo sła wie w Bel gii jest wy zna -

niem uzna nio wym co ozna cza, że pań -
stwo mo że op ła cać du chow nych
i wspie rać fi nan so wo utrzy ma nie
świą tyń, a bel gij skie pa ra fie dzia ła ją
na za sa dzie or ga ni za cji użyt ku pu -
blicz ne go.

hhllnn..bbee

Wy jąt ko wo ciep ła zi ma 
Obec na zi ma zo sta ła uzna na za naj -

cie plej szą w Bel gii od 1833 ro ku. Mie -
rzo na od grud nia ubieg łe go ro ku,
śred nia tem pe ra tu ra w tym kra ju wy -
nio sła 6,1 stop ni Cel sju sza, a trzy zi -
mo we mie sią ce: gru dzień, sty czeń
i lu ty by ły wy jąt ko wo cie ple. Sta cja
me te o ro lo gicz na w Bruk se li od no to -
wa ła w stycz niu za led wie jed ną mroź -
ną noc, co bez wąt pie nia jest ewe ne -
men tem po go do wym. Pro gno zy na
ko lej ne dni prze wi du ją wpraw dzie
wia try i desz cze znad oce a nu, ale zi -
my już ra czej nie bę dzie. Tym sa mym,
naj praw do po dob niej zo sta nie po bi ty
re kord z lat 2006 – 2007, kie dy w Bel -
gii w cza sie zi mo wych mie się cy za -
no to wa no tyl ko do dat nie tem pe ra tu -
ry.

Ra port biu ra me te o ro lo gicz ne go in -
for mu je, że przy czy ną ta kie go sta nu
rze czy są zmia ny kli ma tycz ne, co ma
ści sły zwią zek z emi sją CO2 do atmo -
s fe ry.

„„DDee  MMoorr  ggeenn””

Groź ny su ple ment 
Bel gij skie Mi ni ster stwo Zdro wia

ostrze ga przed spo ży wa niem sprze -
da wa ne go w in ter ne cie pre pa ra tu
MMS (Mi ra cie Mi ne ral Sup ple ment).
Re kla mo wa ny jest on ja ko na tu ral ny
śro dek mi ne ral ny wzmac nia ją cy sy -
stem im mu no lo gicz ny or ga niz mu,
a prze de wszyst kim ja ko me dy ka -
ment sku tecz ny w le cze niu wie lu
cho rób – mię dzy in ny mi HIV, za pa -
le nia wą tro by, gru źli cy i no wo two -
rów.

Jak in for mu je bel gij ski in spek to rat
sa ni tar ny, MMS prze zna czo ny jest do
dez yn fek cji i uzdat nia nia wo dy pit -
nej. Po sia da wpraw dzie wła ści wo ści
bak te rio bój cze i wi ru so bój cze, ale nie
jest prze zna czo ny dla lu dzi. Po za ży -
ciu pre pa ra tu wy stę pu ją nie po żą da -
ne dzia ła nia ta kie jak wy mio ty i bie -
gun ka, co mo że do pro wa dzić do
od wod nie nia, bó lów brzu cha, he mo -
lio zy oraz ostrej nie wy dol no ści ne rek.
Ne ga tyw ne skut ki dzia ła nia pre pa ra -
tu za no to wa no już w kil ku kra jach
Unii Eu ro pej skiej, jak rów nież
w Szwaj ca rii, Ka na dzie i Sta nach Zjed -
no czo nych.

IIAARR
Opra co wa ła: 

KKaa  rroo  llii  nnaa  MMoo  rraaww  sskkaa
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Dzieci Wspólnej Europy
2014
KKOONNCCEERRTT  
Szkoła Muzyczna 
im. „Grażyny Bacewicz” 
z Warszawy 

TTeeaattrrzzyykk  DDzziieeccii  PPoollsskkiicchh

DDzziieecciięęccaa  ggrruuppaa  ttaanneecczznnaa  
z Gruzji

Wszystkich serdecznie 
zapraszamy

Rada Polonii Belgijskiej

Zaprasza na koncert, który odbędzie się 
4 kwietnia 2014 o godz. 19.30
w salonach Ambasady Polskiej w Brukseli Avenue des Gaulois 29. 

W koncercie usłyszycie Państwo utwory 
F. Chopina, Mozarta, Czajkowskiego … 

Wykonawcy: Barbara Drązkowska, Nana Kubiniza,
Szymon Brzóska (piano) Rozemarijn
Vanwijnsberghe (sopran).

Całkowity dochód z koncertu przeznaczony będzie na 
„Punkt Informacyjno- Konsultacyjny” w Brukseli i Antwerpii.

Prosimy o dokonanie wpłat 20 euro od osoby do dnia 30 marca 2014 
na konto numer IBAN BE91 0011 4215 3574 (BNP-Paribas-Fortis) 
Rada Polonia,  Rue Baron de Castro 46, 1140 Bruxelles.

Wszystkich serdecznie zapraszamy
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Po wszech nie uwa ża się, że wy -
na laz ki są do me ną męż czyzn.
To o nich się mó wi w kon tek -

ście róż no ra kich od kryć i to oni naj -
czę ściej do sta ją na gro dy Nob la. Ko -
bie ty przez wie ki by ły po mi ja ne
i nie za u wa ża ne, cho ciaż ich do ko na -
nia nie raz re wo lu cjo ni zo wa ły tech -
ni kę. Do pie ro na po cząt ku XIX wie -
ku panie wy szły z cie nia i wte dy
oka za ło się, że to właś nie ko bie tom
za wdzię cza my kil ka nie zwy kle po pu -
lar nych wy na laz ków, bez któ rych dzi -
siaj nie wy o bra ża my so bie ży cia.

Ko bie ta, któ ra prze tar ła
szla ki

Ame ry kan ka Ma ry Kies, by ła pier -
wszą ko bie tą któ ra opa ten to wa ła swój
włas ny wy na la zek w swo im włas nym
imie niu. W 1809 ro ku za re je stro wa ła
tech ni kę tka nia sło my z uży ciem jed -
wa biu i ni ci, a jej wy na la zek zre wo -
lu cjo ni zo wał prze mysł ka pe lusz ni czy.
Już rok po zgło sze niu go do urzę du
pa ten to we go, jej for tu na sza co wa na
by ła na oko ło pięć mi lio nów obec nych
do la rów. Nie ste ty, jak to w ży ciu by -
wa, nie wszyst kie hi sto rie koń czą się
szczę śli wie. Dwa dzie ścia sześć lat póź -
niej, pod czas po ża ru w Ame ry kań -
skim Biu rze Pa ten to wym, kar to te ka
z jej pa ten tem spło nę ła w po ża rze.
Pani Kies zmar ła nie ma jąc ani cen ta
przy du szy, a na jej gro bie za miast
po mni ka le żał zwy kły po lny ka mień.
Mu sia ło upły nąć 126 lat, aby ko bie ta
któ ra prze tar ła szla ki i uto ro wa ła dro -
gę in nym wy na laz czy niom, do cze ka -
ła się za doś ću czy nie nia i na leż ne go
jej sza cun ku.

Ko bie ta, któ ra wy rzu ci ła 
gor set

Przez dłu gie la ta panie za sznu ro -
wy wa ły swo je cia ło w gor se ty, co być
mo że wy glą da ło po nęt nie, ale z pew -
no ścią wy god ne nie by ło. Do pie ro
w 1889 ro ku, pew na Fran cuz ka – Her -
mi nie Ca dol le wy rzu ci ła gor set, a na
je go miej sce za pro po no wa ła ko bie tom
biu sto nosz. To ona, w swo im za kła -
dzie w Pa ry żu, uszy ła dwu czę ścio wy
kom plet bie liz ny o wie le mó wią cej na -
zwie „do bre sa mo po czu cie”, któ re go
gór ną część sta no wił właś nie biu sto -
nosz bez ra mią czek. Po ka za ła swój
wy na la zek pod czas Wiel kiej Wy sta wy
Świa to wej w Pa ry żu w 1890 ro ku
i w krót kim cza sie biu sto nosz za czął
być sprze da wa ny w du żych ilo ściach
na ca łym świe cie ja ko osob na część
gar de ro by. 

Dom mo dy Ca dol le ist nie je do dziś,
a je go wy ro by ko ja rzą się z luk su sem,
de li kat no ścią i ide al nym kro jem.

Ko bie ta, któ ra 
zre wo lu cjo ni zo wa ła
zmy wa nie na czyń

Jak to w ży ciu by wa, wiel kie wy na -
laz ki czę sto po wsta ją przez cał ko wi ty
przy pa dek, z po wo du unie sie nia, iry -
ta cji, czy na wet zło ści. Tak by ło i tym
ra zem. Jo sep hi ne Coch ra ne, żo na 
bo ga te go przed się bior cy, czę sto or -
ga ni zo wa ła przy ję cia w swo jej po sia -
dło ści. Nie ste ty, każ da im pre za to wa -
rzy ska oku pio na by ła du żą ilo ścią
stłu czo nych przez służ bę na czyń pod -
czas ich zmy wa nia. By za po biec nisz -

cze niu kosz tow nej chiń skiej po rce la -
ny, po my sło wa Ame ry kan ka za czę ła
się za sta na wiać, w ja ki spo sób
uspraw nić zmy wa nie na czyń, bo
w oba wie przed dal szy mi stłu czka mi
mu sia ła je zmy wać sa ma. Po śmier ci
mę ża za trud ni ła do po mo cy w gos po -
dar stwie me cha ni ka o na zwi sku But -
ters i wspól nie z nim skon stru o wa ła
pier wszą zmy war kę do na czyń, któ ra
zo sta ła opa ten to wa na w grud niu
1886 ro ku. Kon struk cja zmy war ki by -
ła bar dzo pro sta – do pro wa dza na gu -
mo wym wę żem pod ciś nie niem wo da
op łu ki wa ła uło żo ne na stos ta le rze.

Za ło żo na przez wspól ni ków fir ma
po cząt ko wo pro du ko wa ła zmy war ki
tyl ko na po trze by zna jo mych i przy ja -
ciół, po nie waż w tam tych cza sach ma -
ło któ re do my za o pa trzo ne by ły
w ciep łą bie żą cą wo dę. Prze łom na -
stą pił w 1893 ro ku na Wy sta wie Świa -
to wej w Chi ca go. Fir ma stop nio wo za -
czę ła zwię kszać swo je ob ro ty, cho ciaż
naj wię ksze zy ski za czę ła przy no sić
w osta t nich la tach przed śmier cią Jo -
sep hi ne. Obec nie, za ło żo na przez
panią Coch ra ne mar ka, na le ży do
świa to we go gi gan ta, kon cer nu Whir -
lpo ol.

Ko bie ta, któ ra wy na laz ła 
pa pie ro we to reb ki

Mar ga ret Knight już od naj młod -
szych lat wy ka zy wa ła spo re umie jęt -
no ści tech nicz ne. Skle ja ła la taw ce dla
bra ci, bu do wa ła san ki i kar mni ki dla
pta ków. W tam tych cza sach, a mó wi -
my o dru giej po ło wie XIX wie ku, by -
ło to hob by ra czej nie spo ty ka ne wśród

Ko bie ty, któ re zmie ni ły świat
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dziew cząt. Ma jąc za led wie 12 lat, Ma -
ry opa ten to wa ła urzą dze nie awa ryj -
ne za trzy mu ją ce ma szy ny włó kien ni -
cze, któ re to urzą dze nie chro ni ło
pra cow ni ków przed wy pad ka mi.
W 1868 ro ku opra co wa ła no wą ma -
szy nę, dzię ki któ rej moż li we by ło au -
to ma tycz ne skła da nie i kle je nie pa -
pie ro wych to reb o kwa dra to wych
dnach. Trzy la ta póź niej otrzy ma ła na
swój wy na la zek pa tent, co nie przy -
szło ła two i wią za ło się ze spra wą są -
do wą. Pe wien męż czyz na – nie ja ki
Char les An nan, usi ło wał przy pi sać so -
bie au tor stwo tech no lo gii, czy li zwy -
czaj nie ukraść po mysł Mar ga ret.
Przed są dem tłu ma czył, że „ko bie ta
nie by ła by w sta nie wy na leźć tak in -
no wa cyj nej ma szy ny”. Na szczę ście
sąd nie dał wia ry tym za pew nie niom,
a po za tym pani Knight mia ła do sko -
na le udo ku men to wa ny ca ły pro ces po -
wsta wa nia wy na le zio nej przez sie bie
ma szy ny.

Po my sło wa wy na laz czy ni na zy wa -
na jest „żeń skim Edi so nem”, po nie -
waż łącz nie uzy ska ła 26 pa ten tów,
mię dzy in ny mi na no wy typ ram
okien nych, czy ma szy nę wy ci na ją cą
ze lów ki.

Ko bie ta, któ ra wy my śli ła 
wy cie ra czki sa mo cho do we

Ma ry An der son uro dzi ła się w Wiel -
kiej Bry ta nii i tam spę dzi ła dzie ciń -
stwo. Ja ko kil ku na sto let nia pan na
wy je cha ła do Ka li for nii, gdzie pro wa -
dzi ła ran cho i win ni cę. W wie ku 36
lat po wró ci ła do ro dzin nej An glii, aby
opie ko wać się cho rą ciot ką. Po jej
śmier ci odzie dzi czy ła znacz ną su mę
pie nię dzy i po sta no wi ła za fun do wać
so bie wy cie czkę do No we go Jor ku.
Mia sto przy wi ta ło ją ulew nym desz -

czem, a su ną ce po jezd ni sa mo cho dy
co chwi la za trzy my wa ły się aby kie -
row cy mo gli wy siąść i prze trzeć szy -
by, po nie waż ów czes ne au ta nie mia -
ły wy cie ra czek. Wte dy właś nie w jej
gło wie na ro dził się po mysł skon stru -
o wa nia wy cie ra czek ob słu gi wa nych
z wnę trza po ja zdu. Swój wy na la zek
opa ten to wa ła w 1903 ro ku, jed nak
już po dwóch la tach sprze da ła pa tent
ka na dyj skie mu pro du cen to wi. Nie ste -
ty, jak to z wy na laz ka mi by wa, sa mo -
cho do we wy cie ra czki nie od ra zu pod -
bi ły ry nek. Kie row cy oba wia li się
bo wiem, że uży wa nie wy cie ra czek po -
ru sza nych za po mo cą ręcz ne go me -
cha niz mu bę dzie ich roz pra szać w cza -
sie ja zdy. Jed nak z bie giem cza su
kie row cy prze ko ny wa li się co do ich
uży tecz no ści i co raz czę ściej na uli -
cach moż na by ło spot kać sa mo cho dy
z za in sta lo wa ny mi wy cie ra czka mi.

W 1917 ro ku ry nek mo to ry za cyj ny
pod bi ły au to ma tycz ne wy cie ra czki
wy na le zio ne rów nież przez ko bie tę
– Char lot te Brid gwo od.

Ko bie ta, któ rej świat 
za wdzię cza ka mi zel ki 
ku lo od por ne

Ste fa nia Kwo lek, ame ry kań ska che -
mi czka pol skie go po cho dze nia, ży ją -
ca na po cząt ku XX wie ku, chcia ła zo -
stać le ka rzem i aby za ro bić na stu dia
za trud ni ła się w fir mie che micz nej.
Pro wa dząc ba da nia dla fir my Du Pont,
wraz ze swo im zes po łem wy na laz ła
kev lar – sztucz ne włók no o bar dzo du -
żej wy trzy ma ło ści na roz cią ga nie, nie -
zbęd ny do pro duk cji ka mi ze lek ku lo -
od por nych. Kev lar zna lazł tak że
za sto so wa nie przy wy twa rza niu woj -
sko wych heł mów, pan ce rzy, jak rów -
nież w ża glach, świat ło wo dach
i sprzę cie spor to wym. Bez prze sa dy

moż na po wie dzieć, że wie lu żoł nie rzy
swo je ży cie za wdzię cza pani Ste fa nii
Kwo lek, cho ciaż ni gdy nie zo sta ła ona
le ka rzem.

Ko bie ta, któ ra uła twi ła 
pi sa nie na ma szy nie

W la tach pięć dzie sią tych XX wie ku,
pew na Ame ry kan ka chcia ła zo stać se -
kre tar ką w du żej i do sko na le pros pe -
ru ją cej fir mie. Po sa dę zdo by ła, ale
w pra cy nie wio dło się jej naj le piej.
W czym tkwił prob lem? Pani Bet te
Nes mith Gra ham nie zbyt do brze ra -
dzi ła so bie z pi sa niem na ma szy nie,
a w tam tych cza sach by ła to dla se -
kre tar ki umie jęt ność tak pod sta wo -
wa, jak obec nie ob słu ga kom pu te ra.
Każ de go dnia Bet te prze pi sy wa ła
mnó stwo waż nych i mniej waż nych
do ku men tów, ale po peł nia jąc na wet
je den błąd, mu sia ła za czy nać wszyst -
ko od po cząt ku. Trze ba przy znać, że
by ło to za ję cie wy jąt ko wo me czą ce
i stre su ją ce.

Pew ne go dnia, na sza bo ha ter ka
przy glą da ła się ro bot ni kom ma lu ją -
cym re kla mę na ścia nie ban ku i za u -
wa ży ła, że za każ dym ra zem kie dy
któ ryś z nich się po my lił, po pro stu
za ma lo wy wał błąd ko lej ną war stwą
far by. W do mu za czę ła eks pe ry men to -
wać. W mik se rze wy mie sza ła nie du żą
ilość bia łej ba zy do far by z ta kim bar -
wni kiem, ja ki mia ły ko lor kar tki uży -
wa ne w fir mie. Na stęp ne go dnia wy -
pró bo wa ła swój wy na la zek i od tej
po ry nie mu sia ła już prze pi sy wać ca -
łych stron, tyl ko za ma lo wy wa ła kon -
kret ny błąd.

W krót kim cza sie ko rek tor stał się
nie o dzow nym na rzę dziem pra cy każ -
dej ma szy nist ki w ban ku, jed nak
prze ło że ni pani Gra ham słusz nie, czy
nie słusz nie stwier dzi li, że zbyt du żo
cza su mar nu je ona na ulep sza nie
swo je go wy na laz ku, a zbyt ma ło
przy kła da się do pra cy. I pra cę stra -
ci ła. Ale kil ka lat póź niej, kie dy do -
pra co wa ła już swój ko rek tor, opa ten -
to wa ła go i od tej po ry nie na rze ka ła
wię cej na brak środ ków fi nan so -
wych.

Na zwi ska wiel kich wy na laz ców i od -
kryw ców: Ga li le usz, Ein ste in czy Edi -
son to mar ki sa me w so bie. Rów nież
ko bie ty ma ją swój ogrom ny wkład
w roz wój na u ki i być mo że wie le tak
po trzeb nych wy na laz ków ni gdy by nie
po wsta ło, gdy by nie po my sło we, ener -
gicz ne i peł ne za pa łu panie. Dzi siaj,
spoś ród wszyst kich zgła sza nych pa -
ten tów na świe cie, oko ło je de na ście
pro cent na le ży właś nie do pań. Po zo -
sta je mieć na dzie ję, że ko biet – wy na -
laz czyń i od kryw czyń bę dzie co raz
wię cej.

SSyyll  wwiiaa  JJaa  wwoorr  sskkaa
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12mar ca te go ro ku mi ja 15 lat
od przy ję cia Pol ski do Or -
ga ni za cji Trak ta tu Pół noc -

no at lan tyc kie go (North At lan tic Tre -
a ty Or ga ni za tion).

NATO zo sta ło po wo ła ne w 1949 ro -
ku na mo cy trak ta tu pod pi sa ne go
w Wa szyn gto nie w ce lu ob ro ny mi li -
tar nej przed Związ kiem Ra dziec kim
i je go so jusz ni ka mi. Po roz pa dzie
ZSRR i za koń cze niu zim nej woj ny, so -
jusz pół noc no at lan tyc ki peł ni ro lę sta -
bi li za cyj ną, za po bie ga jąc roz prze strze -
nia niu się kon flik tów re gio nal nych,
jest ele men tem utrzy ma nia rów no wa -
gi stra te gicz nej po mię dzy Wscho dem
a Za cho dem. Atak z 11 wrześ nia, stał
się ka ta li za to rem prze mian i wy zna -
czył no we kie run ki w hi sto rii So ju szu.
War to do dać, że w ro ku 1992 Ra da
NATO po raz pierw szy w hi sto rii Pak -
tu, na mo cy man da tu ONZ i KBWE,
pod ję ła się pro wa dze nia dzia łań woj -
sko wych po za ob sza rem dzia ła nia uję -
tym w trak ta cie. Ta ka pier wsza mi sja
mia ła miej sce w Boś ni i Her ce go wi -
nie. Cel nad rzęd ny, jest za wsze ten
sam – utrzy ma nie po ko ju na świe cie.

Istot nym ele men tem po ro zu mie nia
jest Ar ty kuł 5. Trak ta tu Wa szyn gtoń -
skie go, mó wią cy o trak to wa niu agre -
sji na któ re goś z człon ków Pak tu, ja -
ko agre sji na ca ły Pakt. Ta kie go
po czu cia bez pie czeń stwa – jak po wie -
dział Je rzy Bu zek – Po la cy nie mie li
od dzie się ciu po ko leń. 

Nie by ło ła two 
Po oba le niu ko mu niz mu, Pol ska uzy -

ska ła nie za leż ność w pro wa dze niu po -
li ty ki za gra nicz nej. Po li ty cy mie li na
uwa dze dwa głów ne do świad cze nia hi -
sto rycz ne. Osa mot nie nie Pol ski w cza -
sie II woj ny świa to wej oraz wie lo let -
nią do mi na cję Związ ku Ra dziec kie go.

Udział w struk tu rach NATO stał się
jed nym z prio ry te tów po li ty ki za gra -
nicz nej RP, okre ślo nej w tzw. Dwu na -
stu po stu la tach Sku bi szew skie go.

Od cza su po wo ła nia do ży cia pier -
wsze go de mo kra tycz ne go rzą du, Pol -
ska per trak to wa ła z NATO w kwe stii
jej ob ro ny przed ewen tu al ną agre sją
są sied nie go mo car stwa, jed nak ofi -
cjal ne wcie le nie do So ju szu by ło wów -
czas nie re al ne. Przy wód ca ZSRR Mi -
cha ił Gor ba czow, pla no wał tyl ko
zmia nę kształ tu Ukła du War szaw skie -
go, lecz nie je go lik wi da cję. Ra da
NATO by ła ostroż na. Nie chcia no
draż nić lwa, po za tym po je dyn cze pań -
stwo chcą ce się wy zwo lić z do tych -
cza so wej sy tu a cji, nie li czy ło się stra -
te gicz nie tak, jak ca ły ist nie ją cy
jesz cze Układ. Na wet, kie dy woj ska
ra dziec kie zo sta ły wy co fa ne z Nie miec
i zna cze nie ZSSR na are nie mię dzy -
na ro do wej spa dło, per trak ta cje z Pak -
tem nie po su nę ły się w spo sób zna -
czą cy na przód. 

21 mar ca 1990 r. mi ni ster Sku bi -
szew ski zło żył ofi cjal ną wi zy tę w kwa -
te rze NATO, co w świet le pra wa mię -
dzy na ro do we go ozna cza ło za wią za nie
ofi cjal nych re la cji. Od lu te go 1998 r.
roz po czął się pro ces wcie la nia Pol ski,
Czech i Wę gier do NATO. 

Pol ska zo sta ła za pro szo na na spot -
ka nie na szczy cie państw NATO
w Ma dry cie 8 lip ca 1997 r., a dwa la -
ta póź niej przy ję to ją do nie go ra zem
z dwo ma in ny mi pań stwa mi by łe go
Ukła du War szaw skie go – Cze cha mi
i Wę gra mi. Nasz kraj, któ ry10 lat
wcześ niej od zy skał de mo kra cję, zo -
stał sym bo licz ne przy ję ty do wol ne -
go świa ta. 

Zmia ny w Pol sce 
Aby wejść do NATO, Pol ska mu sia -

ła do ko nać sze reg istot nych zmian

w do tych czas ist nie ją cej struk tu rze
woj sko wej, mię dzy in ny mi:

n przej ście na no wy sy stem łącz no ści
i spo so by do wo dze nia,

n wpro wa dze nie zmian or ga ni za cyj -
nych na wzór za chod ni w ce lu osią -
gnię cia kom pa ty bil no ści i in te ro pe -
ra cyj no ści pol skich sił zbroj nych
z ar mia mi Za cho du, 

n cy wil na kon tro la nad ar mią, czy li
cy wil ne kie row nic two w Mi ni ster -
stwie Ob ro ny Na ro do wej, 

n pod po rząd ko wa nie Szta bu Ge ne ral -
ne go cy wil ne mu mi ni stro wi ob ro ny,

n par la men tar na kon tro la nad si ła mi
zbroj ny mi. 

n od da nie pod wspól ne do wódz two
usta lo ną część sił zbroj nych i fi nan -
so wa nie dzia łań słu żą cych utrzy -
ma niu go to wo ści bo jo wej na wy ma -
ga nym przez NATO po zio mie. 

n do sto so wa nie fun kcjo no wa nia Woj -
ska Pol skie go do norm obo wią zu -
ją cych w so ju szu. bb

Ce le So ju szu 
Głów nym ce lem So ju szu jest za gwa -

ran to wa nie – środ ka mi po li tycz ny mi
i mi li tar ny mi – wol no ści i bez pie czeń -
stwa wszyst kim pań stwom człon kow -
skim. Do osią gnię cia te go ce lu NATO
wy ko nu je pod sta wo we za da nia w za -
kre sie bez pie czeń stwa: 
n za pew nia fun da ment trwa łe go bez -

pie czeń stwa w Eu ro pie, opar te go
na roz wo ju in sty tu cji de mo kra tycz -
nych i po ko jo wym roz wią zy wa niu
kon flik tów;

n za pew nia środ ki od stra sza nia i ob -
ro ny przed ja ką kol wiek for mą ata -
ku na te ry to rium każ de go pań stwa
człon kow skie go;

n roz wi ja bez pie czeń stwo mię dzy na ro -
do we po przez sta łą i ak tyw ną współ -
pra cę ze wszyst ki mi pań stwa mi par -
tner ski mi na le żą cy mi do pro gra mu
Par tner stwo dla po ko ju (PdP) oraz
Eu ro at lan tyc kiej Ra dy Par tner stwa;

n wy sy ła swo je mi sje woj sko we do
państw, na te ry to rium któ rych to -
czy się kon flikt zbroj ny, ce lem za że -
gna nia te go kon flik tu. 

Ba da nia prze pro wa dzo ne w Pol sce
w 1997 ro ku wy ka za ły, że aż 90%
ogó łu Po la ków opo wia da ło się za
wstą pie niem Pol ski do NATO. 

SSzzyy  mmoonn  MMaa  lliicc  kkii
Źró dła:

www.po li ty ka-pol ska.pl www.unia e u ro pej ska.org
www.wprost.pl www.po land.gov.pl/

Ja cek Cza pu to wicz – Po li ty ka bez pie czeń stwa Pol ski
– Mię dzy sa mo dziel no ścią a eu ro pe i za cją

Kącik historyczny
Polska – 15 lat w NATO 
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Po la Ne gri – pol ska gwia zda
w Hol ly wo od

Każ da no tat ka bio gra ficz na po -
win na roz po czy nać się od po -
da nia da ty na ro dzin jej bo ha te -

ra. W przy pad ku Po li Ne gri, dłu go nie
moż na by ło ta kiej da ty usta lić, bo -
wiem z jej ży ciem zwią za nych by ło
wie le le gend, a da ta uro dze nia by ła
jed ną z nich. Po zba da niu wie lu ar -
chi wal nych do ku men tów, jej bio gra -
fo wie wresz cie do wie dli, że ak tor ka
uro dzi ła się 3 stycz nia 1897 ro ku
w Lip nie ko ło Wło cław ka. Jej praw -
dzi we imię i na zwi sko brzmia ło Apo -
lo nia Cha łu piec.

Mat ka Po li by ła pra czką i ku char ką,
oj ciec – młod szy od żo ny o 10 lat, pra -
co wał ja ko bla charz. To właś nie po oj -
cu, Sło wa ku z do miesz ką cy gań skiej
krwi, dziew czyn ka odzie dzi czy ła wy -
jąt ko wą uro dę, któ rą kil ka na ście lat
póź niej pod bi je Hol ly wo od. Oj ciec Po -
li, oskar żo ny przez Ro sjan o dzia łal -
ność re wo lu cyj ną, zo stał wy wie zio ny
na Sy bir, a póź niej zgi nął w woj nie
pol sko-bol sze wic kiej. Mat ka prze pro -
wa dzi ła się z cór ką do War sza wy i zro -
bi ła wszyst ko co by ło w jej mo cy, aby
cór ka sta ła się wiel ką gwia zdą.

Po cząt ki ka rie ry
Po la by ła bar dzo uta len to wa nym

dziec kiem i jak to czę sto w ży ciu by -
wa, przy pa dek spra wił, że zna le źli się
lu dzie któ rzy po mo gli urze czy wist nić

jej ma rze nia. By li to He le na i Je rzy
Ko siń scy – na u czy cie le ze szko ły ba -
le to wej. Mło da tan cer ka za de biu to wa -
ła w wie ku 11 lat w ba le cie „Je zio ro ła -
bę dzie” Pio tra Czaj kow skie go. By ła
bar dzo am bit ną i pra gną cą suk ce su
uczen ni cą. Jed nak po kil ku la tach in -
ten syw nych ćwi czeń, przer wa ła na u -
kę tań ca, praw do po dob nie z po wo du
wy kry tej wa dy ser ca lub jak po da ją
in ne źró dła, ata ku ją cej or ga nizm gru -
źli cy. Wpraw dzie ka rie ra tan cer ki leg -
ła w gru zach, ale sce na oka za ła się jej
po wo ła niem. Ko lej nym kro kiem Po li
na dro dze do suk ce su by ła na u ka
w Szko le Apli ka cyj nej przy War szaw -
skich Te a trach Rzą do wych, któ rą roz -
po czę ła w 1911 ro ku. Ukoń czy ła tam
dwa ar ty stycz ne kur sy i bra ła lek cje
gry ak tor skiej.

Pod czas po by tu w sa na to rium w Za -
ko pa nem, z wy pie ka mi na twa rzy czy -
ta ła wier sze wło skiej poe tki Ady Ne -
gri i po sta no wi ła jej na zwi sko przy jąć
ja ko swój pseudo nim ar ty stycz ny. Po
po wro cie do War sza wy, w Te a trze Ma -
łym za gra ła swo ją pier wszą ro lę ja ko
Ame lia w „Ślu bach panień skich” Fre -
dry. Spek ta ku lar ne go suk ce su nie od -
nio sła. Wy ty ka no mło dej ak tor ce złą
dyk cje, chra pli wy tembr gło su i brak
sce nicz nej ogła dy, ale po mi mo te go
zo sta ła za u wa żo na. Jej pierw szym
suk ce sem by ła ro la ciem no wło sej tan -
cer ki Yan nai w pan to mi mie „Su mu -
run”, dzię ki któ rej w wie ku za led wie
17 lat sta ła się ulu bie ni cą ów czes nej
War sza wy. Któ re goś dnia w jej gar -
de ro bie po ja wił się Alek san der Hertz
– szef naj wię kszej war szaw skiej wy -
twór ni fil mo wej Sfinks. Tak za czę ła
się fil mo wa ka rie ra Po li Ne gri.

Na ro dzi ny gwia zdy
Pod ko niec 1914 ro ku, na ekra ny

kin wszedł pierw szy film z Po lą Ne gri
w ro li głów nej, za ty tu ło wa ny „ Nie -
wol ni ca zmy słów”. Mło da ak tor ka sta -
ła się gwia zdą. Za chę co na po wo dze -
niem, po sta no wi ła spró bo wać swo ich
sił w pro duk cjach za gra nicz nych.
Wpraw dzie mia ła pod pi sa ny kon trakt
z wy twór nią „Sfinks”, ale zde cy do wa -
ła się na wy jazd do Ber li na, któ ry
w tam tych cza sach był ki no wą po tę gą.
Pier wsze fil my z jej udzia łem mo że nie
by ły zbyt am bit ne, po cho dzi ły z ga -
tun ku me lo dra ma tów z wąt ka mi ero -
tycz ny mi i ta necz ny mi, ale Po la sta -
wa ła się co raz bar dziej roz poz na wal na
i po pu lar na. Szcze gól ne emo cje wzbu -
dza ła wśród męż czyzn, za chwy co nych
jej wy jąt ko wą uro dą, sek sow nym cia -

łem, elek try zu ją cym spoj rze niem
i ema nu ją cym z niej sek sa pi lem.

Ka rie rę w Niem czech przer wał po -
wrót do Pol ski, gdyż jej kon trakt
z wy twór nią „Sfinks” da lej obo wią zy -
wał i zmu szo na by ła za grać w trzech
fil mach: „Ara bel le”, „Po kój nr 13”
i „Je go osta t ni czyn”. W tam tym cza -
sie mia ła już sta tus nie kwe stio no wa -
nej gwia zdy i za cho wy wa ła się jak
gwia zda. Ca ła War sza wa plot ko wa ła
o jej mi łos nych pod bo jach i skan da -
licz nych jak na owe cza sy zwy cza jach.
Po la spa ce ro wa ła po uli cach sto li cy
z lam par tem na smy czy, szo ko wa ła
in ne ko bie ty za kła da jąc san da ły no -
szo ne bez raj stop i po ka zy wa ła po ma -
lo wa ne na czer wo ny ko lor paz nok cie
u stóp. To ona wy lan so wa ła mo dę na
dłu gie bu ty z wy so ki mi ob ca sa mi, by -
ła mi strzy nią ma ki ja żu i no si ła ory -
gi nal ne mo de le su kien do po dró ży sa -
mo lo tem.

Ma rze nia o Hol ly wo od
Po po wro cie do Ber li na, co raz wię -

cej cza su spę dza ła na pla nie fil mo -
wym gra jąc głów ne ro le w naj wię -
kszych nie miec kich pro duk cjach
ta kich jak „Oczy mu mii”, „Roz pa sa -
na”, „Car men”, czy „Gło sy uli cy”. Każ -
dy film z jej udzia łem za pew niał peł -
ną wi dow nię i kro cio we zy ski.

W tym cza sie po raz pierw szy wy szła
za mąż. To uczu cie spa dło na nią jak
grom z jas ne go nie ba. Pew ne go dnia,
na dwor cu ko le jo wym w Sos now cu,
po zna ła po rucz ni ka Ed war da hra bie go
Dąm bskie go. By ła to mi łość od pier -
wsze go wej rze nia, za koń czo na po kil -
ku dniach zna jo mo ści oświad czy na mi
i ślu bem. Mał żeń stwo prze trwa ło za -
led wie trzy la ta, bo wiem Po la nie zmier -
nie nu dzi ła się w pro win cjo nal nym
Sos now cu u bo ku wpraw dzie ko cha -
ją ce go, ale bied ne go mę ża. Nie do ta -
kie go ży cia by ła przy zwy cza jo na. Tęsk -
ni ła za sce ną i pla nem fil mo wym. Kie dy
mia ła już na praw dę wszyst kie go do -
syć, po pro stu ucie kła. Po tem na stą -
pił roz wód a mał żon ko wie roz sta li się
w przy jaź ni.

Nad szedł czas na zdo by wa nie Hol -
ly wo od. Ame ry kań ska wy twór nia „Pa -
ra mo unt” za trud ni ła nie zna ną w Sta -
nach eu ro pej ską ak tor kę. Po la za gra ła
w ta kich fil mach jak: „Bel la Do nna”,
„Na pięt no wa na”, Tan cer ka hisz pań -
ska” i „Ce sa rzo wa”. Nie wzbu dzi ła
wpraw dzie za chwy tu ame ry kań skich
kry ty ków a opi nie pu blicz no ści tak -
że da le kie by ły od en tu zjaz mu, ale mó -

Znani nieznani
czyli ciekawe fakty z życia wielkich Polaków
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wi ło się o niej co raz wię cej i sta wa ła
się co raz bar dziej zna na. Prze łom na -
stą pił w mo men cie wej ścia na ekra -
ny fil mu „Ho tel Im pe rial”. Do słow nie
z dnia na dzień ak tor kę po ko cha li za -
rów no kry ty cy jak i pu blicz ność. Krę -
ci ła film za fil mem, a ta kie ob ra zy jak
„Skła ma łam”, „Spo wiedź bez wstyd nej
ko bie ty”, „Jej wiel ka mi łość”, czy „Ko -
bie ta bez wstyd na”, uczy ni ły z niej
gwia zdę pier wszej wiel ko ści. W cią -
gu na stęp nych pię ciu lat za ro bi ła oko -
ło sze ściu mi lio nów ów czes nych do la -
rów i sta ła się naj bo gat szą ak tor ką
w Hol ly wo od, sym bo lem sek su, gwia -
zdą ki na nie me go i no wą fem me fa -
ta le ame ry kań skie go ki na. Mia ła oczy -
wi ście ry wal kę – ak tor kę Glo rię
Swan son. Obie panie au ten tycz nie się
nie zno si ły i gdy tyl ko nad a rzy ła się
oka zja, jed na dru giej nie szczę dzi ła
zło śli wo ści. Po la by ła oso bą bar dzo
prze sąd ną i kie dy na pla nie fil mo wym
kot prze biegł jej dro gę, na tych miast
prze ry wa ła zdję cia i wra ca ła do swo -
jej re zy den cji. Glo ria Swan son skwa -
pli wie wy ko rzy sty wa ła lę ki ry wal ki,
a wy na ję ci przez nią lu dzie wy pusz -
cza li ko ty wprost pod no gi Po li. „Ko -
cią woj nę” wy gra ła jed nak Po lka i jej
ry wal ka jak nie pysz na mu sia ła zre zy -
gno wać z ka rie ry. Kró lo wa Hol ly wo -
od mog ła być tyl ko jed na.

Ach, te ro man se
Po la Ne gri by ła po że ra czką mę skich

serc, a o jej ro man sach hu cza ła ca ła
Ame ry ka. W tam tym cza sie, naj bar -
dziej po żą da nym ka wa le rem do wzię -
cia był Char lie Cha plin, nie kwe stio -
no wa ny król ki na. Pew ne go dnia,
li mu zy na wio zą ca Char lie go zde rzy -
ła się z li mu zy ną wio zą cą Po lę i tak za -
czął się je den z naj bar dziej go rą cych
ro man sów tam tych cza sów. Ak tor ka
szyb ko uleg ła cza ro wi męż czyz ny, ale
w krót kim cza sie mia ła już do syć to -
wa rzy stwa Cha pli na, któ ry oka zał się
czło wie kiem za bor czym, za zdros nym
i wiel kim ego i stą. Za u ro cze nie mi nę -
ło, zresz tą w jej ży ciu po ja wił się już
ktoś in ny – bo żysz cze tłu mów, obiekt
west chnień mi lio nów ko biet na ca łym
świe cie – naj wię kszy amant tam tych
cza sów, Ru dolph Va len ti no.

I w tym przy pad ku, hi sto ria ich zna -
jo mo ści wy glą da ła jak żyw cem wy ję -
ta z hol ly wo odz kie go fil mu. Po zna li
się na za a ran żo wa nym spe cjal nie dla
nich ba lu ma sko wym i… za ko cha li się
w so bie na praw dę, cho ciaż Va len ti no
roz pusz czo ny przez ko bie ty, po zdo by -
ciu Po li szu kał „po cie sze nia” w ra mio -
nach in nych ko biet. Cóż, ta ka by ła je -
go ży cio wa i fil mo wa ro la – aman ta,
uwo dzi cie la i po że ra cza ko bie cych
serc. Kie dy me dia po da ły in for ma cję
o pla no wa nym ślu bie Po li i Ru dol pha,
za zdros na wiel bi ciel ka go otru ła. Na
wieść o je go śmier ci, kil ka na ście fa -

nek po peł ni ło sa mo bój stwo, kil ka na -
ście ty się cy pań przy wdzia ło ża ło bę,
a ko bie ty na ca łym świe cie op ła ki wa -
ły swo je go ido la. Je go po grzeb był
me dial nym wy da rze niem. Nie któ re
źró dła po da ją, że płacz i la ment nie do -
szłej pani Va len ti no by ły wy re ży se ro -
wa nym spek ta klem, któ ry do sko na le
wy ko rzy sta ła do au to re kla my. Na te -
mat jej obec no ści na po grze bie uko -
cha ne go krą ży ły naj róż niej sze le gen -
dy. Jed na z nich mó wi, że ze mdla ła
i upa dła nad je go trum ną, lecz w mo -
men cie kie dy zo rien to wa ła się, że fo -
to re por te rzy nie za re je stro wa li te go
fak tu, po wtó rzy ła tę scen kę. Nie przy -
chyl ni jej zło śliw cy od te go mo men tu
twier dzi li, że by ła to naj lep sza ro la
w jej ar ty stycz nym do rob ku.

Zmierzch Bo gi ni.
Po śmier ci Va len ti no, Po la nie roz -

pa cza ła zbyt dłu go. Zresz tą do koń ca
nie wia do mo czy rze czy wi ście łą czy ło
ich ja kieś uczu cie, czy mo że ich zwią -
zek po wstał i trwał tyl ko na po trze by
me diów.

W 1927 ro ku za gra ła w fil mie za ty -
tu ło wa nym „Drut kol cza sty” któ ry
stał się po cząt kiem koń ca jej ka rie ry.
Mia ła już po nad trzy dzie ści lat, co
w tam tych cza sach czy ni ło ją ko bie tą
sta rą. Po za tym pu blicz ność wy ma ga -
ła, aby do koń ca ży cia by ła za pła ka ną
wdo wą, jed nak ta kiej ro li grać nie
chcia ła. Co raz czę ściej ma rzy ła
o praw dzi wej ro dzi nie i dzie ciach.
Przy sło wio wym gwoź dziem do trum -
ny oka za ło się nad ej ście ery fil mu
dźwię ko we go. Dla Po li, z jej chra pli -
wym gło sem i nie zbyt do brym ak cen -
tem w Hol ly wo od nie by ło już miej -
sca. Jej ka rie ra do bie ga ła koń ca.

Zde cy do wa ła się po now nie wyjść za
mąż. Wy bran kiem zo stał bo ga ty gru -
ziń ski ksią żę Ser giusz Mdi va ni.
W 1927 ro ku od był się ich baj ko wy
ślub i mał żon ko wie za miesz ka li
w zam ku w Nor man dii. Po la za szła
w cią żę, ale nie ste ty stra ci ła dziec ko,
co sta ło się przy czy ną roz sta nia mał -
żon ków. Po roz wo dzie, przez trzy la ta
miesz ka ła w Wiel kiej Bry ta nii gdzie
fil my z jej udzia łem na wet od nio sły
suk ces, a śpie wa na przez nią pio sen -
ka „Raj” z fil mu „Uli ca po tę pio nych”
sta ła się prze bo jem kil ku na stęp nych
lat.

W 1934 ro ku, na za pro sze nie Adol -
fa Hit le ra któ ry był jej wiel kim fa nem,
wy je cha ła do Nie miec, gdzie pod pi sa -
ła czte ro let ni kon trakt fil mo wy. Za -
gra ła w kil ku fil mach, ale de cy zja
Goeb bel sa za ka zu ją ca jej udzia łu
w pro duk cjach fil mo wych, rze ko mo
z po wo du jej ży dow skie go po cho dze -
nia, przer wa ła jej nie miec ką ka rie rę.
Roz po czę cie II woj ny świa to wej spra -
wi ło, że spa ko wa ła ma nat ki i ucie kła
z po wro tem do Ame ry ki. W fil mie za -
gra ła jesz cze tyl ko je den raz, ale po -
tem nie do sta ła już żad nej pro po zy cji.
W 1951 ro ku przy ję ła ame ry kań skie
oby wa tel stwo i ni gdy już nie wró ci ła
na plan fil mo wy. Zmar ła 1 sierp nia
1987 ro ku w San An to nio w USA.

Mia ła wszyst ko: pie nią dze, sła wę
i sta tus gwia zdy. By ła kró lo wą fil mów
nie mych i ja ko je dy na Po lka do tar ła
na sam szczyt Hol ly wo od. Dzię ki upo -
ro wi, pra cy i szczę ściu, bied na dziew -
czyn ka z ma łej pol skiej miej sco wo ści
zro bi ła świa to wą ka rie rę.

HHaann  nnaa  KKoorrcczz
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Nowe otwarcie! 
W so bo tę 1 mar ca mia ło miej sce otwar cie no we go pol skie go

skle pu „Swo jak” na Bre da ba an (Mer ksem). Bia ło-czer wo ne ba lo -
ny nad otwar ty mi sze ro ko drzwia mi, by ło wi dać już z da le ka. Po -
czu łam się do ce nio na ja ko klien tka, kie dy jak VIP we szłam na
czer wo ny dy wan, któ ry z chod ni ka wiódł do wnę trza skle pu. Ale
zwy czaj nie i swoj sko, jak na „Swo ja ka” przy sta ło po czu łam się,
kie dy we szłam do środ ka. By ła już spo ra gru pa go ści, wśród któ -
rych jak się oka za ło znacz na część to sta li klien ci „Swo ja ka” jesz -
cze z cza sów gdy sklep miał swo ja sie dzi bę przy Isabellalei. Przy
tor cie, szam pa nie i prze ką skach to czy ły się sym pa tycz ne „Po la -
ków roz mo wy” do ty czą ce prze de wszyst kim no wej lo ka li za cji. No -
wy sklep jest wię kszy od po przed nie go, tak sa mo schlud ny i zor -
ga ni zo wa ny, ale to wa ry są wy ek spo no wa ne tu taj z wię kszym roz -
ma chem, na co poz wa la du ża prze strzeń. Mię sa, wę dli ny i gar -
maż w du żych szkla nych gab lo tach, nie po zo sta wia ją wąt pli wo -
ści, że są naj wyż szej ja ko ści i co naj waż niej sze, na sze – pol skie. 

Do te go uśmiech wła ści cie li i uda ne za ku py. Cze góż wię cej moż -
na ocze ki wać w do brym skle pie spo żyw czym? 

B.K. 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY



Na tu ur – de gro ot ste
at trac ties van Po len
No or den van Po len

Het no or den van Po len om vat een aan tal van de me est
in druk wek ken de na tio na le par ken van het land, wa a ron der
het na tio na al park Wo lin ski, Bo ry Tu chol skie, Sło win ski,
Su wal ski, Bie brzań ski, Na rwian ski, Dra wien ski, Wi gier ski,
Bia ło wie ska en na tu ur lijk de Ma zu risc he Me ren.

De Żu ła wy Wi śla ne (Po mme ren) is een po lder ge bied van
de mon ding van de We isc hel, met ve le toe ri stisc he ro u tes
langs de ka na len. Zo ver het oog re ikt ziet u be bo ste du i -
nen en bre de za ndstran den. De aan trek ke lij khe id van de
toch ten wordt ver gro ot do or de hi sto risc he hy dra tech nisc -
he in stal la ties langshe en de ka na al tjes.Een de el van dit ge -
bied be vindt zich on der de ze es pie gel. Een an de re must-
see is het ka na al van Ostró da-El bląg.

Cen trum van Po len
De zoo-sa fa ri in Świer ko cin (Lu bu skie) is de eni ge par -

ti cu lie re die ren tu in in Po len die uit slu i tend per au to of per
bus bez ich tigd mag wor den. Het park is ver de eld in vier sec -
ties: Af ri ka (ze bra’s, gnoes e.a.), In dia (axis her ten, nil gau
an ti lo pen, …), Mon go lië (Prze wal ski pa ar den, twe e bul ti -
ge ka me len,…) en Zu id-Ame ri ka (la ma’s, buf fels e.a.).
Een an de re toe ri stisc he trek ple i ster in Lu bu skie is het Eu -
ro pe es landschap spark Mu ża kow ski Park en het na tio na -
al par k Uj ście War ty. An de re na tio na le par ken in de bu urt
zijn o.a. na tio na al park Wiel ko pol ski en Kam pi no ski.

Wie als toe rist de Wi sła per bo ot wil ver ken nen, zal met
ver stom ming ges la gen wor den: een dergelijk prach tig uit -

zicht bez orgt u zon der twij fel één van de me est on ver ge te -
lij ke mo men ten van uw le ven. Een ab so lu te aan ra der is een
toch tje bij zon son der gang van twee uur, met een stop bij
een pit to resk plek je om even bij het kam pvu ur te zit ten of
te bar be cueën. Me er in for ma tie vindt u hier.

In Ro gów (Łódź) vindt u ver der een schit te rend ar bo re -
tum met plan ten so or ten uit de he le we reld. Het is een van
de oud ste en rij kste bo ta nisc he tu i nen in Po len.

Zu i den van Po len
Kot li na Kłodz ka (Ne der si le sië) is een uniek na tu ur lijk

fe no me en in een re la tief kle in ge bied in het zu id we sten van
Po len. Het ligt vlak bij het Su de ten ge ber gte. Dich tbij lig gen
de By strzyc kie ber gen en het Ta fel ge ber gte. Do or de aan -
we zig he id van the ra pe u tisch wa ter wordt de stre ek va ak
bez ocht vo or rust en her bron ning. De be ken dste ku u ro or -
den zijn Ku do wa Zdrój, Po la ni ca Zdrój en Dusz ni ki Zdrój,
ech te oa ses van rust.

De om ge ving in en rond Kiel ce (Świę to krzy skie) is bij zon -
der rijk aan unie ke ge o lo gisc he von dsten. U kunt er he el
wat ge o lo gisc he si tes bez oe ken die u in zicht ver schaf fen
over de op gra vin gen van fos sie len van on der me er ko ra len
en vis sen die mil joe nen ja ren in de stre ek vo or kwa men. Da -
ar na ast vindt u er ook een aan tal bij zon de re vo or be el den
van tek to nisc he en mi ne ra le fe no me nen, en een 26-tal
grot ten. Een sen sa tio ne le be le ve nis vo or na tu ur- en pre hi -
sto rie lief heb bers. Me er in for ma tie over de spe ci fie ke ge -
o lo gisc he si tes vindt u hier. De Pa ra dij sgrot (Ja ski na Raj)
in het Świę to krzy skie ge ber gte, bes la at een re eks van on -
der gron dse tun nels die met hun schit te rend se di men tfor -
ma ties een gro ot aan tal te kens van pre hi sto risch le ven
blo ot leg gen. Los hier van wer den er op deze lo ca tie een
ru im aan tal over blij fse len van ijstijdse ma moe ten, ne us ho -
orns,… en zelfs van Ne an der tha lers te rug ge von den. Me -
er in for ma ti ve kunt u hier te rug vin den.

Pel grims van over de he le we reld ko men de Ły siec berg
(Świę to krzy skie) bez oe ken, niet al le en om re li gie u ze re de -
nen, ma ar ze ker ook om het Na tio na al Park Świę to krzy -
ski te bez ich ti gen. An de re na tio na le par ken in het zu i den
van Po len zijn Gó ry Sto ło we, Kar ko no ski, Oj cow ski, Gór czań -
ski, Po le ski, Roz to czań ski, Ma gur ski, Pie niń ski, Ta trzań ski,
Ba bio gór ski en Biesz czadz ki.

„An twer pia po pol sku” 
vo or on ze 

ne der lan dsta li ge vrien den
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Vo ge lob ser va tie
Po len is een re ve la tie vo or de vo ge la ma te ur, niet al le en do -

or ha ar uit ge strek te on ge rep te na tu ur, ma ar ook do or de tal -
lo ze va ria ties aan ze ldza me vo gel so or ten die el ders in Eu ro pa
niet me er te rug te vin den zijn. Wij ge ven u al vast een ove rzicht
van de Po ol se ‘vo gel hot spots’.

No or den van Po len
In West pom me ren zijn het Na tio na al Park Dra wa en de Szcze -

cin la gu ne gro te trek ple i sters vo or tal van vo gel so or ten, vo o -
ral in het broed se i zoen. Vo gel lief heb bers die in Po mme ren ver -
blij ven heb ben dan we er ide a le uit kij kpla at sen in de na tio na le
par ken ‘Bo ry Tu chol skie’ en ‘Sło win ski’, met een ono ver tref ba -
re ke us uit ze e vo gels.Ook na tio na al park ‘Ma zur ski’ in War mië-
Ma zu rië stelt in ge en ge val te le ur, in te gen de el: hier ko men
vo gel so or ten sa men die in de rest van Eu ro pa ha ast uit ge -
stor ven zijn! In Pod la skie kunt u te recht in het na tio na al park
‘Bia ło wie ża’, aan de Bie brza moe ras sen, in de Na rew val lei en
aan het Sie mia now ka re ser vo ir.

Cen trum van Po len
Vo gel spot ters die do or het bin nen land van Po len trek ken

vin den in Lu bu skie de schit te ren de War ta ri vier mon ding, in het
zu i den van Ne der si le sië de rij ke vo gel ge bie den rond de ta fel -
ber gen en in het no or do o sten van Ma zo wiec kie de in ne men de
Bug – val lei om vo gels in al le rust te be kij ken.

Zu i den van Po len
De Su de ten in Si le sië en Opo le zijn dé plek in de zu id we ste -

lij ke stre ken om op uit kijk te sta an vo or ze ldza me ber gvo -
gels. Kle in po len pakt dan we er uit met het Ba bia Gó ra ge ber -
gte en de uit ge strek te Vi stu la val lei, een ma gne et vo or
ro of vo gels en an de re. Ook het Świę to krzy skie ge ber gte is een
ge bied rijk aan val ken, ui len … In Pod kar pac kie  zijn er op di -
ver se pla at sen in het Biesz cza dy ge ber gte vo gel kij khut ten aan -
ge bracht.

Vo or me er in for ma tie over vo gel ‘hot spots’ en over re gio na -
le di ver si te it qua so or ten, kunt u te recht op:http://www.bir dgu -
i de.pl/

Bron:  http://bpn.com.pl

Bron: www.polen.travel/nl-be 
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ZA PI SY NOWYCH UCZNIÓW DO SZKO ŁY POL SKIEJ 
– SPK IM. GEN. STANISŁAWA MA CZKA

PRZY AM BA SA DZIE RP W BRUK SE LI Z SIE DZI BĄ W AN TWER PII NA ROK SZKOL NY 2014/2015
Sza now ni pań stwo, 

Za pi sy na rok szkol ny 2014/2015 roz po częły 1 mar ca i będą trwały do 30 ma ja 2014 r. 
Dziec ko na le ży zgło sić do szko ły po przez wy peł nie nie kwe stio na riu sza zgło sze nio we go na stro -

nie in ter ne to wej szko ły wwwwww..sszzkkoo  llaa  ppooll  sskkaa..bbee  (za kład ka za pi sy uczniów) 
W ciągu dwóch ty god ni po do ko na niu zgło sze nia otrzy ma cie pań stwo po twier dze nie re je stra cji

ucznia oraz in for ma cję o da cie ze bra nia z ro dzi ca mi. Do dat ko we wy jaś nie nie nia moż na uzy skać
pod nu me rem te le fo nu 0475 96 51 58 lub ma i lo wo pi sząc na adres ssppkk..aann  ttwweerr  ppiiaa@@ggmmaa  iill..ccoomm

z po wa ża niem MMoo  nnii  kkaa  PPrruu  sskkaa

Newsletter
Szkolnego
Punktu
Konsultacyjnego
im. Gen.
Stanisława
Maczka 
przy Ambasadzie
RP w Brukseli
z siedzibą
w Antwerpii. 

Z ży cia pol skiej szko ły w An twer pii

Szkol na 
za ba wa 
kar na wa ło wa 

Tuż przed roz po czę ciem fe rii
na si ucznio wie ze szko ły pod -
sta wo wej wzię li udział w za ba -
wie kar na wa ło wej. Prze bra ni za
baś nio we i fil mo we po sta ci ba -
wi li się i uczest ni czy li w kon -
kur sach. Hu mo ry wszyst kim
bar dzo do pi sy wa ły. W przer -
wach mię dzy tań ca mi i ko ro wo -
da mi uczest ni kom kar na wa -
ło wej za ba wy ser wo wa no po czę -
stu nek. Im pre za by ła bar dzo do -
brze przy go to wa na, za co du że
po dzię ko wa nie na le ży się jej or -
ga ni za to rom – ro dzi com, któ rzy
za dba li o po czę stu nek i wy strój
sa li.
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PO LO NIJ NE
wia do mo ści z Flan drii

Le u ven
Jed no Le u ven, wie le kul tur.

Nie ma lep sze go miej sca w Bel gii
na mię dzy na ro do we spot ka nia kul tu -
ro we jak w Le u ven, naj wię kszym cen -
trum uni wersyteckim w Bel gii i jed -
nym z naj wię kszych w Eu ro pie.
W cza sie ro ku aka de mic kie go mo że -
my spot kać tu taj wszyst kie na ro do -
wo ści świa ta, a nie wie le go rzej wy -
glą da ją sta ty sty ki urzę du mia sta,
któ ry od no to wu je ogrom ną licz bę lud -
no ści et nicz nej za sie dla ją cej to nie -
wiel kie mia sto.

Et no w Le u ven
Po śród wszyst kich or ga ni za cji kul -

tu ral nych za re je stro wa nych przez urząd
mia sta Le u ven, moż na za ob ser wo wać
du ży pro cent sto wa rzy szeń et nicz nych,
któ rych za ło ży cie la mi są oso by róż nych
na ro do wo ści. Moż na za tem wnio sko -
wać, że za an ga żo wa nie spo łecz no-kul -
tu ral ne jest nie tyl ko ogrom ną pa sją
Eu ro pej czy ków, ale tak że lu dzi z in nych
za kąt ków świa ta. Te or ga ni za cje są
w wię kszo ści od po wie dzią na ocze ki wa -
nia spo łecz no ści mię dzy na ro do wych,
któ re sku pia ją się wo kół swo ich or ga -
ni za cji pod trzy mu ją cych tra dy cje i kul -
tu rę oraz wspie ra ją cych swo ich ro da -
ków. Nie dzi wi jed nak wca le, że
ob co kra jow cy po trze bu ją spot kać się
z ro da ka mi, po roz ma wiać w ję zy ku oj -
czy stym oraz prze ka zać swo je tra dy cje
mło de mu po ko le niu, czę sto uro dzo ne -
mu już po za gra ni ca mi oj czyz ny. Le u -
ven jest wspa nia łym przy kła dem, w ja -
ki spo sób za cho wu jąc toż sa mość
na ro do wą i od ręb ność kul tu ro wą moż -
na wspól nie two rzyć jed no śro do wi sko
zróż ni co wa ne kul tu ro wo. Po nad to, ta -
ka sym bio za przed sta wia ogrom ne bo -
gac two dla wszyst kich miesz kań ców
Le u ven, gdzie bez wiz i pasz por tów
moż na z bli ska ob ser wo wać kul tu rę
i tra dy cje spo łecz no ści et nicz nych z ca -
łe go świa ta. Ta licz ba or ga ni za cji et -
nicz nych, a jest ich oko ło 260 na te re -

nie Le u ven po ka zu je, w ja kim stop niu
miesz kań cy Le u ven za an ga żo wa ni są
w kul tu rę kra ju swe go po cho dze nia.
Mię dzy na ro do we or ga ni za cje kul tu ral -
ne, (or ga ni za cje po za rzą do we) roz wi ja -
ją ce dzia ła nia w sfe rze kul tu ry, łą czą
twór ców, hob by stów, po pu la ry za to rów
róż nych dzie dzin z róż nych kra jów.
Wśród te go ty pu or ga ni za cji są m.in.
Szko ła Ro syj ska, Szko ła Chiń ska, Sto -
wa rzy sze nie Ne pal czy ków, Bra zy lij ska
Szko ła Ka pu e ry, Dom In dii i wie le in -
nych. Za ło ży cie le, człon ko wie i sym pa -
ty cy tych or ga ni za cji są eks per ta mi
w róż nych dzie dzi nach. Przy ich udzia -
le przy go to wy wa ne są roż ne go ro dza ju
wy da rze nia spo łecz no-kul tu ral ne w Le -
u ven.

Po lo nia w Le u ven
Wśród 155 róż nych na ro do wo ści za -

miesz ku ją cych te ry to rium Le u ven, Po -
la cy zaj mu ją me da lo we, trze cie miej -
sce (cf. wy kres). Jest nas bar dzo du żo,
a wie lu z nas pra gnie oprócz pra cy spę -
dzić wol ny czas na ak tyw no ściach pro -
po no wa nych przez je dy ną po lo nij ną or -
ga ni za cję non-pro fit na tym te re nie
(Da ska lia-CPL vzw). Już po tak krót -
kim cza sie, od kie dy or ga ni za cja po za -

rzą do wą po wsta ła, wi dać, jak Po la cy
za miesz ku ją cy Le u ven są spra gnie ni
wy da rzeń kul tu ral nych dla dzie ci, mło -
dzie ży, ale tak że dla do ro słych. Dzię ki
te mu, że urząd mia sta Le u ven za chę ca
wszyst kich do or ga ni zo wa nia im prez
in ter dy scy pli nar nych (fil my, pre lek cje,
ku li na ria, kon cer ty), sto wa rzy sze nia
na te re nie mia sta są do brze po in for -
mo wa ne i chęt nie ze so bą współ pra cu -
ją. Jest to pro jekt ab so lut nie pio nier ski
w ca łej Bel gii, jed nak z ła two ścią za u -
wa żyć moż na, że w pro sty spo sób uda -
je się po zbyć uprze dzeń i skie ro wać za -
in te re so wa nie lo kal nej spo łecz no ści na
in ne, przy jaz ne to ry. Po nad to, za in te -
re so wa nie sa mych człon ków i sym pa -
ty ków or ga ni za cji kul tu ral nych jest
nad zwy czaj ne. Na le ży so bie tyl ko ży -
czyć, oby ini cja tyw te go ty pu by ło jak
naj wię cej, po nie waż przy cią ga ją one
za wsze wie lu wi dzów, po twier dza jąc
ogrom ne za in te re so wa nie wśród pu -
blicz no ści kul tu ra mi i tra dy cja mi Eu ro -
py i ca łe go świa ta oraz mu zy ką et nicz -
ną.

DDaa  sskkaa  lliiaa  
www.da ska lia.eu
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Ge el
Pol sko-bel gij ska in te gra cja

Pod ko niec lu te go, w gmi nie Ge el
od by ło się spot ka nie wszyst kich or -
ga ni za cji non-pro fit zwią za nych z kul -
tu rą. Był to waż ny mo ment dla na sze -
go sto wa rzy sze nia, bo po mi mo że
ofi cjal nie Pro Po lo nia ist nie je w sze -
re gach gmin nych już od paź dzier ni ka
ze szłe go ro ku, to nie mia ło jesz cze
ono oka zji przed sta wić się wła dzom
kul tu ral nym gmi ny i in nym or ga ni za -
cjom te go ty pu, ist nie ją cych w Ge el.
Oczy wi ście po ta kim spot ka niu i po -
zna niu in nych or ga ni za cji, li czy my na
wy mia nę do świad czeń i dal szą in te -
gra cję ze spo łecz no ścią bel gij ską. 

Dzia łal ność Pro Po lo nii w Ge el ma na
ra zie cha rak ter lo kal ny i jest jesz cze
sto sun ko wo krót ka. Jed nak obec ność
Po lo nii na tym te re nie za czy na być co -
raz bar dziej wi docz na. Od lo kal nych
miesz kań ców na pły wa ją do sto wa rzy -
sze nia róż ne pro po zy cje współ pra cy.
Oka zu je się bo wiem, że wie lu Bel gów
to sym pa ty cy Pol ski, któ rzy in te re su -
ją się jej hi sto rią. Naj bar dziej zna ny
i do ce nia ny jest przez nich okres na szej
„So li dar no ści” lat osiem dzie sią tych
i wal ka o nie po dleg łą Pol skę.

Naj lep szym przy kła dem jest gos po -
darz z oko lic Re tie, któ ry tra fi wszy
w lo kal nej pra sie na in for ma cję o dzia -
ła niach Po lo nii w Ge el, na tych miast
się z na mi skon tak to wał. W trak cie
spot ka nia po wie dział, że kil ka ra zy
od wie dził Pol skę i bar dzo mu się tam
po do ba ło. Zo sta liś my za pro sze ni do
je go gos po dar stwa i oka za ło się, że
jest to do sko na ły te ren do spę dze nia
wol ne go cza su, czy zor ga ni zo wa nia
ma jów ki. Po nad to gos po darz ofe ru je
wie le atrak cji dla dzie ci na przy kład
prze jaż dżki za przę giem kon nym.

Co dwa la ta do Ge el i oko licz nych
miej sco wo ści przy jeż dża ją na to ur ne
uczen ni ce szko ły ba le to wej z Czę sto -
cho wy. W tym ro ku ich wy stę py za pla -
no wa ne są w czte rech miej sco wo ściach:
Ge el – 7 kwiet nia, Wit go or – 8 kwiet -
nia, Ra vels – 9 kwiet nia oraz w Re tie
– 10 kwiet nia. Ba let za pra sza ny jest już
od po nad 15 lat przez lu dzi zwią za nych
z kul tu rą w Ge el. Mło dzi tan ce rze z Pol -
ski miesz ka ją w bel gij skich do mach, co
da je moż li wość in te gra cji z miej sco wą
spo łecz no ścią i wy mia ny kul tu ro wej. 

Szcze gó ły na stro nie:
http://www.ge el.be/ac ti vi te i ten de ta -
il.aspx? id=5278.

Co sły chać w szko le 
i przed szko lu przy 
Sto wa rzy sze niu Pro Po lo nia?

Pier wsze za ję cia w No wym Ro ku
po świę co ne by ły bab ciom i dziad kom.
Dzie ci opo wia da ły jak spę dza ją z ni mi
czas i by ło wi dać, że za ni mi tęsk nią
i że bab cie i dziad ko wie to jed ne z naj -
waż niej szych osób w ich ży ciu.
Ogrom ną przy jem ność spra wi ło więc
wnu kom przy go to wa nie spe cjal nych
kar tek z oka zji świę ta Bab ci i Dziad -
ka. Na la ur kach moż na by ło zo ba czyć
prze pięk ne bu kie ty kwia tów i mnó -
stwo ser du szek świad czą cych o tym,
że ko cha ją swo ich dziad ków. Go to we
upo min ki zo sta ły wło żo ne do ko pert,
za a dre so wa ne przez ro dzi ców i wy -
sła ne do Pol ski. Z pew no ścią nie jed nej
bab ci i nie jed ne mu dziad ko wi za krę -
ci ła się łez ka w oku na wi dok pięk -
nych la u rek wy ko na nych przez ich
wnu ki.

Szkol ną tra dy cją jest, że po skoń -
czo nej lek cji ję zy ka pol skie go, od by -
wa ją się za ję cia pla stycz ne zwią za ne
z te ma tem lek cji. Tym ra zem za da -
niem dzie ci by ło ule pie nie z pla ste li -
ny swo je go ulu bio ne go bo ha te ra
książ ki „Pla stu sio wy pa mięt nik”.
Oczy wi ście naj wię kszą po pu lar no ścią

cie szył się sam Pla stuś a wszyst kie
Pla stu sie wy ko na ne przez na szych
uczniów by ły uro cze i nie pow ta rzal ne.

W trak cie każ dych za jęć lek cyj nych,
na u czy cie le za pew nia ją uczniom tro -
chę cza su na wspól ne oglą da nie pol -
skich kre skó wek. Ak tu al nie, dzie cia -
ki wraz ze Smo kiem Wa wel skim
za an ga żo wa ne są w po szu ki wa nia
Bal ta za ra Gąb ki w „Po rwa niu Bal ta za -
ra Gąb ki”. W pla nie oczy wi ście dal sze
przy go dy Smo ka Wa wel skie go w „Wy -
pra wie Pro fe so ra Gąb ki”. Po mysł jest
strza łem dzie siąt kę. Dzie ci ro bią chy -
ba to co naj bar dziej lu bią, a przy tym
osłu chu ją się z ję zy kiem pol skim.

No wo ścią w na szym przed szko lu
i szko le są za ję cia ru cho we „Baw my
się” pro wa dzo ne przez pro fe sjo nal ną
fi zjo te ra pe ut kę, w trak cie któ rych po -
przez za ba wę, in struk tor ka uczy dzie -
ci od po wied nich za cho wań któ re po -
mo gą utrzy mać dzie ciom pra wi dło wą
po sta wę cia ła, co jest nie zmier nie
waż ne przy ich roz wo ju.

MMaa  rreekk  PPiiaa  śścciikk
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Nar ko ty ko wy trans port

Jak do no si „Rzecz pos po li ta” do Pol -
ski tra fia co raz wię cej nar ko ty ków
z te re nu Za chod niej Eu ro py, głów nie
z Ho lan dii. Za rów no gru py prze stęp -
cze, jak i po je dyn czy klien ci ku pu ją -
cy nar ko ty ki i sprze da ją cy je póź niej
z du żym zy skiem w kra ju, co raz czę -
ściej ko rzy sta ją z usług rej so wych bu -
sów kur su ją cych na tra sie Ho lan dia
– Pol ska. We dług fun kcjo na riu szy po -
li cji zaj mu ją cych się zwal cza niem
prze my tu nar ko ty ków, właś nie ten
śro dek trans por tu sta je się co raz bar -
dziej po pu lar ny, co mo że skut ko wać
częst szy mi kon tro la mi, a co za tym
idzie nie u do god nie nia mi dla pa sa że -
rów.

„„RRzzeecczz  ppooss  ppoo  llii  ttaa””

Po la cy ko cha ją go tów kę
Po la cy, jak ma ło któ ry eu ro pej ski

na ród, przy wią za ni są do go tów ki.
Trans ak cji go tów ko wych do ko nu je aż
82 pro cent na szych ro da ków, a swo -
i stym re kor dem w Eu ro pie jest pła -
ce nie go tów ką w ma łych skle pach.
Zwią zek Ban ków Pol skich i Na ro do wy
Bank Pol ski chcą skło nić Po la ków do
ma so we go za kła da nia kont, uży wa -
nia kart i elek tro nicz nych płat no ści,
bo wiem pła ce nie go tów ką szko dzi pol -
skiej gos po dar ce. Aby na kło nić oby -
wa te li do trans ak cji elek tro nicz nych,
ban ki pro po nu ją zmniej sze nie li mi tu
płat no ści go tów ką z obec nych 15 ty -
się cy do 1 ty sią ca eu ro. Po wy żej tej
kwo ty trze ba bę dzie pła cić kar tą lub
prze le wem.

„„DDzziieenn  nniikk  PPooll  sskkii””

Po la cy pro du ku ją fu tra, 
ale ich nie no szą

Pol ska jest jed nym z naj wię kszych
pro du cen tów fu ter w Eu ro pie. Zaj mu -
je trze cie miej sce w pro duk cji na tu -
ral nych skór no rek i li sów na świe -
cie, ale pra wie wszyst kie swo je
pro duk ty prze zna cza na eks port. Tyl -
ko w ze szłym ro ku przy go to wa no 10
mi lio nów sztuk skór z no rek, 250 ty -
się cy li sich fu ter oraz 50 ty się cy na tu -
ral nych skór je no tów. We dług da nych
Pol skie go Związ ku Ho dow ców i Pro -

du cen tów Zwie rząt Fu ter ko wych,
w 2013 ro ku Po la cy na sprze da ży fu -
ter za ro bi li aż 400 mi lio nów eu ro. Na -
si ro da cy fu ter nie lu bią, ubie ra się
w nie za led wie kil ku pro cen to wa część
spo łe czeń stwa. Po wo dów ku te mu jest
kil ka: co raz ła god niej sze zi my, zwię -
ksze nie świa do mo ści eko lo gicz nej ale
głów nym czyn ni kiem są pie nią dze.
Ce ny na tu ral nych fu ter są kil ka krot -
nie wyż sze niż kwo ty, ja kie na le ży za -
pła cić za zwy kłe kur tki lub płasz cze.

„„PPuullss  TTyy  ggoodd  nniiaa””

Ko lej ne szko ły do lik wi da cji
„Ga ze ta Wy bor cza” in for mu je, że

w tym ro ku po nad 200 pla có wek
oświa to wych zo sta nie zam knię tych.
Bę dą to prze de wszyst kim szko ły wiej -
skie oraz li cea i tech ni ka dla do ro -
słych. Naj wię cej róż ne go ro dza ju
szkół ule gnie lik wi da cji w wo je wódz -
twie ślą skim, naj mniej w wo je wódz -
twach świę to krzy skim, lu bel skim
i opol skim. Wła dze sa mo rzą do we
twier dzą, że po wyż sze dzia ła nia spo -
wo do wa ne są ko niecz no ścią osz czę -
dza nia, nie za wsze jed nak bio rą pod
uwa gę ar gu men ty dzie ci, ro dzi ców
i na u czy cie li.

„„GGaa  zzee  ttaa  WWyy  bboorr  cczzaa””

Nie mod ny pa trio tyzm
Z son da żu in sty tu tu ba da nia ryn ku

Ho mo Ho mi ni wy ni ka, że tyl ko co pią -
ty Po lak jest go to wy do po świę ce nia
ży cia lub zdro wia dla do bra kra ju. Aż
41 pro cent na szych ro da ków nie po -
świę ci ło by nic dla do bra Pol ski, 19%
z nas od da ło by dla Oj czyz ny swo je ży -
cie lub zdro wie, a 17 pro cent by ło by
go to wych na po świę ce nie swe go ma -
jąt ku. Wśród tych osób, któ re ni cze -
go nie chcą po świę cać dla Pol ski, by -
ło 53 pro cent ko biet, ale tyl ko 29
pro cent męż czyzn. Z po wyż szych ba -
dań jas no wy ni ka, że nie chęć Po la -
ków do po świę ce nia się dla Oj czyz ny
wy ni ka prze de wszyst kim z bra ku za -
u fa nia do in sty tu cji pań stwa.

Ba da nie zo sta ło prze pro wa dzo ne
w prze ded niu dzie sią tej rocz ni cy
śmier ci puł kow ni ka Ry szar da Ku kliń -
skie go.

„„RRzzeecczz  ppooss  ppoo  llii  ttaa””

Oba wy cię żar nych 
ko biet

Jak do no si „Rzecz pos po li ta”, cię żar -
ne ko bie ty w Pol sce naj bar dziej oba -
wia ją się bie dy oraz utra ty pra cy. Pra -
wie 40 pro cent ko biet bę dą cych
w cią ży boi się, że po uro dze niu dziec -
ka bę dą mia ły prob le my fi nan so we,
dru gie ty le oba wia się utra ty pra cy.
Po lki prze cięt nie sy tu o wa ne ma te rial -
nie nie chcą ro dzić dzie ci, po nie waż
zda ją so bie spra wę, że przy jście na
świat dziec ka mo że wią zać się z bie dą
i nie moż no ścią za spo ko je nia pod sta -
wo wych po trzeb dziec ka. Po wyż sze
ba da nie prze pro wa dzo ne zo sta ło na
zle ce nie Pol skie go Ban ku Ko mó rek
Ma cie rzy stych i ob ję ło 300 cię żar nych
ko biet.

„„RRzzeecczz  ppooss  ppoo  llii  ttaa””

Ko rup cja zże ra
pol ski biz nes

Tak uwa ża 75 pro cent przed się bior -
ców, któ rzy wzię li udział w ba da niu
„Pul su Biz ne su”. Są oni zda nia, że ko -
rup cja blo ku je roz wój pol skie go biz -
ne su. Wpraw dzie we dług Trans pa -
ren cy In ter na tio nal Pol ska, w cią gu
osta t nich dzie się ciu lat, ska la ko rup -
cji w na szym kra ju znacz nie zma la ła,
jed nak ła pów kar stwo i prze kup stwo
na dal kwit nie. Aż 71 pro cent an kie to -
wa nych przed się bior ców jest zda nia,
że da wa nie i bra nie ła pó wek to jed na
z naj waż niej szych ba rier w pro wa -
dze niu dzia łal no ści gos po dar czej
w Pol sce, a sze rzą ca się ko rup cja czę -
sto blo ku je pra wi dło wy roz wój ich
firm.

„„PPuullss  BBiizz  nnee  ssuu””

Mło do cia ni zło dzie je
Wzra sta ilość wła mań do ko na nych

przez ma ło let nie dzie ci. W Gli wi -
cach, po li cja za trzy ma ła czwór kę
zło dziei w wie ku od oś miu do je de -
na stu lat, któ re wła ma ły się do skle -
pu z za baw ka mi i wy nio sły stam tąd
to war o war to ści po nad 400 zło tych.
We dług Ko men dy Głów nej Po li cji,
ilość kra dzie ży do ko ny wa na przez
dzie ci roś nie w za stra sza ją cym tem -
pie, a co gor sza wiek spraw ców co -
raz bar dziej się ob ni ża. Sied mio- czy
oś mio let ni wła my wa cze nie są już
żad ną no wo ścią. Z da nych po li cji
wy ni ka, że naj czę ściej wła ma nia do -
ko ny wa ne są dla za ba wy, w ce lu za -
im po no wa nia ko le gom, bądź też po
uprzed nich na mo wach star szych
zło dziei. Ta kie wy bry ki naj czę ściej
koń czą się przy zna niem mło do cia -
nym prze stęp com ku ra to ra są do we -
go i ob ję cia ca łej ro dzi ny spe cjal -
nym nad zo rem.

„„PPuullss  TTyy  ggoodd  nniiaa””
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e-Pi ty

„Ga ze ta Wy bor cza” po da je, że za -
po wia da się re kor do wy rok, je że li
cho dzi o skła da nie PIT-ów przez in -
ter net. W stycz niu 2014 ro ku, Po -
la cy zło ży li już po nad 295 ty się cy
ze znań po dat ko wych w for mie elek -
tro nicz nej. W ana lo gicz nym okre sie
ro ku po przed nie go by ło ich o pra -
wie sto ty się cy mniej. Roz li cze nie
przez in ter net zy sku je co raz wię cej
zwo len ni ków, bo jest to naj szyb szy,
naj ła twiej szy i naj mniej cza soch łon -
ny spo sób. Wszyst ko moż na za ła -
twić w do mu sie dząc przed mo ni to -
rem kom pu te ra, ni cze go nie trze ba
dru ko wać, za no sić do urzę du, ani
wy sy łać po cztą.

„„GGaa  zzee  ttaa  WWyy  bboorr  cczzaa””

Wy ma rzo ny mąż
Pol ski Zwią zek Przed się bior ców

i Pra co daw ców prze pro wa dził an kie -
tę na te mat za wo dów cie szą cych się
naj wię kszym za u fa niem wśród ko biet.
Bez a pe la cyj nie zwy cię ży li le ka rze, co
czwar ta an kie to wa na oświad czy ła, że
chcia ła by wyjść za mąż za praw ni ka,
a co szó sta za przed się bior cę. Gru pa
spo łecz na, któ rą ko bie ty da rzą naj -
mniej szym za u fa niem oka za li się po -
li ty cy. Za led wie trzy pro cent an kie to -
wa nych uwa ża, że z ra cji wy ko na nych
obo wiąz ków na le ży im się sza cu nek.
Zda niem po nad 90 pro cent pań, po li -
tyk w ro dzi nie to wstyd.

Z po wyż sze go ra por tu wy ni ka rów -
nież, że Po lki nie da rzą za u fa niem pa -
nów wy ko nu ją cych ta kie za wo dy jak:
urzęd ni cy, na u czy cie le i żoł nie rze, jak
rów nież związ kow cy, któ re go za mę -
ża nie chcia ła by żad na ko bie ta. Ta ka
de gra da cja sza no wa nych jesz cze kil -
ka lat te mu za wo dów nie dzi wi so cjo -
lo gów, któ rzy mó wią, że w kwe stii za -
mąż pój ścia, Po lki co raz czę ściej
kie ru ją się eko no mią.

„„DDzziieenn  nniikk  ZZaa  cchhoodd  nnii””

Wy na gro dze nia nie ros ną,
a ce ny idą w gó rę

Z naj no wszych ra por tów Na ro do -
we go Ban ku Pol skie go wy ni ka, że
wy na gro dze nia Po la ków ros ną bar -
dzo po wo li, a ce ny pro duk tów non
stop idą w gó rę. Lu dzie wy da ją ma -
ło pie nię dzy bo ma ło za ra bia ją, fir my
nie in we stu ją w no we fa bry ki czy
skle py, a gos po dar ka nie roz wi ja się
tak szyb ko jak po win na. Spe cja li ści
z NBP twier dzą, że je dy nym wyj -
ściem w ce lu po bu dze nia gos po dar -
ki jest pod nie sie nie płac, co spo wo -
du je roz ru sza nie się ryn ku
i przy nie sie szyb szy wzrost gos po -
dar czy.

„„AAggoo  rraa””

Re kla mo daw cy co raz czę ściej
kie ru ją re kla my w stro nę
dzie ci

Ta ką in for ma cję po dał „Ty god nik
Po wszech ny”, opie ra jąc się na da nych
ze Sto wa rzy sze nia „Dziec ko bez Re -
kla my”. Wy ni ka z nich, że aż 96,4 pro -
cent Po la ków pod czas ro bie nia za ku -
pów bie rze pod uwa gę opi nie swo ich
dzie ci, dla te go też co raz wię cej re klam
ofe ru ją cych z za ło że nia pro duk ty dla
do ro słych, skie ro wa na jest właś nie
do dzie ci. Stąd za sto so wa nie od po -
wied nich tri ków od dzia łu ją cych na
ich psy chi kę, du żo ko lo ru, ru chu, gło -
sów, a prze de wszyst kim śmie chu lub
pła czu dzie ci, bo to we dług spe cja li -
stów naj bar dziej zwra ca uwa gę na -
szych po ciech. Do te go do cho dzą po -
sta ci z ba jek, pie ski, kot ki i tym
po dob ne stwor ki.

Re kla mo daw cy już daw no od kry li,
że to właś nie dzie ci ma ją wiel ki i czę -
sto de cy du ją cy wpływ na wy bór te go
a nie in ne go pro duk tu, dla te go na -
wet kon cer ny sa mo cho do we tak kon -
stru u ją swo je re kla my, aby do tar ły do
naj młod szych. Bo to one czę sto de cy -
du ją, czy ro dzi ce ku pią ta ki a nie in -
ny mo del sa mo cho du.

„„TTyy  ggoodd  nniikk  PPoo  wwsszzeecchh  nnyy””

Co raz wię cej pol skich dzie ci
ży je w bie dzie

Głów ny Urząd sta ty stycz ny opub li -
ko wał ra port „Wa run ki ży cia ro dzin
w Pol sce” z któ re go wy ni ka, że z po -
wo du ubó stwa ro dzi ców, po nad pół
mi lio na dzie ci w Pol sce nie do ja da.
Oko ło 450 ty się cy dzie ci nie ma
wszyst kich szkol nych pod ręcz ni ków,
pra wie 550 ty się cy dzie ci nie cho dzi
do le ka rzy spe cja li stów, a po nad 600
ty się cy do sto ma to lo ga. We dług opub -
li ko wa nych da nych, na 8,9 mi lio na
dzie ci i mło dzie ży w wie ku od 0 do 24
lat, w bie dzie ży je aż pół to ra mi lio na
z nich.

Bie da jest naj bar dziej do tkli wa
w ma łych miej sco wo ściach, a po -
li ty ka spo łecz na na sze go pań stwa
po zo sta wia wie le do ży cze nia.
Eks per ci ape lu ją, aby rząd po szu -
kał pie nię dzy tam, gdzie się je
mar no tra wi i sku tecz niej po ma -
gał tym, któ rzy naj bar dziej po -
trze bu ją wspar cia.

„„RRzzeecczz  ppooss  ppoo  llii  ttaa””

Naj po pu lar niej sze imio na
Ga ze ta „Me tro” spraw dzi ła, ja kie

imio na w ubieg łym ro ku Po la cy naj -
czę ściej na da wa li swo im dzie ciom.
We dług da nych Mi ni ster stwa Spraw
We wnętrz nych, w po rów na niu do lat
po przed nich, co raz wię cej jest imion
któ re za ska ku ją.

Dziew czyn ki naj czę ściej by ły na zy -
wa ne: Le na, Ju lia, Zu zan na, Ma ja i Zo -
fia, ale tak że Za ra, Ża kli na, Fa ti ma,
An ja, Zo ya i Vi vian. Z ko lei naj po pu -
lar niej szy mi imio na mi chło pię cy mi
by ły: Ja kub, Kac per, Fi lip, Szy mon
i Ja nek; Po za tym wie lu chłop ców
otrzy ma ło ta kie imio na jak: Maj kel,
Mi ke, Ma xim, Ja son, Ste ven, Pa skal
i Ju rand.

„„MMee  ttrroo””

Na sze dzie ci mo gą żyć kró cej
niż my

„Rzecz pos po li ta” pi sze, że po ko le -
nie dzi siej szych dzie ci bę dzie nie ste -
ty ży ło przy naj mniej o pięć lat kró cej
niż ich ro dzi ce. Tak wy ni ka z prze -
pro wa dzo nych osta t nio ba dań, któ re
wni kli wie ana li zu je pol skie Mi ni ster -
stwo Spor tu.

Bli sko po ło wa chłop ców wie ku 13
lat spę dza przy kom pu te rze po nad
dwie go dzi ny dzien nie, i ty le sa mo
cza su po świę ca na oglą da nie pro gra -
mów te le wi zyj nych co po wo du je, że
znacz na część z nich ma nad wa gę,
bó le ple ców i sta wów. Wa dy po sta -
wy ma na wet 60 pro cent pol skich
dzie ci. Tyl ko 10 pro cent trzy na sto-
i czter na sto lat ków po dej mu je ja ką -

kol wiek ak tyw ność fi zycz ną jak pły -
wa nie, ja zda na ro we rze, czy gra
w pił kę. Po wyż sze da ne są alar mu -
ją ce, a głów ny prob lem le ży w zbyt
ma łej ilo ści za jęć z wy cho wa nia fi -
zycz ne go pro wa dzo nych w pol skich
szko łach i zbyt lek ce wa żą cym ich
trak to wa niu.

„„RRzzeecczz  ppooss  ppoo  llii  ttaa””

Spa da licz ba po wo łań 
do za ko nów żeń skich

„Dzien nik Pol ski” do no si, że w Pol -
sce z ro ku na rok jest mniej za kon -
nic. Je że li sy tu a cja się nie po pra wi,
to za dzie sięć lat za brak nie sióstr do
pro wa dze nia sie ro ciń ców, hos pi cjów,
oraz do opie ki nad ludź mi star szy mi
i prze wle kle cho ry mi. To właś nie za -
kon ni ce są w tej ro li nie za stą pio ne,
pro wa dzą w Pol sce 33 szpi ta le, 244
am bu la to ria, pra wie 300 do mów star -
ców i po nad 500 sie ro ciń ców. Z od -
da niem pra cu ją w nie któ rych szpi ta -
lach i hos pi cjach.

W cią gu osta t nich 10 lat od no to wa -
no aż 50-pro cen to wy spa dek po wo łań
w za ko nach żeń skich i cho ciaż zgro -
ma dze nia za kon ne co raz po wszech -
niej ko rzy sta ją z naj no wszych me tod
do tar cia do lu dzi, na wstą pie nie do
za ko nu de cy du je się co raz mniej ko -
biet.

„„DDzziieenn  nniikk  PPooll  sskkii””

Opra co wa ła: 
KKaa  ttaa  rrzzyy  nnaa  FFrraann  kkooww  sskkaa
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Wy o braź my so bie we hi kuł cza -
su, dzię ki któ re mu mo że my
cof nąć się w prze szłość. Gdy -

by kto kol wiek z nas mógł wró cić do
lat swo jej mło do ści a na wet dzie ciń -
stwa, z pew no ścią za dał by so bie py ta -
nie: co chciał bym (chcia ła bym) zmie -
nić w swo im do tych cza so wym ży ciu?
Cze go ża łu ję? Co na pra wić lub zu peł -
nie wy ma zać z prze szło ści? Ile pod ję -
tych de cy zji prze my śleć po now nie?
Gdy by moż na by ło cof nąć czas, to…

(Nie) tra fio ne de cy zje
Na co dzień ota cza nas sza ra rze -

czy wi stość. Dom, ro dzi na, pra ca. Czę -
sto na bur mu szo ny mąż, nie za do wo -
lo na żo na, krzy czą ce i kłó cą ce się
dzie ci. Wiecz ny brak pie nię dzy, kło -
po ty w pra cy i po czu cie, że wszyst ko
jest do ni cze go. Sza rość, przy gnę bie -
nie i mo no to nia. Czu je my, że ma my
na praw dę wszyst kie go do syć, że dłu -
żej te go nie wy trzy ma my. Cza sem za -
czy na my my śleć, że gdy byś my mo gli
cof nąć czas, pew nych de cy zji z pew no -
ścią nie pod ję li byś my. Wra ca my my -
ślą do prze szło ści i ła pie my się na
tym, że wie lu rze czy z tam tych lat po
pro stu nam bra ku je. Cze go naj bar -
dziej? Mło do ści, bez tro ski i śmie chu,
któ re go w obec nym ży ciu jest co raz
mniej. Tam te go ko rzy sta nia z ży cia
bez żad nych zo bo wią zań, kie dy na wet
brak pie nię dzy nie był tak bar dzo od -
czu wal ny. Wspo mi na my i jest nam żal
prze szło ści. Bi je my się z my śla mi i za -
da je my so bie py ta nia: Czy gdy bym
wte dy zde cy do wa ła się na in ne go
chło pa ka, to mo je ży cie by ło by lep -
sze? Gdy bym nie rzu cił szko ły, to mo -
że te raz miał bym o wie le lep szą, bar -
dziej sa tys fak cjo nu ją cą pra cę? Czy
tam te, pod ję te przed la ty de cy zje by -
ły słusz ne? Czy aby na pew no wte dy
do brze wy bra łem (wy bra łam), po stą -
pi łem (zro bi łam)?

Chcie li byś my po wró cić do mo men -
tu, kie dy coś się w na szym ży ciu za -
czy na ło. Od no si my wra że nie – wręcz
je steś my pew ni – że tam te pod ję te
przez nas de cy zje skut ku ją do tej po -
ry. I ma my ra cję. Każ da oso ba, z któ -
rą mie liś my do czy nie nia cho ciaż by
przez ma łą chwi lę, wy war ła na nas ja -
kiś wpływ. Ana li zu jąc swo je prze szłe
ży cie do cho dzi my do wnio sku, że czę -
sto pod wpły wem im pul su, jed ne go
bły sku w oku ro bi liś my coś, cze go do
tej po ry ża łu je my. Ale to nie ozna cza,
że wszyst kie pod ję te kie dyś de cy zje
by ły nie tra fio ne. Mie liś my na ście lat,
by liś my nie do świad cze ni ży cio wo, pa -
trzy liś my na ży cie bar dziej emo cjo -

nal nie, bez wy ra cho wa nia, ca ły mi gar -
ścia mi czer pa liś my z ży cia przy jem -
no ści. By liś my in ni, na sze ży cie by ło
in ne, oko licz no ści też by ły in ne.
Wszyst ko by ło in ne. Po dej mo wa liś my
de cy zje, któ re wów czas uwa ża liś my
za słusz ne. Te raz z pew no ścią zmie ni -
li byś my wie le. I wca le nie jest po wie -
dzia ne, że no we de cy zje nie by ły by
gor sze w skut kach niż te, któ re pod -
ję liś my uprzed nio. Po tem by ło by ina -
czej, ale czy le piej?

Ale nie tyl ko de cy zje de cy do wa ły
o na szej przy szło ści. Czę sto też poz wa -
la liś my na to, że by wszyst ko po to czy -
ło się sa mo, że by ktoś lub oko licz no -
ści de cy do wa ły za nas. Do pie ro
póź niej zda je my so bie spra wę z te go,
że za nie cha nie i za nied ba nie – nie tyl -
ko na sze de cy zje – mia ły wiel ki wpływ
na na sze póź niej sze ży cie.

Co sa mi mó wi my o na szej
prze szło ści? 

Cze go Po lki i Po la cy ża łu ją naj bar -
dziej? Co chcie li by zmie nić, gdy by we -
hi kuł cza su rze czy wi ście ist niał? Oka -

zu je się, że zmie ni li by wie le, od spraw
bła hych, po przez sy tu a cje i de cy zje ma -
ją ce zna czą cy wpływ na dal sze ży cie.

Z prze pro wa dzo nych ba dań psy cho -
lo gicz nych wy ni ka, że Po la cy naj bar -
dziej ża łu ją te go, że nie skoń czy li
szko ły, nie uczy li się le piej. Nie dla
ro dzi ców, dla pani w szko le, tyl ko dla
sie bie sa mych. Uwa ża ją, że od po wied -
nie wy kształ ce nie znacz nie pod nio -
sło by ich sa mo o ce nę. Prze cież pew -
nych rze czy ku pić nie moż na.

Gdy by moż na by ło cof nąć czas, wię -
kszość z nas nie wcho dzi ła by w „szcze -
nię ce bez sen sow ne związ ki”, któ re czę -
sto skut ko wa ły za ła ma niem ner wo wym
i utra tą wia ry we włas ne moż li wo ści.
Ta kie tok sycz ne związ ki od cis nę ły swo -
je pięt no na na szym dal szym ży ciu.
Spo ro z nas ża łu je utra co ne go cza su,
bez sen sow nych chwil w szlaf ro ku,
w któ rym bez ce lu snu liś my się po do -
mu. Ża łu je my, że spot kań z przy ja ciół -
mi by ło tak ma ło, że na sze ży cie to czy
się przed mo ni to rem kom pu te ra, że nie
po tra fi my roz ma wiać z in ny mi ludź mi.
Ża łu je my, że na sze ży cie to czy się od
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wy pła ty do wy pła ty, że je steś my ego i -
sta mi i nie my śli my o in nych. Ża łu je my
wie lu rze czy, wy bo ru tej ko bie ty, czy
te go męż czyz ny.

A żal jest pod ły, po tra fi w psy chi ce
czło wie ka po czy nić strasz li we spu sto -
sze nie. Z te go ża lu po wsta je tęsk no ta
za cof nię ciem cza su i moż li wo ścią
zmian pod ję tych w prze szło ści de cy zji
co uczy ni ło by na sze ży cie lep szym,
bar dziej war to ścio wym. Gdy by dzia łał
we hi kuł cza su, wie lu z nas chcia ło by
od zy skać stra co ne moż li wo ści, otwo -
rzyć drzwi, któ re zo sta ły przez nas
sa mych zam knię te i któ rych już nie
moż na otwo rzyć. Cof nąć czas, naj bar -
dziej chcie li by lu dzie star si bo wie -
dzą, że ni cze go już nie nad ro bią. Nato -
miast mło dzi ma ją wra że nie, że ma ją
przed so bą jesz cze du żo cza su, więc
pew ne rze czy zdą żą na pra wić.

We dług na u kow ców, każ dy czło -
wiek prze cięt nie przez 15 mi nut w ty -
god niu ża łu je cze goś, co mia ło miej -
sce w prze szło ści. I co cie ka we,
na u ko we ba da nia do wo dzą, że szczę -
śli wy mi w ży ciu są nie ci, któ rym
wszyst ko idzie gład ko, tyl ko ci, któ -
rzy nie bo ją się no wych wy zwań i po -
peł nia ją błę dy. Ko bie ty ża łu ją znacz -
nie dłu żej niż męż czyź ni. Ża łu ją
nie speł nio nej mi ło ści, a męż czyź ni
utra co nej, bądź ni gdy nie o sią gnię tej
ka rie ry. Gdy by moż na by ło cof nąć
czas, to lu dzie chcie li by le piej prze -
ży wać mi łość, wy do stać się z tok sycz -
ne go związ ku i pójść za gło sem ser ca.
Ma ło kto za u wa ża, że le piej ża ło wać
te go co się kie dyś zro bi ło, niż te go,
że nie pod ję ło się wy zwa nia, że coś
się prze ga pi ło lub za nied ba ło. Naj -
bar dziej ża łu je się tych błę dów, któ -
rych się nie po peł ni ło, bo nie da liś -
my na sze mu ży ciu na to szans. 

Jest, jak jest
Czę sto nie zda je my so bie spra wy

z te go, że każ da prze ży ta przez nas
chwi la, każ da pod ję ta de cy zja i jej
skut ki, ca łe do tych cza so we ży cie nas
ukształ to wa ło, na wet za har to wa ło.
Je steś my star si, bar dziej do świad cze -
ni, po tra fi my wy cią gać wnio ski z po -
peł nio nych przez nas błę dów. Nie jest
istot ne, ile tych błę dów w ży ciu się
po peł ni ło, ile nie tra fio nych de cy zji
pod ję ło. Waż ne, że się prze trwa ło
i cze goś na u czy ło.

Prze szło ści zmie nić już nie mo że -
my, dla te go nie ma co jej ża ło wać. Le -
piej się z nią po go dzić i ją za ak cep to -
wać. Te raź niej szość jest, ja ka jest, to
efekt prze szło ści. A przy szłość? Choć
jest ona nie zna na i mo że dla te go eks -
cy tu ją ca, choć czę sto jej się oba wia -
my, ma my na nią wpływ. Te raz. Już
mo że my za cząć ją kształ to wać. Na -
sza przy szłość za czy na się dziś.

Ciąg łe ża ło wa nie cze goś, co mia ło
miej sce kie dyś tam, jest bez sen su.
Żal nie jest przy jem ny, ani kon struk -
tyw ny, nie wno si do na sze go ży cia ni -
cze go po zy tyw ne go, tyl ko smu tek,
stres i ciąg łe wra że nie prze gra nej.

Kie dyś ktoś po wie dział, że czło wiek
za czy na za sta na wiać się do kąd idzie,
do pie ro wte dy, kie dy jest już na skrzy -
żo wa niu. Dla te go naj le piej żyć tak,
że by być w zgo dzie ze so bą i jed no -
cześ nie mieć wy ty czo ny włas ny cel,
nie tyl ko być bier nym ob ser wa to rem
włas ne go ży cia. 

A naj trud niej sza w ży ciu czło wie ka
jest ak cep ta cja i po zna nie sa me go sie -
bie, roz poz na nie włas nych naj głęb -
szych po trzeb. Tak że za ak cep to wa nie
są sia dów, przy ja ciół, zna jo mych, pani
w szko le, eks pe dien tki w skle pie, le -
ka rza – moż na by wy mie niać jesz cze
dłu go. Ina czej ska zu je my sie bie na
wiecz ne nie za do wo le nie i za zdrosz -
cze nie in nym. Mo że się oka zać, że
kup no jesz cze lep sze go sa mo cho du
tak na praw dę nie przy no si nam sa -
mym za do wo le nia, lecz jest tyl ko eta -
pem w wy ści gu do ni kąd.

Mo że war to za trzy mać się na chwi -
lę i za sta no wić nad włas nym ży ciem,
któ re go nie moż na prze cież tak jak
w grach kom pu te ro wych, cof nąć,
prze wi nąć. Mo że nie wi dzi my, że tak
na praw dę na sze ży cie jest war to ścio -
we i peł ne tre ści?

Ciesz my się tym, co ma my. Ciesz -
my się, że są lu dzie, któ rzy nas ko -
cha ją, że ma my pra cę, że je steś my
zdro wi i ży je my. Ulep szaj my swo je
ży cie i nie wy le waj my łez nad tym,
co by ło. Spój rzmy uważ niej na to,
co nas ota cza. A ra do ści wo kół nas
jest na praw dę wie le. Uśmiech dziec -
ka, je go umo ru sa na od cze ko la dy
buź ka i ma łe rą czki obej mu ją ce szy -
ję. Słoń ce, zie lo na tra wa i wios na,
któ ra wkrót ce do nas za wi ta. Do -
ceń my to co ma my – ŻY CIE. Ja kie
ono by nie by ło i tak jest pięk ne,
i jest tyl ko jed no. Bo być mo że dla
ludz ko ści, je steś my tyl ko ma łym
czło wie kiem, ale dla nie któ rych
nam bli skich je steś my ca łym świa -
tem.

EEwwaa  JJaa  nniikk  
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Od wie ków, lu dzie współ za wod -
ni czą ze so bą w wie lu dys -
cy pli nach. Po niż sze przy kła -

dy uświa do mią nam, że swo ją wyż szość
nad prze ciw ni kiem moż na udo wod nić
nie mal w każ dej dzie dzi nie, na wet w tej
naj bar dziej ab sur dal nej. Oto garść naj -
dziw niej szych re kor dów świa ta, po peł -
nio nych przez miesz kań ców róż nych
za kąt ków na szej pla ne ty, któ re zna laz -
łam na stro nach in ter ne to wych. Nie
wszyst kie z wy mie nio nych re kor dów
zna laz ły się ofi cjal nie w Księ dze Re -
kor dów Gu in nes sa.

n Miesz kan ka sło necz nej Ita lii – Mi -
cha le San te lia jest wiel bi ciel ką ksią -
żek. Po my ślał by ktoś, że hob by jak
każ de in ne, al bo na wet o wie le bar -
dziej od in nych war to ścio we. Szko -
puł jed nak w tym, że pani San te lia
książ ki prze pi su je, a że by by ło 
cie ka wiej, prze pi su je je od ty łu
i w ory gi nal nej wer sji. Do tej po ry
prze pi sa ła po nad 60 po zy cji z naj -
wię kszy mi dzie ła mi li te ra tu ry
włącz nie.

n In nym hob by mo że się po chwa lić
Au stra lij czyk Les Ste wart, któ ry
wy spe cja li zo wał się w pi sa niu sło -
wa mi liczb od 1 do 1 000 000. Za ję -
ło mu to 16 lat i 7 mie się cy, w trak -
cie któ rych zu żył sie dem ręcz nych
ma szyn do pi sa nia, ty siąc na są czo -
nych tu szem taśm ma szy no wych
i pra wie dwa dzie ścia ty się cy stron
pa pie ru. Na py ta nie, dla cze go wy -
brał so bie ta kie właś nie hob by od po -
wia da, że „od kie dy jest nie peł no -
spraw ny i tak nie ma nic do ro bo ty”.

n Ame ry kan ka Ma de li ne Al brecht
przez pięt na ście lat pra co wa ła dla
fir my pro du ku ją cej pre pa ra ty do hi -
gie ny stóp. Pra ca za wo do wa za in -
spi ro wa ła ją do usta no wie nia re kor -
du w bar dzo wą skiej spe cja li za cji,
mia no wi cie w wą cha niu stóp.
W trak cie swo jej za wo do wej ka rie -
ry po wą cha ła 5 600 stóp i tym sa -
mym usta no wi ła re kord w tej dzie -
dzi nie. Nie zna laz łam nie ste ty
in for ma cji, czy jej wy czyn wpi sa ny
zo stał do Księ gi Re kor dów Gu in -
nes sa.

n W Księ dze Re kor dów zna lazł się
nato miast pe wien pan z bro dą. Ed
Ca hill z Ir lan dii – bo o nim mo wa,
przez rok ho do wał i pie lę gno wał
swój za rost. Kie dy był już go to wy
do po bi cia re kor du, udał się do sie -
dzi by ir lan dzkiej sta cji ra dio wej To -
day FM i przez po nad trzy go dzi ny

wcis nął w swo ją bro dę 3 107 wy ka -
ła czek. Py ta ny przez dzien ni ka rza
sta cji, skąd po mysł na tak nie co -
dzien ny re kord od po wie dział, że
któ re goś dnia, cze ka jąc w ba rze na
po da nie za mó wio ne go po sił ku, dla
za bi cia cza su ko le dzy za czę li mu
wty kać w bro dę róż ne przed mio ty,
tak że wy ka ła czki.

n Miesz ka niec Los An ge les w Ka li for -
nii – Bar ry Chap pell, za ło żył się z ro -
dzi ną, że rzu ca pa le nie i do te go na -
ło gu już nie wró ci. Sta ło się to
w mo men cie, kie dy na świat przy -
szedł je go syn. Na ło go wy pa lacz sło -
wa do trzy mał, ale w cza sie ku ra cji
wspo ma gał się gu ma mi do żu cia Ni -
co ret te, z któ rych to właś nie gum
ule pił re kor do wą ku lę. Mie rzy ona
157 cen ty me trów w ob wo dzie i wa -
ży pra wie 79,3 kg. War tość gum zu -
ży tych do ule pie nia ku li to w zło -
tych pol skich pra wie 100 ty się cy.
Do stwo rze nia pro jek tu ży cia, jak
o swo im wy czy nie mó wi Bar ry, zu -
żył 95 ty się cy 200 wy żu tych gum.
Le pie nie gu mo we go gi gan ta za ję ło
mu sześć lat.

n Pod wój nym re kor dem Gu in nes sa
mo że po szczy cić się Ame ry ka nin
Brian Spotss, któ ry w Honk Kon gu
po bił aż dwa re kor dy w usta wia niu
ja jek w po zy cji pio no wej. Pierw szy
re kord do ty czył naj szyb sze go usta -
wie nia pio no wo tu zi na jaj, co pan
Spotss uczy nił w cza sie 1 mi nu ty
i 32 se kund. Ko lej ny zaś, to naj wię -
cej jaj usta wio nych pio no wo w tym
sa mym cza sie – 900 sztuk. Re kor -
dzi sta przy znał, że za ba wę z jaj ka -
mi wy niósł z dzie ciń stwa, kie dy
wraz z ro dzi ną pró bo wał swo ich sił.
Aby przy go to wać się do usta no wie -
nia re kor du, przez wie le ty god ni
przez pół go dzi ny dzien nie ćwi czył
usta wie nie kciu ka i pal ca wska zu ją -
ce go, aby od po wied nio chwy cić
i usta wić jaj ko. Tre nin gi op ła ci ły
się i Spotss stał się no wym re kor dzi -
sta świa ta (po przed ni wy czyn w tej
ka te go rii wy no sił 888 jaj).

n Chiń czy cy zna ni są ze swo ich nie -
zwy kłych skłon no ści do bi cia re kor -
dów, ale wy czyn pa na Li Hon gxiao
wy wo łał u ob ser wu ją cych go wi -
dzów nie ma łą kon ster na cję. Na
oczach zdzi wio ne go i lek ko prze ra -
żo ne go tłu mu, Chiń czyk pod niósł
i przez je de na ście se kund trzy mał
w zę bach 23 drew nia ne ław ki. Ca ła
kon struk cja wa ży ła aż 70 ki lo gra -
mów, a każ da z ła wek po sia da ła do -
kład nie je den metr dłu go ści. Pan Li
jest od daw na praw dzi wym re kor -
dzi stą w trzy ma niu w zę bach róż -
nych rze czy. Oprócz ła wek pod no si
też dra bi ny, czy ba lan su je dłu gi mi
bam bu so wy mi ki ja mi (oczy wi ście
trzy ma jąc je w zę bach). Swo je hob -
by roz po czął już ja ko dziec ko, kie dy
ze wzglę dów fi nan so wych mu siał za -
ra biać na utrzy ma nie ro dzi ny. I wy -
brał właś nie ta ki spo sób na ży cie.

n Ko lej ny nasz bo ha ter – Fran cuz Mi -
chel Lo ti to zna ny jest na świe cie ja -
ko „Pan zja da ją cy wszyst ko”. I na -
praw dę jest to okre śle nie do sko na le
od da ją ce je go hob by, czy też dziw ne
dla prze cięt ne go czło wie ka upo do ba -
nie. Lo ti to, a wła ści wie je go układ
po kar mo wy, jest w sta nie stra wić
do słow nie wszyst ko. Le ka rze twier -
dzą, że żo łą dek męż czyz ny ma dwu -
krot nie grub szą ścian kę niż u prze -
cięt ne go czło wie ka, a tę wła ści wość
„pan zja da ją cy wszyst ko” na był bę -
dąc jesz cze w ło nie mat ki.
Dla nie go zje dze nie szkła czy me ta lu,
to przy sło wio wa buł ka z ma słem. Na
ra zie mo że po szczy cić się prze tra wie -
niem ta kich ra ry ta sów jak: świecz -
ni ki, te le wi zo ry, ro we ry, czy wóz ki
skle po we; Ale wszyst kie je go do tych -
cza so we wy czy ny z pew no ścią prze -
bił osta t ni – spo ży cie tu ry stycz ne go
sa mo lo tu Ces sna – czy li zje dze nie naj -
wię ksze go po sił ku na świe cie.

Jak wi dać, re kor dy mo że usta na wiać
każ dy z nas. Trze ba tyl ko za pa łu, wia -
ry w sie bie, de ter mi na cji i upo ru. Nie -
ko niecz nie jed nak trze ba roz bi jać gło wą
ar bu zy, wkła dać do bro dy wy ka ła czki,
ką pać się w wan nie peł nej ro bac twa,
przez 18 lat wy ho do wać naj dłuż sze paz -
nok cie na świe cie, czy zja dać sa mo lot.
Tak ab sur dal ne re kor dy z pew no ścią
za dzi wia ją, czę sto śmie szą, ale rów nie
czę sto mo gą być szko dli we dla zdro wia.
Jed nak każ dy, kto jest wy star cza ją co
po my sło wy i upar ty, mo że po bić swój
włas ny re kord i stać się sław nym. Ale
czy na pew no war to za ist nieć ja ko twór -
ca naj głup sze go re kor du świa ta?

MMaall  wwii  nnaa  KKoo  mmyysszz
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In te li gen tny skal pel
Na u kow cy z Im pe rial Col le ge Lon -

don stwo rzy li „iK ni fe” – in te li gen tny
skal pel. Ten wy jąt ko wy przy rząd, pod -
czas ope ra cji na bie żą co in for mu je chi -
rur ga, czy tkan ka któ rą tnie jest no -
wo two ro wa, czy też nie. Pod czas
te stów prze pro wa dzo nych na pra wie
100 pa cjen tach, skal pel ca ły czas mo -
ni to ro wał tkan kę i prze ka zy wał le ka -
rzom da ne. In te li gen tny skal pel roz -
poz na wał tkan ki no wo two ro we ze
stu pro cen to wa do kład no ścią. Bry tyj -
scy na u kow cy twier dzą, że wy na le zie -
nie „iK ni fe” i za sto so wa nie go na sze -
ro ką ska lę, po mo że le ka rzom w wal ce
z ra kiem, a wie lu pa cjen tom ura tu je
ży cie.

Wy jąt ko wa na zwa
W pół noc no-za chod niej Wa lii, na

wy spie An gle sey, le ży nie wiel ka miej -
sco wość. Nie wy róż nia się ni czym
szcze gól nym spoś ród in nych wa lij -
skich mia ste czek z wy jąt kiem na zwy,
któ ra brzmi: „Llan ffa irpwllgwyn gyl -
lgo ge rych wyr ndrob wII II an ty si lio go -
go goch”. W do kład nym tłu ma cze niu
ozna cza to: „Koś ciół świę tej Ma rii
Pan ny w dziu pli bia łej lesz czy ny przy
war tkim wi rze wod nym świę te go Ty -
si lio z czer wo nej ja ski ni”.

Szczę ście po au striac ku
W ze szłym ro ku au striac kie mi ni -

ster stwo edu ka cji zor ga ni zo wa ło 
na u czy cie lom wy jąt ko we kur sy
– szko le nie z przed mio tu szczę ście.
Pe da go dzy uczy li się jak być szczę śli -
wym i w ja ki spo sób po dzie lić się tą
nie zwy kłą wie dzą z ucznia mi. Po sze -
rza li swo je kom pe ten cje o jak że przy -
dat ne w co dzien nym ży ciu umie jęt -
no ści, któ re póź niej prze ka zy wa li
mło dzie ży na lek cjach bio lo gii, ety ki
i wu e fu. Au striac cy ucznio wie na u kę
szczę ścia roz po czy na ją od za ak cep to -
wa nia sie bie i uwie rze nia w swo je
umie jęt no ści. Uczą się po ro zu mie wa -
nia się z in ny mi, wia ry we włas ne
moż li wo ści, po ko ny wa nia lę ków
i zwal cza nia swo jej agre sji. Na u czy -
cie le ma ją na dzie ję, że po za koń cze -
niu na u ki ucznio wie bę dą bar dziej ra -
doś ni, prze sta ną sku piać się tyl ko na
swo ich sła bych stro nach, co w re zul -
ta cie uczy ni ich nie tyl ko szczę śli wy -
mi dzieć mi, ale tak że szczę śli wy mi do -
ro sły mi ludź mi.

Za chwy ty nie na miej scu
Na u kow cy z Uni wersytetów w Utrech -

cie oraz Ohio, po prze pro wa dze niu se -
rii eks pe ry men tów udo wod ni li, że
nad mier ne za chwy ty nad do ko na nia -

mi dzie ci mo gą od nieść sku tek od -
wrot ny do za mie rzo ne go i krót ko mó -
wiąc „pod ciąć im skrzy dła”.

Je że li dziec ko po sia da ją ce ni ską sa -
mo o ce nę bę dzie sły sza ło, że spi sa ło
się do sko na le, to mo że ono po my śleć,
iż w przy szło ści za wsze bę dzie mu sia -
ło się wspi nać na wy ży ny swo ich moż -
li wo ści, co spo wo du je, że za cznie się
bać i uni kać ta kich wy zwań. Ro dzi -
ce, sta ra jąc się chro nić swo je dzie ci
któ re z po wo du ni skiej sa mo o ce ny źle
zno szą kry ty kę, nad mier nie za chwy -
ca ją się ich po czy na nia mi i na wet
o tym nie wie dząc, wy rzą dza ją im
krzyw dę. Na krót ką me tę, dzię ki ta -
kie mu wspar ciu, dzie ci rze czy wi ście
le piej zno szą po raż ki, ale nie po tra fią
wal czyć o suk ces i nie bę dą w przy -
szło ści zdol ne do po dej mo wa nia trud -
nych wy zwań.

Nie bez piecz na sto li ca
Ca ra cas – sto li ca We ne zu e li, uwa -

ża na jest za jed no z naj nie bez piecz -
niej szych miast na świe cie. Od nie -
daw na, do gra su ją cych tam gan gów
do łą czy li zło dzie je dam skich wło sów.
Gan gste rzy na pa da ją na ko bie ty, ob -
ci na ją im wło sy, a na stęp nie sprze da -
ją je rze mieśl ni kom wy twa rza ją cym
tre ski i pe ru ki. In te res kwit nie, ale
po li cja ma zwią za ne rę ce, po nie waż
do tej po ry nie otrzy ma ła ani jed ne go
for mal ne go zgło sze nia o po peł nie niu
prze stęp stwa. Jed na z ofiar kra dzie ży
wło sów po wie dzia ła, że nie za wia do -
mi ła po li cji, po nie waż oba wia ła się oś -
mie sze nia.

Spra wa jest na ty le po waż na, że od -
niósł się do niej sam pre zy dent kra ju
– Ni cho las Ma du ro, któ ry za a pe lo wał
do pań, aby po wia da mia ły or ga ny ści -
ga nia, bo tyl ko w ten spo sób jest moż -
li we zła pa nie zło dziei.

Nu tel la z mie lon ką 
w kos mo sie

W ra mach pro jek tu NA SA, kil ku na -
u kow ców sy mu lo wa ło ży cie na Mar -
sie. W cza sie sze ściu mie się cy spę dzo -
nych na Ha wa jach, w spe cjal nej
ko pu le wy bu do wa nej na po wierz chni
ze schnię tej wul ka nicz nej la wy,
pró bo wa li od two rzyć
wa run ki ży cia pa -
nu ją ce na Czer -
wo nej Pla ne cie.
Ba da cze wy cho -
dzi li na ze -
wnątrz tyl ko
na krót ki okres
cza su i za wsze
w spe cjal nych
kom bi ne zo nach

dla astro na u tów. W cza sie eks pe ry -
men tu na u kow cy opra co wy wa li „kos -
micz ny” ja dłos pis i oka za ło się, że pro -
duk ta mi, któ re bez żad nych
prze szkód mo gą być spo ży wa ne na
Mar sie są Nu tel la i mie lon ka.
Zba wien na cze ko la da

Na u kow cy z har war dzkiej szko ły
me dycz nej w Bo sto nie, prze pro wa dzi -
li cie ka wy eks pe ry ment. Przez mie -
siąc kil ku dzie się ciu star szym oso bom
(śred nia wie ku 73 la ta), po da wa li do
pi cia dwie fi li żan ki go rą cej cze ko la -
dy dzien nie. Efekt prze pro wa dzo nych
ba dań za sko czył ich sa mych. Oka za -
ło się bo wiem, że u wszyst kich ba da -
nych na stą pi ła znacz na po pra wa pa -
mię ci, lep szy do pływ krwi do mó zgu,
co w efek cie prze kła da się na re al ne
za po bie ga nie cho ro bie Al zhe i me ra.

Spo sób na ry wal ki?
We dług na u kow ców z Uni wersytetu

w Min ne so cie, ko bie ty po słu gu ją się
mar ko wy mi pro duk ta mi nie tyl ko po
to aby do brze wy glą dać, ale tak że że -
by od stra szyć po ten cjal ne ry wal ki.
Uży wa ją do te go na przy kład to re bek
Lo u i sa Vu it ton, czy oku la rów prze -
ciw sło necz nych Pra dy i ko mu ni ku ją
w ten spo sób in nym paniom, że męż -
czyz na z któ rym two rzą zwią zek na le -
ży tyl ko i wy łącz nie do nich. Na u kow -
cy wy jaś nia ją, iż ko bie ty ma ją
po czu cie, że mar ko wa to reb ka dzia ła
jak tar cza ochron na i od stra sza kon -
ku ren tki. 

Mu ze al ne eks po na ty
W chiń skiej pro win cji He bei, lo kal -

ne wła dze zam knę ły nie daw no mu ze -
um. Oka za ło się bo wiem, że wśród wy -
sta wio nych eks po na tów znacz na ich
część by ła fał szy wa. Na przy kład wa -
za z cza sów dy na stii Qing – je den
z naj cen niej szych (zda niem dy rek cji
mu ze um) eks po na tów, by ła fal sy fi ka -
tem.

Od po wied nie służ by roz po czę ły
śledz two, gdyż bu do wa te go obiek tu
i za kup eks po na tów kosz to wa ła kil -
ka na ście mi lio nów do la rów. Dy rek -
tor pla ców ki ka te go rycz nie za prze -

cza, ja ko by do pu ścił się oszu stwa
i pod kre śla, że za le ża ło mu tyl -

ko i wy łącz nie na pro mo wa -
niu chiń skiej kul tu ry. Fał -
szy we eks po na ty by ły tak
do sko na le pod ro bio ne, że
na wet bo go wie nie roz poz -

na li by pod rób ki.

Opra co wa ła: 
KKaa  rroo  llii  nnaa  TToomm  cczzaakk

Ciekawostki
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Naj bar dziej iry tu je mnie, gdy ja -
kiś sta ry dzia dek al bo tfu, tfu,
wy plu ję, że by nie za pe szać, bab -

ka sia da w au to bu sie. Oczy wi ście, nie
wszy scy – że by nie by ło, że się cze piam
star szych. Już kie dyś tak mia łem! Sia -
da na jed no miej sce, póź niej się prze -
sia da 10 ra zy. To jej wie je z ty łu, dziec -
ko obok prze szka dza w czy ta niu
po wie ści ''Czy ten ru dy kot to czar ny
pies'', to słoń ce raz z le wej stro ny, raz
z pra wej. Ta ka bab ka, jesz cze przed
zmro kiem – w ''naj gor szą sza rów kę'',
mu si prze siąść się na pier wsze sie dze -
nie pa sa że ra. W ja kim ce lu? Po wód
jest kla row ny i prze ko ny wu ją cy. W ce -
lu pro wa dze nia swo ich oso bi stych ba -
dań na te mat do sto so wa nia pręd ko ści
au to bu su przez kie row ców do wa run -
ków pa nu ją cych na dro dze. Ktoś czu -
wać mu si nad wszyst ki mi nie bez piecz -
ny mi ży wio ła mi po dró ży – ta ka bab ka
i już!

Nie, nie tym ra zem, to nie mo ja opi -
nia. To wy nik mo ich kil ku let nich wo -
ja ży i roz mów z róż ny mi ludź mi. Po
za przy jaź nie niu się z są siad ką,
względ nie są sia dem, w po dró ży, pod -
czas roz mo wy py ta łem o ich do świad -

cze nia ze spot kań w au to bu sie z na -
szy mi ro da ka mi. Prze cież oni też po -
dró żu ją! To dla mnie stud nia wie dzy!
Cza sa mi prze ka zu ją mi nie sa mo wi te
hi sto rie! Ale o tym na stęp nym ra zem.

Wra ca jąc do te ma tu. Ży je my w cho -
ler nie ro dzin nych cza sach. Na sza ro -
dzin na uprzej mość po lo nij na aż ki pi
z ser decz no ści i ciep ła. Ale prze cież
wszyst ko ma my ro dzin ne! Bi le ty do
ki na ma my ro dzin ne, pro gra my te le -
wi zyj ne ma my ro dzin ne, opa ko wa nia
pa ró wek, au ta. Na wet cen tra han dlo -
we ma my ro dzin ne. To już jest wy -
pas! W ta kim ro dzin nym cen trum
han dlo wym mo że my od dać dzie ci do
mał pie go ga ju, od pro wa dzić żo nę na
ro dzin ny shop ping. A sa me mu to
moż na pójść na fi li żan kę do brej ka -
wy czy ta jąc ga ze tę. Ro dzin nie, przy -
jaź nie, przy ja ciel sko.

Po dró że też by wa ją bar dzo ro dzin -
ne. Na praw dę! Ro dzin nie moż na sa -
me mu czy tać ga ze tę, roz wią zy wać
krzy żów ki. To od lo to we, mod ne i na
cza sie – aby właś nie, tak ro dzin nie,
wspól nie. By wa ją mo men ty jesz cze
bar dziej ro dzin ne niż tyl ko ro dzin ne.
Na przy kład mo men ty ty gry sich wy -

sko ków z au to bu su pod czas przerw
– na pa pie ro sa, ale ca łą ro dzi ną.

No ale – naj waż niej sze, że by sie -
dzieć sa me mu! I wte dy tak na praw dę
za czy na się ból po je dyn cze go ist nie -
nia. Bo jak tyl ko wsia da my do ta kie -
go ro dzin ne go au to bu su na 60 miejsc,
wszyst ko nas za czy na bo leć i po trze -
bu je my wy god nie sie dzieć, z do zą wy -
ro zu mia ło ści po zo sta łych pa sa że rów.
Do pie ro przy tak scho ro wa nym na ro -
dzie sta je się dla mnie jas ne, dla cze go
tak du żo lę ków zja da my. Przy ta kich
cho ro bach jak lim fan gio le io mio ma to -
za, ne u ro fi bro ma to za, hi per pro lak ty -
ne mia i wszyst kie in ne cho ro by mo rza
i zie mi, któ re po ja wia ją się w cza sie ja -
zdy – po pro stu nie dzi wo ta! Oczy wi -
ście, by wa ją też te mniej do le gli we,
jed nak nie mniej po waż ne, jak na ten
przy kład ból no gi, krę go słu pa, do le -
gli wo ści po o pe ra cyj ne. Ten ból no gi
jest fe no me nem, bo na si le nie ob ja -
wów za le ży od któ rej stro ny ta ki czło -
nek ro dzi ny pre fe ru je sie dzieć.

Za tem? Cho ler nie ro dzin ne ma my
cza sy!

AAddaamm  SSnnaarr  sskkii,,
www.adam snar ski.cba.pl
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Podróże bywają bardzo rodzinne. Naprawdę!
Rodzinnie można samemu czytać gazetę,
rozwiązywać krzyżówki. To odlotowe, modne
i na czasie – aby właśnie, tak rodzinnie.
Żyjemy w cholernie rodzinnych czasach 
– a jak to nas wszystkich diabelnie boli!

Autobusem do Polski

Miejsce 
na Twoją reklamę

KONTAKT:
antwerpiapopolsku@gmail.com

tel. 0489/823 803 



KONKURS 

DO WYGRANIA WEJŚCIÓWKI

NA KONCERT!!!

Pytanie: 

z jakiego miasta pochodzi Grubson?

Odpowiedzi prosimy przesyłać 

na adres: daniel.xsidemusic@gmail.com





O trzy my wa nie kwia tów, to zde -
cy do wa nie do me na pań.

Kie dyś, dniem wrę cza nia kwiat ka
Ewie był ós my mar ca. Obec nie, Wa -
len tyn ki za do mo wia ją się w na szej
kul tu rze co raz bar dziej i... ba sta.
A niech ktoś tyl ko spró bu je dys ku to -
wać, któ ry z tych dni jest waż niej szy!
– Oba są waż ne, bo są. Ko bie ta lu bi
otrzy my wać kwia ty, któ rych wrę cze -
nie mo że in ter pre to wać jak ze chce.
Je den bu kie cik mo że być ode bra ny ja -
ko „prze pra szam”, in ny zaś ja ko np.
„za pra szam”. Mo wa kwia tów co raz
bar dziej od cho dzi w za pom nie nie,
choć czer wo na ró ża cią gle jest sym bo -
lem pło mien nej mi ło ści. Je śli jed nak
Adam wrę czy Ewie hor ten sję, któ ra
ozna cza obo jęt ność...

Pun kty (do) wi dze nia
Tak się mniej czy bar dziej dziw nie

skła da, że czę ściej to panie czy ta ją.
Pa no wie po wo li od cho dzą od tej for -
my mar no wa nia cza su i nie ma tu zna -
cze nia czy cho dzi o książ ki, czy bar -
dziej ulot ne noś ni ki sło wa
dru ko wa ne go. In ter ne tu się nie cze -
piaj my.

Ma jąc ta ką świa do mość, nie jest ła -
two au to ro wi ni niej sze go zlep ku słów
re pre zen to wać czy sto mę ski punkt
wi dze nia, gdyż... – to panie czy ta ją.
Po za tym, nie bę dzie my po chwa lać tu -
taj wie lo wie ko wych ste re o ty pów, któ -
re ob ro sły w tłuszcz sa mo za do wo le -
nia pa nów, za ję tych wy my śla niem
zło tych my śli o paniach, pod czas kie -
dy by ły one za ję te go to wa niem, pra -
niem itp., o pra cy za rob ko wej nie
wspo mi na jąc.

Jak by ło?
Co praw da, w nie któ rych war -

stwach spo łecz nych głów nym za ję -
ciem pań by ło wy glą da nie – i to za -
rów no w zwier cia dle jak i przez ok no,
z naj róż niej szych po wo dów – pod czas
gdy pa no wie w tym cza sie by wa li za -
ję ci wy ma chi wa niem szab lą al bo roz -
pra wia niem o po li ty ce. Do cze go to
do pro wa dzi ło, wi dać go łym okiem. Na
szczę ście, te raz pań w po li ty ce nie bra -
ku je, więc mo że dla te go mi nę ła era
wy ma chi wa nia bro nią, za to ma my
erę wy ma chi wa nia po pu liz mem i slo -
ga na mi – za rów no przez panie jak
i przez pa nów – bo wy ma chi wa nie
ostry mi przed mio ta mi w to wa rzy -
stwie dam nie ucho dzi.

Kie dyś, nikt nie py tał mło dej ko bie -
ty – a na wet dziew czyn ki jesz cze – ko -
go ko cha i z kim chcia ła by zwią zać

swo je ży cie. Otrzy my wa ła wy rok
w po sta ci do ży wo cia z mniej czy bar -
dziej (z jej pun ktu wi dze nia) ob mierz -
łym męż czyz ną któ ry zo stał jej prze -
zna czo ny i to wca le nie przez si ły
nad przy ro dzo ne, lecz przez ro dzi ców,
swa tów i ukła dy. Mia ła być szczę śli wa
i już. Te i in ne as pek ty pod le ga nia ko -
biet męż czyz nom, by ły efek tem mę -
skiej su pre ma cji. Po zo sta wi ła ona
ślad, któ re go hi sto ria cią gle jesz cze
nie mo że za sy pać ku rzem za pom nie -
nia.

Męż czyz na miał nad ko bie tą wła -
dzę, któ rą po tem jed nak stop nio wo
tra cił i tra ci na dal. Tu właś nie le ży
pie sek pod pia skiem.

Jak to się ma do Dnia ko biet i Wa -
len ty nek? – Ano, się ma. Prze cież te
dwa sym bo licz ne dni są zwier cia dłem,
w któ rym wi dać sy tu a cję pań i pa nów
w kon tek ście ich po zo sta wa nia
w mniej czy bar dziej trwa łych związ -
kach „na do bre i na złe”. Sku tek do ko -
nu ją cych się zmian jest ta ki, że Adam
co raz czę ściej nie ma swo jej Ewy, któ -
rej móg łby wrę czyć kwia tek. Co praw -
da, był okres pros pe ri ty w za kre sie
wrę cza nia, ale za koń czył się on wraz
z po za my ka niem so cja li stycz nych ko -
mi te tów do spraw...

Gdzie ci ry ce rze?
Co raz wię cej pań wy glą da więc

przez ok no wy cze ki wa nia. – Mo że
dziś, mo że ju tro? I choć lu ster ko po -
twier dza ich uro dę i in ne przy mio ty
ko bie co ści, ża den ry cerz na wid no -
krę gu się nie po ja wia. Ani kon no, ani
sa mo cho dem, ani też na ro we rze a na -
wet pie szo.

Kie dyś, ko bie ty cze ka ły na męż -
czyzn aż wró cą z po lo wa nia czy wy -
pra wy wo jen nej. Dziel ni ry ce rze, wy -
po sa że ni w chu ste czkę włas no ręcz nie
haf to wa ną przez wy bran kę ser ca, tra -
ci li ży cie w imię wiel kiej spra wy
i w ten spo sób li czeb na prze wa ga pań
sta nu wol ne go, ro sła. Obec nie, owa
prze wa ga też roś nie, ale po wo dy są
zu peł nie in ne.

Li czeb ność współ czes nych ry ce rzy
w spo sób śmier tel nie gwał tow ny nie
spa da, gdyż żad nych wa row nych zam -
ków bro nić ani zdo by wać już nie mu -
szą. Mo że dla te go wy szli z wpra wy
i ry cer skość po wie si li na ha ku. Zdo by -
wać twierdz nie wie ścich serc czę sto
im się nie chce, nie ma ją na to cza su
lub... ułań skiej fan ta zji. A na wet, je śli
ktoś wy pa trzy so bie da mę w tłu mie,
ry cer ska od wa ga ucie ka mu w pię ty
i do owej da my nie po dej dzie, choć by
nie wiem co.

Na do miar te go, w na szej kul tu rze,
ko bie ta ma wol ność wy bo ru, a na wet
wy brać nie mu si. Opi nia spo łecz na
co raz bar dziej to ak cep tu je, jed nak
sa mot na ko bie ta cza sem czu je się
w to wa rzy stwie nie swo jo gdyż wzbu -
dza za in te re so wa nie: u jed nych – „to
dziel na ko bie ta i ra dzi so bie w ży ciu”,
u dru gich – „jest sa ma, bo to pew nie
zoł za i nikt jej nie chciał”. Jesz cze in -
ni pre fe ru ją po sta wę obo jęt ną: „jest
sa ma i nic mi do te go”.

Panie – zwłasz cza te bar dziej nie za -
leż ne – co raz od waż niej pną się do gó -
ry po szczeb lach ka rie ry i ima ją się
za jęć, któ re wcześ niej by ły dla nich
nie do po my śle nia. Czy ist nie je jesz cze
współ za wod nic two płci? – Wy star czy
ro zej rzeć się do ko ła, o tre ściach prze -
ka zów me dial nych nie wspo mi na jąc.

Kto ko go?
Kon ku ren cja a na wet wal ka, jest jed -

nym z wa run ków po stę pu. Gdy by ry -
wa li za cja usta ła, po stęp za trzy mał by
się lub znacz nie spo wol nił. Jed nak ja -
ki ma być efekt tej mę sko-dam skiej
ry wa li za cji? W ja kim kie run ku ona
zmie rza i po ja kie la u ry? Je śli ktoś po -
wie, że do par tner stwa w peł nym ro -
zu mie niu te go sło wa, to oba wiam się,
że bę dzie to pro ces dłu gi. Czło wiek
jesz cze nie doj rzał do te go, aby być
dla dru gie go czło wie ka rów no rzęd -
nym par tne rem. Moż na na wet przy -
pusz czać, że je śli tak da lej bę dzie, to
peł ne par tner stwo bę dzie dla czło wie -
ka nie o sią gal ne aż do schył ku cza su.
Cóż bo wiem sta ło by się z po stę pem?
Ta kie po sta wy jak mi łość uni wersalna,
ab so lut na bez in te re sow ność i zre zy -
gno wa nie z dą że nia do wła dzy na
rzecz słu że nia ogó ło wi, są dla nas nie
za wsze zro zu mia łe, a o obec no ści ich
w ży ciu, moż na po czy tać tyl ko w baj -
kach dla naj młod szych.

Słowo o byle czym
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Ka me ra, klaps – Ak cja!
Ko lej ny, han dlo wy dzień w su per -

mar ke cie. Obok wyj ścia, w du żym ho -
lu jest bar szyb kiej ob słu gi. Współ -
czes ny ry cerz, ma ją cy wy pi sa ną na
twa rzy tęsk no tę za cza sa mi daw nej
ry cer skiej świet no ści, przy cho dzi aby
od po cząć po sla lo mie, któ ry od był po -
mię dzy skle po wy mi re ga ła mi. Ale nie
sia da, lecz opie ra się o wy so ki kon tu -
ar i za ma wia ka wę. Lu bi ta kie chwi -
le, kie dy mo że zwol nić i od dać się le -
ni wym roz my śla niom. So bot nie
przed po łud nie nie za po wia da ni cze -
go cie ka we go. Klien tów nie ma jesz -
cze zbyt wie lu, co pe wien czas ktoś
wy cho dzi. – Ile to już lat? – roz my śla.
– Czte ry, pra wie pięć... 

Po wo li do pi ja ka wę z pa pie ro we go
kub ka. Jest za dba ny i pra wie ele gan -
cki, jed nak źle do bra ny kra wat i re kla -
mów ka z kon ser wa mi, zdra dza ją brak
ko bie ty w je go ży ciu. Dzi siaj ni gdzie
się nie śpie szy.

Wy cho dzi mał żeń stwo w śred nim
wie ku, po tem grup ka tu ry stów. Po
chwi li do wyj ścia zbli ża się ko bie ta.
Jed na z ta kich, któ re przy cią ga ją
wzrok: – Ener gia aż ki pi, śmia ły ma -
ki jaż, chmu ra za pa chu per fum jak za
ame ry kań ską wy cie czką, po ły płasz -
cza po wie wa ją w rytm ener gicz nych
kro ków. W obu rę kach nie sie re kla -
mów ki wy peł nio ne za ku pa mi. Je mu
po jaś nia ła twarz. Ru sza w kie run ku
drzwi aby po móc je otwo rzyć. Jed nak
Ona jest szyb sza. Pod cho dzi do ob ro -
to wych drzwi, zde cy do wa nym kop nię -
ciem wpra wia je w ruch i zni ka jak
zja wa. Je śli moż na trzas nąć ob ro to -
wy mi drzwia mi, to pra wie jej się to
uda ło.

On wy co fał się z za wie dzio ną mi ną.
Uważ ny ob ser wa tor zo ba czył by na je -
go twa rzy ilu stra cje my śli, któ re prze -
bieg ły mu przez gło wę. Ma chi nal nie
prze chy la pu sty już ku bek, opie ra się
o kon tu ar i je go wzrok zno wu to nie
w bez kre sie nie skoń czo no ści.

Po pew nym cza sie, w kie run ku wyj -
ścia, spo koj nym kro kiem zmie rza in -

na ko bie ta. Też z za ku pa mi. Ale jej
twarz o re gu lar nych i mi łych ry sach
no si śla dy tyl ko dwóch po cią gnięć
ciem nym ołów kiem wzdłuż rzęs. Jest
za my ślo na i jak by nie o bec na. Za trzy -
mu je się bez rad nie przed drzwia mi
i pró bu je prze ło żyć re kla mów kę z pra -
wej, do za ję tej już le wej rę ki.

Nasz śpią cy ry cerz, na gle zna lazł
się my śla mi tu i te raz. Uj rzał wy rwę
w mu rze nie sprzy ja ją cych ży cio wych
oko licz no ści. To by ła oka zja do zwy -
cię skiej szar ży. Spiął le ni we nie zde -
cy do wa nie ostro ga mi zde ter mi no wa -
nia i ru szył. Pod szedł zde cy do wa nym
kro kiem. – Pani poz wo li? – Po wie dział
z hol ly wo odz kim uśmie chem i ode -
brał cięż ką tor bę z pra wej rę ki za sko -
czo nej ko bie ty. Na parł na skrzy dło
ob ro to wych drzwi, któ re ustą pi ły

z cięż ką bez wład no ścią. Po se kun dzie
obo je zna le źli się w ich wnę trzu, a za
mo ment ko lej ne ich skrzy dło wy rzu -
ci ło na szych bo ha te rów na ze wnątrz.
Re kla mów ka pę kła i jej za war tość roz -
sy pa ła się. Ry cerz za czął pod no sić za -
ku py z chod ni ka, a no stal gicz na da -
ma... ro ześ mia ła się głoś no.
Męż czyz na wstał i z za chwy tem chło -
nął każ dą chwi lę, każ dy rys jej od mie -
nio nej uśmie chem twa rzy... Stop klat -
ka! Ciąg dal szy tu taj nie na stą pi.
Sce na riusz, ja ki do pi sa ło ży cie, po zo -
sta wiam wy o braź ni Czy tel ni ka...
– Prze pra szam, Oso by Czy ta ją cej.

Si ła ko bie ty le ży w jej sła bo ści
– chcia ło by się do dać.

MMii  cchhaałł  NNoo  wwaacc  kkii
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Korepetycje
– prywatne lekcje z języka francuskiego

Niderlandzkojęzyczny, doświadczony
nauczyciel, udziela korepetycji 

– prywatnych lekcji języka
francuskiego, uczniom szkoły

podstawowej i średniej, we własnym
domu.

Antwerpia tel. GSM 0475/ 20 31 25 
po godz. 17.00

P R Z Y P O M N I E N I E

KOMUNIKAT WYDZIAŁU KONSULARNEGO AMBASADY RP 
W BRUKSELI

ZAPISY NA WIZYTY W SPRAWACH PASZPORTOWYCH, OBYWATELSKICH,
PRAWNYCH i WIZOWYCH:

Wydział Konsularny Ambasady RP w Brukseli przypomina, 
że w związku z dobiegającym końca okresem treściowym 

– od 1 stycznia 2014 r. w sprawach paszportowych, obywatelskich,
prawnych i wizowych przyjmowane będą WYŁĄCZNIE osoby 

uprzednio zapisane poprzez stronę http://www.e-konsulat.gov.pl/
Interesanci, którzy nie zapisali się – nie zostaną przyjęci.

Jednocześnie informujemy, iż zapisanie się na spotkanie nie jest wymagane w celu
odbioru paszportu oraz 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:
http://www.bruksela.msz.gov.pl/.



Dba nie o paz nok cie wy ma ga
prze de wszyst kim cza su, któ -
re go czę sto nam bra ku je. Jed -

nak coś, za coś. Dłu gość i ko lor paz -
nok ci dyk tu je ak tu al na mo da, de cy zje
w tym za kre sie po dej mu je my we dług
włas nych kry te riów. Mo że jed nak
war to wziąć pod uwa gę kil ka su ge -
stii, jak dbać o paz nok cie od ze wnątrz
i od środ ka.

Dba łość od ze wnątrz
Me ta lo we pil ni ki zwy kle zdzie ra ją

paz nok cie co czy ni je bar dziej po dat -
ny mi na przy kład na grzy bi ce – szcze -
gól nie w przy pad ku stóp. Dla te go lep -
sze są pil ni ki na ba zie pa pie ru lub
two rzy wa sztucz ne go. Pi ło wać na le -
ży w jed ną stro nę, a ro gi za o krą glać.
Zmy wa cze z ace to nem już daw no po -
win ny zna leźć się w la mu sie. 

Czę ste ma lo wa nie paz nok ci do pro wa -
dza do ich łam li wo ści, a ota cza ją ca je
skór ka sta je się prze su szo na. To sy gnał,
że paz nok cie mu szą od po cząć przez co
naj mniej dwa lub trzy ty god nie. Za miast
la kie rów, na le ży za sto so wać od żyw ki,
bal sa my oraz olej ki z wi ta mi na mi, ma -
gne zem, wap niem i wy cią ga mi z ro ślin,
od ży wia ją cy mi i wzmac nia ją cy mi paz -
nok cie oraz skór ki.

Bal sa my na kła da my na wet kil ka ra -
zy dzien nie. Za miast nich, przy dat na
mo że też być zwy kła oli wa z oli wek
i ole jek ry cy no wy, z do dat kiem wi ta -
min A+E, któ re moż na wy mie szać
z na szym do mo wym bal sa mem. Moż -
na nim sma ro wać sa me paz nok cie,
bądź za nu rzyć w nim dło nie na kil ka
mi nut. Pa mię taj my, że choć nie za -
wsze chce się nam ko rzy stać z rę ka -
wi czek ochron nych, ale de ter gen ty
i środ ki che micz ne na pew no nie są
przy ja ciół mi za dba nych paz nok ci.

Skór ki wo kół paz nok ci
Le piej skór ki od su wać, niż je wy ci -

nać. Je śli już, to aby uni k nąć nie przy -
jem nych in fek cji, war to wy brać się do
ma ni kiu rzyst ki, któ ra zro bi to fa cho -
wo i do ra dzi, jak i czym wy ko nać to
po tem sa mo dziel nie. Trze ba pa mię -
tać, że na ryn ku są osob ne pre pa ra ty
do sa mych skó rek. Ich za le tą jest
szyb sze wchła nia nie. Przed wy ci na -
niem lub od su wa niem skó rek, na le ży
je od po wied nio na wil żyć.

Dba łość od we wnątrz
Nie od po wied nia die ta przy czy nia

się do po gor sze nia ogól ne go sta nu
zdro wia, jak też kru cho ści i łam li wo -
ści paz nok ci. Naj czę ściej jest tak, że
uwa gi na te mat die ty za czy na ją nas
zwy czaj nie de ner wo wać i pod czas za -

ku pów znów wrzu ca my do ko szy ka
pro duk ty, któ ry mi – owszem – się na -
je my. Ale od ży wia nie się to zu peł nie
in na spra wa. Wy ma ga tro chę cza su
i prze my śleń. Na gro dą bę dzie do bre
sa mo po czu cie, zdro wie i... zdro we
paz nok cie. Naj lep sze kos me ty ki nie
za stą pią od po wied nie go od ży wia nia
się. Nie bę dzie tu taj wy kła du na ten
te mat, któ ry jest bar dzo ob szer nie po -
trak to wa ny w wie lu pu bli ka cjach.

Co mó wią na sze paz nok cie?
Na u kow cy z Ame ri can Aca de my of

Der ma to lo gy twier dzą, że zmia ny
w struk tu rze paz nok ci, na przy kład
łam li wość, kru chość czy prze bar wie -
nia, mo gą sy gna li zo wać prob le my
zdro wot ne. Wszel kie zmia ny w ko lo -
rze a tak że struk tu rze i kształ cie 
płyt ki paz nok cia, po win -
ny nas za in te re so wać i za -
chę cić do wi zy ty u der ma -
to lo ga. On stwier dzi, czy
prob le mem jest zmia na
cho ro bo wa, czy to tyl ko
efekt nie wła ści wej die ty
lub pie lę gna cji. Oto nie -
któ re zmia ny w ko lo rze
paz nok ci i ich in ter pre ta -
cja.

ŻŻóółł  ttee:: obok pa le nia pa -
pie ro sów, ta kie za bar wie -
nie mo że ozna czać efekt
ubocz ny przyj mo wa nia
nie któ rych le ków, mo że
być spo wo do wa ne cho ro -
ba mi – łusz czy ca, żół ta -
czka, grzy bi ca. Czę sto po -
wo dem by wa... czę ste
ma lo wa nie paz nok ci na
czer wo no, bez tak zwa ne -
go la kie ru ba zo we go. 

BBiiaa  łłee:: plam ki w tym ko -
lo rze mo gą ozna czać nie -
do bór wap nia, biał ka lub
cyn ku. Je śli jed nak ca ła
płyt ka bie le je, mo że sy -
gna li zo wać łusz czy cę, 
nie wy dol ność ne rek lub
ser ca, w skraj nych przy -
pad kach cho ro bę no wo -
two ro wą.

BBrrąą  zzoo  wwee:: ten ko lor czę -
sto jest wi zy tów ką pa la -
cza, ale mo że być ozna ką
prob le mów z tar czy cą lub
też być efek tem nie wła ści -
wej die ty.

ZZiiee  lloo  nnee:: są ozna ką za ka -
że nia bak te ryj ne go, któ re

naj czę ściej jest efek tem nie u mie jęt -
ne go wy ci na nia skó rek wo kół paz -
nok ci.

CCzzaarr  nnee:: naj czę ściej jest to efekt ura zu.
Je śli jed nak paz no kieć jest czar ny i nie
od ra sta w swo im nor mal nym ko lo rze,
na le ży ko niecz nie udać się do le ka rza.

Wszel kie in ne zmia ny, ta kie jak
uwy pu klo na płyt ka paz nok cia, wy glą -
da ją ce jak szpo ny lub zwi ja ją ce się,
kształt ły że czko wa ny – ja kie kol wiek
one są, ko niecz nie po win ny nas skło -
nić do wi zy ty u le ka rza. 

BBaarr  bbaa  rraa  KKaa  mmiińń  sskkaa
źró dła:

huf fin gton post.com
http://fit ness.wp.pl 

http://ko bie cy po rad nik.pl 
http://ko bie ta.wp.pl/

Paz nok cie zdo bią
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Moczenie paznokci ułatwia odsunięcie skórek. Źródło: wizaz.pl

Piękny manicure. Źródło: www.makijaz-serafinska.com/
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KONKURS DLA CZYTELNIKÓW – ROZSTRZYGNIĘTY!
Ja kiś czas te mu, na ła mach na sze go mie sięcz ni ka, ogło si liś my kon kurs na wiersz zwią za ny z ar ty ku łem
opi su ją cym na szą wi zy tę w re sta u ra cji „Pa ril la da Ar gen ti na” pa na San dro Ba ru cha. 
Spoś ród nad e sła nych prac, na gro dzi liś my dwie, na szym zda niem, naj lep sze. 

PPiieerr  wwsszzee  mmiieejj  ssccee  zzddoo  bbyy  łłaa  ppaannii  SSyyll  wwiiaa  KKlleejj  nnaa  VVaann  CCaammpp  
i tym sa mym wy gra ła ko la cję dla dwóch osób w re sta u ra cji „Pa ril la da Ar gen ti na”. 

MMiieejj  ssccee  ddrruu  ggiiee  nnaa  llee  żżyy  ddoo  ppaa  nnaa  RRoo  mmaa  nnaa  CChhrrzzaa  nnooww  sskkiiee  ggoo..

Obie na gro dzo ne pra ce za miesz cza my po ni żej. 
Zwy cięz com ser decz nie gra tu lu je my! Wszyst kich czy tel ni ków za pra sza my do wzię cia udzia łu w ko lej nych
kon kur sach! 

Jo an na i To masz Grzy bow scy 

Miej sce pier wsze – Pani Syl wia Klej na Van Camp: 

Osta t niej no cy o Ar gen ty nie śni łam,
gdzie z dziel nym ga u czo kon no jeź dzi łam.
Ru mak ten niósł nas po przez świat ca ły,
mi nę ła chwi la gdy oczy na sze An twer pię uj rza ły. 

„Dla cze go An twer pia? Ga u czo mój mi ły?
Czyż byś my ga lo pu jąc się po gu bi li?”
„Oh nie ma bel la, tyl ko w An twer pii jest Pa ril la da Ar gen ti na,
naj lep sze ja dło z gril la w re sta u ra cji mo je go ku zy na.” 

Cu dow na atmo s fe ra, w środ ku jak w sa mej Ar gen ty nie
ga u czo wie jak spra wić ra dość swo jej dziew czy nie...
Przy dźwię kach tan go, prze pysz ne mię si wo zo sta ło po da ne
i na gle sły szę dzwo nek...! Co to?! Sie dzę na łóż ku w sa mej pi ża mie...

Wszyst ko co pięk ne szyb ko się koń czy 
jed nak pro sto w me ser ce na dzie ja się są czy 
mo że pięk ny ga u czo z „An twer pii po pol sku” da mi za pro sze nie do Pa ril la da Ar gen ti na? 
I bę dzie jak w mym śnie: aro ma tycz ne ste ki z gril la i ja z Pol ski dziew czy na.

Miej sce dru gie – Pan Ro man Chrza now ski: 

Stek wo ło wy z gril la? Coś mi to przy po mi na. Mo że Bab ci kot le ty, mo że dziad ka pod nie ty, gdy na ko nia wsia dał i przy po mi nał uła -
na. Ga u czo w Ar gen ty nie to ta ki ułan ale na pam pie, przy kro wi, ka wie, przy ogni sku i za ba wie. A San dro Ba ru cha prze niósł swe
ma rze nia, tu do An twer pii. I niech te go nie zmie nia, bo kraj swój ro dzin ny trze ba ko chać, sza no wać, a kul tu rę, tra dy cje no i sma -
ko ły ki na ca łym świ cie pro pa go wać. 



Tym ra zem chcia łem spró bo wać
cze goś no we go, sma ków kuch ni
z bar dzo od leg łych stron świa ta,

z któ rą ni gdy wcześ niej nie mia łem
stycz no ści. Wy bra łem kuch nię af ry -
kań ską. Dłu go szu ka łem od po wied -
nie go miej sca i osta tecznie zde cy-
 do wa łem się na od wie dzi ny w re sta u -
ra cji „Lit tle Ethio pia” przy Zir kstra at
8 (nie da le ko Groen pla ats), w sa mym
cen trum An twer pii.

Etio pia
Kraj w Af ry ce Wschod niej, le żą cy

w tak zwa nym „Ro gu Af ry ki”, o po -
wierz chni cał ko wi tej wy no szą cej
w przy bli że niu 1 mi lion 127 ty się cy
ki lo me trów kwa dra to wych (27 miej -
sce na świe cie pod wzglę dem wiel ko -
ści po wierz chni). Etio pię za miesz ku -

je oko ło 90 mi lio nów osób, a jej sto li -
cą jest po nad trzy mi lio no we mia sto
Ad dis Abe ba (No wy Kwiat) – jed no -
cześ nie naj wię ksze mia sto te go kra ju.
Lud ność Etio pii, to oko ło 80 na ro do -
wo ści, wśród któ rych do mi nu ją chrze -
ści ja nie i wy znaw cy is la mu. Spoś ród
wy stę pu ją cych tu taj 82 ję zy ków,
głów nie uży wa nym jest am har ski (ję -
zyk ofi cjal ny), oprócz te go w po -
wszech nym uży ciu jest 112 dia lek -
tów.

To kil ka naj waż niej szych fak tów,
któ re zna laz łem w In ter ne cie przy go -
to wu jąc się do na pi sa nia te go ar ty ku -
łu. Znacz nie cie ka wsze hi sto rie opo -
wie dział mi wła ści ciel re sta u ra cji
Esay a se Abra ham.

„Lit tle Ethio pia”
Po przy by ciu do An twer pii, Esay a -

se Abra ham z ga stro no mią i go to wa -
niem nie miał prak tycz nie nic wspól -
ne go. By łem cie kaw, jak po to czy ło się
da lej ży cie czło wie ka, któ ry dziś jest
do sko na łym ku cha rzem, wła ści cie lem
re sta u ra cji, czło wie kiem, któ ry
w kuch ni od na lazł swo ją ży cio wą pa -
sję i spo sób na ży cie. Oka za ło się, że
kry je się za tym cie ka wa, za koń czo na
hap py end’em hi sto ria.

Po przy jeź dzie do Eu ro py, Esay a se
spot kał w Bel gii wie lu lu dzi z róż nych
kra jów i śro do wisk. Z przy kro ścią za -
u wa żył, że w za sa dzie wszy scy ko ja rzą
Etio pię z gło dem, bie dą i in ny mi dra -
ma tycz ny mi prob le ma mi nę ka ją cy mi
je go ro dzin ne stro ny, nato miast ma -
ło kto wi dzi jej wspa nia łość, in try gu -
ją cą hi sto rię i zróż ni co wa ną kul tu rę.
Po sta no wił po ka zać świa tu ob raz
Etio pii, któ ry no sił w ser cu i udo wod -
nić, że obok wi ze run ku, któ ry zna my
z prze ka zów me dial nych, to czy się
tam rów nież nor mal ne ży cie.

Zde cy do wał się otwo rzyć re sta u ra -
cję ser wu ją cą tra dy cyj ne da nia kuch -
ni etiop skiej. Po trzeb ny był do te go
ka pi tał i wie dza, któ rej w tam tym cza -
sie Esay a se nie ste ty nie po sia dał.
Obie cał so bie jed nak, że zro bi wszyst -
ko aby je go ma rze nie się speł ni ło. Od
tam tej po ry otwar cie re sta u ra cji sta -
ło się głów nym ce lem je go ży cia, a po -
ka za nie praw dzi wej Etio pii ży cio wą
mi sją. Przez ko lej ne osiem lat, Esay -
a se nie tyl ko nie zre zy gno wał ze swo -
je go ma rze nia, ale nie stra cił też ani
gra ma za pa łu. Nie u stan nie szedł do
przo du. W 2010 ro ku zna lazł wresz cie

Re sta u ra cje An twer pii
– ku li nar na po dróż do o ko ła świa ta
Etio pia i „Lit tle Ethio pia” 
– pod ą ża jąc szla kiem af ry kań skich sma ków 
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biz ne so we go par tne ra i w koń cu urze -
czy wist nił swój za mysł. Esay a se jest
do sko na łym przy kła dem te go, że ma -
jąc pa sję i wy trwa le dą żąc do ce lu,
moż na zre a li zo wać każ de ma rze nie.

Po dek scy to wa ny i prze ję ty swo ją
ro lą, wła ści ciel re sta u ra cji opo wia dał
mi cie ka we fak ty do ty czą ce Etio pii
i z du mą pod kre ślał, że ja ko je dy ny
af ry kań ski kraj, Etio pia ni gdy nie zo -
sta ła sko lo ni zo wa na. Mó wił: „Nie chcę
aby Etio pię ktoś po strze gał je dy nie
ja ko kraj gło du. Ma my in te re su ją cą
hi sto rię, bo ga te tra dy cje rów nież ku -
li nar ne, cie ka wą kul tu rę, a moi ro da -
cy, to sil ni i dum ni lu dzie”.

Re stau racja „Lit tle Ethio pia” skła -
da się z dwóch po zio mów. Na do le
znaj du je się sa la głów na, na gó rze zaś
po miesz cze nie dla „vi pów”. Dla tych,
któ rzy chcą do wie dzieć się cze goś
wię cej o kuch ni etiop skiej i spo so bie
przy go to wy wa nia po traw, ist nie je
moż li wość wzię cia lek cji go to wa nia
u sze fa kuch ni, w na praw dę przy zwo -
i tej ce nie.

Wy strój lo ka lu do sko na le od da je kli -
mat Etio pii. To prze de wszyst kim za -
słu ga ory gi nal nych na czyń, lu do wych
rzeźb i ręcz nie wy ko na nych ele men -
tów. W tle są czy się et nicz na mu zy ka
a w po wie trzu uno szą się in try gu ją ce,
do cho dzą ce z kuch ni za pa chy, zwłasz -
cza nie pow ta rzal ny aro mat świe żo pa -
rzo nej ka wy. Wła ści ciel re sta u ra cji
po wie dział mi, że swo ją na zwę „ka -
wa” za wdzię cza miesz kań com Etio pii,
bo właś nie tam eu ro pej scy po dróż ni -

cy pierw szy raz spot ka li się z ziar na -
mi tej ro śli ny i sztu ką ich pa rze nia.
W „Lit tle Ethio pia” moż na za mó wić
ka wę pa rzo ną zgod nie z tra dy cyj nym,
etiop skim ry tu a łem.

Żo na wła ści cie la po sta wi ła na na -
szym sto le ręcz nie ple cio ny kosz z kil -
ko ma tra dy cyj nie przy go to wa ny mi
etiop ski mi po tra wa mi. Bar dzo za sma -
ko wa ła mi in je ra – nie o dłącz ny ele -
ment etiop skie go po sił ku czy li bar -
dzo pu szy sty, roz pły wa ją cy się
w ustach chle bek przy po mi na ją cy
nasz na leś nik. Kie dy na sto le po ja wi -
ły się etiop skie da nia, mu szę przy -
znać, że by łem bar dzo zdzi wio ny, bo -
wiem w du żym stop niu przy po mi na ły
one zna ne nam wszyst kim eu ro pej -
skie po tra wy. Je dze nie by ło do sko na -
łe, jed nak po łą cze nia sma ków zde cy -
do wa nie róż ni ły się od tych
po wszech nie nam zna nych, cho ciaż
da nia za wie ra ły po dob ne skład ni ki.
Za chwy ci łem się kur cza kiem
w ostrym so sie, z ce bu lą i jaj kiem,
sma ko wał mi też szpi nak z jaj kiem,
oraz da nie po dob ne do gu la szu z bu -
ra ka mi i ka pu stą. Gos po darz pod po -
wie dział mi, że we dług af ry kań skie go
zwy cza ju po si łek zja da się rę ko ma
wspól nie z jed ne go na czy nia. Tak też
uczy ni łem i mu szę przy znać, że by ło
to nie sa mo wi te uczu cie.

Po pro si łem o kar tę, aby zo ba czyć
resz tę pro po no wa nych dań. I tu za -
sko cze nie. Do sta łem nie jed ną, ale
dwie kar ty. Pier wsza za wie ra ła in for -
ma cje na te mat Etio pii, jej kuch ni,

zwy cza jów i tra dy cji. Za u wa ży łem cie -
ka we zdję cie, na któ rym wi dać jak
męż czyz na po da je je dze nie swo jej żo -
nie wprost do ust. Wła ści ciel re sta u -
ra cji wy jaś nił mi, że ilu stru je ono
etiop ski zwy czaj, we dług któ re go
pierw szy kęs po sił ku męż czyz na po da -
je swo jej żo nie, oka zu jąc jej w ten spo -
sób sza cu nek i pod kre śla jąc jej wy jąt -
ko wą po zy cje w ro dzi nie.

Dru ga kar ta – z me nu, ofe ru je go -
ściom nie sa mo wi tą róż no rod ność. Po -
czą wszy od de se rów z eg zo tycz nych
owo ców, po przez da nia głów ne jak
wot, czy kit fo, aż po tra dy cyj ne na po -
je, rów nież al ko ho lo we, któ rych nie
spot ka łem ni gdzie in dziej, czy li wi no
mio do we, czy pi wo ko ko so we.

Za chę cam Pań stwa do od wie dze nia
te go wy jąt ko we go miej sca. Esay a se
oso bi ście dba o każ de go klien ta i sta -
ra się, aby w je go re sta u ra cji każ dy
czul się jak naj le piej. W lo ka lu pa nu -
je ciep ły na strój, któ ry jest tyl ko do -
dat kiem do te go, co do sta ną Pań stwo
na ta le rzu. Bo wi zy ta w „Lit tle Ethio -
pia” nie koń czy się tyl ko na je dze niu,
ale jest rów nież „ma łą pod ro żą do
Etio pii”.

TToo  mmaasszz  GGrrzzyy  bbooww  sskkii
FFoottoo..  JJooaannnnaa  GGrrzzyybboowwsskkaa  
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OFERTY PRACY

belgijska agencja pośrednictwa pracy pilnie poszukuje kandydatów na następujące stanowiska : 

Erkenningen VG. 1862/BU – VG. 1862/BUC
Certified Member Federgon
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Elek tryk wy so kic na pięć 

Wy ma ga nia: 
· Wy kształ ce nie śred nie lub za wo do we, ja ko elek tryk,
elek tro me cha nik lub ener ge tyk 
· Min. 5 lat udo ku men to wa ne go do świad cze nia, ja ko
elek tryk wy so kich na pięć 
· Prak tycz ne do świad cze nie w pra cach na ziem nych
zwią za nych z po sa do wie niem słu pów 
· Mi le wi dzia ne upraw nie nia do pra cy na wy so ko ściach 
· Do bra kon dy cja fi zycz na i zdol ność do pra cy w trud -
nych wa run kach atmo s fe rycz nych 
· Ko mu ni ka tyw ność i umie jęt ność pra cy w zes po le 
· Po zy tyw ne re fe ren cje od by łych pra co daw ców 
· Ko mu ni ka tyw na zna jo mość ję zy ka an giel skie go

Pro gra mi sta to ka rek CNC 

Za kres obo wiąz ków:
- Ob słu ga, usta wia nie oraz pro gra mo wa nie to ka rek
CNC ze ste row ni ka mi FA NUC
- Usta wia nie ma szyn, wpro wa dza nie zmian w pa ra me -
trach, wpro wa dza nie ko rekt do pro gra mów ma szyn CNC
- In dy wi du al na pra ca przy uży ciu ry sun ków tech nicz -
nych 
- Ko rzy sta nie z przy rzą dów kon trol no-po mia ro wych
- Ma te riał jest wy ko ny wa ny w bar dzo do kład nych to le -
ran cjach (0,01-0,04mm)
Wy ma ga nia: 
- Min. 5 lat do świad cze nia na sta no wi sku to ka rza CNC
- Umie jęt ność pro gra mo wa nia i ob słu gi to ka rek CNC ze
ste row ni ka mi Fa nuc
- Bar dzo do bra zna jo mość ry sun ku tech nicz ne go
- Umie jęt ność do kład nej pra cy sa mo dziel nej oraz zes -
po ło wej
- Go to wość do ewen tu al nych nad go dzin
- Po sia da nie włas ne go sa mo cho du, aby moc do jeż dżać
do pra cy
- Co naj mniej ko mu ni ka tyw na zna jo mość ję zy ka an giel -
skie go – WA RU NEK KO NIECZ NY!

Elek tro me cha nik sa mo cho dów do staw -
czych (FIAT)

Wy ma ga nia:
- Kil ku let nie do świad cze nie na po dob nym sta no wi sku
- Umie jęt ność do ko ny wa nia na praw me cha nicz nych,
hy dra u licz nych i pne u ma tycz nych
- Ko mu ni ka tyw na zna jo mość ję zy ka an giel skie go
- Po sia da nie włas ne go sa mo cho du

Tech nik/elek tryk dźwi gów i żu ra wi wie -
żo wych

Wy ma ga nia / za da nia: 

- Min 5 lat do świad cze nia na po dob nym sta no wi sku
- Pra ca na wy so ko ściach (kan dy da ci nie mo gą mieć lę -
ku wy so ko ści)
- Wy kry wa nie błę dów elek tro nicz nych w skrzyn kach prze -
kaź ni ko wych żu ra wi
- Wy mia na ele men tów elek trycz nych 
- In sta la cja do dat ko wych kom po nen tów 
- Umie jęt ność czy ta nia sche ma tów elek trycz nych
- Do świad cze nie w pra cy na ma szy nach fir my Lieb herr,
Po ta in, Co me dil, Wolff 
- Umie jęt ność pra cy w zes po le
- Ko mu ni ka tyw na zna jo mość ję zy ka an giel skie go
- Włas ny sa mo chód, aby móc do jeż dżać do pra cy
- Kan dy da ci mu szą być go to wi do pod ję cia kur su z za -
kre su bez pie czeń stwa

Me cha nik/mon ter dźwi gów i żu ra wi bu -
do wla nych. 

Wy ma ga nia / za da nia:
- Min 5 lat do świad cze nia na po dob nym sta no wi sku
- Pra ca na wy so ko ściach (kan dy da ci nie mo gą mieć lę -
ku wy so ko ści)
- Do świad cze nie w pra cy na ma szy nach fir my Lieb herr,
Po ta in, Co me dil, Wolff 
- Mon taż i de mon taż, za ła du nek i roz ła du nek żu ra wi
wie żo wych
- Umie jęt ność pra cy w zes po le
- Ko mu ni ka tyw na zna jo mość ję zy ka an giel skie go
- Włas ny sa mo chód aby móc do jeż dżać do pra cy
- Kan dy da ci mu szą być go to wi do pod ję cia kur su z za -
kre su bez pie czeń stwa 

Tech nik-Dia gno styk

Opis Sta no wi ska: 
- Dia gno zo wa nie sa mo cho dów oso bo wych za po mo cą
pro gra mu dia gno stycz ne go (Au di, Volkswa gen) 
- Na pra wa uste rek elek tro me cha nicz nych (ABS/EBS,
oświet le nie, po dusz ki po wietrz ne, kli ma ty za cja, itd.)
- Na pra wy me cha nicz ne: sil ni ki, za wie sze nia, ha mul -
ce, ukła dy ste row ni cze, itd.
Wy ma ga nia:
- Min 5 lat do świad cze nia na po dob nym sta no wi sku
- Ko mu ni ka tyw na zna jo mość ję zy ka an giel skie go
- Do świad cze nie pra cy z ta ki mi mar ka mi jak Au di
i Volkswa gen
- Po sia da nie włas ne go sa mo cho du aby móc do jeż dżać
do pra cy 

Tech nik AGD/ser wi sant urzą dzeń 
ga stro no micz nych 

Fir ma za pew nia pro fe sjo nal ny ser wis wszyst kich urzą -
dzeń ga stro no micz nych (wszyst kie mar ki). 
Pro fe sjo nal nie prze szko le ni tech ni cy wy ko nu ją ser wis
oraz na pra wę urą a dzeń sto so wa nych w ga stro no mii.
Ser wi san ci nie tyl ko wy ko nu ją re gu lar ną kon ser wa cję
urzą dzeń jak rów nież słu żą po mo cą w po waż nych uster -
kach. Do ty czy to za rów no in ter wen cji szyb kich na praw
na miej scu, jak rów nież we włas nym war szta cie. 
Za da nia:
· Kon ser wa cja oraz na pra wa uste rek wszyst kich urzą -
dzeń ga stro no micz nych (za rów no dla ciep łej jak i zim -
nej kuch ni) 
· Cią gnię cie rur mie dzia nych: lu to wa nie, pli sy... 
· In sta la cje me cha nicz ne oraz elek tro nicz ne ele men tów
ste ru ją cych (nie trze ba pro gra mo wać) 
· In sta la cja ele men tów kli ma ty za cyj nych (ciep ło, wen -
ty la cja i chło dze nie) 
Wy ma ga nia:
· Min 5 lat do świad cze nia na po dob nym sta no wi sku
· Ko mu ni ka tyw na zna jo mość j. an giel skie go lub fran cu -
skie go
· Bar dzo do bra zna jo mość elek try ki (wię kszość urzą -
dzeń jest elek trycz na)
· Zna jo mość tech ni ki ga zów (gaz ziem ny, pro pan…)
· Umie jęt ność wy ko ny wa nia na praw me cha nicz nych
(de mon taż urzą dzeń) 
· Dys po zy cyj ność
· Go to wość do ewen tu al nych nad go dzin 
· Pra wo ja zdy ty pu B oraz po sia da nie włas ne go sa mo -
cho du aby móc do jeż dżać do pra cy. 
Plus:
Do dat ko wym atu tem jest po sia da nie wia do mo ści hy dra -
u licz nych. 

Gla zur nik/tyn karz/ka fel karz

· Min 5 lat do świad cze nia na po dob nym sta no wi sku
· Ko mu ni ka tyw na zna jo mość j. an giel skie go
· Go to wość do ewen tu al nych nad go dzin
· Po zy tyw ne re fe ren cje od po przed nich pra co daw ców
· Włas ny sa mo chód, aby móc do jeż dżać do pra cy 

Do świad czo ny ope ra tor/pro gra mi sta CNC 

Wy ma ga nia: 
- Min 3-let nie do świad cze nie na po dob nym sta no wi -
sku 
- Umie jęt ność czy ta nia ry sun ku tech nicz ne go 
- Umie jęt ność ob słu gi fre zar ki CNC (5 oraz 3 osio we ma -
szy ny, pro gra mo wa nie na pul pi cie Ha i den he im-ISO)
- Do bra zna jo mość M-ko dów 
- Ko mu ni ka tyw na zna jo mość ję zy ka an giel skie go
Za da nia:
- Pro gra mo wa nie i ob słu ga fre zar ki CNC
- Od po wied ni do bór oraz skła da nie na rzę dzi
- Fa bry ka cja ele men tów (do 20m dłu go ści, brąz, du -
plex, ty tan…)
- Ob li cza nie oraz do da wa nie pa ra me trów (pręd kość ob -
ro tów, po suw...)
- Do ko ny wa nie po mia rów za po mo cą: mi kro me tru, suw -
miar ki, głę bo kość, itd. 

Do świad czo ny elek tro me cha nik 

- Usta le nie dia gno zy za po mo cą sy ste mu dia gno stycz -
ne go MAN CAT i WIZ
- Od ho lo wa nie sa mo cho du w awa riach dro go wych (la -
we ta) 
- Wy ko ny wa nie me cha nicz nych, elek tro nicz nych, hy dra -
u licz nych i pne u ma tycz nych na praw: ha mul ce, za wie sze -
nie, sil ni ki Die sel, oświet le nie, … 
- Kon ser wa cja i na pra wa sy ste mów kli ma ty za cyj nych 
- Kon ser wa cja i na pra wa ogrze wa nia noc ne go (WE BA -
STO)
Ma szy ny: – au to ka ry mar ki Mer ce des, Vol vo, Man en
Van ho ol, cię ża rów ki
Trak to wa ne, ja ko plus: 
- Wy ko nu jesz elek tro nicz ne na pra wy
- Po sia dasz do brą zna jo mość PLC i po tra fisz pro gra mo -
wać PLC 
- Po sia dasz do świad cze nie w ob cho dze niu się z naj -
no wszy mi eko lo gicz ny mi ga za mi (AD Blue) 
- Po sia dasz do świad cze nie z sy ste ma mi EDC (Elec tro -
nic Die sel Con trol) 
- Na pra wa i kon ser wa cja au to ma tycz nych drzwi
- Na pra wa i kon ser wa cja au to ma tycz nej skrzyń 
Wy ma ga nia: 
- 5 let nie do świad cze nie na po dob nym sta no wi sku 
- Ko mu ni ka tyw ny an giel ski
- Włas ny sa mo chód że by do jeż dżać do pra cy
- Je steś go to wy aby pra co wać nad go dzi ny i w week end 

Na wi jacz sil ni ków elek trycz nych 

Opis sta no wi ska: 
- Prze wi ja nie sil ni ków elek trycz nych: czyn no ści w za -
kre sie na wi ja nia i od wi ja nia, po mia ry uzwo jeń, łą cze nie
i spraw dza nie 
- Prze pro wa dza nie te stów
- Dia gno sty ka
- Na pra wa sil ni ków (lo ka li zo wa nie i usu wa nie uste rek),
mon taż i de mon taż sil ni ków elek trycz nych, wy mia na
ło żysk, uszcze lek itd. 
- Pra ca z sil ni ka mi AC i DC 
- Do ko ny wa nie po mia rów elek trycz nych 



- W okre sie let nim jest bar dzo du żo pra cy, dla te go pra -
cow ni cy bę dą wy ko ny wać mon ta że oraz de mon ta że
u klien tów 
- Pra ca w gru pie 2-5 oso bo wej 
Wy ma ga nia: 
- Min 5 lat do świad cze nia w pra cy na po dob nym sta no -
wi sku
- Ko mu ni ka tyw na zna jo mość ję zy ka an giel skie go
- Do bra zna jo mość sil ni ków AC oraz DC 
- Po sia da nie do brej wie dzy elek trycz nej 
- Po sia da nie włas ne go sa mo cho du, aby móc do jeż dżać
do pra cy
- Chęć na u ki ję zy ka ni der lan dzkie go 

Me cha nik wię kszych ma szyn leś nych 

(cią gni ki, wcią gar ki, chwy tak zryw ko wo-za ła dow czy, pod -
bie racz…). Mar ki ma szyn: John De e re, Val met, Tim -
ber jack, Pro fi 
Za kres obo wiąz ków:

- Wy ko ny wa nie prze glą dów oraz lo ka li za cja uste rek 
- Na pra wy me cha nicz ne, hy dra u licz ne, pne u ma tycz ne,
elek trycz ne
- De mon taż / na pra wa czę ści (np. ło ży ska, cy lin dry,
uszczel ki, ru ry, prze noś ni ki, pi ły, gi lo ty ny itd.) 
- De mon taż uszko dzo nych czę ści (śru by, uchwy ty, itd.)
cza sem za po mo cą pal ni ka
- Na pra wa urzą dzeń hy dra u licz nych (cy lin dry, li nie, za -
wo ry…)
- Spa wa nie MIG/MAG i Elek tro da 
- Cię cie, szli fo wa nie ele men tów pal ni kiem 
- Na pra wa/wy mia na mniej szych urzą dzeń elek trycz -
nych: czuj ni ki / kon tak ty/ prze łącz ni ki 
Wy ma ga nia:
- Min 5 lat do świad cze nia na po dob nym sta no wi sku
- Ko mu ni ka tyw na zna jo mość j. an giel skie go lub ni der -
lan dzkie go
- Go to wość do pra cy w trud nych wa run kach kli ma tycz nych
UWA GA: Pra ca w trud nych wa run kach; w la sach w ca -

łym Be ne lux. Dla te go pra cow ni cy mu szą po tra fić do brze
zor ga ni zo wać swo ją pra cę i pra co wać sa mo dziel nie. 
UWA GA: Kan dy da ci mu szą być przy zwy cza je ni do pra -
cy na ze wnątrz. 

2 pro gra mi stów to kar ki CNC 

Za da nia:
- Pro gra mo wa nie oraz ob słu ga to kar ki CNC (5-osio we
ma szy ny).
Uwa ga: pro gra mo wa nie (Ha i den he in i Si nu me ric 840D)
- Ob rób ka czę ści (do 10m dłu go ści, 1400 mm śred ni -
cy i 6 ton). Ze wzglę du na roz miar czę ści, wy ma ga ne
jest do świad cze nie pra cy z dźwi ga mi oraz wóz ka mi wi -
dło wy mi 
- Do świad cze nie w to cze niu we wnętrz nym. 
- Ob li cza nie pa ra me trów (pręd kość ob ro tów, po suw…) 
- Mie rze nie wszyst kich czę ści za po mo cą mi kro me tru,
suw miar ki, głę bo kość, itd. 
- Pra ca sa mo dziel na oraz gru po wa 

OFERUJEMY:
4 Atrakcyjne wynagrodzenia
4 Zakwaterowanie
4 Legalną pracę w sprawdzonej firmie
4 Załatwienie formalności związanych z pobytem i pracą
4 Opiekę medyczną podczas  zatrudnienia
4 Długoterminowy kontrakt z możliwością stałego zatrudnienia
4 Regularny kontakt z polskojęzycznymi konsultantami

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV 
w jezyku angielskim lub niderlandzkim na adres
mailowy

jobs@jobtalent.be 
lub kontakt telefoniczny 
+32 011 71 92 92, +32 016 85 21 21

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).

PRA CA

% Po trze bu ję me cha ni ka sa mo cho do we go od za raz na
sta łe. Pil ne – moż na dzwo nić o każ dej po rze. Kon takt:
0477 72 36 51. 

%Dla fir my w Aal ter po szu ku je my obec nie Tech ni ka Se -
wi san ta od po wie dzial ne go za flo tę sa mo cho dów 
cię ża ro wych. Po po zy tyw nym okre sie za trud nie nia przez
biu ro in te rim moż li wość otrzy ma nia sta łe go za trud nie -
nia. Za in te re so wa ne oso by pro si my o prze sla nie 
ak tu al ne go CV  po ang. na nasz adres ema il: 
in ter na tio nal.mo bi li ty@adec co.be, kon takt te le fo nicz -
ny: 02/482.82.23 lub 02/482.23.27, www.adec co.be

SZU KAM PRA CY

% Chęt nie za o pie ku ję się two im ma leń stwem, po sia -
dam do świad cze nie w opie ce nad dzieć mi. Je że li po -
trze bu jesz opie kun ki dla dziec ka wie czo rem lub w week -
end – za dzwoń do mnie: Be a ta 0497.333.239 

%Mam 24 la ta ukoń czy łem tech ni kum bu do wla ne i szu -
kam pra cy w bu do wlan ce, wy koń cze niów ka. Znam się
na ry sun ku tech nicz nym. Po sia dam do świad cze nie przy
ukła da niu gla zu ry, mon ta żu płyt G-K, ma lo wa nie, kła -
dze nie pa ne li, mon taż okien i drzwi oraz wie le in nych
prac. Chęt nie na u czę się no wych za dań i prac zwią za -
nych z bu do wlan ką. Po sia dam swój sa mo chód i miesz -
kam na De ur ne (ko ło An twer pii). Bar dzo pro szę o kon -
takt: +32487281770 lub +48 888 575 030

%Mam 22 la ta, szu kam pra cy przy roz biór kach, prze pro -
wadz kach i ja ko po moc nik bu do wla ny. Miesz kam w An -
twer pii. Tel: 0485 54 38 28

% Ko bie ta 45 lat, bez na ło gów, pra cu ją ca, ce nią ca spo -
kój, uczci wość i rze tel ność szu ka po ko ju z mel dun kiem
w An twer pii i oko li cach cen trum. Kon takt: 0465 90 36 57

% Do świad czo na opie kun ka osób star szych, cho rych,
nie peł no spraw nych po dej mie pra cę. Kon takt: 0489 92
55 31

MIESZ KA NIE

% wy naj mę miesz ka nia pra cow ni cze po ko je, w An twer -
pii, miesz ka nia umeb lo wa ne go to we do za miesz ka nia
do stęp ne od rę ki. Miesz ka nia po sia da ją kuch nie wraz ze
sprzę tem do co dzien ne go go to wa nia, łóż ka go to we do
spa nia, in ter net oraz wszyst kie me dia. Ce na 300 eu ro
za oso bę w ce nie wszyst kie op ła ty i miesz ka nie jak
w opi sie licz ba miejsc pra wie nie o gra ni czo na. Kon takt
0032486119302 al bo 0048665834229, ema il: Dej -
wid_snk@in te ria.pl

% Miesz ka nie do wy na ję cia, Wil rijk (An twer pia) w spo -
koj nej dziel ni cy, dla pa ry lub ro dzi ny. Po wierz chnia
85m2: sa lon, kuch nia (w peł ni umeb lo wa na), ła zien -
ka, wc, ko ry tarz, 2 sy pial nie, bal kon, piw ni ca. Wszyst -
ko no we (ok na, pod ło gi, itd). Ce na: 685€ + kosz ty. 
Do wy na ję cia od kwiet nia. Wię cej in for ma cji 
tel: 0493429797

SPRZE DAM

% Sprze dam dwie opo ny w ide al nym sta nie 7mm bież -
ni ka do qua da. Roz miar 22x10x10. Ce na 20 eu ro za sztu -
kę. Kon takt: 0486 60 77 62 

% Sprze dam ze ga rek na rę kę Ca sio z ka me rą. Mo del
2412, ma ło uży wa ny, obu do wa pla sti ko wo – inok so -
wa. Ce na 45 eu ro, pu deł ko + fak tu ra za ku pu. Kon takt:
0486 60 77 62 

% Sprze dam na wi ga cję GAR MIN nu wi 250w z kar tą SD
8GB z wgra ną ma pą Eu ro py 2013 i ak tyw ny mi fo to ra da -
ra mi, stan bar dzo do bry, ce na 55 eu ro, tel. 0485120114

% Sprze dam dom wol no sto ją cy (rok bud. 2009), wy po sa -
żo ny i umeb lo wa ny na wy so kim po zio mie w oko li cy Zwo -
le nia (wo je wódz two ma zo wiec kie). Ce na 215 000 eu ro.
Wię cej in for ma cji: 0048 50 92 77 414 lub 0495 84 70 48

% Sprze dam kom plet no wych felg 15 ca li do VW.Gol fa
V, VI, Tu ran, Au di, Pas sat. Pa su je do wie lu mo de li Sko -
dy i Se at. Ce na 100 eu ro. Ide al ne na opo ny zi mo we do
two je go au ta. Kon takt: 0486 60 77 62

% Sprze dam ko ło do ja zdo we „cien kie” do vw. Gol fa V,
VI, Tu ran, Pas sat. Pa su je do wie lu mo de li Sko dy i Se at.
Ce na 100 eu ro. Kon takt: 0486 60 77 62.

In ne 

% Szu kam na u czy cie la ję zy ka an giel skie go. Kon takt:
0466 19 68 02

Najnowsze oferty pracy Job Talent na www.antwerpiapopolsku.be 
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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
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 – edukator cukrzyków 
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
www.kapucyni.be

Waż ne nu me ry te le fo nów
55marzec 2014 Antwerpia po polsku    




