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Od Redakcji
Jako, że kwiecień jest miesiącem szczególnym na przestrzeni roku,

– choć każdy dzień jest wyjątkowy i niepowtarzalny – w tym
Numerze nie zabraknie akcentów Świąt Wielkanocnych, które są
obecne w naszej tradycji i sercach. Z wielką przyjemnością
zamieszczamy artykuł-refleksję „Papież nadziei”, który z Rzymu
nadesłał dla nas o. Franciszek Czarnowski. Poza tym, w naszej
gazecie jak zwykle – dla każdego, coś ciekawego. 

Wiosna zadomowiła się na dobre i ptaki, skoro świt, po swojemu
ćwierkają o nadchodzącym lecie. Zimowe ciuszki zniknęły
w czeluściach szaf, a my snujemy wakacyjne plany. Taka jest kolej
rzeczy. W tym wszystkim zmagamy się z trudami dnia codziennego,
ufnie patrząc w przyszłość. 

Jest nam miło, że możemy uczestniczyć w życiu Polonii zarówno
w dzień powszedni, jak i od święta. Życzymy udanych Świąt
Wielkanocnych, niech nie zabraknie podczas nich czasu i na
zadumę, i na radość. 
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K ie dy w paź dzier ni ku 1998 r.
Jan Pa weł II ob cho dził
dwu dzie sto le cie swe go

po nty fi ka tu, wło ski pio sen karz
i kom po zy tor Ame deo Min ghi
za de dy ko wał mu utwór pt. Czło -
wiek, któ ry przy cho dzi z da le -
ka. Pio sen ka ta nie ja ko w wiel -
kim skró cie przy bli ża ła nie któ re
zna czą ce ry sy z ży cia i pra cy
pol skie go pa pie ża. By ły za tem
po dró że – gdyż ja ko mło dy czło -
wiek, Ka rol Woj ty ła wraz z przy -
ja ciół mi brał udział w wie lu cie -
ka wych wę drów kach. Póź niej,
już ja ko pa pież, w trak cie swych
nie zwy kłych piel grzy mek apo -
stol skich wsie wał ziar no sło wa
Bo że go w głę bię ludz kich serc
i niósł na dzie ję wszę dzie tam,
gdzie do tarł. Na dro dze je go ży -
cia sta nę ła też po ezja, po nie waż
ko chał pol skich wiesz czów na -
ro do wych. Za chwy cał się te a -
trem, a na wet sam two rzył po -
ezje i dra ma ty. W ży ciu pa pie ża
nie za bra kło rów nież cier pie nia,

– cze go sym bo la mi by ły np. za -
mach na pla cu św. Pio tra z 13
ma ja 1981 r. oraz osta t nie dni
je go ży cia przed odej ściem do
do mu Oj ca. 

My ślę, że wie lu z nas uchwy -
ci ło pod czas re la cji z po grze bu
Ja na Pa wła II pe wien nie wiel ki,
ale sym bo licz ny mo ment. Kar -
ty księ gi, zło żo nej na pa pie skiej
trum nie, prze wra ca ły pod mu -
chy wia tru, by w koń cu ją zam -
knąć. By liś my świad ka mi, jak
do bie gał koń ca pe wien etap
w ży ciu Koś cio ła i świa ta. Oto
od cho dził ten, któ ry piel grzy -
mo wał i na u czał, któ ry pi sał
i gło sił, ostrze gał i po cie szał.
Od cho dził, ale je go dzie dzic two
du cho we bę dzie do nas prze ma -
wia ło przez la ta i przez po ko le -
nia. Sam ob raz zam knię tej księ -
gi po zo stał ja ko prze kaz
i za py ta nie: Na ile pa pie skie
prze sła nie po ko ju, wia ry i na -
dziei znaj du je od bi cie w na szej

po sta wie chrze ści ja ni na, za nim
księ ga na sze go włas ne go ży cia
na tym świe cie zo sta nie de fi ni -
tyw nie zam knię ta?

Dla nas Po la ków, każ do ra zo -
wa piel grzym ka Ja na Pa wła II
do oj czyz ny by ła wy da rze niem
pod no szą cym na du chu, zwłasz -
cza w cza sach, gdy Pol ska tkwi -
ła jesz cze w oko wach ko mu niz -
mu. Pa pie skie wo ła nie: Niech
zstą pi Duch Twój i od no si ob li -
cze zie mi. Tej zie mi! – sta ło się
dla umę czo ne go pol skie go na -
ro du praw dzi wym tchnie niem
Du cha, Bo żym hu ra ga nem prze -
mian. Bu dzą ce się z ko mu ni -
stycz ne go le tar gu spo łe czeń -
stwo otrzy ma ło cen ny ła du nek
na dziei. Ani trud no ści, ja kie
prze ży wał ca ły kraj, ani na wet
mro ki sta nu wo jen ne go, nie by -
ły w sta nie za ha mo wać pro ce -
su, któ ry się wów czas roz po czął.
Pod czas ko lej nych piel grzy mek,
Jan Pa weł II, jak mą dry i cier pli -

Z Wa ty ka nu
– spe cjal nie
dla „An twer pii
po pol sku”
– oj ciec 
Fran ci szek
Czar now ski

Pa pież na dziei 
– ref lek sja przez ka no ni za cją 
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wy na u czy ciel udzie lał wska zó wek, w ja -
kim kie run ku ma te raz kro czyć pol skie
spo łe czeń stwo. W trak cie po by tu
w Gdań sku w 1987 r. przy po mi nał, że
każ dy z nas ma w ży ciu swo je włas ne
We ster plat te, – czy li sy stem war to ści,
któ re go na le ży bro nić i och ra niać na wet
wów czas, gdy bę dzie to nas spo ro kosz -
to wać. Czte ry la ta póź niej, gdy w Pol sce
trwa ła oży wio na dys ku sja i spo ry na te -
mat kształ tu przy szłej Rze czy pos po li tej
– skie ro wał do ro da ków se rię głę bo kich
ka te chez na te mat dzie się ciu przy ka zań
Bo żych. Ape lo wał wów czas o wraż li wość
ludz kich su mień, po sza no wa nie wska -
zań De ka lo gu oraz o dzięk czy nie nie Bo -
gu za dar od zy ska nej wol no ści. Nie lę kaj -
cie się otwo rzyć drzwi Chry stu so wi! – Te
sło wa, wy po wie dzia ne w dzień ina u gu ra -
cji, by ły jed ną z cech cha rak te ry stycz -
nych ca łe go po nty fi ka tu. Od wie dza jąc
dzie siąt ki kra jów i spo ty ka jąc się z róż -
ny mi prob le ma mi, jak np. pięt no woj ny
do mo wej bądź su ro wa dyk ta tu ra, Jan
Pa weł II niósł wszę dzie po cie chę i na -
dzie ję. Rów nież pod czas piel grzym ki do
Bel gii, w ma ju 1985 r., w trak cie spot ka -
nia z miesz kań ca mi An twer pii, prze ka zał
sło wa otu chy wszyst kim cho rym, cier -
pią cym oraz znaj du ją cym się w trud nych
wa run kach ży cio wych. Tyl ko otwie ra jąc
się na Bo ga i je go ła skę, czło wiek mo że
spra wić, że je go ży cie sta nie się bar dziej
znoś ne. 

Jak mo że my dzi siaj po dzię ko wać Bo -
gu za te go „pa pie ża na dziei”? Już w dniu
po grze bu Ja na Pa wła II po ja wił się spon -
ta nicz ny apel „San to su bi to – świę ty od
za raz”. Po trze ba by ło 9 lat, aby to wo ła -
nie zre a li zo wa ło się w po sta ci wiel kiej
uro czy sto ści ka no ni za cyj nej, ja ka zo sta -
ła za pla no wa na w Rzy mie na dzień 27
kwiet nia 2014 r. We dług róż nych sza -
cun ków, na uro czy sto ści mo że do trzeć
na wet kil ka mi lio nów piel grzy mów. War -
to też do dać, że na pla cu św. Pio tra w po -
nie dzia łek, na stęp ne go dnia po ka no ni za -
cji, prze wi dzia na jest Msza św.
dzięk czyn na dla przy by łych pol skich piel -
grzy mów. Naj waż niej sze nie bę dą jed nak
sa me licz by, ale oso bi ste po dej ście do
tych wy da rzeń. Czy prze ży je my uro czy -
stość ogło sze nia Ja na Pa wła II świę tym
ja ko „jesz cze jed no spot ka nie kul tu ral -
no-re li gij ne”, czy też od czy ta my je ja ko
Bo ży dar dla nas wszyst kich? Po sta cie
świę tych są nam prze cież da ne nie tyl ko
po to, by je po dzi wiać ale – prze de wszyst -
kim – by je na śla do wać. Weź my za tem
so bie do ser ca pa pie skie sło wa na u cza -
nia, przy kład je go ży cia, mo dli twy, wy -
trwa ło ści w cier pie niu i umie jęt no ści
prze ba cza nia. Ten, któ ry od szedł już do
do mu Oj ca niech po cią ga nas swo ją świę -
to ścią, by na sza co dzien ność chrze ści jań -
ska by ła co raz głę biej prze ży wa na, co raz
peł niej sza, co raz moc niej opar ta na Bo gu. 

tekst i zdjęcia: 
oo..  FFrraann  ccii  sszzeekk  CCzzaarrnnoowwsskkii  
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We dle sta rej le gen dy,
daw no te mu w pięk -
nych la sach Li ba nu wy -

ro sły trzy ce dry. Jak wszy scy
wie my, po trze ba wie lu lat, aby
cedr wy rósł na po tęż ne drze wo.
Dla te go drze wa te przez wie ki
ca łe roz my śla ją o ży ciu, śmier -
ci, przy ro dzie i lu dziach. Owe
trzy ce dry by ły świad ka mi przy -
by cia eks pe dy cji z Iz ra e la wy -
sła nej przez kró la Sa lo mo na,
póź niej uj rza ły, jak zie mia spły -
nę ła krwią pod czas bi twy z Asy -
ryj czy ka mi. Da ne im by ło po -
znać Je za bel i pro ro ka Elia sza,
dwu śmier tel nych wro gów. Wi -
dzia ły, jak wy na le zio no al fa bet. 

Pew ne go dnia po sta no wi ły
po roz ma wiać o przy szło ści. 

Po tym wszyst kim, cze go by -
łem świad kiem, chciał bym, by
wy rzeź bio no ze mnie tron dla
kró la naj po tęż niej sze go na Zie -
mi – roz ma rzył się pierw szy
z ce drów. Ja zaś pra gnę stać się
czę ścią cze goś, co prze mie ni na
za wsze Zło w Do bro. Je śli zaś
cho dzi o mnie, to chciał bym, aby
ile kroć lu dzie spoj rzą na mnie,
my śle li o Bo gu – od po wie dział
trze ci cedr. 

Mi nę ło jesz cze wie le lat, aż po -
ja wi li się cie śle. Ścię li ce dry

i sta tek po wiózł je w od leg łe
stro ny. Z drew na pier wsze go,
zbu do wa no schro nie nie dla
zwie rząt, a z resz tek zbi to rusz -
to wa nie do sia na. Z dru gie go,
wy cio sa no zwy kły stół, któ ry
tra fił do rąk han dla rza meb li.
Na drew no trze cie go nie zna lazł
się ku piec, dla te go po cię to je
i umiesz czo no w ma ga zy nie
w ja kimś wiel kim mie ście. 

Nie szczę śli we drze wa ża li ły
się: „Na sze drew no nie by ło dość
do bre i nikt nie do szu kał się
w nas pięk na, by je wy do być”. 

Czas mi jał i jed nej z wie lu
gwiaź dzi stych no cy pew ne mał -
żeń stwo, któ re ni gdzie nie mog -
ło zna leźć miej sca na noc leg,
schro ni ło się w sta jen ce zbu do -
wa nej z drew na pier wsze go ce -
dru. Ko bie ta krzy cza ła z bó lu,
aż wy da ła na świat dzie cię i po -
ło ży ła je na sia nie umiesz czo -
nym na drew nia nym rusz to wa -
niu. 

Wte dy cedr po jął, że oto speł -
ni ło się je go ma rze nie – był to
naj wię kszy ze wszyst kich kró -
lów Zie mi. 

Mi ja ły la ta, aż pew ne go wie -
czo ru, w skrom nym do mu, męż -
czyź ni za sie dli wo kół sto łu wy -
cio sa ne go z drew na dru gie go
ce dru. Je den z nich, za nim jesz -
cze wszy scy za czę li jeść, wy rzekł

sło wa o chle bie i wi nie sto ją cym
przed nim. 

Wte dy dru gie drze wo zro zu -
mia ło, że w owej chwi li to nie
kie lich wi na i ka wa łek chle ba
spo czy wa na nim, ale do ko nu je
się po jed na nie czło wie ka z Bo -
sko ścią. 

Na stęp ne go dnia, za bra no ka -
wał ki trze cie go ce dru i zbi to
w kształ cie krzy ża. Po rzu co no
je gdzieś, a w kil ka go dzin póź -
niej przy pro wa dzo no nie ludz ko
po ra nio ne go męż czyz nę, któ re -
go przy ku to do je go drew na.
Prze ra żo ne drze wo za pła ka ło
nad bar ba rzyń skim lo sem, ja kie
zgo to wa ło mu ży cie. 

Za nim jed nak mi nę ły trzy dni,
trze cie drze wo po ję ło sens swe -
go prze zna cze nia – ukrzy żo wa -
ny czło wiek stał się roz świet la -
ją cym wszyst ko Świat łem.
Krzyż, zro bio ny z drew na trze -
cie go ce dru, z sym bo lu tor tu ry
prze i sto czył się w sym bol zwy -
cię stwa. 

Jak to zwy kle by wa z ma rze -
nia mi, wy peł ni ły się sny trzech
li bań skich ce drów, ale nie tak,
jak sa me drze wa to so bie wy o -
bra ża ły. 

AAuu  ttoorr::  PPaa  uu  lloo  CCooeell  hhoo  

Krzyż, 
zrobiony
z drewna
trzeciego
cedru,
z symbolu
tortury
przeistoczył się
w symbol
zwycięstwa.

Opo wia da nie wiel ka noc ne 
6 Antwerpia po polsku     kwiecień 2014

Libańskie cedry. Źródło: http://blog.szymanskich.net



Świę ta Wiel ka noc ne ko ja -
rzą się nam ze smacz nym
bia łym żur kiem, pach ną -

cym wę dzon ką i bia łą kieł ba są.
Jed nak kie dyś, w cza sach Pol -
ski Szla chec kiej, ta po tra wa by -
ła naj bar dziej znie na wi dzo nym
pol skim da niem. 

Kar na wa ło we ob żar stwo
i post 

Daw niej, przez ca ły okres kar -
na wa łu Po la cy je dli, i to du żo.
Czę sto ba lo wa no i im pre zo wa -
no od ra na do ra na, a szczyt za -
baw przy pa dał na okres od tłu -
ste go czwar tku do po piel co wej
śro dy. By ły to tak zwa ne za pu -
sty. Or ga ni zo wa no ku li gi, za ba -
wy przy ogni sku i we se la.
W osta t ni dzień przed roz po czę -
ciem po stu, roz ba wie ni lu dzie
gro ma dzi li się w kar czmach
i ober żach kon ty nu u jąc za ba wę,
a o pół no cy, jak za do tknię ciem
cza ro dziej skiej róż dżki, koń czy -
ły się żar ty i swa wo le. Roz po -
czy nał się post. 

Nad cho dził czas żu ru, któ ry
wpraw dzie był do bry na wszel -
kie do le gli wo ści zwią za ne ze
złym sa mo po czu ciem (czy taj:
kac po hucz nych po pi ja wach),
ale war to ści od żyw czych i sy cą -
cych nie miał wie le. Prze pis był
pro sty: na tę po noć naj star szą
pol ską po tra wę skła da ło się kil -
ka gar ści mą ki al bo ziar na, tro -
chę wo dy i skór ka sta re go chle -
ba. Ale w nie któ rych re jo nach
Pol ski go to wa no żur na praw -
dzi wym za kwa sie, a to już by ła
in na baj ka. Przy go to wa ny we -
dług te go prze pi su żur był tak
kwaś ny w sma ku, że na szym
przod kom aż wy krę cał ję zy ki,
wzbo ga cał jed nak or ga nizm
o wi ta mi ny B i C oraz bak te rie
kwa su mle ko we go, któ re, (o
czym nie wie dzie li jesz cze na si
pra dziad ko wie) wpły wa ły ko -
rzyst nie na or ga nizm. Chro ni ły
przed miaż dży cą i znacz nie ob -
ni ża ły po ziom cho le ste ro lu. Co
prze bie glej si (i z du żym ka cem),
do da wa li do żu ru sok z ki szo nej
ka pu sty. Po ta kiej ilo ści wi ta -
mi ny C, na wet naj bar dziej „zmę -
czo ny” or ga nizm szyb ko wra cał
do wła ści we go sta nu. 

Gdy roz po czy nał się post,
urzą dza no wiel kie cho wa nie
gar nków. To wa rzy szy ły te mu
ob rzę do wi ry tu a ły, w któ re za -
an ga żo wa ne by ły ca łe ro dzi ny.

Gar nki cho wa no w róż nych miej -
scach; część za no szo no na
strych, część skła do wa no w piw -
ni cy. Ale przed tem by ły do kład -
nie szo ro wa ne, aby zmyć z nich
na wet naj mniej szy ślad wcześ -
niej szych mięs nych po traw. 
Dla te go pa tel nie i gar nki po sy py -
wa no po pio łem (praw do po dob -
nie był to spraw dzo ny spo sób na
zlik wi do wa nie resz tek je dze nia).
Po tem wy pa rza no je, a ci bar dziej
wraż li wi wy sta wia li na czy nia
z do mu, że by nie ku si ły po szczą -
cych swo im wi do kiem. 

Tak przy go to wa ni Po la cy, za -
czy na li kil ku ty god nio wy okres
je dze nia tyl ko po traw bez mięs -
nych i bez tłusz czo wych. Na sto -
łach roz po czy nał pa no wa nie sta -
ro pol ski żur, to wa rzy szył mu
nie o dłącz ny śledź. Po sił ki nie
dość, że skrom ne i ubo gie pod
wzglę dem od żyw czym, by ły po -
da wa ne w ma łych ilo ściach. Nie
dzi wi więc, że po za koń cze niu
po stu nikt nie mógł już pa trzeć
na żur i śle dzie je dzo ne non stop
przez czter dzie ści dni. 

Po stu na si pra dzia do wie prze -
strze ga li ry go ry stycz nie. Je dze -
nie przez ten ca ły okres tyl ko
żu ru i śle dzia, rze czy wi ście
mog ło sprzy krzyć się na wet tym
naj bar dziej wy trwa łym i po boż -
nym, cho ciaż dla po pra wy sma -
ku na si przod ko wie mo gli so bie
pod jeść od cza su do cza su bru -
kiew, ciem ny chleb czy kwa szo -
ną ka pu stę. 

Tro chę ina czej po ści ła szlach -
ta i ma gna te ria. Na szla chec -

kich dwo rach oprócz żu ru i śle -
dzia, po ja wia ła się po lew ka
z jas ne go, lek kie go pi wa z roz -
go to wa nym w nim żyt nim chle -
bie. Do sma ku do pra wia no ją
kmin kiem, cu krem i so lą, nie -
któ rzy do da wa li jesz cze odro bi -
nę ma sła. 

Po grzeb żu ru i śle dzia
Kie dy post do bie gał koń ca,

w Wiel ki Pią tek – wpraw dzie
naj smut niej szy dla ka to li ków
dzień w ro ku – wie czo rem, lub
w Wiel ką So bo tę ra no, ro bio no
ze znie na wi dzo nym żu rem po -
rzą dek i urzą dza no mu hucz ny
po grzeb. By ła to ze msta za po -
stne je dze nie. Wraz z żar tob li -
wy mi przy śpiew ka mi i okrzy ka -
mi, żur wy no szo no z do mu,
a to wa rzy szył mu wy cię ty nie -
kie dy z drew na al bo in ne go ma -
te ria łu śledź. Gar nek z żu rem
za ko py wa no w zie mi lub wy le -
wa no, a sko ru py roz bi te go na -
czy nia wy rzu ca no na dro gę.
Nato miast śle dzia wie sza no na
przy droż nej wierz bie. Je mu tak -
że do sta wa ło się za to, że przez
sześć ty god ni wraz z żu rem kró -
lo wał w ja dłos pi sie Po la ków. 

Dla na szych przod ków, Wiel -
ka noc by ła cza sem waż nym re -
li gij nie, ale nie bra ko wa ło też
zwy cza jów wy wo dzą cych się
z tra dy cji lu do wej, peł nych za ba -
wy i we so ło ści. Po grzeb żu ru
i śle dzia był mo men tem ra do ści,
bo wiem koń czył się post i na
sto ły wra ca ło mię si wo. 

EEwwaa  JJaa  nniikk  

Dla naszych
przodków,
Wielkanoc była
czasem
ważnym
religijnie, ale
nie brakowało
też zwyczajów
wywodzących
się z tradycji
ludowej,
pełnych
zabawy
i wesołości.

Jak to drze wiej by wa ło 
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Je że li nie któ re ogro dy zo o lo gicz -
ne są czę ścią hi sto rii mia sta, to
z pew no ścią an twer pskie ZOO

do ta kich na le ży. Prze peł nio ne jest
dzie więt na sto wiecz ny mi za byt ka mi
ar chi tek tu ry, nie ty po wa jest tak że je -
go lo ka li za cja. Wej ście do ogro du
znaj du je się za led wie kil ka me trów
od dwor ca cen tral ne go i właś nie ta kie
umiej sco wie nie ZOO jest cał ko wi cie
uni kalne. Z pew no ścią jest to naj bar -
dziej „wciś nię ty”’ w miej ską za bu do wę
ogród zo o lo gicz ny na świe cie. Pier -
wot nie je go te ren znaj do wał się po za
mu ra mi mia sta i zaj mo wał po wierz -
chnię dwóch hek ta rów. Obec nie jest
o wie le wię kszy (10 hek ta rów) i tak
zroś nię ty z mia stem, że sta no wi je go
nie o dłącz ną część. Od mo men tu po -
wsta nia do chwi li obec nej, ZOO nad -
zo ro wa ne jest przez Kró lew skie To -
wa rzy stwo Zo o lo gicz ne w An twer pii. 

Hi sto ria po wsta nia ZOO 
An twer pskie ZOO zo sta ło od da ne

do użyt ku 21 lip ca 1843 ro ku. Po cząt -
ko wo wej ście do ogro du znaj do wa ło
się na Bor ger ho ut se stra at (obec nie
Car not stra at). Oka zów zwie rząt nie
by ło zbyt wie le: kil ka kóz, ko ni, pa rę
małp, pta ków, wę ży i przy go to wa ne
klat ki dla dra pież ni ków. W ro ku 1847
do an twer pskie go ogro du za wi tał

pierw szy szym pans, któ ry zgod nie
z tym, co opi sy wa ły ów czes ne ga ze ty
był tak spo u fa lo ny ze swo im opie ku -
nem, że wspól nie zja da li po sił ki. 

Od mo men tu otwar cia, ZOO by ło
in sty tu cją pu blicz ną do stęp ną dla każ -
de go. Ale jak się póź niej oka za ło, tyl -
ko z za ło że nia. Ce na za wej ście do
ogro du wy no si ła ty le, ile ów czes na
dniów ka nie jed ne go ro bot ni ka. Prze -
cięt ny czło wiek w zwy kłym ubra niu,
na wet je że li miał pie nią dze na op ła -
ce nie wstę pu, nie był wpusz cza ny na
te ren ogro du, po nie waż ten przy wi -
lej za re zer wo wa ny był tyl ko i wy łącz -
nie dla wyż szych warstw spo łecz nych.
Ów czes na dy rek cja pil no wa ła, aby
dzie ci z bo ga tych ro dzin mog ły spo -
koj nie roz ko szo wać się nie zwy kłą
atmo s fe rą ZOO pod czuj nym okiem
nie zli czo nej ilo ści gu wer nan tek
i niań. Wyż sze sfe ry upo do ba ły so bie
ogród ja ko miej sce roz ryw ki, to wa -
rzy skich spot kań i spa ce rów. Ta dziw -
na sy tu a cja czę ścio wo uleg ła zmia nie
do pie ro w 1862 ro ku, kie dy ze zwo lo -
no po zo sta łym miesz kań com na zwie -
dza nie ogro du w Po nie dzia łek Wiel -
ka noc ny i w dru gą nie dzie lę sierp nia.
Przy czym w obu tych przy pad kach
ce ny za bi le ty by ły tak ob ni żo ne, że
za wej ście do ZOO mo gli za pła cić i ci
mniej za moż ni. Co raz czę ściej z uro -

ku ogro du ko rzy sta li tak że ucznio wie
an twer pskich szkół. Jed nak ca ła sy tu -
a cja, zwią za na z dro gi mi bi le ta mi
i przy wi le ja mi dla wyż szych warstw
spo łecz nych, „znor mal nia ła” do pie ro
po za koń cze niu pier wszej woj ny świa -
to wej (1918 rok). 

Utrzy ma nie ZOO by ło bar dzo kosz -
tow ne. I cho ciaż w tej kwe stii moż na
by ło li czyć na hoj ność miej skich rad -
ców, to znacz ny stru mień pie nię dzy
spły wał do ka sy ogro du z zu peł nie in -
nej stro ny. Od chwi li otwar cia aż do
ro ku 1850, czy li w prze cią gu za led -
wie sied miu lat, na po trze by ZOO
wpła co no 240 da ro wizn. Nie któ rzy
dar czyń cy z za sob ny mi por tfe la mi, sa -
mi or ga ni zo wa li po dró że do naj bar -
dziej od leg łych i eg zo tycz nych za kąt -
ków świa ta, aby do an twer pskie go
ogro du przy wieźć jak naj wię cej rzad -
kich i cen nych oka zów. Do do bre go
to nu na le ża ło rów nież wy ku po wa nie
zwie rząt na włas ność – ta ki ro dzaj me -
ce na tu, przy czym zwie rzę ta po zo sta -
wa ły oczy wi ście w ZOO. Opie ku no wie
ło ży li na utrzy ma nie swo ich po do -
piecz nych i sta ra li się stwo rzyć im jak
naj lep sze wa run ki do ży cia. Pod ko -
niec XIX wie ku, po nad po ło wę przy -
cho dów ogro du sta no wi ły właś nie da -
ro wiz ny i pie nią dze od opie ku nów
zwie rząt. 

11 stycz nia 1881 ro ku w no cy,
w wy ni ku awa rii ogrze wa nia, do -
szczęt nie spło nął bu dy nek małp,
w któ rym zgi nę ło 79 sztuk za rów no
ma łych jak i du żych oka zów. Kil ka
z nich by ło na praw dę cen nych, moż -
li wych do obej rze nia tyl ko w An twer -
pii – na przy kład oran gu ta ny. 

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
Ogród Zo o lo gicz ny – część I
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Te ren ogro du był stop nio wo po wię -
ksza ny. Do ro ku 1884 po wierz chnia
ZOO wzro sła aż do 10 hek ta rów. Wię -
ksza ilość zie mi by ła rów noz nacz na
z po wsta wa niem no wych obiek tów.
Naj star szym do dzi siaj za cho wa nym
bu dyn kiem jest mo nu men tal na bra -
ma wej ścio wa. Słyn na Świą ty nia
Egip ska wzo ro wa na na lon dyń skim
Cry stal Pa la ce po wsta ła w 1856 ro -
ku. Nie co póź niej od da no do użyt ku
wy jąt ko wy bu dy nek w sty lu Ma u rów.
W pierw szych la tach XX wie ku po -
wsta ła pta szar nia, zbu do wa no tak że
bu dyn ki dla ad mi ni stra cji, re sta u ra cje
i sa lę kon cer to wą. Przy by wa ło miesz -
kań ców ogro du i ro sła licz ba zwie dza -
ją cych. Sza cu je się, że w ro ku 1850
an twer pskie ZOO od wie dzi ło oko ło
50 ty się cy osób, a już w ro ku 1914,
licz ba zwie dza ją cych wzro sła aż do
500 ty się cy. 

Dal sza roz bu do wa ogro du sta nę ła
pod zna kiem za py ta nia w chwi li od da -
nia do użyt ku bu dyn ku no we go dwor -
ca cen tral ne go. Był to sy gnał, że
w tym kie run ku ZOO nie mo że się już
roz wi jać. 

Jef ke 
Z an twer pskim ogro dem zo o lo gicz -

nym nie ro zer wal nie zwią za na jest hi -
sto ria mu rzyń skie go chłop ca, któ ry
przez wie le lat był naj wię kszą atrak -
cją ZOO, wię kszą niż sło nie, lwy, an -
ty lo py, czy pin gwi ny. Lu dzie, któ rzy
ni gdy wcześ niej nie wi dzie li czar no -
skó re go czło wie ka, czę sto przy cho -
dzi li do ogro du właś nie dla nie go.

Kie dy po wsta ło ZOO, jed nym z naj -

waż niej szych za dań, ja kie sta nę ło
przed je go dy rek to rem by ło po zy ska -
nie jak naj wię kszej ilo ści od po wied -
nich ga tun ków zwie rząt. An twer pski
port ob słu gi wał co raz wię cej stat ków,
nie by ło więc prob le mu z trans por -
tem dro gą mor ską przy szłych miesz -
kań ców ogro du. 

Pew ne go dnia, do por tu za wi tał sta -
tek trans por to wy „Ma gel lan”, któ ry
po wró cił z rej su do Af ry ki Za chod niej,
przy wo żąc zwie rzę ta do ZOO. Na po -
kła dzie znaj do wa ły się tak że eg zo tycz -
ne pta ki i dzie się cio let ni, po cho dzą -
cy z Ni ge rii czar no skó ry chło piec
(na zwa ny póź niej Jef ke), któ re go ka -
pi tan otrzy mał ja ko po da ru nek od wo -
dza pew ne go ple mie nia i prze zna czył
ja ko pre zent dla ZOO. 

Ka pi tan Me y er wło żył do klat ki kil -
ka eg zo tycz nych pta ków, zam knię tą
klat kę po wie sił na ki ju, któ ry po ło żył
chłop cu na ra mie niu i po wie dział do
nie go „idź na przód”. Chło piec zszedł
z na brze ża, do szedł do Gro te Markt,
po pa trzył na wie żę an twer pskiej ka te -
dry, przy sta nął przy po mni ku Ru ben -
sa, prze szedł Me ir i zna lazł się przy
ZOO. Mo że my tyl ko so bie wy o bra zić,
ja ka to by ła za sen sa cja. Na wi dok
nie du że go czar no skó re go chłop ca,
nio są ce go na ra mie niu klat kę z eg zo -
tycz ny mi pta ka mi, miesz kań cy prze -
cie ra li oczy ze zdu mie nia. Pa trzy li na
nie go jak na zja wę nie z te go świa ta,
uj rza wszy dziw ne go przy by sza ze
skrze czą cy mi pta ka mi. Dla Jef ke, no -
wa rze czy wi stość też by ła zdu mie wa -
ją ca i osza ła mia ją ca. Zna lazł się prze -
cież zu peł nie w in nym świe cie. Pro sto

z af ry kań skie go bu szu tra fił do wiel -
kie go, por to we go mia sta. 

Je go dal sze lo sy po to czy ły się w za -
dzi wia ją cy spo sób. Zo stał za trud nio -
ny ja ko opie kun pta ków w an twer -
pskim ogro dzie zo o lo gicz nym, był
rów nież por tie rem, któ ry w ele gan -
ckim uni formie z błysz czą cy mi gu zi -
ka mi wi tał go ści przy by wa ją cych do
ZOO. Dzie sią te go lu te go 1846 ro ku,
w koś cie le Sint Wil le bror du skerk,
Jef ke przy jął chrzest i zmie nił na zwi -
sko na Jo zef Möller. Je go oj cem
chrzest nym zo stał ów czes ny dy rek -
tor ZOO. 

Czy Jef ke do koń ca od na lazł się
w no wym ota cza ją cym go świe cie,
trud no po wie dzieć. Szu kał roz ryw ki
w miej scach nie ma ją cych naj lep szej
opi nii, a za ta kie uzna wa no oko li ce
Car not stra at. Za przy jaź nił się z panią
lek kich oby cza jów, Jo an ną Ca tha ri ną
Cla es, zna ną wszyst kim ja ko Ka trien,
z któ rą wkrót ce się oże nił. Na przy ję -
ciu we sel nym, zor ga ni zo wa nym oczy -
wi ście na te re nie ZOO, ba wi ło się oko -
ło czter dzie stu go ści. Jed nym
z otrzy ma nych przez no wo żeń ców
pre zen tów by ło pu deł ko z dwo ma go -
łę bia mi – czar nym i bia łym. Miesz -
kań cy mia sta by li w szo ku. Ślub bia -
łej ko bie ty z czar nym męż czyz ną nie
mie ścił się we dług nich w ja kim kol -
wiek sy ste mie war to ści. Mał żeń stwo
nie prze trwa ło dłu go, ro dzi na się roz -
pa dła, cho ciaż z te go związ ku uro dzi -
ła się cór ka. Jef ke zmarł w 1882 ro ku
ma jąc za led wie 45 lat. 

Jak po wia da ją pra cow ni cy ogro du,
duch czar no skó re go Jef ke do tej po -
ry uno si się nad pta szar nią w an twer -
pskim ZOO. 

Hu man ZOO 
An twer pski ogród zo o lo gicz ny ma

w swo jej prze szło ści tak że nie chlub ną
kar tę. Na prze ło mie XIX i XX wie ku,
w eu ro pej skich i ame ry kań skich ogro -
dach za pa no wa ła mo da na tak zwa ne
Ludz kie ZOO. Aż trud no uwie rzyć, że
za led wie sto lat te mu w klat kach, jak
zwie rzę ta, prze trzy my wa ni by li lu dzie
tyl ko dla te go, że mie li in ny ko lor skó -
ry i nikt prze ciw ko ta kim dzia ła niom
nie pro te sto wał. W an twer pskim ZOO
rów nież znaj do wa ła się wy sta wa
z eks po na ta mi-ludź mi. Oglą da ły ją ty -
sią ce zwie dza ją cych, chcąc zo ba czyć
jak wy glą da ją miesz kań cy dzi kich,
nie cy wi li zo wa nych re jo nów świa ta.
Rdzen na lud ność Af ry ki wy sta wia na
by ła na po kaz i przed sta wia na, ja ko
bra ku ją ce ogni wo ewo lu cji po mię dzy
mał pą a bia łym czło wie kiem. Osta t -
nia ta ka eu ro pej ska eks po zy cja mia -
ła miej sce w Bruk se li w 1958 ro ku
i przed sta wia ła mu rzyń ską wio skę
oraz jej miesz kań ców z te re nu Kon -
go. 

AAnn  nnaa  JJaa  nnii  cckkaa
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T rzy na ste go mar ca bie żą ce go ro -
ku, bel gij ska mi ni ster do spraw
we wnętrz nych i rów no ści Joel -

le Mil qu et po da ła do pu blicz nej wia -
do mo ści, że od kwiet nia wcho dzi
w ży cie no we pra wo ma ją ce na ce lu
roz pra wie nie się ze wszyst ki mi prze -
ja wa mi dy skry mi na cji ze wzglę du na
płeć. Kon tro wer syj ne prze pi sy za ka -
zu ją agre syw ne go za cze pia nia czy
„pod ry wa nia” ko biet na uli cy, w pra -
cy i w in nych miej scach pu blicz nych,
a na wet w in ter ne cie. Od tej po ry,
sek si stow skie uwa gi pod adre sem
ko biet bę dą sło no kosz to wać: na wet
rok wię zie nia i 1500 eu ro grzyw ny. 

Wszyst ko za czę ło się…
Od ko bie ty, 25-let niej stu den tki

Sop hie Pe ters, któ ra w ubieg łym ro -
ku na krę ci ła film za ty tu ło wa ny
„Fem me de la Rue”. Po ka zu je on Sop -
hie sa mot nie spa ce ru ją cą po Bruk -
se li w go dzi nach po po łud nio wych.
Pod czas prze chadz ki, przez ca ły czas
pod cho dzi li do niej męż czyź ni,
zwłasz cza ci po cho dzą cy z kra jów Bli -
skie go Wscho du, za pra sza li na ka -
wę, pro po no wa li wspól ne spę dze nie
cza su w ho te lu. Kie dy dziew czy na
od ma wia ła, ob rzu ca li ją nie wy bred -
ny mi epi te ta mi. Film zro bił fu ro rę,
zwłasz cza w sie ci i wy wo łał praw dzi -
wą bu rzę. Po par ły go fe mi nist ki, żą -
da jąc usta wy chro nią cej ko bie ty
przed sek si stow ski mi za czep ka mi,
kry ty ko wa ły zaś or ga ni za cje is lam -
skie za rzu ca ją im fałsz i ma ni pu la -
cje. Pa dły py ta nia o bez pie czeń stwo
ko biet, sa mot nie po ru sza ją cych się
po uli cach bel gij skich miast w bia ły
dzień.

Kon tro wer syj ne prze pi sy? 
Od chwi li, gdy in for ma cja o wpro -

wa dze niu no we go pra wa uj rza ła
świat ło dzien ne, w in ter ne cie za wrza -
ło. Co do me ri tum po wyż szej usta wy
nikt nie ma wąt pli wo ści, po nie waż
sek sizm to po sta wa za słu gu ją ca na
po tę pie nie za wsze i wszę dzie. Ale
w ja ki spo sób od róż nić cham skie za -
cho wa nie od kul tu ral ne go pod ry wu?
– py ta ją in ter na u ci. No cóż, w tym
mo men cie po win no paść py ta nie: jak
czę sto ulicz ny pod ryw by wa kul tu -
ral ny? Z pew no ścią, ko bie ty czu ją się
do war to ścio wa ne, gdy męż czyz nę za -
fa scy nu je ich wy gląd. Ale jak twier -
dzą bel gij skie me dia, spra wa jest po -
waż na, zwłasz cza w Bruk se li
i An twer pii. W tych mia stach, ale
rów nież i in nych oś rod kach w Bel -

gii, panie by wa ją wręcz ter ro ry zo wa -
ne po przez za cze pia ją cych je męż -
czyzn. Dla te go głów nym ce lem no -
we go pra wa jest ochro na ko biet
przed róż ny mi ulicz ny mi na trę ta mi,
któ rzy za chwy ce ni tą czy in ną ko bie -
tą, w spo sób bar dzo na chal ny skła da -
ją im nie dwuz nacz ne pro po zy cje i nie
re a gu ją na sło wo NIE. A że czę sto
w ta ki właś nie spo sób za cho wu ją się
męż czyź ni wy zna ją cy is lam (dla któ -
rych ko bie ta nie jest rów no praw nym
par tne rem), właś nie oni ode bra li no -
we pra wo ja ko po li czek. Że by więc
nie ra zić ni czy ich uczuć i aby spo łe -
czeń stwo nie ode bra ło tej usta wy ja -
ko skie ro wa nej prze ciw ko mu zuł ma -
nom, za wie ra ona rów nież za pis
w któ rym za ka zu je się ob ra ża nia
męż czyzn. Ka ral ne bę dzie mię dzy in -
ny mi wy śmie wa nie się z męż czyz ny
i na zy wa nie go ku rą do mo wą dla te -
go, że na przy kład po zo sta je w do -
mu i opie ku je się dzieć mi. 

W ja ki spo sób usta wa bę dzie
dzia łać? 

To ko lej ny kon tro wer syj ny punkt.
Wy star czy bo wiem, że ko bie ta, do
któ rej męż czyz na skie ru je nie dwuz -
nacz ną pro po zy cję, czy w jej ro zu -
mie niu obel ży we sło wa, zgło si spra -
wę na po li cji, a ta na tych miast
skie ru je ją do są du. I po wsta je prob -
lem. Bo wiem w ja ki spo sób moż na
stwier dzić, że da na uwa ga jest ob ra -
źli wa, czy to są jesz cze za lo ty czy już
nę ka nie? Z pew no ścią każ dy czło -
wiek ma pra wo zu peł nie ina czej od -
bie rać róż ne pro po zy cje. O tym, czy
da na uwa ga by ła ob ra źli wa czy też
nie, de cy do wać bę dą sa mi po szko do -
wa ni, po tem po li cja i or ga ny spra -
wie dli wo ści. Mo gą za pa dać wy ro ki
nie po par te żad ny mi ko dek sa mi, po -
nie waż w tej kwe stii brak jest praw -
nych de fi ni cji. Czy li w za leż no ści od
po czu cia hu mo ru, na stro ju czy oso -
bi stej wraż li wo ści, da ne oso by bę dą
sa me osą dza ły za cho wa nie in nych. 

Gdzie tak na praw dę prze bie ga gra -
ni ca po mię dzy za lo ta mi a wul gar nym
pod ry wem i nę ka niem, po mię dzy nie -
zbyt wy szu ki wa nym – a jed nak kom -
ple men tem, a na ru sze niem oso bi stej
god no ści? Bel gij ska pra sa ko men tu -
jąc tę usta wę pod kre śla, że pew ne
drzwi zo sta ły otwar te zbyt sze ro ko,
co w kon sek wen cji mo że pro wa dzić
do nie ucz ci wo ści i nad u żyć. Ła twiej
te raz bę dzie ko goś oskar żyć, czy
zgło sić na po li cję wy stę pek, któ re go
nie by ło. Sa ma usta wa jest po trzeb -

na. Bez dwóch zdań. Ale moż na od -
nieść wra że nie, że nie do koń ca prze -
my śla no wszyst kie jej as pek ty. 

Są to pier wsze te go ty pu prze pi sy
w Eu ro pie i na pew no nie roz wią żą
te go tak waż ne go, spo łecz ne go prob -
le mu. Prze de wszyst kim dla te go, że
ko bie ty z bel gij skich miast naj czę -
ściej za cze pia ne są przez męż czyzn
po cho dzą cych z kra jów mu zuł mań -
skich, w któ rych – jak wia do mo – po -
mię dzy pra wa mi ko biet i męż czyzn
zna ku rów no ści po sta wić nie moż na. 

Jak po wie dzia ła pani mi ni ster Mil -
qu et: „męż czyź ni nie zda ją so bie
spra wy, że ko bie ty mu szą co dzien -
nie wy słu chi wać sek si stow skich
uwag. Ko men ta rze wy krzy ki wa ne
przez gru py pod rost ków w kie run -
ku ko biet są w na szym spo łe czeń -
stwie try wia li zo wa ne. Nikt nie ma
pra wa trak to wać dru giej oso by jak
przed miot sek su al ny al bo ob ra żać jej
bez kar nie. To mu si się skoń czyć”. 

Wszyst ko się zga dza. Ale ma łe są
szan se na to, że po wej ściu w ży cie
no we go pra wa coś się zmie ni
i w dziel ni cach imi gran ckich w Bruk -
se li czy An twer pii, ko bie ty bę dą mog -
ły spo koj nie przejść uli cą. Imi gran ci
z in nych kul tur i tak ży ją we dług
włas nych za sad, a w sto sun ku do eu -
ro pej skich ko biet za cho wu ją się tak,
jak chcą. Ka ry za nę ka nie na tle sek -
su al nym czy płcio wym po win ny zo -
stać wpro wa dzo ne w ży cie. Ale prob -
le mem po zo sta nie eg ze ku cja pra wa.
Nie ste ty, no wa usta wa nie wska zu je
na to, kto tak na praw dę miał by oce -
nić, czy da na uwa ga, za czep ka rzu co -
na pod adre sem ko bie ty (lub męż -
czyz ny) jest ob ra źli wa i w ja kim
stop niu pra wo zo sta ło prze kro czo ne.

Bel gia wy da ła na świat no we – jak
twier dzi znacz na część ko men ta to -
rów i spo łe czeń stwa – bez u ży tecz ne
pra wo, któ re praw do po dob nie wkrót -
ce zo sta nie wpro wa dzo ne w wie lu in -
nych kra jach Unii. I cho ciaż sam
sens po wyż szej usta wy jest bez spor -
ny, w prak ty ce bę dzie tak jak zwy -
kle, czy li ni jak. Bo wiem w nor mal -
nych wa run kach, w pra wi dło wo
fun kcjo nu ją cym spo łe czeń stwie, kul -
tu ral ne za cho wy wa nie się wo bec ko -
biet i po wstrzy my wa nie się od nie -
wy bred nych i sek si stow skich
ko men ta rzy, dyk tu ją oby cza je, kul -
tu ra i obo wią zu ją ce za sa dy do bre go
wy cho wa nia. 

AAlleekk  ssaann  ddrraa  
DDoo  bbiieecc  kkaa

No we pra wo chro nią ce ko bie ty.
Ko niec z „pod ry wem” na uli cy?
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Warto wiedzieć

1. Po da tek VAT (BTW/TVA) 

Ma łe fir my i przed się bior stwa oraz
sto wa rzy sze nia, zwol nio ne są z pła ce -
nia po dat ku VAT pod wa run kiem, że
ich przy chód w ska li ro ku nie prze -
kro czy 15 000 eu ro. 

Do kwiet nia te go ro ku ten próg wy -
no sił 5580 eu ro. 

2. Po da tek VAT 
za elek trycz ność

Z dniem 1 kwiet nia 2014, ma le je po -
da tek VAT za ener gię elek trycz ną do -
star cza ną do do mostw pry wat nych.
Kwo ta VAT zo sta nie ob ni żo na z 21 do
6 pro cent, nato miast fir my bę dą wciąż
pła cić 21% VAT. Tak więc lo ka to rzy
każ de go miesz ka nia mo gą spo dzie wać
się ra chun ku za elek trycz ność, niż sze -
go o oko ło 8%. Ob niż ka obo wią zy wać
bę dzie co naj mniej do grud nia 2015
ro ku. 

Po da tek VAT na gaz po zo sta je bez
zmian. 

3. Niż sze ce ny ba te rii 
i aku mu la to rów 

Od kwiet nia, za spra wa ob niż ki do -
dat ku eko lo gicz ne go (mi lie u bij dra ge),
ma le ją tak że ce ny ba te rii i aku mu la to -
rów. Do tej po ry do da tek ten wy no sił
12.39 cen tów, nato miast po ob niż ce
wy nie sie 7.5 cen tów. Do da tek eko lo -
gicz ny jest do li cza ny do ce ny każ dej
ba te rii i aku mu la to rów przed opo dat -
ko wa niem VAT, dla te go na le ży pa mię -
tać, że ca ła kwo ta do dat ku to 7.5 cen -
tów + 21% VAT. 

4. De kret o przed szko lach 
No wy de kret do ty czą cy przed szko -

li, zna czą co zmie nia od 1 kwiet nia re -
gu ły pa nu ją ce w tej bran ży. Od te go
dnia, każ de przed szko le i żło bek mu -
si po sia dać poz wo le nie wy da wa ne
przez or ga ni za cję Kind en Ge zin
(Dziec ko i Ro dzi na). Po nad to, każ de
przed szko le i żło bek bę dą mu sia ły zre -
wi do wać swo je wa run ki fi nan so wa -
nia. Wszyst ko to ma słu żyć utrzy ma -
niu ja ko ści i ren tow no ści przed szko li
na wy so kim po zio mie. Zmia ny w fi -
nan so wa niu przed szko li i żłob ków bę -
dą wpro wa dza ne stop nio wo do 2020

ro ku tak, aby te in sty tu cje mia ły czas
na do sto so wa nie się do no wych re guł.
Na le ży spo dzie wać się stop nio wych
zmian cen przed szko li w gmi nach,
któ re wpro wa dzi ły od płat ność za tę
usłu gę. 

5. Uza sad nie nie zwol nie nia 
z pra cy

W przy pad ku zwol nie nia z pra cy,
pra cow nik ma pra wo po pro sić o pi -
sem ne uza sad nie nie wy po wie dze nia.
Co wię cej, gdy zwol nie nie nie zo sta -
nie uza sad nio ne, zwal nia ny pra cow -
nik ma pra wo uzy skać od szko do wa -
nie wy no szą ce rów no war tość pen sji
za okres od 3 do 17-tu ty god ni (kwo -
tę usta la sąd). Pra wo to do ty czy jed -
nak tyl ko i wy łącz nie tych osób, któ -
re pra co wa ły na kon trak cie, na czas
nie o kre ślo ny. Pra cow nik, proś bę
o uza sad nie nie mu si wy słać pra co daw -
cy li stem po le co nym. W przy pad ku
bra ku pi sem ne go uza sad nie nia, pra co -
daw ca bę dzie zmu szo ny za pła cić też
do dat ko wy man dat w wy so ko ści rów -
no war to ści 2-ty god nio wej pen sji za
pra cę zwal nia ne go pra cow ni ka. 

6. Obo wią zek re je stra cji 
pra cow ni ków na du żych 
pla cach ro bót 

Od pier wsze go kwiet nia, każ da oso -
ba pra cu ją ca na du żych pla cach ro bót
(na przy kład bu do wach), mu si być za -
re je stro wa na w sy ste mie elek tro nicz -
nym, aby uła twić kon tro lę in sty tu cji
so cjal nych i po dat ko wych. Przez du żą
bu do wę ro zu mie się
miej sce, za któ re go
bu do wę ra chu nek wy -
nie sie po nad 800.000
eu ro. 

7. Han del 
ob woź ny 

Wszy scy kup cy, han -
dlow cy i sprze daw cy
pa ra ją cy się sprze da żą
bez poś red nią w sy ste -
mie od drzwi do drzwi,
zo bo wią za ni są od 1
kwiet nia sto so wać elek -
tro nicz ne kar ty re je -
stra cji swej dzia łal no -

ści. Han dlo wiec, któ ry nie wy le gi ty mu -
je się kar tą na czas, mo że stra cić swo ją
li cen cję. Po nad to koszt wy da nia kar ty
zo sta je pod nie sio ny z 13 do 100 eu ro.

8. Pro gram ak ty wa cji 
za wo do wej osób star szych 

Po zo sta nie on ak tu al ny dla osób aż
do 60-go ro ku ży cia. Ma to zwią zek
z ogól nym tren dem w pod no sze niu
wie ku eme ry tal ne go. War to py tać więc
w lo kal nym po śred nia ku, o pro gra my
ak ty wa cyj ne dla osób z du żym do -
świad cze niem za wo do wym. 

9. Zmia ny w kra jo bra zie
praw nym Bel gii 

Ilość okrę gów są dow ni czych zmniej -
sza się z 27-u do 12-tu. Okrę gi są do -
we bę dą pra wie iden tycz ne z gra ni ca -
mi pro win cji. Re for ma ma jed nak
nie wiel ki wpływ na ży cie miesz kań -
ców, któ rzy w przy pad ku spraw są do -
wych bę dą mu sie li udać się do te go
sa me go bu dyn ku są du, jak do tej po -
ry. Zmia na jest czy sto ad mi ni stra cyj -
na. 

wwii  zzyy  ttooww  kkaa..bbee  
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Więcej ciekawych artykułów
znajdziecie Państwo na portalu

Zmia ny praw ne, wpro wa dzo ne 
od 1 kwiet nia 2014 w Bel gii 



Warto wiedzieć

Po sta ra niach Ko mi sji Eu ro pej skiej
trwa ją cych od 2009 ro ku, (no we nor -
my tech nicz ne opub li ko wa no już
w grud niu 2010 r.), Par la ment Eu ro -
pej ski zna czą cą wię kszo ścią gło sów
przy jął osta t nio no wą re gu la cję do ty -
czą cą ryn ku urzą dzeń ra dio wych,
w tym uni wersalnej ła do war ki, przy -
sto so wa nej do każ de go ty pu urzą dze -
nia. Pro jekt jest już za twier dzo ny
przez Ra dę UE, lecz mu si zo stać jesz -
cze ofi cjal nie pod pi sa ny. 

Ta dy rek ty wa oprócz ła do wa rek, do -
ty czy też zu ni fi ko wa nia prze pi sów na
te re nie ca łej UE, ty czą cych in nych
urzą dzeń ra dio wych ta kich jak pi lot
do otwie ra nia drzwi sa mo cho du czy
mo de my/ro u te ry. Ko mi sja Eu ro pej -
ska bę dzie też brać pod uwa gę smar -
tfo ny, na wi ga cje sa mo cho do we pi lo ty
do alar mów i in ne. 

Do bro wol ne po ro zu mie nie 
Jak po wszech nie wia do mo, jest wie -

lu li czą cych się pro du cen tów te le fo -
nów ko mór ko wych, smar tfo nów itd.
Dzię ki ini cja ty wie Ko mi sji Eu ro pej -
skiej, no wy stan dard zo stał wpro wa -
dzo ny bez osob nych uni j nych prze pi -

sów. Mia no wi cie do szło do do bro wol -
ne go po ro zu mie nia 14-tu naj waż niej -
szych pro du cen tów, m.in. So ny, No -
kia, Sam sung, Mo to ro la, Ap ple,
w spra wie wspól ne go stan dar du ła -
do wa rek, opar te go na stan dar dzie
mic ro-USB. 

Pro to typ 
Ko mi sarz ds. Prze my słu i Przed się -

bior czo ści, An to nio Ta ja ni jest już po -
sia da czem pro to ty pu no wej ła do war -
ki, któ ra ma się po ja wić na ryn ku
jesz cze w tym ro ku. Kie dy zo stał mu
on wrę czo ny przez Brid get Cos gra ve,
dy rek tor ge ne ral ną Di gi ta lE u ro pe
– naj wię kszej or ga ni za cji eu ro pej skie -
go prze my słu tech no lo gii cyf ro wej,
oświad czył: „Z za do wo le niem przyj -
mu ję wpro wa dze nie no wych ła do wa -
rek do te le fo nów ko mór ko wych, opar -
tych na no wej, ogól noe u ro pej skiej
nor mie. To na praw dę do bra wia do -
mość dla eu ro pej skich kon su men tów”

To po trwa 
Za nim no wa ła do war ka w peł ni roz -

go ści się na ryn ku, mu si mi nąć tro chę
cza su. Od mo men tu osta tecznego za -

twier dze nia dy rek ty wy, kra je unii bę -
dą mia ły dwa la ta na wpro wa dze nie
zmian w swo im usta wo daw stwie,
a pro du cen ci sprzę tu trzy la ta na prze -
sta wie nie się na no we tech no lo gie. 

Uła twie nie 
Fak tycz nie, jed na ła do war ka za -

miast kil ku – to brzmi roz sąd nie,
zwłasz cza w kon tek ście usi ło wa nia
zna le zie nia tej wła ści wej, w plą ta ni -
nie czar nych kab li. Eko lo dzy, tak że
uwa ża ją po mysł za tra fio ny, gdyż wy -
rzu ca nie nie po trzeb nych, choć spraw -
nych ła do wa rek, jest dys ku syj ne. Są
też gło sy zwra ca ją ce uwa gę na to, że
nie któ re fir my pra cu ją nad in ny mi
me to da mi ła do wa nia swo ich pro duk -
tów i rzecz w tym, aby te go z gó ry nie
wy klu czać. Mo gą zna leźć się este ci,
któ rym fa son uni wersalnej ła do war ki
nie przy pad nie do gu stu. Ja mam tyl -
ko jed no ma lut kie py tan ko. Ile ła do -
wa rek bę dę po trze bo wać, je śli bę dę
chciał np. przed po dró żą na ła do wać
rów no cześ nie pięć urzą dzeń? 

Opracował
MMii  cchhaałł  NNoo  wwaacc  kkii  

Od te go ro ku wcho dzi w ży cie ogło szo -
na przez mi ni ster zdro wia La u ret te On ke -
linx dy rek ty wa, któ ra po wsta ła na wnio -
sek In spek to ra tu Zdro wia. Do ty czy ona
wpro wa dza nia re cept elek tro nicz nych. 

Nie od ra zu 
To przed sięw zię cie jest trak to wa ne

przez Panią Mi ni ster w spo sób szcze -
gól ny. Jak sa ma po wie dzia ła, „Nie jest
in ten cją, aby zo bo wią zy wać, za kła dam,
że to bar dzo szyb ko znaj dzie ogól ną ak -
cep ta cję”. 

No wy sy stem jest obec nie w fa zie te -
sto wej i je go wpro wa dza nie bę dzie się
od by wać stop nio wo. Za kła da się, że do
koń ca 2014 ro ku, już ok. 4500 le ka rzy
i far ma ce u tów za cznie ko rzy stać z re -
cept cyf ro wych, ale re cep ty pa pie ro we
po zo sta ną jesz cze w uży ciu. Za wie rać
one ma ją do dat ko wą in for ma cję (w spe -
cjal nej ram ce) uwzględ nia ją cą uczest -
nic two w no wym sy ste mie i tyl ko far -
ma ce u ta bę dzie miał do niej do stęp. 

Za le ty 
Naj o gól niej: szyb ciej, pro ściej i mniej

pa pie ru. Z chwi lą, kie dy re cep ta znaj -

dzie się w sy ste mie, nie ma moż li wo -
ści, aby ją zgu bić. Znik nie też moż li -
wość fał szo wa nia re cept. Cha rak ter pis -
ma le ka rzy jest czę sto nie do od czy ta nia
na wet przez far ma ce u tów, nie bę dzie
więc ko niecz no ści dzwo nie nia do le ka -
rza w przy pad ku ja kich kol wiek wąt pli -
wo ści. Waż ne jest też, że da ne do ty czą -
ce zdro wia kon kret ne go pa cjen ta, bę dą
do stęp ne w ba zie da nych, dla te go far -
ma ce u ta bę dzie mógł się upew nić, czy
nie ma prob le mu aler gii lub kon flik tu
z in ny mi za ży wa ny mi właś nie le ka mi. 

Sa mo za gad nie nie po py tu i po da ży
na ryn ku far ma ce u tycz nym bę dzie ła -
twiej sze do ana li zo wa nia, a za so by le -
ków bę dą mog ły być mo ni to ro wa ne na
bie żą co. No cóż, sam le karz, też bę dzie
nie ja ko bli żej ca łe go sy ste mu i w każ -
dej chwi li bę dzie wia do mo, ile re cept
prze pi sał w cią gu osta t niej go dzi ny… 

To się przyj mie 
Już na obec nym eta pie mo że my mieć

prze ko na nie, że sy stem znaj dzie się
w po wszech nym uży ciu. To oczy wi ście
kwe stia cza su, za nim wszyst kie wąt -
pli wo ści zo sta ną roz wia ne. Na pew no
bę dzie wie le uak tu al nień i po pra wek
w sa mym sy ste mie baz da nych, bę dzie

mu sia ło wejść w ży cie sze reg ewen tu -
al nych, do dat ko wych prze pi sów i roz -
po rzą dzeń. Ma te ria jest de li kat na, cho -
dzi prze cież o na sze zdro wie i ży cie. 

Po zo sta je tyl ko mieć na dzie ję, że
w przy szło ści le karz w dal szym cią gu
bę dzie miał oso bi sty kon takt z pa cjen -
tem, że ży wy czło wiek nas opu ka, ostu -
ka, przy ło ży ste to skop i po ludz ku spy -
ta o na sze sa mo po czu cie. 

Po stęp wkra cza we wszyst kie dzie -
dzi ny ży cia. Jed nak, co bę dzie, je śli ko -
muś za wie si się ak cja ser ca aku rat wte -
dy, kie dy le ka rzo wi za wie si się
kom pu ter? 

OOpprr..  MMii  cchhaałł  NNoo  wwaacc  kkii  
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To warto wiedzieć
– przegląd prasy

belgijskiej

Nie zap ła co ne man da ty
Co ro ku, z ty tu łu nie zap ła co nych

man da tów, bel gij ski bud żet tra ci
ogrom ne pie nią dze. Tyl ko w 2013 ro -
ku do pań stwo wej ka sy, od uka ra nych
kie row ców nie wpły nę ło pra wie 120
mi lio nów eu ro. We dług ga ze ty „La Li -
bre Bel gi que”, nie wią żą się z tym żad -
ne san kcje praw ne. Wpraw dzie są dy
ka rzą ocią ga ją cych się z za pła tą kie -
row ców, na wet mo gą oni na kil ka dni
tra fić do aresz tu, ale po wyż sze orze -
cze nia rzad ko kie dy są eg zek wo wa ne. 

Bel gij skie mi ni ster stwo spra wie dli -
wo ści już pra cu je nad sku tecz nym
spo so bem ka ra nia kie row ców, któ rzy
od ma wia ją pła ce nia man da tów. W cią -
gu mie sią ca ma ją zo stać opub li ko wa -
ne no we prze pi sy. 

„„LLaa  LLii  bbrree  BBeell  ggii  qquuee””

Nie wy pał w An twer pii 
W trak cie ro bót w jed nym z opusz -

czo nych bu dyn ków przy Ita lie lei, ro -
bot ni cy na tknę li się na nie wy pał po -
cho dzą cy, jak się póź niej oka za ło,
z cza sów I woj ny świa to wej. Na miej -
scu na tych miast zja wi ły się od po wied -
nie służ by oraz straż po żar na, po li cja
i po go to wie ra tun ko we. Za rzą dzo no
ewa ku a cję lud no ści w pro mie niu dwu -
stu me trów od miej sca, w któ rym od -
kry to nie wy pał. Za rów no miesz kań -
ców jak i pra cow ni ków ewa ku o wa no
do spe cjal nie pod sta wio nych do te go
ce lu au to bu sów De Lijn. 

Sa pe rzy z bry ga dy DO VO nie wy pał
wy wie źli, roz bro i li i na szczę ście oka -
za ło się, że w opusz czo nym bu dyn ku
nie znaj du ją się już żad ne in ne ma te -
ria ły wy bu cho we. Ca łe za mie sza nie
z pew no ścią od czu li kie row cy, po nie -
waż na czas ope ra cji uli cę Ita lie lei
zam knię to dla ru chu dro go we go. 

ggvvaa..bbee

Eu ta na zja dla osób 
nie peł no let nich le gal na 

Król Bel gii Fi lip I pod pi sał na po -
cząt ku mar ca usta wę ze zwa la ją cą na
eu ta na zję osób nie peł no let nich. Usta -
wa zo sta ła przy ję ta przez par la ment
w lu tym te go ro ku i aby we szła w ży -
cie, po trzeb ny był pod pis kró la. 

Zgod nie z usta wą, le ka rze ma ją pra -

wo do do ko ny wa nia eu ta na zji osób
po ni żej 18 ro ku ży cia, któ re są nie u -
le czal nie cho re, cier pią z po wo du sil -
ne go bó lu i nie ma ją żad nych per spek -
tyw na po lep sze nie swo je go sta nu
zdro wia. We dług no we go pra wa, ta ka
de cy zja mu si być za twier dzo na przez
ro dzi ców i le ka rza, a oso ba nie peł no -
let nia ubie ga ją ca się o zgo dę na do ko -
na nie eu ta na zji mu si być świa do ma
sy tu a cji i zda wać so bie spra wę, co eu -
ta na zja ozna cza. 

Pra wo ze zwa la ją ce na eu ta na zję nie -
let nich, zo sta ło po tę pio ne przez bel gij -
ski epi sko pat i wie le or ga ni za cji na
ca łym świe cie, któ re z za ło że nia bro -
nią ży cia czło wie ka. 

„„DDee  MMoorr  ggeenn””  

Po li cja ostrze ga 
przed wła my wa cza mi 

We dług Mi ni ster stwa Spraw We -
wnętrz nych, każ de go dnia na te re nie
Bel gii do cho dzi do po nad 200 wła -
mań. Po li cja ape lu je o to, aby miesz -
kań cy za my ka li swo je do my na
wszyst kie spu sty i je że li to moż li we,
le piej za dba li o ochro nę swo ich lo ka -
li miesz kal nych. 

W pier wszej po ło wie ubieg łe go ro -
ku, do szło do wła mań w pra wie 40 ty -
sią cach miesz kań, czy li śred nio 210
kra dzie ży dzien nie. Po za miesz ka nia -
mi, ra bu sie in te re su ją się tak że skle -
pa mi. W związ ku z tym, bel gij ska mi -
ni ster spraw we wnętrz nych Joel le
Mil qu et, za mie rza znacz nie po wię -
kszyć sy stem mo ni to rin gu w dziel ni -
cach han dlo wych oraz stwo rzyć spe -
cjal ną sieć wy mia ny in for ma cji
po mię dzy wła ści cie la mi skle pów a po -
li cją. 

IIAARR

Wzrost sprze da ży 
sa mo cho dów oso bo wych 

Bel gij ski ry nek sa mo cho do wy ma
się nie źle. W lu tym, klien ci za re je stro -
wa li łącz nie po nad 46.100 no wych sa -
mo cho dów oso bo wych. Jest to wzrost
mniej wię cej o 1,6 pro cent do ana lo -
gicz ne go okre su ro ku ubieg łe go. 

W ran kin gu sprze daw ców pro wa -
dzi Pe u ge ot przed Volkswa ge nem, ale
łącz nie w okre sie sty czeń-lu ty,
Volkswa gen wy prze dza nie znacz nie

fran cu skie go pro du cen ta sa mo cho -
dów. Na trze cim miej scu upla so wa ła
się mar ka Re na ult. 

ssaa  mmaa  rraa..ccoomm  

Wy jąt ko wy pre zent 
Pod czas jed ne go z pro gra mów w te -

le wi zji VRT za sta na wia no się, co Bel -
gia mog ła by po da ro wać ame ry kań -
skie mu pre zy den to wi w związ ku
z je go wi zy tą w Bruk se li. Cho dzi ło
o coś cha rak te ry stycz ne go, ko ja rzą -
ce go się z Bel gią. Pa dło na ko rzen ne
cia ste czka spe ku los. Po wsta ła du ża
for ma przed sta wia ją ca Oba mę w stro -
ju ko szy kar skim z pił ką w rę ku, gdyż
jak po wszech nie wia do mo, pre zy dent
jest fa nem ko szy ków ki. Cia sto wy -
piekł pe wien pie karz z An twer pii
i w ta ki oto spo sób, ame ry kań ski
przy wód ca stał się po sia da czem cia -
ste czko we go Oba my. 

IIAARR  

Bruk sel ska ka te dra 
schro nie niem dla uchodź ców 

W XVII-to wiecz nym koś cie le św.
Ja na Chrzci cie la, w sa mym cen trum
sto li cy Bel gii, od po nad trzech mie -
się cy ko czu ją uchodź cy z Af ga ni sta -
nu. Po tym jak wła dze od rzu ci ły ich
wnio sek o udzie le nie azy lu, prze ję li
po miesz cze nia świą ty ni i prze by wa li
tam przez dłuż szy czas (moż li we, że
do dnia uka za nia się tej ga ze ty). Po -
cząt ko wo gru pa Af gań czy ków li czy ła
oko ło 200 osób, ale po tem tro chę
mniej, po nie waż część z nich zna laz -
ła schro nie nie w oś rod kach dla
uchodź ców. 

Uchodź cy, dzię ki po mo cy kil ku or -
ga ni za cji cha ry ta tyw nych, do sko na -
le po tra fi li się zor ga ni zo wać w tak
nie ty po wym lo kum. Mo gąc li czyć na
przy chyl ność pro bosz cza, usta wi li we
wnę trzu świą ty ni kil ka wię kszych na -
mio tów dla ko biet i dzie ci, oraz mniej -
szych, prze zna czo nych dla męż czyzn.
Otrzy mu ją ciep łe po sił ki, mo gą tak -
że li czyć na po moc me dycz ną i ubra -
nia od miesz kań ców mia sta. 

Af gań czy cy za po wie dzie li, że zro bią
wszyst ko, aby wła dze Bel gii nie de -
por to wa ły ich z po wro tem do Af ga ni -
sta nu. 

rree  uu  tteerrss..ccoomm
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Dro ga Bel gia 

Bel gij ska pra sa po da je, że ce ny
w bel gij skich su per mar ke tach są naj -
wyż sze w re gio nie. Tak wy ni ka
z ubieg ło rocz ne go po rów na nia cen 60
ty się cy pro duk tów spo żyw czych i in -
nych. Z opub li ko wa nych da nych wy -
ni ka jed noz nacz nie, że w Bel gii jest
o 12 pro cent dro żej niż w Ho lan dii
i o 9 pro cent dro żej niż w Niem czech.
Oka zu je się, że w po rów na niu z ce na -
mi obo wią zu ją cy mi w skle pach na te -
re nie Bel gii, tań sza jest na wet Fran -
cja, o oko ło 6,5%. Tak wy so kie ce ny
w Bel gii zwią za ne są z wyż szy mi niż
w in nych kra jach kosz ta mi pra cy,
wyż szy mi staw ka mi po dat ku VAT
i sto sun ko wo ma łym ryn kiem zby tu.

IIAARR  

No wy po da tek spo so bem 
na kor ki 

Bel gij skie wła dze przy mie rza ją się
do wpro wa dze nia po dat ku dro go we -
go, któ ry bę dzie uza leż nio ny od licz by
prze je cha nych ki lo me trów. Sy stem ten
miał by zda niem po li ty ków zmniej szyć
kor ki, z któ ry mi bo ry ka się Bel gia. 

Już od pew ne go cza su, w kil ku re -
gio nach kra ju pro wa dzo ny jest pro -
gram pi lo ta żo wy a w wy bra nych 
sa mo cho dach i mo to cy klach za in sta -
lo wa no urzą dze nia GPS, któ re re je -
stru ją da tę, go dzi nę oraz licz bę prze -
je cha nych ki lo me trów. Na pod sta wie
ze bra nych da nych, wła ści ciel po ja zdu
zo sta nie ob ło żo ny od po wied nim po -
dat kiem. We dług twór ców usta wy, je -
go staw ka bę dzie zróż ni co wa na w za -
leż no ści od po ry dnia, w któ rej po jazd
uczest ni czył w ru chu dro go wym. Naj -
wię cej za pła cą ci kie row cy, któ rzy czę -
sto ko rzy sta ją z sa mo cho du lub mo to -
cy kla w dni po wszed nie w go dzi nach
szczy tu. No cą po da tek nie bę dzie na -
li cza ny. Jak ob li czy li eks per ci, śred nia
wy so kość po dat ku dla użyt kow ni ka
miesz ka ją ce go za mia stem wy nie sie
oko ło 243 euro na rok. Bel gij scy kie -
row cy nie kry ją obu rze nia i już za po -
wia da ją, że nie poz wo lą na wpro wa -
dze nie w ży cie te go po dat ku. 

mmoo  mmoo  ttoo  yy  aa  ggeerr..nneett  

Sa mo wy star czal na Bel gia? 
Por tal knack.be do no si, że Bel gia,

ja ko je dy ny eu ro pej ski kraj, nie jest
bez poś red nio uza leż nio na od im por tu
ro syj skie go ga zu ziem ne go. Z ro syj -
skie go Gaz pro mu Bel gia czer pie za -
led wie 7 pro cent ga zu. Resz ta do star -
cza na jest z Ho lan dii, Nor we gii
i Ka ta ru. 

Nie ozna cza to jed nak cał ko wi te go
ga zo we go bez pie czeń stwa, bo wiem od
pew ne go cza su ma le ją do sta wy ga zu
do Eu ro py, co spo wo do wa ne jest moż -

li wą blo ka dą do staw te go su row ca
z Ro sji w związ ku z kon flik tem na
Kry mie. Je że li w Eu ro pie nie do bór
ga zu bę dzie się zwię kszał, mo że to
mieć bez poś red ni wpływ na bel gij -
skich im por te rów i zmniej sze nie do -
staw. 

Rów nież bel gij scy przed się bior cy
nie oba wia ją się ewen tu al nych san kcji
gos po dar czych wo bec Ro sji na ło żo -
nych przez Unię Eu ro pej ską. Eks port
do Ro sji sta no wi nie ca łe 1,5 pro cent
ca łe go bel gij skie go eks por tu. 

Eks per ci twier dzą, że je dy ne, cze go
Bel gia mog ła by się oba wiać, to ewen -
tu al nych skut ków wpro wa dze nia po -
wyż szych san kcji, któ re do tkną in ne
eu ro pej skie kra je w pew nym stop niu
po łą czo ne gos po dar czo z Bel gią. 

kknnaacckk..bbee

No we li nie lot ni cze 
Na prze ło mie mar ca i kwiet nia na

nie bie po ja wią się sa mo lo ty no wych
bel gij skich li nii lot ni czych. Po wsta -
ną one z po łą cze nia się SN Brus sels
Air li nes z Vir gin Ex press. Pra sa do no -
si, że wię kszym za in te re so wa niem niż
no wa fir ma prze wo zo wa, cie szy się lo -
go, a wła ści wie zwią za ne z nim prze -
są dy pa sa że rów. Pier wot nie, lo go no -
we go prze woź ni ka by ła li ter ka „b”
uło żo na z trzy na stu czer wo nych ku -
lek. I właś nie licz ba 13 wzbu dzi ła tak
wiel kie kon tro wer sje. Jak bo wiem
wia do mo, dla czę ści lu dzi jest to po
pro stu pe cho wa trzy nast ka. Pa sa że -
ro wie za sy pa li dy rek cję fir my ma i la -
mi i te le fo na mi z proś bą o zmia nę zna -
ku fir mo we go i do pię li swe go. Do
trzy na stu czer wo nych ku lek do da na
zo sta nie czter na sta. A wszyst ko to,
jak twier dzi prze woź nik, dla do bra
klien tów. 

ddee  rree  ddaacc  ttiiee..bbee  

„My też je steś my An twer pią” 
Od pew ne go cza su, w te le wi zji

i w sie ci moż na oglą dać no wy film
pro mu ją cy mia sto An twer pia, za ty tu -
ło wa ny „Mo wing An twerp”. Film wy -
wo łał w in ter ne cie ogrom ną bu rzę,
po nie waż jest za bar dzo „bia ły” i po -
ka zu je nie re a li stycz ny ob raz mia sta.
W cią gu te go trzy mi nu to we go fil mu,
na pal cach jed nej rę ki moż na po li czyć
sek wen cje, w któ rych po ka za ni są ra -
so wo in ni miesz kań cy mia sta. Wła dze
miej skie twier dzą, że owszem „scho -
wa ły wie lo kul tu ro wość”, ale w za ło -
że niu, „Mo wing An twerp” skie ro wa ny
jest do biz ne su, dla te go tak czę sto
prze wi ja się w nim mo tyw por tu, czy
prze my słu dia men to we go. 

Na re ak cje miesz kań ców nie trze -
ba by ło dłu go cze kać. W od po wie dzi,
an twer pska mło dzież na krę ci ła swój
włas ny film „Ook wij zijn An twer pen”.

Wy stę pu ją w nim mło dzi lu dzie róż -
nych na ro do wo ści, ras i re li gii, któ rzy
na tle naj bar dziej cha rak te ry stycz -
nych dla mia sta miejsc, z unie sio nym
do gó ry pal cem mó wią do ka me ry:
„My też je steś my An twer pią”. 

ddee  rree  ddaacc  ttiiee..bbee  

No wo czes ne za ku py 
Bel go wie bę dą mo gli pła cić za za -

ku py w skle pach lub in ter ne cie za po -
mo cą apli ka cji w smar tfo nie lub tab -
le cie. Za miast uży wać kar ty
płat ni czej, wy star czy, że ze ska nu ją
kod QR z pro duk tu, a na stęp nie wpro -
wa dzą nu mer PIN. 

Apli ka cja na zy wa się Mi ster Cash.
We dług fir my Ban con tact, któ ra ją
opra co wa ła, te go ty pu trans ak cje
smar tfo nem są w peł ni bez piecz ne.
„Do ko nu jąc tra dy cyj nych płat no ści on -
li ne, trze ba wy ko nać wie le ope ra cji,
któ re zo sta wia ją w in ter ne cie wie le po -
uf nych in for ma cji. A na sza usłu ga za -
pew nia peł ną ochro nę” – tłu ma czy Kris
De Rijck z Ban con tact Mi ster Cash. 

„Trze ba wy ko nać mniej ope ra cji, co
zmniej sza ry zy ko prze ję cia da nych
oso bo wych przez oso by nie po wo ła ne.
Po łą cze nie z apli ka cją na two im te le -
fo nie jest bez poś red nie i za bez pie czo -
ne naj lep szy mi na ryn ku sy ste ma mi”
– za pew nia. 

W ze szłym ro ku apli ka cję prze te sto -
wa ło 40 tys. osób. Do po wszech ne go
użyt ku ma wejść w ma ju br. i bę dzie
do stęp na tyl ko na urzą dze nia z sy ste -
mem An dro id. Umoż li wi jed nak prze -
sy ła nie pie nię dzy tak że po mię dzy
smar tfo na mi. 

DDddvv  

„Scho ol stra ten” 
Wła dze An twer pii wpro wa dza ją

w ży cie no wy pro jekt skie ro wa ny do
przed szko li, szkół pod sta wo wych
i gim na zjów. Ma on za pew nić bez pie -
czeń stwo dzie ci i mło dzie ży w dro dze
do i ze szko ły. Każ de go dnia, na pół
go dzi ny przed roz po czę ciem lek cji
i pół go dzi ny po ich za koń cze niu,
zam knię te dla ru chu sa mo cho do we -
go ma ją być te uli ce, przy któ rych
znaj du ją się pla ców ki oświa to we, któ -
re zde cy du ją się na wzię cie udzia łu
w po wyż szym pro jek cie. W tro sce
o bez pie czeń stwo uczniów, na tych
ob sza rach i w tych go dzi nach, bę dzie
się od by wał wy łącz nie ruch pie szy
i ro we ro wy. 

W ten spo sób wła dze mia sta chcą
za dbać o bez pie czeń stwo i kom fort
an twer pskich uczniów, oraz za chę cić
za rów no dzie ci jak i ro dzi ców do ko -
rzy sta nia z ro we rów, oraz do ro dzin -
nych spa ce rów. 

GGvvaa  
OOpprraa  ccoo  wwaa  łłaa::  KKaa  rroo  llii  nnaa  MMoo  rraaww  sskkaa  
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W iel ki mi kro ka mi zbli ża -
ją się ma jo we wy bo ry.
Po li ty cy wszyst kich

par tii prze ści ga ją się w po my -
słach, w ja ki spo sób zdo być naj -
wię kszą ilość gło sów oby wa te -
li. Po ja wia ją się mniej lub
bar dziej na cią ga ne ha sła wy -
bor cze i naj róż niej sze przed wy -
bor cze obiet ni ce. Osta t nio, do
czer wo no ści roz grze wa Bel gów
po now ny spór o pan dę, któ ry
przy bie ra nie kie dy gro te sko wy
wy miar woj ny bel gij sko-bel gij -
skiej. Tym ra zem jest o ty le cie -
ka wie, że w dru gi akt tej woj ny,
bar dzo ak tyw nie i w wy jąt ko -
wo ory gi nal ny spo sób włą czył
się bur mistrz An twer pii i jed -
no cześ nie li der NV-A, Bart de
We ver. 

Pier wsze star cie 
Wszyst ko za czę ło się od mo -

men tu, kie dy Chiń czy cy, na
okres pięt na stu lat, po sta no wi -
li wy po ży czyć Bel gom dwa mi sie
pan da. Po wyż sza i za ra zem pier -
wsza de cy zja w tej spra wie, za -
pa dła pod czas ofi cjal nej wi zy ty
pre mie ra Elio di Ru po w Chi -
nach. Dla cze go wy po ży cze nie
Bel gom chiń skich niedź wiad -
ków mu sia ło za paść na tak wy -
so kim szczeb lu? Po nie waż pan -
da to ga tu nek za gro żo ny. Na
wol no ści prze by wa ich nie co po -
nad pół to ra ty sią ca, głów nie
w Chi nach. Nato miast w ogro -
dach zo o lo gicz nych jest ich za -
led wie 300 i są one umiesz czo -
ne w 17 pun ktach na świe cie,

w tym w pię ciu w Eu ro pie. ZOO,
ma ją ce pan dy pod swym da -
chem, trak tu ją je jak praw dzi -
we gwia zdy. Są prze cież bez cen -
ne. Trud no więc się dzi wić, że
dla każ de go ogro du, przy ję cie
mi siów to nie zwy kły za szczyt,
co w oczy wi sty spo sób prze kła -
da się na pre stiż oraz ilość zwie -
dza ją cych i wię ksze zy ski. 

Pre mier Elio di Ru po, no ta be -
ne prze ciw nik po li tycz ny Bar ta
de We ve ra, bar dzo za an ga żo wał
się w to „niedź wie dzie” przed -
sięw zię cie. Kie dy oka za ło się, że
Ha o hao („Do bry”) i Xin hui („Mi -
go czą ca Gwia zda”), otrzy ma ją
go ści nę w ogro dzie zo o lo gicz -
nym „Pa i ri Da i za” w Wa lo nii, we
Flan drii za wrza ło. Naj bar dziej
obu rze ni by li fla man dzcy po li ty -
cy z NV-A z Bar tem de We ve rem
na cze le, któ rzy nie mo gli po go -
dzić się z fak tem, że mi sie nie
za szczy ci ły swo ją obec no ścią
uzna ne go w świe cie, ist nie ją ce -
go już od 170 lat an twer pskie go
ZOO, któ re bez wąt pie nia za -
pew ni ło by im jak naj lep sze wa -
run ki. 

Zna ne po wie dze nie mó wi, że
jak nie wia do mo o co cho dzi, to
na pew no cho dzi o pie nią dze.
W tym kon tek ście, na le ża ło by
je nie co spa raf ra zo wać: Jak nie
wia do mo o co cho dzi, to pew nie
cho dzi o po li ty kę. Fla man do wie
uzna li umiesz cze nie mi siów
w ogro dzie w Wa lo nii za prze -
jaw dy skry mi na cji Flan drii
i roz pę ta ła się „niedź wie dzia”
afe ra. 

Wy ta cza no naj cięż sze dzia ła,
a oczy wi ście naj bar dziej ober -
wa ło się pre mie ro wi, po cho dzą -
ce mu de fac to z wa loń skiej czę -
ści Bel gii. Po li ty cy z Flan drii
ogła sza li wszem i wo bec, że pre -
mier dba tyl ko o Wa lo nię, bo
tam się wy cho wał i miesz ka
w pro win cji, w któ rej znaj du je
się „Pa i ri Da i za”. Rów nież, że
Wa lo nia jest bliż sza je go ser cu,
a Flan dria nic go nie ob cho dzi.
Mniej wta jem ni czo nym wy jaś -
niam, że od 1974 ro ku, Elio di
Ru po jest pierw szym pre mie rem
Bel gii wy wo dzą cym się z fran -
cu sko ję zycz nej czę ści kra ju, cze -
go Fla man do wie nie mo gą
znieść do tej po ry. Przy oka zji
ca łe go „niedź wie dzie go” za mie -
sza nia, nie omiesz ka no pre mie -
ro wi przy pom nieć o tym, że
w chwi li obej mo wa nia urzę du
nie po tra fił wy po wie dzieć się
w ję zy ku ni der lan dzkim. Mó wił
wy łącz nie po fran cu sku. A gdy
na kon fe ren cji pra so wej, do ty -
czą cej no we go pla nu osz częd -
no ścio we go, na py ta nie dzien -
ni ka rza usi ło wał od po wie dzieć
po ni der lan dzku, wy wo łał we
Flan drii skan dal. Za miast sło -
wa „drin gend (pil ny) użył okre -
śle nia drin ken (pić). Po li tycz ni
opo nen ci nie zo sta wi li na nim
su chej nit ki, a je go naj wię kszy
prze ciw nik, Bart de We ver, tak
sko men to wał wpad kę pre mie -
ra: „Mo ja ni ge ryj ska po moc do -
mo wa, któ ra jest w Bel gii od
dwóch lat, le piej mó wi po ni der -
lan dzku niż Elio”. Po li ty cy z NV-
A za rzu ca li pre mie ro wi, że spro -
wa dza jąc mi sie do „Pa i ri Da i za”
po raz ko lej ny udo wod nił, że
fun kcjo no wa nie Bel gii w obec -
nym kształ cie nie ma naj mniej -
sze go sen su i trze ba wpro wa -
dzić w ży cie po stu la ty, o któ rych
mó wią od daw na, czy li po dzie lić
kraj na dwa od dziel ne pań stwa;
Flan drię i Wa lo nię. 

Spra wa miej sca po by tu mi -
siów roz grze wa ła fla man dzkich
po li ty ków do czer wo no ści, ale
ja koś za pom nie li, że to właś nie
„Pa i ri Da i za” w 2012 ro ku zwró -
ci ło się do Chiń czy ków z proś bą
o wy po ży cze nie pand, a an twer -
pski ogród zo o lo gicz ny go ścił
te sym pa tycz ne ssa ki już
w 1987 ro ku. Wa loń ski ogród
dłu go cze kał na dwie pan dy i za -

Misie panda
jako narzędzie
w przed-
wyborczych
starciach 

Woj na na gó rze, 
czy li bel gij ska awan tu ra o pan dę
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in we sto wał ogrom ne pie nią dze
w przy go to wa nie dla nich od po wied -
nich wa run ków. Aby wy po ży czyć
zwie rza ki, Wa loń czy cy mu sie li speł -
nić wie le ry go ry stycz nych wy ma gań
na rzu co nych przez stro nę chiń ską.
Wy bu do wa no mi siom dom i od dziel ne
po ko je do ży cia, by cia, je dze nia, le -
cze nia. Moż na by rzec – niedź wie dzi
apar ta ment, w któ rym za mon to wa no
spe cjal ne szy by ogra ni cza ją ce wi docz -
ność od stro ny zwie rząt, (aby zmniej -
szyć ich ewen tu al ny stres). Za dba no
rów nież o od po wied nią kli ma ty za cję,
bo wiem pan dy ży ją w tem pe ra tu rze
do 25 stop ni Cel sju sza i ta ka tem pe -
ra tu ra mu sia ła im zo stać za pew nio -
na. Są to zwie rzę ta bar dzo dro gie
w utrzy ma niu. Wy li czo no, że rocz ny
koszt to kwo ta oko ło 700 ty się cy eu -
ro (na jed ną pan dę). 

23 lu te go, na lot ni sku w Bruk se li,
pre mier Elio di Ru po wraz z am ba sa -
do rem Chin w Bel gii – Liao Li qiang,
przy wi tał pan dy na bel gij skiej zie mi.
Oba mi sie, ni czym ViP-y przy le cia ły
z Chin spe cjal nym sa mo lo tem Boe ing
767, w to wa rzy stwie dwóch opie ku -
nów, le ka rza we te ry na rii oraz ze 100-
ki lo gra mo wym za pa sem bam bu sa. Po
wy lą do wa niu, nie świa do me ca łej
awan tu ry zwie rzę ta, pod eskor tą po -
li cji, w spe cjal nie przy go to wa nej do
te go ce lu cię ża rów ce, prze tran spor -
to wa ne zo sta ły do „Pa i ri Da i za”. 

Pier wsze star cie wy grał Elio di Ru -
po i wa loń skie ZOO, któ re przez naj -
bliż sze pięt na ście lat bę dzie mia ło pod
swo ją opie ką dwa chiń skie skar by na -
ro do we. 

Dru gie star cie
Dru ga od sło na przed sta wie nia z mi -

sia mi pan da w ro li głów nej, mia ła
miej sce w po ło wie mar ca. 

Raz do ro ku, fla man dzka te le wi zja
emi tu je bar dzo po pu lar ny pro gram

„De nacht van de Vla am se Te le vi sie
Ste ren”. W tej edy cji (siód mej z ko -
lei), głów ną na gro dę w jed nej z ka te -
go rii zdo był pro gram „De ide a le We -
reld” („Ide al ny świat”). O wrę cze nie
na gro dy po pro szo no Bar ta de We ve -
ra, któ ry po fak cie sko men to wał to
w ta ki spo sób: „Jak za pro po no wa li mi
wrę cze nie na gro dy i za py ta li, czy chcę
wy stą pić w prze bra niu mi sia pan dy,
od ra zu po wie dzia łem tak, bo nie
mog łem się po wstrzy mać od zro bie -
nia wszyst kim ta kie go żar tu. Nikt
o tym nie wie dział, na wet moi naj bliż -
si współ pra cow ni cy. Ta ga la za wsze
jest za baw na, a ja je stem fa nem hu mo -
ru”. I rze czy wi ście. Za ba wa by ła do -
sko na ła, a za sko cze nie to tal ne. 

W trak cie trwa nia pro gra mu, ku
ucie sze zgro ma dzo nej pu blicz no ści,
po ja wi ły się dwa mi sie, co zo sta ło na -
gro dzo ne rzę si sty mi bra wa mi. Je den
z mi siów wpraw dzie prze wró cił się od
ra zu po wej ściu na sce nę, ale dru gi
na tych miast po spie szył mu z po mo -
cą. Po mógł mu wstać i obie pan dy już
bez dal szych prze szkód do tar ły do mi -
kro fo nu. Kie dy je den z mi siów zdjął
ma skę z gło wy, oczom pu blicz no ści
i te le wi dzów uka za ła się twarz de We -
ve ra. Część sa li wy buch ła śmie chem,
nie któ rzy po czu li się nie co zde zo rien -
to wa ni, ale bur mistrz An twer pii osią -
gnął za mie rzo ny cel. Wy gło sił re we la -
cyj ne po li tycz ne prze mó wie nie, ani
ra zu nie przed sta wia jąc pro gra mu
swo jej par tii, nie mó wiąc o jej przy -
szło ści i nie ata ku jąc po li tycz nych
prze ciw ni ków. „Nie by łem w szpi ta -
lu, nie by łem w Szwaj ca rii – (tu alu zja
do obec no ści pre mie ra Elio di Ru po
na szczy cie w Da vos. Mię dzy wier sza -
mi de We ver dał do zro zu mie nia, że
pre mier, za miast wy le gi wać się
w Szwaj ca rii i cho dzić na spa ce ry, po -
wi nien so lid nie przy go to wać się do
spot ka nia z biz nes me na mi, aby za chę -
cić ich do in we sto wa nia w Bel gii). […]

By łem w Mons
(spe cjal nie użył
okre śle nia fran -
cu skie go, cho -
ciaż we Flan drii
tę miej sco wość
na zy wa się Ber -
gen), gdzie mój
przy ja ciel Elio
za pro po no wał
mi sta łą pra cę.
Sie dem set ty się -
cy eu ro rocz nie
(ty le kosz tu je
utrzy ma nie jed -
nej pan dy), dla
mnie i mo je go
przy ja ciel Xing
Hui tak że i po li -
cyj ną eskor tę,
że by wszę dzie

do trzeć na czas.”

(W pod tek ście: sta ła pra ca w Wa lo nii?
Prze cież lu dzie tam spę dza ją czas na
bez ro bo ciu). 

Li der NV-A nie omiesz kał z wła ści -
wym so bie po czu ciem hu mo ru do dać,
że lu dzie pra cu ją cy na po czcie mo gą
tyl ko po ma rzyć o ta kiej pen sji. Ta ki -
mi właś nie wy po wie dzia mi, za kwe -
stio no wał po li ty kę i dzia ła nia pro wa -
dzo ne przez rząd, któ re (wg nie go)
do pro wa dzi ły do im pa su gos po dar -
cze go kra ju. 

Elio di Ru po sam uła twił li de ro wi
NV-A spra wę, ogła sza jąc na pra wo
i le wo, że ko cha pan dy i do brze się ni -
mi za o pie ku je. Ta kie de kla ra cje mia -
ły na wet miej sce w bel gij skim par la -
men cie. 

Na od po wiedź stro ny wa loń skiej nie
trze ba by ło dłu go cze kać. Na Fa ce bo -
o ku, wy stę pu jąc w imie niu „Pa i ri Da -
i ze”, wy po wie dział się je den z mi siów
Xing Hui i na pi sał tak: „Grzecz nie wy -
słu cha liś my te go, co miał do po wie -
dze nia pan de Wa ver. Ale nie bar dzo
ro zu miem, czy to, co po wie dział by ło
do wcip ne, czy też nie. Mu szę coś sko -
ry go wać. To nie Elio di Ru po pła ci
700 ty się cy eu ro rocz nie z kie sze ni
po dat ni ka, tyl ko kosz ty te po kry wa
„Pa i ri Da i za” – pry wat ny ogród zo o lo -
gicz ny”. 

Bart de We ver – jeden z naj po pu lar -
niej szych po li tyków we Flan drii, za ło -
żył naj po pu lar niej szy ko stium i wy stą -
pił w naj po pu lar niej szym pro gra mie
te le wi zyj nym. Ni ko mu nic nie za rzu cił,
ni ko go nie ob ra ził, po mi strzow sku
ro ze grał tę par tię. Prze ma wia jąc w ko -
stiu mie mi sia, po wie dział to, co miał
do po wie dze nia nie, ja ko po li tyk de
We ver, lecz ja ko pan da. A kto oś mie -
li się kry ty ko wać nie win ną pan dę?
Naj waż niej sze, że w świat po szedł
prze kaz: naj wię ksza i naj po pu lar niej -
sza par tia na cjo na li stycz na we Flan -
drii, zno wu wy ka za ła wyż szość Flan -
drii nad Wa lo nią. 

Do cza su wy bo rów, być mo że cze -
ka nas ko lej ne po li tycz ne star cie,
z mi sia mi pan da w ro li głów nej.
Wpraw dzie li der NV-A osią gnął swój
cel, ale za rów no część po li tycz nych
ko men ta to rów, jak i po ten cjal nych
wy bor ców, głoś no przy wo łu je po li ty -
ków wszyst kich op cji do po rząd ku.
Ape lu ją, że wy star czy już żar tów
i przy szła po ra na po waż ne przed wy -
bor cze de ba ty, omó wie nie pro gra mu
i wal kę o man da ty. I za rów no Elio di
Ru po, jak i Bart de We ver, po win ni
zo sta wić pan dy w spo ko ju. Pe wien
ko men ta tor stwier dził:, „Je że li We ver
my śli, że mo że do stać wię cej gło sów
w prze bra niu pan dy niż w zwy kłym
gar ni tu rze, mo że się zdzi wić”. Bur -
mistrz An twer pii ra czej nie prze jmu -
je się fa lą kry ty ki, ja ka na nie go spa -
dla. Swój cel osią gnął. 

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa  
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LITY OF SERVICE Brakuje ci kilku godzin i szukasz
dodatkowych klientów?

- U nas ich znajdziesz.

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

- wszystkie świadczenia socjalne (ubezpieczenie zdrowotne, premię końcoworoczną, wakacyjne,...)
- roczny abonament komunikacji miejskiej
- atrakcyjne wynagrodzenie
- czeki żywnościowe o wartości 7 euro od pierwszego dnia pracy
- pomoc w sprawach administracyjnych
- rozliczenia podatkowe
- informujemy o prawie do urlopów okolicznościowych (wychowawczego, edukacyjnego, seniora i innych) oraz pomagamy
w dopełnieniu formalności

- respektujemy prawa pracownika i przepisy
- miłą i rzetelną obsługę

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem 0485/816.960

Zapraszamy także od poniedziałku do piątku między 12 a 17 
do naszego biura na Quellinstraat 21 (naprzeciwko poczty i Brico).
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Skąd ta ki te mat? Mi ja właś nie 28
lat, a skut ki te go zda rze nia trwa -
ją na dal. 

26 kwiet nia 1986 r. o godz. 1: 23,
w elek trow ni od da lo nej o 18 km od
Czar no by la – mia sta w obec nej Ukra -
i nie, na le żą cej wte dy do Związ ku Ra -
dziec kie go, mia ła miej sce naj wię ksza
ka ta stro fa w dzie jach elek trow ni ją -
dro wych. W wy ni ku prze grza nia i czę -
ścio we go sto pie nia rdze nia re ak to ra
oraz wy bu chu wo do ru, ro zer wa ła się
obu do wa re ak to ra. Krót ko po tem na -
stą pił dru gi wy buch, któ ry spo wo do -
wał za pa le nie się kil ku ton gra fi to -
wych blo ków. Pło nę ły one przez
dzie więć dni i uwol ni ły do atmo s fe ry
du że ilo ści izo to pów pro mie nio twór -
czych, ra dio ak tyw ne go py łu gra fi tu
i ura nu. Ska że nie ob ję ło ob szar do
146 000 km2 a chmu ra ra dio ak tyw na
prze szła nad ca łą Eu ro pą. 

Przy czy ny 
Po wo dem był spóź nio ny o dwa la ta

i nie pra wi dło wo prze pro wa dzo ny test

sy ste mu chło dze nia, cze go skut kiem
by ło je go prze grza nie. Pier wot nie test
miał być prze pro wa dzo ny w cią gu
dnia, jed nak od był się w no cy. Noc -
na zmia na mia ła tyl ko czu wać nad
wy łą czo nym już re ak to rem, nie by ła
więc na le ży cie przy go to wa na do prze -
pro wa dze nia ca łej pro ce du ry. Sam re -
ak tor, w za my śle był skon stru o wa ny
do ce lów woj sko wych (pro duk cja plu -
to nu) i za wie rał ce chy kon struk cyj -
ne, któ re nie by ły prze te sto wa ne od -
po wied nio wcześ niej, ze wzglę du na
„przed pla no we od da nie re ak to ra do
eks plo a ta cji”. Prze bieg zda rze nia jest
pe łen fa cho wych da nych, któ re tu taj
po mi nie my. 

Przy czy ny przy czyn 
Co praw da, tech ni ka wte dy nie sta -

ła jesz cze na ta kim po zio mie jak dziś,
jed nak to ra czej zo bo wią zy wa ło do
szcze gól nej ostroż no ści przy wy zwa -
la niu ol brzy mich ener gii re ak cji ją dro -
wych. Nie kon tro lo wa na re ak cja ma
miej sce w przy pad ku wy bu chu bom by

ato mo wej, gdzie ce lem jest na tych -
mia sto we uwol nie nie ener gii. Skut -
ków nie trze ba tłu ma czyć. Nato miast
re ak cja kon tro lo wa na, czy li stop nio -
we uwal nia nie ener gii, wy ma ga przy -
go to wa nia skom pli ko wa nych tech no -
lo gii i pro ce dur, a co za tym idzie
– cza su. Jed nak za ko mu ny nie by ło
cza su na wie le spraw. Sy stem ko mu -
ni stycz ny cha rak te ry zo wał się wiel ką
prze pa ścią po mię dzy wła dzą a lu dem.
Urzęd ni cy pań stwo wi czę sto nie mie -
li do kład ne go ro zez na nia w tym, co
się dzie je „w te re nie”. Li czył się suk -
ces za wszel ką ce nę, pod sy ca ny pro -
pa gan dą suk ce su. Prob le my by ły za -
mia ta ne pod dy wan, sko ło wa ne
spo łe czeń stwo to pi ło roz ter ki w wód -
ce, a apa rat pań stwo wy był za ję ty
dba niem o stoł ki i re a li zo wa niem ko -
lej nych przed ter mi no wych pla nów,
któ rych na wet przo dow ni cy pra cy nie
by li w sta nie do go nić. A suk ces mu -
siał być. Tak więc, na każ dym eta pie
da ne go przed sięw zię cia rzą dził po -
śpiech, by le tyl ko zdą żyć na przy jazd

Ką cik hi sto rycz ny
Ka ta stro fa w Czar no by lu 
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przed sta wi cie li wła dzy, któ rzy przy
bły skach fle szów prze ci na li wstę gi.
Pró ba po je dyn cze go czło wie ka, któ ry
oś mie lił by się zwró cić uwa gę swo je -
mu zwierz chni ko wi na ja kąś nie pra -
wi dło wość, nio sła oczy wi sty i prze -
wi dy wal ny sku tek. 

W Pol sce, – by wa ło i tak, że kie dy na
przy kład se kre tarz par tii wi zy to wał
Pań stwo we Gos po dar stwa Rol ne, wi -
dział świet nie wy pa sio ne kro wy, któ -
re wprost ocie ka ły mle kiem. Ale je śli
przy ko lej nej wi zy cie ktoś za u wa żył,
że eks po no wa na właś nie kra su la ma
iden tycz ne ła ty jak ta kro wa, któ rą
wi dzia no wczo raj w in nym PGR-ze,
nie oś mie lił się „wy chy lić”: – prze cież
to ta sa ma kro wa! Po tem za do wo le ni
ofi cje le wra ca li do swo ich ma ho nio -
wych biu rek i wszyst ko by ło „po li -
nii”. Jak się ma wy pa sio na kro wa do
re ak to ra ją dro we go? – Tak sa mo, jak
my dle nie oczu, do go le nia. Al bo jak
za nied ba nie, do klę ski. Po ka ta stro -

fie, z po wo dów po li tycz nych, w ZSRR
eks po no wa na by ła wi na ope ra to rów,
któ rzy fe ral nej no cy ob słu gi wa li re -
ak tor. Wcześ niej sze przy czy ny by ły
na osta t nim pla nie. 

Skut ki lo kal ne 
Nie za bez pie cze ni pra cow ni cy, w cią -

gu kil ku mi nut przy ję li śmier tel ną
daw kę pro mie nio wa nia. Przy by li ok
1: 45 człon ko wie stra ży po żar nej, nie
do koń ca wie dzie li, co ga szą. Wie lu
po tem zmar ło. Póź niej sze pra ce, ma -
ją ce na ce lu za bez pie cze nie miej sca
ka ta stro fy, by ły trud ne i nie wszy scy
wra ca li po tem do do mów. Zlik wi do -
wa no 20 oko licz nych koł cho zów, 100
ty się cy ha zie mi wy łą czo no z upra wy
rol nej. Ewa ku o wa no wszyst kich, 50
tys. miesz kań ców mia sta Pry peć. Ska -
że niu uleg ło 9% Ukra i ny. Fo rum
Czar no by la 2003–2005, w któ re go
skład wcho dzi ły róż ne in stan cje ONZ,
Ukra i ny, Bia ło ru si i Ro sji, spo rzą dzi -

ło spe cjal ny ra port do ty -
czą cy ka ta stro fy. We dług
nie go, ze 134 pra cow ni -
ków, któ rzy lik wi do wa li
awa rię, w wy ni ku na pro -
mie nio wa nia 28 osób
zmar ło w 1986 r., po tem
w la tach 1987- 2004 jesz -
cze kil ka na ście osób. 

In ne skut ki 
Nie któ re ba da nia

stwier dza ją, że na świe cie
oko ło 600 000 osób na ra -
żo nych zo sta ło na pod -
wyż szo ną daw kę pro mie -
nio wa nia, o wy so ko ści
od po wia da ją cej dwóm
zdję ciom ren tge now skim.
Eu ro pej ski Ko mi tet Do
Spraw Ry zy ka Ra dia cyj -
ne go uwa ża, że nie któ re
or ga ni za cje, z róż nych po -

wo dów igno ro wa ły lub za ni ża ły da ne
na te mat szkód zdro wot nych. In for -
ma cje są sprzecz ne i trud ne do po -
twier dze nia, ale praw do po dob nie sta -
tus oso by po szko do wa nej w wy ni ku
ka ta stro fy w Czar no by lu ma ok. mi lio -
na dzie ci i dwóch mi lio nów do ro słych. 

Skut ki fi nan so we to wie le mi liar -
dów do la rów, z cze go wie le pie nię dzy
cią gle prze zna cza się na świad cze nia
so cjal ne dla 7 mln miesz kań ców 3
kra jów wo kół Czar no by la. 

Re ak cja w Pol sce 
Krót ko po ka ta stro fie, in for ma cja

o niej by ła ukry wa na przez wła dze
w Mosk wie. Do pie ro o godz. 9: 00,
dwa dni po ka ta stro fie, od po wied nie
pol skie służ by po in for mo wa ły Cen -
tral ne La bo ra to rium Ochro ny Ra dio -
lo gicz nej w War sza wie o ak tyw no ści
pro mie nio twór czej w po wie trzu, pół
mi lio na (!) ra zy wyż szej niż nor mal -
nie. 28 kwiet nia o godz. 10: 00, ogło -
szo no alarm. Do pie ro o godz. 18: 00
o fak tycz nym po wo dzie te go sta nu
rze czy, od po wied nie urzę dy do wie -
dzia ły się z ra dia BBC. 

Ko mu ni stycz ne, pol skie pis mo Try -
bu na Lu du, w ma łej no tat ce wspom -
nia ło coś o pró bach nu kle ar nych na
Ato lu Mu ru roa. Jed nak wła dze PRL,
po mi mo ofi cjal nych za prze czeń
ZSRR, pod ję ły dzia ła nia w in te re sie
włas nych oby wa te li i zde cy do wa ły
o prze pro wa dze niu ak cji (18,5 mln
osób w kil ka dzie siąt go dzin) po da -
wa nia pły nu Lu go la (z za war to ścią
jo du), dzie ciom do 17 ro ku ży cia.
Mia ło to na ce lu za po bie ga nie cho -
ro bom tar czy cy. Po nad to pod ję to in -
ne kro ki. Mię dzy in ny mi zo stał
wstrzy ma ny wy pas zwie rząt na łą -
kach, za le co no uni kanie spo ży wa nia
mle ka, wa rzyw, grzy bów itp., oraz
wo dy desz czo wej po cho dzą cych
z okre su po awa rii. 

Ale wkrót ce wła dze za czę ły dez in -
for mo wać spo łe czeń stwo twier dząc,
że ska la ska żeń by ła ma ła. Szkół nie
zam knię to, za prze sta no po le wa nia ulic
wo dą i in nych dzia łań za po bie gaw -
czych, nato miast za chę ca no do bra nia
udzia łu w… po cho dach pier wszo ma -
jo wych. Ofi cjal nie, we wschod nim blo -
ku państw za leż nych od ZSRR, ska la
skut ków by ła umniej sza na. Ale po mi -
mo wy sił ków władz ra dziec kich, na
star cie ko lar skie go Wy ści gu Po ko ju
w Ki jo wie, nie sta wi ły się dru ży ny wie -
lu państw. Win ne by ły „za chod nie oś -
rod ki pro pa gan do we”. 

Te raz, po la tach, ca ła spra wa to nie
po wo li w mro ku hi sto rii dzie jów, ale
czło wiek jest już o wie le da lej, na dro -
dze do po zna nia po tęż nych sił i me -
cha niz mów ukry tych w na tu rze. Czy
jest na to na praw dę go tów? 

MMii  cchhaałł  NNoo  wwaacc  kkii
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Ste fan Os so wiec ki 
– Ge nial ny jas no widz

W tym ro ku mi ja 70 lat od śmier ci
czło wie ka, uzna wa ne go za jed ne go
z naj wię kszych jas no wi dzów na świe -
cie. Po stać Ste fa na Os so wiec kie go po
dziś dzień bu dzi wie le kon tro wer sji
i jesz cze wię cej po dzi wu. 

Not ka bio gra ficz na 
Uro dził się w Mosk wie w 1877 ro ku,

w pol skiej ro dzi nie szla chec kiej. Je go
oj ciec Jan, to po stać nie tu zin ko wa. Był
nie tyl ko do sko na łym che mi kiem wy -
na laz cą, wła ści cie lem du żych za kła dów
che micz nych, ale rów nież asy sten tem
sa me go Men de le je wa. 

Mło dy Os so wiec ki w wie ku 17 lat
roz po czął stu dia w Pe ter sbur skim In -
sty tu cie Tech no lo gicz nym. Po ukoń -
cze niu na u ki, z dy plo mem in ży nie ra,
wy je chał do Nie miec, na prak ty ki w fa -
bry ce Ca sel la we Fran kfur cie nad Me -
nem. Po po wro cie do Mosk wy pra co -
wał w bran ży che micz nej, aż wresz cie
stał się człon kiem za rzą du za kła dów
che micz nych oj ca, któ rych był współ -
wła ści cie lem. 

W 1917 ro ku, za współ dzia ła nie
z Fran cu ską Mi sją Woj sko wą, bol sze wi -
cy aresz to wa li Os so wiec kie go i ska za -
li go na śmierć. W dniu eg ze ku cji, wraz
z sześ ćdzie się cio ma więź nia mi zo stał
za pro wa dzo ny przed plu ton eg ze ku cyj -
ny. Dzię ki wsta wien nic twu ko le gi – wy -

so kie go ran gą urzęd ni ka – w osta t nim
mo men cie uni k nął śmier ci. Aresz tant
zo stał uwol nio ny, ale skon fi sko wa no
je go ma ją tek. Po utra cie fa bry ki i do -
mu, cał ko wi cie zruj no wa ny, Os so wiec -
ki wy je chał do Pol ski i za miesz kał
w War sza wie. Dzię ki swo je mu wy kształ -
ce niu, nie miał prob le mów ze zna le zie -
niem do sko na le płat nej pra cy i szyb ko
stał się czło wie kiem bar dzo za moż nym.
Krzyw dy i cier pie nia do zna ne od bol -
sze wi ków ukształ to wa ły je go ne ga tyw -
ną po sta wę do ko mu niz mu. Te go sta no -
wi ska nie zmie nił do koń ca ży cia.

O je go ży ciu oso bi stym krą ży ły le -
gen dy. Miał ogrom ne po wo dze nie u ko -
biet i od nich nie stro nił. Plot ki gło si -
ły, że był kil ka krot nie żo na ty
i kil ka krot nie roz wie dzio ny. Cza ro wał
ko bie ty wy jąt ko wą, cie ka wą oso bo wo -
ścią i in te re su ją cym wy glą dem. „Co się
oże nił, to się roz wo dził. Jak do roz wo -
dów mog ło do cho dzić z czło wie kiem
tak ustę pli wym?” Je den z je go mo -
skiew skich przy ja ciół wy jaś niał: „do te -
go do cho dzi ło nie ja ko po za je go wo lą
– po pro stu każ da na stęp na je go żo na,
wy py cha ła swo ja po przed ni czkę, spra -
wa za ła twia ła się mię dzy jed ną a dru -
gą”. 

Współ cześ ni opi sy wa li go, ja ko wy so -
kie go, at le tycz nie zbu do wa ne go męż -
czyz nę o okrą glej, wiecz nie ro ześ mia -
nej twa rzy i jas nych ufnych oczach.
Po dob no był nie sa mo wi cie roz tar gnio -
ny, sta le coś gu bił i o czymś za po mi -
nał. Po tra fił umó wić się z kil ko ma oso -
ba mi w róż nych miej scach w tym
sa mym cza sie. Kie dy grał w kar ty, zwy -
kle prze gry wał. 

Ro dzin ne uzdol nie nia 
Bio gra fo wie Os so wiec kie go po da ją,

że nie któ rzy człon ko wie je go ro dzi ny
po sia da li nie zwy kłe uzdol nie nia. Bab -
ka ze stro ny oj ca, by ła zna na ze swo je -
go da ru jas no wi dze nia, je go mat ka
odzna cza ła się wy jąt ko wą in tu i cją. Sio -
stra Wik to ria sta ła się sław na, gdy po
śmier ci swe go je dy ne go sy na, pod
wpły wem wstrzą su, ob ja wił się u niej
nie pos po li ty, wręcz wy jąt ko wy ta lent
rzeź biar ski. Kry ty cy by li za chwy ce ni
jej dzie ła mi zwłasz cza, że nie skoń czy -
ła w tym kie run ku żad nej szko ły i te o -
re tycz nie, bez od po wied nie go wy kształ -
ce nia i war szta tu, „ta kich rzeźb two rzyć
nie po win na”. 

Ste fan Os so wiec ki, po nad prze cięt ne
zdol no ści ujaw nił już w wie ku 14 lat,
kie dy za u wa żył, że po tra fi te le pa tycz nie
od bie rać in for ma cje. Szyb ko za sły nął
w ca łej Eu ro pie nie tyl ko ja ko jas no -

widz, ale tak że me dium. Za dzi wiał na -
u czy cie li i ko le gów, kie dy od czy ty wał
py ta nia eg za mi na cyj ne znaj du ją ce się
w za kle jo nych ko per tach. Je go pa ra -
nor mal ne umie jęt no ści jesz cze bar dziej
roz wi nę ły się w okre sie stu diów. Jak
sam wspo mi nał: „Naj róż no rod niej sze
zja wi ska dzia ły się w mo jej obec no ści
[…] Na tych se an sach, przy peł nym
oświet le niu, jak rów nież w ciem no ści
po ru sza ły się przed mio ty”. Co raz bar -
dziej roz wi ja ły się u nie go tak że zdol -
no ści jas no wi dze nia i te le ki ne zy. Opo -
wia dał:, „gdy by łem na osta t nim kur sie
In sty tu tu Tech no lo gicz ne go, sa mym
wy sił kiem wo li mog łem prze no sić od -
le gle przed mio ty […] Okres ten w mo -
im ży ciu był naj cie ka wszy, zdol no ści
te go ro dza ju co raz moc niej się roz wi ja -
ły”. Po tra fił cięż ką mar mu ro wa sta tuę
przy cią gnąć si łą wo li do sie bie, z od -
leg ło ści dwóch i pół me tra. „Po tęż nym
wy sił kiem uno si łem lub prze su wa łem
so bie da ny przed miot. Kosz to wa ło to
du żo wy sił ku, by łem po nim tak wy -
czer pa ny, że kil ka chwil le ża łem pra -
wie nie przy tom ny”. Oj ciec, wi dząc jak
te eks pe ry men ty wy czer pu ją je go sy -
na, sta now czo sprze ci wił się ich kon ty -
nu o wa niu i na ło żu śmier ci wy mógł od
nie go obiet ni cę za prze sta nia ich zu peł -
nie. 

W la tach swo jej mło do ści, Os so wiec -
ki spot kał czło wie ka, któ ry miał ogrom -
ny wpływ na ca łe je go dal sze ży cie. Był
to Żyd na zwi skiem Wo ro biej – mistrz,
któ ry wpro wa dził go w taj ni ki sztu ki
jas no wi dze nia, na u czył spo so bu ćwi cze -
nia i do sko na le nia uzdol nień pa ra nor -
mal nych. Tak po la tach Os so wiec ki opi -
sy wał ich wza jem ne re la cje: „Był to
sta rzec wta jem ni czo ny. Pra wie ca łe swe
ży cie spę dził na Wscho dzie, […] Kie dy
go po zna łem miał lat sie dem dzie siąt
sześć. Sta rzec ten po sia dał wiel ki wpływ
na mo ją psy chi kę, był mo im szcze rym
przy ja cie lem i on właś nie wska zał mi
spo sób ćwi cze nia oraz roz wi ja nia zdol -
no ści, […] Kie dy mnie pierw szy raz zo -
ba czył, w naj drob niej szych szcze gó łach
opi sał ca łe mo je ży cie, mó wił o mo jej
prze szło ści i przy szło ści, za po wie dział,
że mo je na zwi sko bę dzie zna ne. Przy -
znać trze ba, że wszyst ko do tych czas się
spraw dzi ło […]. 

„Cu da” Os so wiec kie go 
Po od zy ska niu przez Pol skę nie po -

dleg ło ści, Os so wiec ki roz po czął współ -
pra cę z wie lo ma naj waż niej szy mi wów -
czas ludź mi ze świa ta po li ty ki, kul tu ry
i na u ki. Do gro na je go bli skich zna jo -
mych na le że li: Jó zef Pił sud ski, Igna cy

Znani nieznani
czyli ciekawe fakty z życia wielkich Polaków
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Jan Pa de rew ski, Ste fan Że rom ski i Ka -
rol Szy ma now ski. Był czło wie kiem po -
wszech nie lu bia nym tym bar dziej, że
za swo je usłu gi ni gdy nie brał pie nię -
dzy. Ma wiał, że „na chleb po wszed ni
za ra bia swo ją pra cą in ży nier ską i nie
chce sprze da wać te go, co otrzy mał
w da rze”. 

Jed nym ze zna nych, udo ku men to -
wa nych przy pad ków zdol no ści jas no -
wi dze nia, by ła spra wa za gi nię cia ma łej
dziew czyn ki, cór ki nie miec kie go prze -
my słow ca. Trzy ma jąc w dło ni jej rę ka -
wi czkę Os so wiec ki po wie dział, że
dziew czyn ka nie ży je, zo sta ła zgwał co -
na i za mor do wa na. Wska zał do kład nie
miej sce za ko pa nia zwłok, jak rów nież
zdję cie mor der cy dziec ka w re je strze
prze stęp ców nie miec kiej po li cji. Z oj -
cem za mor do wa nej dziew czyn ki spot -
kał się kil ka lat póź niej w 1939 ro ku,
gdy ten w mun du rze Wer mach tu po -
ja wił się w oku po wa nej War sza wie.
W ra mach wdzięcz no ści za udzie lo ną
nie gdyś po moc, wrę czył Os so wiec kie -
mu list pod pi sa ny przez Hit le ra, za pew -
nia ją cy mu bez pie czeń stwo. 

Wsła wił się tak że w bul wer su ją cej
wów czas, głoś nej spra wie za bój stwa
pię ciu osób. Trzy ma jąc w rę ku za krwa -
wio ny pier ścio nek i chust kę, na le żą ce
do jed nej z ofiar, po wie dział po li cji,
w ja ki spo sób i ja ką dro gą ban dy ci
wtar gnę li do bu dyn ku, jak po peł ni li
prze stęp stwo. Na ko niec wska zał do -
kład ne miej sce ich po by tu. 

Po tra fił od czy ty wać wia do mo ści
w zam knię tych ko per tach, szcze gó ło wo
opi sy wał fo to gra fie, któ rych ni gdy
przed tem nie wi dział, czer pał in for ma -
cje o lu dziach z na le żą cych do nich
przed mio tów. Wspo mi nał: „wy star czy
wziąć ja kiś przed miot, a w tej sa mej
chwi li prze no si on mnie do tych miejsc,
do któ rych skie ro wa łem ca łą uwa gę”.
We dług bio gra fów do ku men tu ją cych
dzia ła nia Os so wiec kie go, ba dał on
książ ki bę dą ce kie dyś włas no ścią Mi ko -
ła ja Ko per ni ka i od two rzył wie le nie -
zna nych do tąd fak tów je go ży cia. Po -
tra fił pa trząc na nie zna jo me go
czło wie ka opi sać ca łe je go do tych cza -
so we ży cie i po dać fak ty, któ re znać
mógł tyl ko za in te re so wa ny. 

Zna ny był tak że ja ko zna laz ca za gu -
bio nych przed mio tów, po tra fił od na -
leźć nie tyl ko da ną rzecz, ale i okre ślić
oso bę, któ ra ją zna laz ła bądź so bie
przy własz czy ła. Dzię ki je go wi zjom,
po li cja czę sto aresz to wa ła spraw ców
kra dzie ży. 

Prze po wied nie swo jej śmier ci 
Prze po wie dział nie tyl ko nad cho dzą -

cą II woj nę świa to wą, ale tak że wy buch
i klę skę Po wsta nia War szaw skie go.
W 1938 ro ku po dał do kład ną da tę wy -
bu chu woj ny i po wie dział, że do ko na
się roz biór Pol ski mię dzy Niem ca mi
a Związ kiem Ra dziec kim. O da le kiej

przy szło ści na sze go kra ju mó wił, że
„Pol ska ode gra nie sły cha nie waż ną ro -
lę w pro ce sie du cho we go odro dze nia
świa ta. To właś nie Pol ska bę dzie wzo -
rem dla in nych kra jów”. 

Bar dzo in try gu ją cą, jest spra wa prze -
po wie dze nia przez jas no wi dza swo jej
włas nej śmier ci. Po wie dział: „Ja zgi nę
tak, że nikt nie od naj dzie mo je go tru -
pa. Wkrót ce to na stą pi”. Kie dy w 1944
ro ku miał miej sce ko lej ny nie miec ki
na lot na War sza wę, Os so wiec ki ka te -
go rycz nie od mó wił wej ścia do schro -
nu twier dząc, że „nie moż na
zmie nić prze zna cze nia”. Jest
to jed na z wer sji do ty czą cych
je go śmier ci i uzna wa na jest
za naj bar dziej praw do po dob -
ną. Zna ne są i ta kie, we dług
któ rych jas no widz zo stał roz -
strze la ny przez Niem ców za
brak chę ci współ pra cy z ni -
mi. In ne mó wią o śmier ci pod -
czas ła pan ki na Pla cu Zba wi -
cie la w War sza wie. Ni gdy nie
od na le zio no je go cia ła i do tej
po ry nie usta lo no, co by ło rze -
czy wi stą przy czy ną je go

śmier ci. Speł ni ła się je go prze po wied -
nia. 

Dzię ki swo im zdol no ściom, Os so -
wiec ki zaj mu je w dzie jach świa to wej
pa rap sy cho lo gii jed no z czo ło wych
miejsc. Po świę co no mu wie le na u ko -
wych roz praw, pu bli ka cji, ar ty ku łów.
Miał sła wę, sza cu nek i po wa ża nie,
a w dzie jach pa rap sy cho lo gii i w okre -
sie mię dzy wo jen nym, uwa ża ny był za
naj wy bit niej sze go jas no wi dza na świe -
cie. 

HHaann  nnaa  KKoorrcczz  
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Z ży cia pol skiej szko ły w An twer pii

Ucznio wie i na u czy cie le SPK
w An twer pii wzię li udział w pre -
mie rze ni der lan dzkie go wy da -
nia kla sy ki pol skiej li te ra tu ry
dzie cię cej, książ ki Ju lia na Tu -
wi ma „Pan Ma luś kie wicz i Wie -
lo ryb” z ilu stra cja mi Boh da na
Bu ten ki. To pier wsze wy da nie
w ję zy ku ni der lan dzkim peł nej
hu mo ru hi sto rii nie zwy kłej

mor skiej wy pra wy ma lut kie go
bo ha te ra, do dat ko wo z ry sun -
ka mi jed ne go z naj lep szych pol -
skich ilu stra to rów. Na spot ka -
niu, któ re od by ło się 29. mar ca
w księ gar ni De Groe ne Wa ter -
man w An twer pii, naj pierw za -
pre zen to wa no ni der lan dzkie
tłu ma cze nie za ty tu ło wa ne „Me -
ne er Mi nu scu ul en de wal vis”,

a na stęp nie na sza uczen ni ca
Alek san dra Mich nie wicz z kla sy
IV C prze czy ta ła „Pa na Ma luś -
kie wi cza i Wie lo ry ba” w ję zy ku
pol skim. Pre mie rę ni der lan -
dzkie go wy da nia książ ki Ju lia -
na Tu wi ma zor ga ni zo wał In sty -
tut Kul tu ry Pol skiej w Bruk se li
oraz wy daw nic two Bo o kis land. 
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„Pan Ma luś kie wicz i Wie lo ryb” po ni der lan dzku

Wy cie czka 
do Tech no po lis

Ra da Ro dzi ców zor ga ni zo wa ła w tym ro ku ko -
lej ną im pre zę, tym ra zem wy cie czkę au to ka ro wą
dla uczniów klas V i VI tych do Tech no po lis. Jest
to cen trum edu ka cyj no-tech no lo gicz ne w Me che -
len. Na si ucznio wie pod opie ką na u czy cie li zwie -
dza li, prze pro wa dza li do świad cze nia, bu do wa li,
kon stru o wa li, uczy li się i świet nie się ba wi li... 



Polonijne wiadomości sportowe
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Zbli ża się ko niec roz gry wek
K.V.V. w se zo nie 2013/2014. Na -
sze dru ży ny ze zmien nym szczę -

ściem roz gry wa ją osta t nie me cze.

Naj lep szą for mę pre zen tu je gru pa
Mi ni mi ni men, któ ra w osta t nich
trzech me czach od nio sła zwy cię stwa
i je że li do koń ca roz gry wek utrzy ma
tak do brą for mę, zaj mie czo ło we miej -
sce w ta be li. 

Dru ga na sza dru ży na Mi ni men, po -
mi mo ciąg łych kło po tów ka dro wych,
dziel nie wal czy o każ dy punkt i po -
mi mo osta t nich po ra żek, za słu gu je
na du że wy ra zy uzna nia za wo lę wal -
ki. 

Dru ży na Scho lie ren, gra ją ca w naj -
lep szej gru pie (A), od nio sła im po nu ją -
ce zwy cię stwo. Pił ka rze na włas nym
bo i sku roz gro mi li ry wa li, wy gry wa -
jąc mecz sto sun kiem bra mek 10:0! 

Wszyst kie wy ni ki moż na śle dzić na
stro nie KVV NIE UW PO LO NIA.be 

Nad cho dzą ce mie sią ce bę dą dla na -
sze go klu bu jesz cze bar dziej emo cjo -
nu ją ce, po nie waż utwo rzy liś my dwie
no we dru ży ny: Pu pi len i Se nio ren,
któ re bę dą bra ły udział w roz gryw -
kach. W su mie, w se zo nie 2014/2015,
KVV Nie uw Po lo nia re pre zen to wać
bę dzie aż sześć zes po łów. 

Dzię ki pra cy za wod ni ków, tre ne -
rów, opie ku nów oraz wspar cia ro dzi -

ców, spon so rów i przy ja ciół klu bu,
mo że my roz wi jać się tak do brze i tak
szyb ko. Wszyst kim bar dzo ser decz nie
dzię ku je my! 

Wszyst kich chęt nych, któ rzy lu bią
i chcą grać w pił kę, za pra sza my do
na sze go klu bu. W szcze gól no ści, za -
pro sze nie kie ru je my do chłop ców
w wie ku 12-14 lat, któ rzy by li lub
chcą zo stać bram ka rza mi. 

WWsszzyysstt  kkiiee  iinn  ffoorr  mmaa  ccjjee  ppoodd  nnrr..  tteell..
00448855664499660044..

ZZaa  pprraa  sszzaa  mmyy  rróóww  nniieeżż  nnaa  nnaa  sszząą  ssttrroo  --
nnęę  iinn  tteerr  nnee  ttoo  wwąą  oorraazz  nnaa  ffaa  ccee  bboo  oo  kkaa..  

Dnia 24-05-2014, od bę dzie się tur -
niej pił kar ski or ga ni zo wa ny przez
nasz klub. Z przy kro ścią in for mu je -
my, że zes pół „TOM&JE RY” z przy -
czyn tech nicz nych nie bę dzie mógł
wy stą pić na tej im pre zie. 

Wszyst kich ser decz nie prze pra sza -
my. 





Ko per ty Ży cia 

W Wierz cho sła wi cach, w Ma ło pol -
sce, urzęd ni cy roz da ją Ko per ty Ży cia,
za wie ra ją ce an kie ty, któ re wy peł nić
mu szą miesz kań cy gmi ny. W an kie -
tach uję te są naj waż niej sze da ne:
imię, na zwi sko, pe sel i kon takt do naj -
bliż szej oso by oraz in for ma cje o prze -
by tych cho ro bach, przyj mo wa nych le -
kach i ewen tu al nych uczu le niach.
Pla sti ko wą ko per tę na le ży umie ścić
w lo dów ce – po my sło daw cy uwa ża ją,
że w każ dym do mu ta kie urzą dze nie
się znaj du je – a na drzwiach lo dów ki
trze ba przy kle ić od po wied nią na klej -
kę. Wez wa ny ra tow nik me dycz ny
właś nie w tym miej scu bę dzie szu kał
in for ma cji o ewen tu al nym pa cjen cie.

Ko per ta Ży cia ma po móc prze de
wszyst kim oso bom star szym i sa mot -
nym. 

RRMMFF  FFMM  FFaakk  ttyy

Uwa ga kie row cy! 
Na wy bra nych od cin kach dróg kra -

jo wych, za cznie w tym ro ku dzia łać
no wy sy stem ra da ro wy. Bę dą to urzą -
dze nia do od cin ko we go po mia ru pręd -
ko ści, za mon to wa ne w kil ku dzie się -
ciu miej scach w ca łej Pol sce. Ka me ry
usta wio ne zo sta ną na po cząt ku i koń -
cu da ne go od cin ka dro gi. Sy stem ob -
li czy czas prze ja zdu mie dzy pun kta mi
i na tej pod sta wie zmie rzo na zo sta nie
śred nia pręd kość au ta. Je że li bę dzie
wyż sza od do zwo lo nej, kie row ca
otrzy ma man dat na tej sa mej za sa -
dzie, jak w przy pad ku zdję cia z fo to -
ra da ru. 

Głów ny In spek to rat Ru chu dro go -
we go, wy ty po wał w ca łym kra ju 29
miejsc do kon tro li i pięć miejsc re zer -
wo wych. Od cin ki, na któ rych do ko ny -
wa ne bę dą po mia ry, wy no sić bę dą śred -
nio od dwóch do sied miu ki lo me trów. 

„„DDzziieenn  nniikk  PPooll  sskkaa””  

Pol scy po sło wie co raz droż si 
W tym ro ku, na utrzy ma nie po słów

bud żet pań stwa mu si wy ło żyć oko ło
418 mi lio nów zło tych, czy li ok. mi -
lion dzien nie. Naj wię ksza część tej

kwo ty idzie oczy wi ście na po sel skie
die ty, du żo kosz tu ją też świad cze nia
zdro wot ne i so cjal ne po słów, któ re
w tym ro ku wy nio są pra wie 190 mi -
lio nów zło tych. Kra jo we po dró że na -
szych wy brań ców to oko ło 13 mi lio -
nów zło tych rocz nie, bo wiem każ dy
z nich ma pra wo do dar mo wych prze -
ja zdów na te re nie kra ju po cią ga mi,
w wa go nach pier wszej kla sy. Za te
wy go dy pła cą oczy wi ście po dat ni cy.
Po sło wie, na co dzień miesz ka ją cy po -
za War sza wą, mie sięcz nie otrzy mu ją
z kan ce la rii sej mu po 2,2 ty sią ca zło -
tych na wy na ję cie miesz ka nia. Do te -
go do cho dzą wy dat ki zwią za ne
z utrzy ma niem biur po sel skich – pra -
wie 70 mln zł i róż ne in ne fi nan so we
przy wi le je, jak cho ciaż by op ła ca nie
tak só wek z pu blicz nych pie nię dzy czy
ku po wa nie pa li wa z pie nię dzy prze -
zna czo nych na utrzy ma nie biu ra. 

W na szym sej mie za sia da 460 po -
słów, z któ rych każ dy po bie ra pen sję
rzę du 12,5 ty sią ca zło tych mie sięcz -
nie. Czy za tak wy so kie upo sa że nie
wy ko nu ją swo ją pra cę na le ży cie, to
już zu peł nie in na spra wa. 

oonneett..ppll

Pol skie miesz ka nia 
naj bar dziej prze lud nio ne 
w Eu ro pie 

„Puls Biz ne su”, opie ra jąc się na da -
nych Eu ro sta tu po da je, że w Pol sce
aż 75,2 pro cent na jem ców zaj mu je
zbyt ma łe miesz ka nia. Jest to nie ste -
ty naj gor szy wy nik w Unii Eu ro pej -
skiej. Dla po rów na nia, śred nia dla po -
zo sta łych 28 kra jów UE wy no si 19
pro cent. 

Nie co lep szy wy nik osią gnę liś my
w przy pad ku wszyst kich oby wa te li,
czy li za rów no na jem ców jak i osób
miesz ka ją cych w lo ka lach włas no ścio -
wych. W tym wy pad ku prob lem zbyt
ma łych miesz kań do ty czy 46,3% Po -
la ków, ale i tak jest to jed no z osta t -
nich miejsc w UE. Go rzej jest tyl ko
w Ru mu nii (51,6%) i na Wę grzech
(47,2%). Naj le piej pod tym wzglę dem
wy pa dła Bel gia, na stęp nie Ho lan dia,
Cypr i Mal ta. 

„„PPuullss  BBiizz  nnee  ssuu””

Na pis „Pol ska” 
wart co raz wię cej 

„Wprost” po dał do wia do mo ści re -
zul ta ty ba da nia fir my Brand Fi nan -
ce, któ ra two rzy ran kin gi naj droż -
szych ma rek. We dług naj no wsze go
ze sta wie nia, na pis „Pol ska” jest droż -
szy niż lo go Ap ple i Go o gle ra zem
wzię tych i wart jest już 497 mi liar -
dów do la rów. W wy ce nie państw bra -
ne są pod uwa gę róż ne as pek ty, mie -
dzy in ny mi: zdol ność do przy cią ga nia
in we sto rów, ja kość ży cia miesz kań -
ców czy kon dy cja si ły ro bo czej. 

W ran kin gu, w któ rym Pol ska za -
ję ła dwu dzie ste miej sce, bez a pe la cyj -
nie zwy cię ży ły Sta ny Zjed no czo ne,
któ rych mar ka zo sta ła osza co wa na
na 17,99 bi lio na do la rów, dru gie
w ko lej no ści są Chi ny – 6,109 bln,
trze cie Niem cy – 4.002 bln do la rów. 

„„WWpprroosstt””  

Po la cy na zwol nie niach 
le kar skich, le czą się 
na ur lo pach 

Za kład Ubez pie czeń Spo łecz nych
prze pro wa dził kon tro lę, z któ rej wy -
ni ka, że Po la cy ko rzy sta ją cy ze zwol -
nień le kar skich do cho dzą do zdro wia
zaj mu jąc się ogro dem, pra cu jąc na
dział ce, wy jeż dża jąc na za gra nicz ne
wy cie czki bądź wcza sy. Z te go ty tu łu
w 2013 ro ku ZUS wstrzy mał wy pła tę
świad czeń cho ro bo wych na kwo tę
pra wie 220 mi lio nów zło tych. Spo ra
część przed się bior ców, po mi mo zwol -
nień le kar skich, na dal wy ko nu je 
pra cę w swo jej fir mie, a pra cow ni cy
prze by wa ją cy na tak zwa nym cho ro -
bo wym, w wie lu przy pad kach do ra -
bia ją so bie na czar no w in nych miej -
scach. 

Rzecz nik ZUS twier dzi, że „ta kie
prak ty ki dzia ła ją za rów no na szko dę
firm, jak i sa mych ubez pie czo nych,
po nie waż uczci wi do pła ca ją do tych,
któ rzy fik cyj nie cho ru ją. Po la cy nie
ro zu mie ją, że bio rąc le we zwol nie nia
okra da ją współ pra cow ni ków, któ rzy
uczci wie pra cu ją”. 

„„DDzziieenn  nniikk  PPooll  sskkii””..  

Pol ska ar mia w czo łów ce 
Pol ska zaj mu je osiem na ste miej sce

na świe cie pod wzglę dem po ten cja łu
woj sko we go. Or ga ni za cja Glo bal Fi -
re po wer po da ła do wia do mo ści, że
oce nia jąc zdol ność państw do pro wa -
dze nia kon wen cjo nal nej woj ny, pol -
ska ar mia wy prze dza Szwaj ca rię, Iran,
Ko reę Pół noc ną, Cze chy, Wę gry i Sło -
wa cję. Two rząc po wyż sze ze sta wie -
nie, bra no pod uwa gę prze de wszyst -
kim po ło że nie ge o gra ficz ne, do stęp
do na tu ral nych za so bów, tech nicz ne
wy po sa że nie ar mii i po ziom przy go to -
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Prze gląd 
pra sy 
pol skiej



wa nia żoł nie rzy. Nie bra no nato miast
pod uwa gę po ten cja łu nu kle ar ne go. 

Trze ma naj lep szy mi ar mia mi na
świe cie oka za ły się woj ska Sta nów
Zjed no czo nych, Ro sji oraz Chin. 

„„AAnn  ggoo  rraa””  

W pol skich ap te kach 
bra ku je in su li ny 

Na czel na Iz ba Ap te kar ska wy da ła
ko mu ni kat, w któ rym in for mu je, że
w pol skich ap te kach co raz czę ściej bra -
ku je in su li ny, zwłasz cza tej z im por -
tu. Nie jest do stęp na na wet w hur tow -
niach. Rzecz nik NIA ra dzi cho rym na
cu krzy cę, aby du żo wcześ niej za ma -
wia li in su li nę u far ma ce u tów, po nie -
waż czas ocze ki wa nia na od biór te go
le kar stwa sta le się wy dłu ża. W naj gor -
szej sy tu a cji znaj du ją się cho rzy, któ -
rym le karz na re cep cie na pi sał, że by
nie zmie nia li le ku. W ta kiej sy tu a cji
ap te ka rze ma ją zwią za ne rę ce i nie mo -
gą pa cjen to wi sprze dać za mien ni ka. 

WWiiaa  ddoo  mmoo  śśccii  RRaa  ddiiaa  ZZeett  

Pol ska ka dra na ro do wa 
bez spon so ra 

Po dwu na stu la tach wspie ra nia na -
szej pił kar skiej re pre zen ta cji, Oran ge
Pol ska prze sta je być ofi cjal nym spon -
so rem pol skie go fut bo lu. Obo wią zu ją -
cy do 31 lip ca te go ro ku kon trakt nie
zo sta nie przed łu żo ny i tym sa mym wy -
ga sa umo wa o spon so ro wa niu pol skiej
re pre zen ta cji pił ki noż nej. Ofi cjal nie
po da no do wia do mo ści, że po wo dem
nie pod pi sa nia no we go kon trak tu jest
zmia na stra te gii spon so rin go wej Oran -
ge, jed nak in ter net aż hu czy od spe -
ku la cji, że je dy nym i praw dzi wym po -
wo dem są mar ne wy ni ki na szej
re pre zen ta cji, a by cie spon so rem
wiecz nych prze gra nych to wy rzu ca nie
w bło to ogrom nych pie nię dzy.

ssppoorrtt..ppll  

Nie za leż ne wy twór nie 
fo no gra ficz ne zwię ksza ją 
ob ro ty 

Jak po da je „Dzien nik Ga ze ta Praw -
na”, w 2013 ro ku aż 9 z 20 naj le piej
sprze da ją cych się pol skich płyt, wy da -
ły nie za leż ne wy twór nie fo no gra ficz -
ne. Ich dzia ła nia co raz bar dziej osła -
bia ją wiel kie kon cer ny pły to we
i cho ciaż nie wszyst kie wy da ne przez
nich po zy cje znaj du ją się w sprze da -
ży w sie ciach Em pik czy Me dia Markt,
to z co raz wię kszym po wo dze niem
sprze da ją swo ją mu zy kę w in ter ne -
cie. Do ty czy to za rów no płyt, jak i mu -
zy ki w po sta ci cyf ro wej.

Ma łe, nie za leż ne pol skie fir my fo -
no gra ficz ne, prze ję ły w ubieg łym ro -
ku aż 30 pro cent sprze da ży mu zy ki
na noś ni kach cyf ro wych i 40 pro cent

dy stry bu cji tra dy cyj nych płyt. Pro wa -
dzą je na ogół ar ty ści, któ rzy chcą
mieć peł ną kon tro lę nad brzmie niem
i pro mo cją swo jej pły ty. 

„„DDzziieenn  nniikk  GGaa  zzee  ttaa  PPrraaww  nnaa””  

Dzie cię ce sto py za gro żo ne 
„Su per Ex press” do no si, że spe cja -

li ści z In sty tu tu Prze my słu Skó rza ne -
go prze ba da li po nad 8 ty się cy pol -
skich dzie ci w wie ku do 16 lat,
miesz ka ją cych w 19 naj wię kszych
mia stach na sze go kra ju. Opub li ko wa -
ne przez nich wy ni ki są za trwa ża ją -
ce. Sto py pol skich dzie ci, z ro ku na
rok są w co raz gor szym sta nie, a na -
by te w dzie ciń stwie znieksz tał ce nia
gro żą na wet ka lec twem. Spe cja li ści
alar mu ją, że za kil ka lat wa dy krę go -
słu pa wśród mło dzie ży bę dą po -
wszech ne. Za ta ki stan rze czy od po -
wia da prze de wszyst kim nie wła ści wie
do bra ne obu wie. Przy za ku pie bu tów,
ro dzi ce na ogół kie ru ją się ich ce ną,
a nie ja ko ścią. Jak do no si ga ze ta,
znacz na część pol skich dzie ci na ba -
wia się de for ma cji stóp i nie pra wi dło -
wych na wy ków cho dze nia, gdyż no si
obu wie po star szym ro dzeń stwie. 

„„SSuu  ppeerr  EExx  pprreessss””  

Pol ski eks port co raz wię kszy 
W cią gu osta t nich trzy na stu lat,

war tość pol skie go eks por tu zwię kszy -
ła się aż sze ścio krot nie. We dług da -
nych Głów ne go Urzę du Sta ty stycz ne -
go, w 2000 ro ku wy no si ła za led wie
31,6 mi liar da do la rów, czy li na jed ne -
go Po la ka przy pa da ło 871 dol. Nato -
miast w ro ku 2013 wzro sła do 203,2
mld, co ozna cza wzrost przy pa da ją cy
na jed ne go miesz kań ca kra ju nad Wi -
słą do 5277 dol. Eko no mi ści twier dzą,
że jest to po wód do za do wo le nia. Cho -
ciaż w eks por cie prze ści ga ją nas nie -
wiel kie kra je ta kie jak Esto nia czy Sło -
wa cja, pol ska gos po dar ka w szyb kim
tem pie nad ra bia dy stans, ja ki dzie li
nas od naj bo gat szych kra jów Unii. 

ffoorr  ssaa..ppll

Nie bez piecz ne za wo dy 
W 2013 ro ku, pra wie 90 ty się cy Po -

la ków uleg ło wy pad ko wi w pra cy.
Naj wię cej tra gicz nych zda rzeń mia ło
miej sce w bu dow nic twie, trans por cie
i za kła dach prze twór stwa prze my sło -
we go. Sprze daw cy i ka sje rzy, któ rych
pra ca za li cza na jest do naj bez piecz -
niej szych w Pol sce za wo dów, w ubieg -
łym ro ku ule gli po nad 11 ty sią com
wy pad ków. Uwa ża na za lek ką pra ca
na u czy cie la czy urzęd ni ka jest ta ka
tyl ko z po zo ru, po nie waż w tych
dwóch za wo dach zda rza się 10 pro -
cent wszyst kich wy pad ków. Z do stęp -
nych sta ty styk wy ni ka, że w 2013 ro -

ku, w cza sie pra cy zgi nę ło 20 pra cow -
ni ków biu ro wych a oko ło 1000 do -
zna ło uszko dze nia cia ła pod czas peł -
nie nia obo wiąz ków służ bo wych. Dla
po rów na nia w ana lo gicz nym cza sie
w wy ni ku wy pad ku w cza sie pra cy
śmierć po nio sło 18 gór ni ków. 

bbaann  kkiieerr..ppll  
Pol skie mia sta przy cią ga ją
in we sty cje 

W pier wszej dzie siąt ce eu ro pej skich
miast przy cią ga ją cych naj wię cej in -
we sty cji, znaj du je się pięć pol skich
miast: Wroc ław, Po znań, Ka to wi ce,
Łódź i Kra ków. We dług ran kin gu
opub li ko wa ne go przez mię dzy na ro -
do wy zes pół ana li ty ków fDil ntel li gen -
ce z gru py Fi nan cial Ti mes Ltd.,
Wroc ław i Ka to wi ce zna laz ly się rów -
nież w czo łów ce miast, do któ rych tra -
fi ło naj wię cej pro jek tów. Nato miast
pod wzglę dem stra te gii przy cią ga nia
in we sty cji, wśród miast Eu ro py
Wschod niej, w pier wszej trój ce upla -
so wa ły się Ka to wi ce, Wroc ław i Po -
znań. 

PPuullss  BBiizz  nnee  ssuu  

Nie od da ne za byt ki 
W cza sie trwa nia II woj ny świa to -

wej i póź niej sze go okre su ko mu niz -
mu, z na sze go kra ju wy wie zio no
ogrom ne ilo ści bar dzo cen nych za byt -
ków. Naj wię cej z za gra bio nych dzieł
tra fi ło do Nie miec i ów czes ne go
Związ ku Ra dziec kie go. Przez osta t -
nie dwa dzie ścia lat uda ło się nam od -
zy skać za led wie 60 war to ścio wych za -
byt ków. Ani wła dze Nie miec, a tym
bar dziej Ro sji, nie są spe cjal nie za in -
te re so wa ne zwró ce niem Pol sce za gra -
bio nych dzieł. Szcze gól nie opor ni
w tej ma te rii są Ro sja nie, któ rzy
twier dzą, że skra dzio ne dzie ła na le żą
do nich i są ich wo jen ną zdo by czą. 

„„AAggoo  rraa””  

Pol skie mar ki pod bi ja ją
świat 

Por tal for sa.pl in for mu je, że w tym
ro ku naj lep sze pol skie mar ki odzie żo -
we i obuw ni cze otwo rzą za gra ni cą po -
nad 400 no wych sa lo nów. Aż 300
z nich uru cho mia dwie mar ki: CCC
i LPP. Z tych bar dziej zna nych, trze ba
wy mie nić rów nież Wo jas i Wój cik Fas -
hion Gro up. Fir ma CCC chce za wo jo -
wać nie tyl ko Eu ro pę, ale rów nież
Azję, nato miast LPP oprócz no wych
skle pów w Niem czech, pla nu je otwar -
cie sa lo nu w kra jach arab skich. Wo jas
do stał pro po zy cję współ pra cy z USA,
a Wój cik Fas hion Gro up za mie rza pod -
bić Au strię, Szwaj ca rię i Wło chy. 

ffoorr  ssaa..ppll  
Opra co wa ła: 

KKaa  ttaa  rrzzyy  nnaa  FFrraann  kkooww  sskkaa  
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Jak po ka zu ją osta t nie ba da nia
prze pro wa dzo ne przez fir mę
„Ho mo Ho mi ni”, Po la cy nie lu -

bią osz czę dzać. Mo że by i chcie li, ale
naj czę ściej nie po tra fią. Oka zu je się
bo wiem, że nie po sia da my pod sta wo -
wej wie dzy z te go za kre su. Nie zna my
obo wią zu ją cych za sad osz czę dza nia,
nie po tra fi my wska zać, któ ra z form
od kła da nia pie nię dzy jest naj ko rzyst -
niej sza. Ale czy aby na pew no po wo -
dem ta kiej po sta wy Po la ków jest tyl -
ko i wy łącz nie lu ka w fi nan so wej
edu ka cji?

Dla cze go nie osz czę dza my?
Na sze ro dzi me przy zwy cza je nia

i wie dza o osz czę dza niu po zo sta wia ją
wie le do ży cze nia. W tej kwe stii zaj -
mu je my jed no z osta t nich miejsc
w Eu ro pie. Nie osz czę dza my, bo nie
wie my jak to ro bić. Aż 75% an kie to -
wa nych przez Ho mo Ho mi ni przy zna -
ło, że w tym za kre sie nie mia ło do czy -
nie nia z żad ną for mą edu ka cji. Dla
wię kszo ści na sze go spo łe czeń stwa ta -
kie ter mi ny jak lo ka ta ban ko wa, kon -
to oso bi ste czy ob li ga cje, to po ję cia
nie zro zu mia łe i trud ne. Część z nas
wie dzę na ten te mat czer pie z re klam,
In ter ne tu, al bo od zna jo mych, ale
o spo so bie efek tyw nych form osz czę -
dza nia wie my ty le, co nic. Nie ma my
wy kształ co ne go w so bie na wy ku osz -
czę dza nia i nie dba my o bez pie czeń -
stwo fi nan so we dla na szych osz częd -
no ści, (je że li je w ogó le po sia da my).
Nie zo sta liś my na u cze ni, że pro cent
na lo ka cie dłu go ter mi no wej da je
du że re zul ta ty. W ro ku 2013 tyl ko
6% Po la ków w kra ju in we sto wa ło
swo je nad wyż ki fi nan so we. Bar -
dzo ma ło osób ufa pra cow ni kom
sek to ra fi nan so we go, po dej rze -
wa jąc ich o nie czy ste in ten cje.
W kwe stii ulo ko wa nia swo ich
osz częd no ści naj czę ściej zda je -
my się na opi nie ro dzi ny lub
przy ja ciół. 

Ale jest jesz cze dru ga stro na
me da lu. Nie od kła da my pie nię -
dzy, bo je steś my spo łe czeń -
stwem ma ło za moż nym. Prze -
cięt ny miesz ka niec Pol ski nie
ma sta bi li za cji fi nan so wej. We -
dług da nych fir my Ho mo Ho mi -
ni, po nad 70% Po la ków uwa ża,
że nie są w sta nie osz czę dzać, po -
nie waż ma ją zbyt ni skie do cho dy.
Tyl ko nie wie le po nad po ło wa z nich
de kla ru je, że od ło żo ne środ ki fi nan so -
we wy star czą im na prze ży cie dwóch
do trzech mie się cy. A to ozna cza, że
po upły wie te go cza su nie bę dą mie li
z cze go żyć. Aby Po la cy od kła da li pie -

nią dze, po win ni wię cej za ra biać.
Je że li pod ko niec 2012 ro ku licz ba

ubo gich w Pol sce w cią gu ro ku wzro -
sła o 300 ty się cy osób (wg ban kier.pl),
to ozna cza, że pra wie 2,6 mi lio na
z nich nie stać na za spo ko je nie pod -
sta wo wych po trzeb ży cio wych. Jak
więc w ta kich sy tu a cjach my śleć
o osz czę dza niu, sko ro prob le mem jest
prze ży cie każ de go ko lej ne go mie sią -
ca? We dług Ko mi sji Eu ro pej skiej, 
po nad 27% na szych oby wa te li jest za -
gro żo nych ubó stwem oraz wy klu cze -
niem spo łecz nym.

Kto i na co osz czę dza?
Za kła da jąc jed nak, że prze cięt ny Po -

lak osz czę dza, na co prze zna cza te
środ ki? Prze de wszyst kim na za kup
włas ne go miesz ka nia, sprzę tów do
miesz ka nia, sa mo cho du i na wa ka cje.
Z ba dań prze pro wa dzo nych przez
Pen tor wy ni ka, że 28% Po la ków osz -
czę dza pie nią dze na włas ne przy jem -

no ści, a nie na dłu go fa lo we, kon kret -
ne ce le. Nie ist nie je wśród pol skie go
spo łe czeń stwa zwy czaj od kła da nia
pie nię dzy na wy kształ ce nie dzie ci, op -
ła ce nie im do brej szko ły, a póź niej
stu diów. Ta ka po sta wa zno wu lo ku je
nas po ni żej prze cięt nej w UE. 

Naj czę ściej osz czę dza ją miesz kań -
cy du żych miast, w prze dzia le wie -
ko wym 30–40 lat. Ze zgro ma dzo nych
da nych wy ni ka, że oko ło 20% miesz -
kań ców miast od kła da pie nią dze sy -
ste ma tycz nie, a po nad 24% z nich
ma wol ne środ ki na kon cie. Re gu lar -
nie od kła da pie nią dze tyl ko 12%
z nich. Na le ży jed nak pa mię tać, że
mło dzi lu dzie pra cu ją cy w du żych
mia stach, ma ją o wie le wię ksze moż -
li wo ści za ro bie nia wię kszych pie nię -
dzy, utrzy ma nia sta łej pra cy, a co za
tym idzie – płyn no ści fi nan so wej.
I mo że dla te go, a wła ści wie prze de
wszyst kim dla te go, nie są gru pą re -
pre zen ta tyw ną. 

Sy tu a cja w ma łych miej sco wo ściach
i na wsi jest cał ko wi cie in na. Pra wie
60% ba da nych za de kla ro wa ło, że nie
po sia da żad nych osz częd no ści, bo nie
stać ich na od kła da nie pie nię dzy. 

Z ra por tu „Dia gno za spo łecz na”
przed sta wio ne go przez Fun da cję Kro -
nen ber ga wy ni ka, że osz częd no ści
w Pol sce po sia da je dy nie 40% gos po -
darstw do mo wych. Naj mniej osz czę -
dza ją eme ry ci i ren ci ści; tyl ko nie ca -
łe 20% z nich de kla ru je po sia da nie
ja kich kol wiek osz częd no ści. Ko lej ną
gru pą z ma łą (lub żad ną) ilo ścią od -
ło żo nych środ ków są ro dzi ny wie lo -
dziet ne i po sia da ją ce na utrzy ma -
niu oso bę nie peł no spraw ną.

Aż 62% an kie to wa nych ży je „od
pier wsze go do pier wsze go”, a je że -
li w mię dzy cza sie za brak nie im
pie nię dzy, po ży cza ją je. Czy li aż
2/3 na szych ro da ków nie osz czę -
dza, bo nie ma z cze go. Za led -
wie 10% osób, któ re pod da ły
się ba da niu twier dzi, że w każ -
dym mie sią cu od kła da pew ną
su mę pie nię dzy. Ale okres te -
go osz czę dza nia w po rów na -
niu z za chod ni mi gos po dar ka -
mi jest wy jąt ko wo krót ki, bo
za led wie rocz ny lub dwu let ni.

O dłu go ter mi no wym osz czę dza -
niu nie my śli my pra wie w ogó le. 

Osz czę dza nie po eu ro pej sku
Zu peł nie ina czej wy glą da sy tu a cja

Po la ków, któ rzy za miast ży cia w Pol -
sce wy bra li emi gra cję. We wrześ niu
ubieg łe go ro ku In sty tut ARC Ry nek
i Opi nia, Pol skie Ba da nia In ter ne tu
oraz Dom Me dio wy Star com, za pre -

Osz częd ny jak Po lak
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zen to wa ły wy ni ki naj wię ksze go ba -
da nia in ter ne to we go pol skiej emi gra -
cji w Eu ro pie. W an kie cie wzię ło
udział po nad 15 ty się cy Po la ków za -
miesz ka łych w 15 kra jach Unii Eu ro -
pej skiej. Wy ni ka z niej, że 54% ba da -
nych wy je cha ło z Pol ski po wstą pie niu
na sze go kra ju do UE. Wię kszą część
tej gru py sta no wią lu dzie mło dzi (15-
34 la ta). Oso by, któ re wy je cha ły z Pol -
ski na prze strze ni osta t nich pię ciu
lat, to lu dzie do brze wy kształ ce ni i tyl -
ko 8% z nich ma ukoń czo ną je dy nie
szko łę pod sta wo wą lub za wo do wą. Po -
nad po ło wa z nich nie mia ła w kra ju
sta łej pra cy, pra co wa ła do ryw czo lub
się uczy ła. 

W osta t nich la tach, za chle bem wy -
e mi gro wa ło z Pol ski po nad 2,5 mi lio -
na Po la ków. We dług „Fi nan cial Ti -
mes”, w cią gu naj bliż szych pię ciu lat
z kra ju mo że wy je chać ko lej ne 600-
800 ty się cy Po la ków. Je steś my
w świa to wej czo łów ce, je śli cho dzi
o ilość emi gran tów. I jak twier dzą
znaw cy te ma tu, dzię ki stru mie nio wi
pie nię dzy przy sy ła nych do kra ju z za -
gra ni cy, nasz nie sta bil ny sy stem ban -
ko wy ja koś się trzy ma. We dług naj -
no wszych opub li ko wa nych da nych,
od na sze go wej ścia do Unii Eu ro pej -
skiej, pol ska emi gra cja za rob ko wa
przy sła ła swo im bli skim w kra ju oko -
ło 140 mi liar dów zło tych. 

Ci z nas, któ rzy zde cy do wa li się na
ży cie po za kra jem, też osz czę dza ją.
Za ra bia my wię cej niż w kra ju, co nie
ozna cza, że za ra bia my do brze, po nie -
waż we dług son da żu Pol skich Ba dań
In ter ne to wych, w wie lu kra jach
i w wie lu dzie dzi nach je steś my jed ną
z naj sła biej op ła ca nych grup spo łecz -
nych. Po wyż sze ba da nia po ka zu ją tak -
że, że 75% z nas od kła da po nad 5%
swo ich za rob ków, a aż 35% osz czę -
dza aż do 35%. Co czwar ty z pol skich
emi gran tów nie od kła da nic. Al bo nie
star cza mu pie nię dzy, al bo je po pro -
stu prze ja da. 

Prze de wszyst kim in we stu je my
w nie ru cho mo ści. Osz czę dza my pie -
nią dze, aby ku pić miesz ka nie lub dom
w Bel gii, Ho lan dii, czy Wiel kiej Bry -
ta nii, ale rów nież i w Pol sce. Spo ry
od se tek osób pra cu ją cych za gra ni cą
(20%) de kla ru je, że zgro ma dzo ne osz -
częd no ści chce prze zna czyć na za kup
sa mo cho du lub za in we sto wa nie w lo -
ka ty fi nan so we (18%). Ja ko cel osz -
częd no ści wska zy wa ne są rów nież:
po mna ża nie ka pi ta łu, edu ka cja dzie -
ci, edu ka cja włas na, ochro na eme ry -
tal na i otwar cie włas nej fir my. 

Po la cy pra cu ją cy za gra ni cą ży ją bar -
dziej osz częd nie i ra cjo nal nie. Naj -
praw do po dob niej wy ni ka to z ni skie -
go wy na gro dze nia, ja kie otrzy my wa li
pra cu jąc w kra ju. Pra ca w bo ga tych

kra jach UE spra wia, że ich mie sięcz -
ne upo sa że nie jest o wie le wyż sze niż
do tych czas. Każ dy z nich in dy wi du -
al nie i we dług po trzeb po dej mu je de -
cy zje, co zro bić z nad wyż ką fi nan so -
wą. Ge ne ral nie, pa nu je opi nia, że nie
wy da je my bez myśl nie i nie roz trop nie
cięż ko za ro bio nych na ob czyź nie pie -
nię dzy, tyl ko sta ra my się co mie siąc
od ło żyć ja kąś su mę. Po tem swo je osz -
częd no ści po mna ża my i co raz le piej
in we stu je my. 

Eu ro pej ski Bank Cen tral ny po dał
do wia do mo ści, że w 2013 ro ku śred -
nia kwo ta osz częd no ści na jed ne go
miesz kań ca Pol ski wy no si ła oko ło 14
ty się cy zło tych (3,4 ty sią ce eu ro)
i w po rów na niu do ro ku po przed nie -
go wzro sła. Jed nak eu ro pej skiej czo -
łów ki cią gle nie mo że my do go nić. Nie
szu ka jąc da le ko: prze cięt nie, Bel go -
wie po sia da ją osz częd no ści osiem ra -
zy wię ksze niż Po la cy i są le piej od
nas wy e du ko wa ni fi nan so wo. Gdy byś -
my jed nak wy kształ ci li w so bie na wy -
ki osz czę dza nia i w tym osz czę dza niu
po sta wi li so bie kon kret ne, dłu go fa lo -
we ce le, wy szło by to nam z pew no ścią
na do bre. Ale mu si jesz cze upły nąć
spo ro cza su, za nim w kra ju nad Wi słą
nad ro bi my osz częd no ścio we za leg ło -
ści. 

AAlleekk  ssaann  ddrraa  DDoo  bbiieecc  kkaa
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Nad cho dzą cy se zon to róż no rod -
na mie sza ni na sty lów i ko lo -
rów, po łą cze nie ele gan cji

i spor to we go lu zu. Pro sto ta, wy go da
i ele gan cja. Co bę dzie mod ne w tym
se zo nie? Ja kie ko lo ry, fa so ny, bu ty
i to reb ki? 

Czerń i biel 
Obie te bar wy są po nad cza so we.

Nie waż ne więc czy ze sta wi my je ra -
zem, czy zde cy du je my się na kre a cję
w jed nym z tych ko lo rów. W tym se -
zo nie mod ne bę dą czar no-bia łe su -
kien ki, któ re wbrew ste re o ty pom, nie
po win ny ko ja rzyć się ze szkol ną aka -
de mią. Czerń i biel to kla sycz na ele -
gan cja, za wsze w mo dzie i na cza sie.
Te dwa kon tra stu ją ce ze so bą ko lo ry
mo gą być ze sta wio ne w jed nej su kien -
ce na wie le róż nych spo so bów. Czy to
za spra wą bia łe go koł nie rzy ka, pa ska
czy in nych do dat ków. Np. wy star czy
bia ły T-shirt za ło żyć do czar nych skó -
rza nych spod ni lub spód ni cy i efekt
mu ro wa ny. Mod na bę dzie rów nież sa -
ma biel, jak i w po łą cze niu z in ny mi
ko lo ra mi. 

Pa ste le, pa ste le 
Wpraw dzie te de li kat ne bar wy już

od kil ku lat obo wią zy wa ły w wio sen -
nych i let nich ko lek cjach, jed nak
w tym se zo nie bę dą ab so lut nym hi -
tem. Do łask wra ca róż. Słod ki, lan -
dryn ko wy, pu dro wy – bar dzo ko bie cy

i sek sow ny. Pro jek tan ci po sta wi li so -
bie za cel wy zwo le nie te go ko lo ru od
ste re o ty pu lal ki Bar bie i za o fe ro wa -
nie go paniom, ja ko jed nej z barw te -
go se zo nu. Za rów no w ubra niach jak
i do dat kach. 

Oprócz pu dro we go ró żu, jed nym
z naj bar dziej wi docz nych ko lo rów tej
wios ny i la ta bę dzie błę kit w mlecz -
nym od cie niu. Sub tel ny, dziew czę cy
i bar dzo ro man tycz ny. Oprócz te go
po ja wi się in dy go – wy jąt ko wa bar wa
po mię dzy ko lo rem nie bie skim i fio le -
tem. Za u wa żal ne bę dą tak że wszel kie
od cie nie ko lo ru żół te go z na ci skiem
na ba na no wy pa stel, jak rów nież 
bar wy po ma rań czo wej i jej wszyst kie
naj bar dziej sub tel ne od mia ny. War to
rów nież mieć w swo jej sza fie cie ka wy
ko lo ry stycz nie du et – po łą cze nie gra -
na tu i bor do. Wpraw dzie oba te ko lo -
ry obec ne są w mo dzie już od daw na,
ale wy stę po wa ły ra czej osob no. W tym
ro ku pro jek tan ci je po łą czy li, co da je
wy jąt ko we, cie ka we ar ty stycz nie ze -
sta wie nie. 

Tiu lo we prze świ ty, 
ce ki ny i błysz czą ce apli ka cje 

To właś nie one, w po łą cze niu z nie -
przez ro czy sty mi tka ni na mi, ma ją być
wio sen no-let nim hi tem. Nie tyl ko
w kla sycz nym, ele gan ckim wy da niu,
ale rów nież, a ra czej prze de wszyst -
kim, w wer sji spor to wej. Mo gą za ist -
nieć w po sta ci wsta wek, w po łą cze -
niu z ażu ro wy mi sia te czka mi, ja ko
ele ment na kła da ją cych się na sie bie
warstw czy ge o me trycz nych wsta wek.
Kwia ty i fol ko we in spi ra cje też znaj -
dą swo je miej sce. 

W tym se zo nie, pro jek tan ci pro po -
nu ją paniom no sze nie w cią gu dnia
te go, co jesz cze nie daw no za re zer -
wo wa ne by ło dla stro jów wie czo ro -

wych. Czy li wszel kie tka ni ny od bi ja -
ją ce świat ło, błysz czą ce do dat ki i ce -
ki ny. 

Spód ni ce mi di 
Oprócz uko cha nych przez część pań

(i wię kszość pa nów) mi nis pód ni czek,
hi tem te go rocz nej wios ny bę dą roz -
sze rza ją ce się ku do ło wi spód ni ce
o dłu go ści tuż za ko la no lub do po ło -
wy łyd ki. Kre a to rzy mo dy po wra ca ją
do sty lu po pu lar ne go w la tach 30-tych
ubieg łe go wie ku i twier dzą, że właś -
nie te spód ni ce w wy jąt ko wy spo sób
pod kre śla ją ko bie cą ta lię i bio dra. Do
spód nic mi di nie zbęd ne bę dą bu ty na
ob ca sie, któ re też wy ek spo nu ją ko -
bie cą syl wet kę. Spód ni ce mo gą być
in spi ro wa ne sty lem „dzie ci kwia tów”

Wios na, la to, 2014 
– co bę dzie hi tem se zo nu w mo dzie? 
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z lat 70-tych, pod kre ślo ne et nicz ny -
mi de se nia mi i fol ko wy mi wzo ra mi. 

Spod nie z sze ro ki mi 
no gaw ka mi 

Wios ną i la tem 2014 mo że my no sić
wy jąt ko we spod nie, któ re już od kil -
ku lat pró bo wa ły się prze bić na sam
szczyt świa to wej mo dy. Te go rocz ne
spod nie z sze ro ki mi no gaw ka mi, po -
win ny być uszy te z lek kich jak mgieł -
ka tka nin, ma ją spra wiać wra że nie
ciąg łe go tań ca, fa lo wa nia i wi ro wa -
nia. Naj mod niej sze bę dą te ozdo bio ne
ge o me trycz ny mi wzo ra mi i ma ry nar -
ski mi pa ska mi oraz mo ty wa mi lu do -
wy mi, prze de wszyst kim kwia ta mi.
Ten mo do wy prze bój ma już swo je
okre śle nie – Big Pants. Je że li któ raś
z pań są dzi, że ta kie spod nie za re zer -
wo wa ne są dla szczup łych i wy so kich
ko biet, – jest w błę dzie. Wy star czy po -
łą czyć Big Pants z bu ta mi na wy so -
kim ob ca sie i efekt mu ro wa ny. Kil ka -
na ście do dat ko wych cen ty me trów
w bio drach czy w pa sie, moż na do sko -
na le za ma sko wać za kła da jąc spod nie
sze ro kie na ca łej dłu go ści i po łą czyć
je na przy kład z tu ni ką do po ło wy
uda, ma sku ją cą krąg ło ści, któ rych
aku rat nie chce my eks po no wać. 

Naj mod niej sze to reb ki
W tym se zo nie, naj mod niej sze bę -

dą du że ko per tów ki w ży wych ko lo -
rach, zwłasz cza w zie le ni, bar wie cha -
bru i wszel kich od cie niach ró żu, któ re
bę dzie moż na no sić na co dzień i do
wszyst kie go. Im bar dziej ko lo ro we,
o fan ta zyj nych kształ tach, tym le piej.
Po kil ku la tach nie o bec no ści w mo -
dzie, do łask wra ca ją ku fer ki i ku fe re -
czki, zwłasz cza fa so ny po pu lar ne w la -
tach 50. i 60-tych XX wie ku. Na to pie

bę dą te przy po mi na ją ce wy glą dem
tor bę le kar ską, wy ko na ne z la kie ro -
wa nej skó ry. 

Dru gi hit tej wios ny, to bez wąt pie -
nia ple ca ki. Każ dej wiel ko ści, w naj -
róż niej szych kształ tach i prze de
wszyst kim w jas nych ko lo rach. Nie
za brak nie rów nież w tym se zo nie to -
re bek z frędz la mi, za wie szo nych na
dłu gim pa sku, a zwłasz cza na łań cusz -
ku. 

Bu ty ro ku 2014 
Zna ni pro jek tan ci, na wios nę-la to

te go ro ku za pro po no wa li paniom bu -
ty na wy so kich ob ca sach, plat for mach
i ko tur nach. Oczy wi ście w pa ste lo -
wych bar wach. Na to pie bę dą zwłasz -
cza te ozdo bio ne wzo ra mi lu do wy mi
lub su per mod ny mi mo ty wa mi zwie -
rząt. Wszyst kie zna ne do my mo dy
pro po nu ją po dob ne obu wie; al bo bu -
ty na gru bych ko tur nach i słup kach,
al bo też de li kat ne san dał ki z de ko ra -
cyj ny mi pa ska mi wo kół kost ki. Po -
wra ca mo da z lat 70-tych, czy li bu ty
na bar dzo gru bych plat for mach.
W nie któ rych ko lek cjach, pro jek tan -
ci po sta wi li na obu wie spor to we. Mod -
ne jest po łą cze nie zwiew nych, ele gan -
ckich su kie nek z bia ły mi tram pka mi.
W tym se zo nie po zo sta ją w mo dzie
uko cha ne przez wie le ko biet szpil ki,
tak sa mo jak ba le rin ki w słod kich pa -
ste lo wych ko lo rach. 

Kra ta po wra ca, 
dżins po zo sta je… 

Wio sen no-let nia mo da te go ro ku da -
je moż li wość sza leń stwa i fan ta zji

w ubio rze zwłasz cza, że do wszyst -
kich po wyż szych pro po zy cji do łą czyć
mo że za wsze mod na kra ta. Tak że po -
nad cza so wy dżins w każ dej po sta ci,
zwłasz cza ten sty li zo wa ny na spra ny
i do dat ko wo ozdo bio ny haf tem. Na -
dal mod ne bę dą ma ry nar ki, zwłasz -
cza o moc nych i zde cy do wa nych ko lo -
rach, na da ją ce się za rów no do
no sze nia na co dzień jak i na ele gan -
ckie wyj ścia. Panie pre fe ru ją ce styl
spor to wy, rów nież znaj dą dla sie bie
du żo pro po zy cji i oka zji do włas nej
in wen cji. Na przy kład pro ste, spor to -
we stro je nie poz ba wio ne za lot no ści,
ozdo bio ne ko ron ko wy mi czy błysz czą -
cy mi wstaw ka mi. 

Być ko bie tą, być ko bie tą… 
Ko bie ta w każ dym wie ku po win na

być mod na i ele gan cka. Dla cze go no -
sić sza re, bez bar wne rze czy tyl ko dla -
te go, że prze kro czy ło się już „ileś-tam”
lat? Po za tym, aby ład nie i mod nie
wy glą dać, nie trze ba wiel kich na kła -
dów fi nan so wych. Cza sem je den do da -
tek, zmia na fry zu ry czy ma ki ja żu
spra wi, że na sza sty li za cja sta nie się
cie ka wa i nie ba nal na. 

W te go rocz nym se zo nie wios na-la -
to do mi no wać bę dzie ko bie cość,
zwiew ność, ta jem ni czość, fal ba ny, tiu -
le, ce ki ny i ro man tycz ne prze zro czy -
sto ści. Mo da jest ko lo ro wa, pro po nu -
je du ży wy bór fa so nów, do dat ków,
więc każ da z nas z pew no ścią znaj -
dzie coś dla sie bie. 

BBaarr  bbaa  rraa  KKaa  mmiińń  sskkaa
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Le kar stwo na le nia 
Bry tyj scy ba da cze z uni wersytetu

w Aber de en, wspól nie z uczo ny mi
z Chiń skiej Aka de mii Na uk od kry li, że
le ni stwo ma swo je źró dło w ge nach
i nie jest sła bo ścią cha rak te ru. Je że li
ktoś z nas uwa ża, że pra ca to cięż ki wy -
si łek i naj bar dziej od po wia da mu le że -
nie na ka na pie, to z te go po wo du nie
po wi nien mieć wy rzu tów su mie nia.
Oka zu je się bo wiem, że nie któ rzy lu -
dzie ma ją fa tal ną mu ta cję ge ne tycz ną,
któ ra ha mu je wy twa rza nie pew ne go
ro dza ju biał ka, co wpły wa na po ziom
hor mo nu zwa ne go do pa mi ną, od po wia -
da ją ce go za nasz tem pe ra ment. 

Na u kow cy uwa ża ją, że ge ne tycz ne
le ni stwo wy stę pu je u jed nej na 200
osób i moż na je wy le czyć. 

Wy jąt ko we orze chy
W Chi nach, co raz czę ściej moż na ku -

pić wło skie orze chy z ce men tem
w środ ku. Nie jest to wbrew po zo rom
naj no wszy trend od ży wia nia się, ale
zwy czaj ny prze kręt, na któ ry da ło się
na brać wie lu Chiń czy ków. Na tam tej -
szym ryn ku, jak grzy by po desz czu,
wy ra sta ją sprze daw cy ofe ru ją cy klien -
tom za kup wło skich orze chów w nie -
zwy kle atrak cyj nej ce nie. Lu dzie ku -
pu ją je w du żych ilo ściach, ale nie ste ty
po roz łu pa niu oka zu je się, że w środ -
ku orze chów jest czar ny ce ment. 

Opi su jąc ten wy jąt ko wy prze kręt,
chiń skie me dia po da ją, że być mo że
ktoś na orze chach z ce men tem szyb ko
i du żo się wzbo ga cił. Ale na jed no py -
ta nie nikt nie po tra fi od po wie dzieć.
Ko mu chcia ło się ba wić w skle ja nie
prze po ło wio nych orze chów i wpusz -
cza nie do środ ka ce men tu? Prze cież
to wy jąt ko wo „ar ty stycz na” i żmud na
pra ca. Orze cho wy skan dal ogar nął ca -
ły Pe kin, a jak pod su mo wu ją ga ze ty,
sy tu a cja mog ła za ist nieć tyl ko i wy -
łącz nie dzię ki na iw no ści klien tów. 

„Wszy scy ra zem”
W ubieg łym ro ku, praw dzi wym hi -

tem hisz pań skiej te le wi zji był co dzien -
ny pro gram „En tre to dos”, czy li
„Wszy scy ra zem”. Każ de go dnia o go -
dzi nie 16: 15 przed te le wi zo ra mi za -
sia da ły mi lio ny Hisz pa nów, z któ rych
znacz na część to bez ro bot ni. 

W pro gra mie to właś nie bez ro bot ni,
ze łza mi w oczach a wła ści wie wy le wa -
jąc stru mie nie łez, opo wia da li o swo -
im cięż kim ży ciu, de gra da cji i o tym
jak opu ści ło ich szczę ście. Te le wi dzo -
wie pła ka li ra zem z ni mi, a ci bar dziej
wraż li wi dzwo ni li w trak cie pro gra -

mu, ofe ru jąc bez dom nym po moc. I też
pła ka li. Kry ty cy te le wi zyj ni nie zo sta -
wia ją na pro gra mie su chej nit ki.
Twier dzą, że jest to gra nie na emo -
cjach, ba zo wa nie na do bro czyn no ści
te le wi dzów a prze de wszyst kim wy -
rę cza nie opie ki spo łecz nej, któ ra jest
zob li go wa na do udzie la nia po mo cy lu -
dziom po zba wio nym pra cy. Jed nak że
oglą da ją cy pro gram i pła czą cy ra zem
z bez dom ny mi, mie li cał ko wi cie in ne
zda nie i pro gram jest emi to wa ny na -
dal. 

Zni ka ją cy wie żo wiec 
W 2018 ro ku, w sto li cy Ko rei Po -

łud nio wej – Se u lu, kosz tem 400 mi -
lio nów do la rów, po wsta nie bu dy nek
o na zwie In fi ni ty To wer, któ ry w oka
mgnie niu po na ciś nię ciu spe cjal ne go
gu zi ka sta nie się nie wi dzial ny. 150-
me tro wa wie ża bę dzie fun kcjo no wać
jak ogrom ny ekran, na któ rym wy -
świet la ne bę dzie to, co się dzie je po -
za bu dyn kiem. Gi gan tycz ny ekran
wy ko na ny zo sta nie z diod, a wie ża po -
kry ta bę dzie mi lio na mi świa te łek
umiesz czo nych w 500 rzę dach. Dzię -
ki za in sta lo wa niu 150 ka mer i tak
zwa nej tech ni ce ka muf la żu, czło wiek
ob ser wu ją cy bu dy nek bę dzie miał
wra że nie, że roz pły wa się on we mgle.

Skle py roz poz na ją ce bo ga czy 
Dzię ki ja poń sko-bry tyj skiej fir mie

tech no lo gicz nej NE CIT So lu tions,
per so nel nie któ rych (czy taj: wy bra -
nych) skle pów, bę dzie w sta nie roz -
poz na wać bo ga czy, na wet w przy pad -
ku, kie dy wy glą da ją jak zwy kli
śmier tel ni cy. Spe cjal ny sy stem umoż -
li wi iden ty fi ko wa nie zna nych i ma jęt -
nych oso bi sto ści, w chwi li prze kro -
cze nia przez nich pro gu skle pu.
Za in sta lo wa ny pro gram bez błęd nie
okre śli, któ ry z ce le bry tów jest w da -
nej chwi li klien tem skle pu. 

Twór cy pro gra mu są prze ko na ni,
że dzię ki nie mu nie bę dzie już wię cej
sy tu a cji ta kich, ja ka zda rzy ła się
w Szwaj ca rii, kie dy eks pe dien tka nie
roz poz na ła słyn nej ame ry kań skiej
dzien ni kar ki Oprah Win frey i od mó -
wi ła jej po ka za nia to reb ki war tej 35
ty się cy fran ków. Gwia zda tym ra zem
nie mog ła li czyć na pro fe sjo nal ną
i szcze gól nie uprzej mą ob słu gę. Nie
do stą pi ła na wet za szczy tu obej rze nia
to reb ki, gdyż sprze daw czy ni po zmie -
rze niu jej wzro kiem stwier dzi ła, że
z pew no ścią nie stać jej na tak dro gi
za kup. 

Sy stem roz poz na wa nia bo ga tych
klien tów jest w tej chwi li w fa zie te sto -
wej. Wia do mo jed nak, że mie sięcz na
op ła ta za ko rzy sta nie z wy na laz ku wy -
no sić bę dzie oko ło ty sią ca do la rów. 

Nie do u cze ni Ame ry ka nie 
Tak przy naj mniej wy ni ka z ba dań

prze pro wa dzo nych przez Ame ry kań -
ską Fun da cję Na Rzecz Na u ki. Co
czwar ty Ame ry ka nin nie ma po ję cia
o od kry ciu Ko per ni ka i nie wie, że Zie -
mia ob ra ca się wo kół Słoń ca. To tyl ko
je den z przy kła dów, świad czą cych
o nie zbyt du żej wie dzy znacz nej czę ści
ame ry kań skie go spo łe czeń stwa. 

Wy żej wy mie nio na Fun da cja za da -
ła ba da nym dzie więć py tań z za kre su
fi zy ki i bio lo gii, z cze go błęd nych od -
po wie dzi udzie li ło aż 60 pro cent an -
kie to wa nych. Koń co we wnio ski by ły
dla Ame ry ka nów dru zgo cą ce, bo wiem
ba da cze przed sta wi li te zę, że po nad
po ło wa ame ry kań skie go spo łe czeń -
stwa po win na wró cić do szko ły pod -
sta wo wej, aby po sze rzyć oraz upo -
rząd ko wać swój i tak nie wiel ki za kres
wia do mo ści. Ra port przy go to wa ny
przez Fun da cję Na Rzecz Na u ki, zo -
sta nie przed sta wio ny pre zy den to wi
Oba mie i Kon gre so wi, aby od nie śli
się do kwe stii po pra wy po zio mu edu -
ka cji w Sta nach Zjed no czo nych. 

Nie za wod ne grab ki i ło pat ki 
Au stra lij scy ucze ni, po prze ba da niu

200 dzie ci w wie ku od 5 do 10 lat do -
szli do wnio sku, że po cie chy ba wią ce
się zwy kły mi, tra dy cyj ny mi i nie dro -
gi mi za baw ka mi, są bar dziej kre a tyw -
ne i ak tyw ne niż te, zaj mu ją ce się wy -
myśl ny mi przed mio ta mi usta wio ny mi
na pla cach za baw. Czy li – mał pie ga -
je kon tra wia der ka i ło pat ki. 

Na u kow cy do wie dli, że dzie ci, któ -
re ba wią się zna ny mi już na szym bab -
ciom grab ka mi, fo rem ka mi do pia sku,
ło pat ka mi i wia der ka mi są bar dziej
ruch li we, mniej cza su spę dza ją w jed -
nym miej scu i ma ją bar dziej roz wi -
nię tą wy o braź nię. Nato miast dzie ci
ko rzy sta ją ce ze „sta cjo nar nych” zjeż -
dżal ni, pseudo la bi ryn tów czy wspom -
nia nych już mał pich ga jów, za cho wu -
ją się bar dziej le ni wie i mniej
kre a tyw nie, po nie waż ma jąc go to we
po my sły do za ba wy, nie mu szą już wy -
si lać włas nych sza rych ko mó rek. Dla -
te go są bar dziej apa tycz ne, a ich za ba -
wa po le ga prze de wszyst kim na
bez myśl nym zjeż dża niu ze zjeż dżal ni. 

OOpprraa  ccoo  wwaa  łłaa::  KKaa  rroo  llii  nnaa  TToomm  cczzaakk  
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D la cze go au to bus? Prze cież to
ty le go dzin ja zdy! Dzi wią się
ogrom nie zna jo mi. Pew nie już

ta ki je stem, że na wią za nie kon tak tu
z in ny mi po dróż ni ka mi zaj mu je mi
wię cej niż go dzi nę. 

Co się wy da rzy tym ra zem? Czy
w ogó le ktoś bę dzie chciał, lub bę dzie
zmu szo ny ze mną roz ma wiać? Tym
ra zem to ja się do sia dam – po sta no wi -
łem. Zlo ka li zo wa łem więc to wa rzysz -
kę po dró ży. Oczy wi ście, za chwy co na
nie by ła, że ktoś tak po pro stu na sa -
mym po cząt ku po dró ży do siąść się
chce. 

– Pro szę pa na! – Tak wiem, pro szę
pani. Nie ste ty, każ dy bę dzie miał są sia -
da obok. Za łatw my to te raz – od par -
łem, za nim zdą ży ła mnie prze sie dlić. 

Już tłu ma czę, dla cze go tak upar cie
– na praw dę, jak ni gdy, chcia łem właś -
nie obok niej. Od po cząt ku. Za raz po
tym jak wsta łem ra no, do pa ko wa łem
się, po sze dłem po ga ze tę do osie dlo -
we go skle pi ku. Po dro dze spot ka łem
są siad kę Panią Zo fię. – Też po dróż ni -
czka. Po dró żu je w na szym blo ku od
jed nej są siad ki do dru giej, od plot ki
do plot ki. Cza sa mi prze cha dza się na
wy wia dy śro do wi sko we na in ne osie -
dla, by za czer pnąć in spi ra cji i no wych
te ma tów. Wszyst ko wie. Po pro stu,
ta ka osie dlo wa, ty po wa Pani Zo fia. 

Do rze czy. Sto jąc w ko lej ce czu łem
pięk ny za pach. De li kat ny, ko bie cy,

świe ży wio sen ny. Wy bie ra łem ga ze tę
chy ba z go dzi nę, tyl ko z chę ci po zo sta -
nia w tym za pa chu. Wsia da jąc póź niej
do au to bu su czu łem ta ki sam za pach
per fum! Nie spo ty ka ne; naj bar dziej in -
ten syw ny był właś nie obok wy bra nej
to wa rzysz ki. Tak, to mu sia ła być ona,
po my śla łem. Ro bi łem wszyst ko że by
sie dzieć obok niej. Na wet nie roz pa ko -
wa łem się ja koś strasz nie na tym sie -
dze niu, że by tyl ko jej nie prze szka -
dzać, że by tyl ko mnie nie wy rzu ci ła.
Za pach był pięk ny! Za kil ka go dzin
oka za ło się, że to nie ona, tyl ko ja
prze siąk ną łem ty mi per fu ma mi jesz -
cze w skle pie. Ale cóż! Sie dzieć już
trze ba by ło. 

Czar per fum prysł. Zda łem so bie
spra wę, że ona nie by ła zła, kie dy się
do sia da łem. Ona ma ta ki sro gi wy raz
twa rzy. Co chwi lę zer ka łem, przy -
znam, że tro chę ze stra chem, na jej
od bi ja ją cą się w szy bie twarz. Za ry -
zy ko wa łem. 

Da le ko pani je dzie? A co! Chce pan
już sie dzieć sam? Ci sza. Wie pan co,
mam już dość tych po dró ży, kon ty -
nu o wa ła po przer wie. Ale lep sze to,
niż moi są sie dzi, któ rzy mnie strasz -
nie mę czą. I tu po wo li pró bo wa łem
ro zu mieć ten wy raz twa rzy. Twarz
– zwy czaj nie, ze zmę cze nia, nie z cha -
rak te ru. Tak so bie tłu ma czy łem, bo
prze cież jesz cze 20 go dzin ja zdy przed
na mi. 

Mu sia łam się na tych miast wy pro -
wa dzać, a wie Pan jak trud no zna leźć
miesz ka nie. I tu za czął się te mat po -
bocz ny o wszel kich pe ry pe tiach emi -
gran ta. Poz wo lę so bie ten ka wa łek
roz mo wy wy ciąć na po trze by dzi siej -
szej opo wie ści. Jak już zna laz łam
miesz ka nie i się wpro wa dzi łam, to się
za czę ło! Są siad, któ ry miesz ka po de
mną ma pre ten sje, że głoś no cho dzę.
Pię tro wy żej miesz ka ja kiś al ko ho lik,
ale nie Po lak, a je go pies szcze ka co -
dzien nie o 5 ra no. Jak w ze gar ku. Od
cza su do cza su ktoś mi śmie ci pod
drzwi pod rzu ca. Wie Pan co, szko da
ga dać. Ci sza. 

Pró bo wa łem do py ty wać, ale nie, że -
by mnie te mat in te re so wał. Nie chcia -
łem wyjść na cha ma czy pro sta ka.
Usku tecz nia łem pró by pod trzy my wa -
nia ża ru tej jak że za cię tej roz mo wy.
Nic. Ci sza. Chy ba jed nak nie chcia ła
ze mną roz ma wiać tej po dró ży. Po my -
śla łem, – bo w koń cu przez ko lej ne 19
go dzin coś trze ba by ło ro bić, – że ta
mo ja Pani Zo fia wca le nie jest ta ka
zła. Uświa do mić chcę, że cza sa mi pod -
ą ża my za czymś, cze go nie ma my, za
wszel ką ce nę chce my coś zmie niać.
Prze no si my się z miej sca na miej sce,
a tak na praw dę czy za wsze jest to
nam tak bar dzo po trzeb ne? 

AAddaamm  SSnnaarr  sskkii

www.adam snar ski.cba.pl 
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Autobusem do Polski
Naj bar dziej lu bię ten mo ment, kie dy bu dzę się ra no
w dzień wy ja zdu do Pol ski. Nie, nie dla te go, 
że wra cam choć na chwi lę do kra ju. Po pro stu, 
cie szę się na sa mą po dróż. Zlo ka li zo wa łem ją! 
Upar cie sia dam obok niej. De lek tu ję się po dró żą, 
od po czy wa jąc od ty po wej, osie dlo wej Pani Zo fii...

Miejsce na Twoją reklamę
KONTAKT:

antwerpiapopolsku@gmail.com
tel. 0489/823 803 
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Przy cho dzi ba ba do nu me ro lo ga,
wy jmu je z to reb ki for mu larz to -
to lot ka i mó wi: – Za gra my?

– Dla cze go? – od po wia da nu me ro log.
– Hę? – ba ba nad sta wi ła ucha, bo mia -
ła cias no za wią za ną chu stę, więc nie -
do sły sza ła. – Dla cze go? – po wtó rzył
głoś niej. – Dla ka sio ry – od po wia da
ba ba. – Pani mnie po my li ła z jas no -
wi dzem. – Panie nu me ro... lo gi sto. Jo
żem by ła wczo raj u ta kie go, co jas no
wi dzi, ale kie dy za pu ka łam, to spy tał,
„kto tam?”. – I co? – Jak to, co? Na wet
nie wcho dzi łam, bo nie wie dział, kto
pu ka, a to prze cie jo pu ka ła. 

Nu me ro log po pa trzył na ba bę ina -
czej niż przed chwi lą i mó wi: – Oba -
wiam się, że nie mo gę pani po móc.
Gdy bym znał nu me ry, któ re pad ną
w przy szłym lo so wa niu, to po je chał -
bym do Ty be tu stu dio wać sta ro żyt ną
wie dzę – po ci chu sam do sie bie do dał
– a nie mar no wał bym cza su na ta kie
głu pie roz mo wy... Wciąż. – Że co? Że
chlu pie gu mo wy wąż? – Co pani wy -
ga du je?! – Hę? Niech pan zam knie ok -
no, bo nic nie sły szę i prze ciąg jest,
a ja się ła two prze zię biam. – Moc niej
za cis nę ła kwie ci stą chu stę. Nu me ro -
log po czer wie niał, ale wy pu ścił po -
wie trze i po sta no wił, że od tąd bę dzie
mó wił głoś niej. – Po je chał bym do Ty -
be tu! – Aha... Ba ba po ki wa ła gło wą,
jak gdy by chcia ła so bie wy o bra zić ca -
ły glo bus, a nu me ro log wstał, oparł
się o biur ko i wy ce dził do bit nie: – To
chy ba już wszyst ko? Dzię ku ję za wi -
zy tę. Na le ży się dwa dzie ścia zło tych.
– Hę? Tym ra zem nie wy trzy mał i ryk -
nął jak ra nio ny je leń. – Dwa dzie ścia
zło tych!! 

Roz leg ło się ener gicz ne pu ka nie do
drzwi, któ re w tej sa mej se kun dzie
się otwo rzy ły. Stał w nich... na u czy -
ciel, któ ry przy je chał z tej sa mej wsi,
co ba ba. – Nic pani nie jest? – Wszyst -
ko w po rzą siu panie pro fe so rzu, tyl ko

tro chę nie do sły szę. – Wi dzia łem, że
pani tu taj idzie, wo ła łem z da le ka,
ale... Prze pra szam pa na – zwró cił się
do nu me ro lo ga – my śla łem, że coś złe -
go tu się dzie je. Przy sze dłem jed nak
w kon kret nej spra wie. 

Nu me ro log spoj rzał na ba bę, ale na -
u czy ciel uprze dził je go sło wa: – Ta
pani mo że zo stać, to mi nie prze szka -
dza. – Wo bec te go słu cham, jak mo gę
po móc? – Osta t nio tro chę po czy ta łem
na te mat pań skiej pro fe sji i chciał bym
za py tać... – Niech pan mi to na pi sze,
po da da tę uro dze nia, oraz imię i na -
zwi sko – przer wał no we mu klien to wi
nu me ro log, po da jąc mu pa pier i dłu -
go pis. – Do brze, pro szę przyjść za go -
dzi nę... i niech pan jesz cze do pi sze da -
ne tej dru giej oso by, je śli pan je zna.
Na u czy ciel szyb ko do pi sał co trze ba,
i ra zem z ba bą wy szli na przy mu so -
wy spa cer.

– Panie pro fe so rzu, jo tu przy szła,
bom chcia ła wy grać w to to lot ka. Ale
on nic nie wie. Po co on się ba wi w te
nu mer ki? – To zu peł nie in na spra wa.
Nu me ro log, w opar ciu o da ne da ne go
czło wie ka, mo że wie le na je go te mat
po wie dzieć. Ja kie ma ce chy cha rak -
te ru, ja kie zdol no ści, czy dwo je lu dzi
bę dzie sta no wić zgra ny zwią zek, czy
też bę dą ze so bą wal czyć przez ca łe
ży cie. Kto ko mu ustą pi, kto jest eks -
tra wer ty kiem, a kto jest ra czej skry -
ty. I wie le in nych rze czy. – Aha... no
ale jak on to wie? Mo że jas no wi dzi,
zna czy się, jas no widz? – Nie, to zu -
peł nie coś in ne go. A dla cze go pani
chce wy grać w to to lot ka? – zmie nił
te mat na u czy ciel. – Jo chcia ła zo ba -
czyć, jak to jest, mieć fu rę ka sio ry.
– I co by pani wte dy zro bi ła? – A bo jo
wim? Ka sa, to ka sa. Jeść nie wo ła.
Niech so bie le ży... Pod ma te ra cem. 

Na u czy ciel za du mał się: – Ta ko bie -
ta, pro sta i le ci wa... Ma na pew no po -

nad osiem dzie siąt lat, ale jest tak
zdro wa, jak tyl ko moż na być zdro wym
w tym wie ku. Oku la rów nie uży wa,
cho dzi dziar sko i jest peł na ener gii.
Tak... To ro bi kon takt z przy ro dą i ży -
cie obok tych wszyst kich zdo by czy cy -
wi li za cji. Ale nie wiem, czy bym się
z nią za mie nił, bo prze cież nie jest
waż ne jak dłu go, ale jak się ży je. Ona
się nie śpie szy, w prze ci wień stwie do
mnie. Mam jesz cze ty le do zro bie nia,
a czas pę dzi jak opę ta ny.

– Prze pra szam, za my śli łem się.
– A o czym? – O tym, że czas tak szyb -
ko ucie ka... – Panie pro fe so rzu. To nie
dzi wo ta, że ucie ka. Pan go go ni, to
on ucie ka. To prze cie jas ne. Jak pan
prze sta nie go go nić, to wte dy pan bę -
dzie miał ty le cza su, że wy star czy
i jesz cze za brak nie. – Dla cze go za -
brak nie? – Ano, jak pan ży je, to pan
ma czas. Jak trze ba bę dzie kop nąć
w ka len darz, do pie ro wte dy cza su za -
brak nie. – Jed nak te go cza su cią gle
ma ło. Chciał bym na pi sać książ kę, ale
nie mam kie dy. – Panie sza now ny.
A co pa nu prze szka dza? – Prze cież
uczę w szko le, po tem wra cam do do -
mu i cią gle coś. Te raz mu szę po ma lo -
wać miesz ka nie, wy mie nić meb le,
zno wu na pra wić ro wer, co dzien nie
ro bię za ku py, sam so bie go tu ję...
– Wie pan co? Mój chłop to za wsze za -
bie ra się za pięć rze czy i po tem go do
tak sa mo, jak pan. A jo mu go dom:
za cznij i skończ jed no, po tem za bierz
się za dru gie. Ło pa ty no wej nie ku pi,
a sta rą cię giem na pra wia i klnie przy
tym tak, że uszy więd ną. – Jak się oże -
nię, to mo że bę dzie mi ła twiej. Ale nie
mo gę się zde cy do wać, bo mo ja na rze -
czo na jest bar dzo ab sor bu ją ca... To
zna czy, mu szę jej po świę cać du żo cza -
su. Czę sto wy cho dzi my do zna jo -
mych... – Wie pan, co jo po wie dzia ła
ta kiej jed nej, co chło pa szu ka ła?

Że jak szu ka mę ża to jed no, a jak

Słowo o byle czym



szu ka chło pa tyl ko do... no wie pan...
to dru gie. Naj pierw mu si wie dzieć,
cze go szu ka. Ale jak zna laz ła, to te -
raz ła zi po ca łej gmi nie i da lej szu ka,
ale te go, co za nie go wy szła, bo on
cię giem za in ny mi ba ba mi la ta. Tak
to jest. A ta pa na na rze czo na, to ja ka
jest? – To bar dzo atrak cyj na ko bie ta,
ale czy bę dzie do brą żo ną, te go nie
wiem.

Mi nę ło pół go dzi ny, na u czy ciel z ba -
bą wró ci li ze spa ce ru. – Właś nie skoń -
czy łem. – No i co pan o tym są dzi?
– To nie ja są dzę, ale mó wią to licz -
by. Ja tyl ko od czy tu ję ich zna cze nie.
Otóż, je śli chce pan mieć ży cie po zba -
wio ne nu dy i sta bi li za cji, ten zwią zek
przy nie sie pa nu co dzien nie coś no we -
go i atrak cji, aż do za wro tu gło wy.
Ale je śli szu ka pan spo ko ju, sta bi li za -
cji i zro zu mie nia, o to w tym związ ku
bę dzie ra czej trud no.

– To ja też mam py ta nie – odzy wa
się ba ba: – A ja ka ja je stem? – Jest
pani wy jąt ko wa i je dy na pod słoń cem.
– No, tak to ja ro zu miem – od po wia -

da ba ba. – Pon to się zna na rze czy.
Ta kie sło wa, to jo żem sły sza ła ja kie...
sześ ćdzie siąt lat te mu, jak mój się do
mnie za li coł. No, no, to ja pa nu na ra -
ję jesz cze pa rę bab, co by też chcia ły
się cze goś do wie dzieć.

Na u czy ciel po dzię ko wał, za pła cił za
sie bie i za ba bę, po czym obo je wy szli.

– No i co? – spy ta ła ba ba, kie dy cze -
ka li na au to bus. – Sam nie wiem. Ale
tak na praw dę, to nu me ro log tyl ko po -
twier dził mo je prze czu cia. Ona nie na -
da je się na mo ją żo nę. Co ja mam zro -
bić? – Jak to, co? Jak pon nie wie, co
zro bić, to nie rób pon nic. Po kie go
po ga niać czas. Ta jed na, co jest pa nu
prze zna czo na, zja wi się sa ma... – Wie
pani co... – Wiem, wiem. Te raz je stem
sta rą, pro stą ko bie ci ną, ale kie dyś...
Gdy bym by ła jesz cze raz mło da, to
mo że bym książ ki czy ta ła. Ale te raz
to jo już nie chcę. – Dla cze go? – Bo
wte dy to mo że za czę ła bym się bać.
– Dla cze go? – Ano dla te go, że za du -
żo bym wie dzia ła... A tak, jak se sią -
dę wie czo rem na przy zbie, po pa trzę

na gwia zdy i ten wiel ki kos mos, to
jest mi tak ja koś do brze... Do gło wy
róż ne rze czy mi przy cho dzą, ale nie,
że by to by ły ja kie sło wa. To tak, jak -
by coś się od sła nia ło w te a trze. Bo jo
by ła raz w te a trze, w gmi nie. Tak...
Jo to wszyst ko ja koś wi dzę i żad ne
sło wa nie są po trzeb ne. Bo to by był
tyl ko nie po trzeb ny ha łas, jak w nie na -
o li wio nej młoc kar ni. A tak, to jo
wiem. Wte dy żad ne sło wa nie są nie -
po trzeb ne... 

Po dłuż szej chwi li, za dzwo nił te le -
fon ko mór ko wy na u czy cie la. – Tak,
słu cham... Do brze, przy go tu ję na
przy szłą so bo tę... Wszyst kie go do pil -
nu ję, kła niam się. 

– Nie uwie rzy pani, co się wy da rzy -
ło. Za ty dzień, przy jeż dża do dat ko wa
na u czy ciel ka do na szej szko ły... Ba -
ba spoj rza ła na na u czy cie la i rze kła:,
– Kto wie, mo że to ona? Na u czy ciel
nic nie od po wie dział, po chwi li zmie -
nił te mat. – Da lej chce pani wy grać
w to to lot ka? – A pies to trą cał... 

MMii  cchhaałł  NNoo  wwaacc  kkii
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WPol sce opra co wa no spe cjal ną
ma skę, dzię ki któ rej czło wiek
„po trze bu je tyl ko dwóch go -

dzin, aby się wy spać”. Pro jekt no si
na zwę Ne u ro On i jest pro duk tem fir -
my In tel cli cic. Twór cy twier dzą, że
prze pro wa dzi li ba da nia na pod sta wie
któ rych do szli do wnio sku, iż po za ło -
że niu ta kiej ma ski wy star czy kil ka
drze mek po 30 mi nut za miast „kla -
sycz ne go” spa nia przez np. 8 go dzin
i ta ki sen „jest tak sa mo war to ścio wy
dla na sze go or ga niz mu”. 

Jak to dzia ła? 
Ten wy na la zek na bie żą co re je stru -

je da ne fun kcji ży cio wych: ruch ga -
łek ocz nych, na pię cie mięś ni, fa le mó -
zgo we, na stęp nie prze sy ła je
bez prze wo do wo do smar tfo na, któ ry
te da ne ana li zu je. Spe cjal ny pro gram
su ge ru je, kie dy jest naj lep szy mo ment
na drzem kę, a ma ska obu dzi śpią ce go
w op ty mal nym mo men cie. 

Za i prze ciw
Pre zes In tel cli cic – Ka mil Adam czyk

twier dzi, że waż na jest umie jęt ność
prze sta wie nia się ze snu mo no fa zo we -
go na po li fa zo wy, oraz że ko rzy sta ją
z nie go m.in. lu dzie pra cu ją cy w sy ste -
mie zmia no wym, a tak że nie któ re zwie -
rzę ta. „Wy bie ra my go dzi nę, o któ rej
mo że my wstać i tzw. bu for, czy li okres,
kie dy urzą dze nie mo że nas wy bu dzić.
Je śli chce my wstać przed siód mą ra -

no, to usta wia my bu for od szó stej do
siód mej. Sy stem sam zde cy du je, kie dy
wy pa da naj lep szy mo ment po bud ki”. 

In ter net jest pe łen ko men ta rzy na
ten te mat. Prze wa ża ją scep tycz ne, na -
wet de li kat nie mó wiąc – do wcip ne.
Przy tocz my kil ka z nich.

„Jesz cze urzą dze nie od sy mu lo wa -
nia by cia naj e dzo nym i stwo rzy my
pra cow ni ka ide al ne go”. „Po dob nych
urzą dzeń jest już spo ro na ryn ku...”

„Przy nie wiel kich za so bach pa mię -
ci jej re se to wa nie mo że trwać jesz cze
kró cej”. „Za sta na wia mnie jak się ra -
no obu dzić z tym czymś na oczach,
a nie np. na uchu. Mu szą do pra co -
wać”. „Na po le on uwa żał, że ko bie ty,
dzie ci i ga mo nie śpią 8 go dzin, ge niu -
sze 4. To mo że le piej spać 6?”. 

Po waż niej mó wiąc, lu dzie-cy bor gi
(śpią cy krót ko) są wśród nas, jed nak
wie lu le ka rzy jest zda nia, że zdro wy

sen, przez co naj mniej 7 go dzin jest
pod sta wą do bre go zdro wia. Wy po -
czyn ku po trze bu je nasz sy stem ner -
wo wy a tak że mięś nie, ścię gna i sta -
wy, jed nym sło wem – ca ły or ga nizm.
Daw niej lu dzie „cho dzi li spać z ku ra -
mi” i wsta wa li o świ cie, al bo je śli wie -
dli styl ży cia za re zer wo wa ny dla elit
– po pro stu spa li ile kto po trze bo wał
i nikt ze spa nia prob le mu nie ro bił. 

Me dy cy na i wie dza a tak że wy o braź -
nia są te raz o wie le bar dziej „za a wan so -
wa ne”, a na sze zdro wie jest obiek tem
ba dań i wie lu te o rii. Kie dyś ktoś po wie -
dział:, „Je śli te raz pój dziesz do le ka rza,
to na pew no znaj dzie u cie bie ja kąś cho -
ro bę”. W pew nej książ ce wy czy ta łem
zda nie, któ re brzmia ło mniej wię cej tak:
„Kie dyś, w przy szło ści, dla czło wie ka to
bę dzie wstyd, że jest cho ry i na wet nie -
chęt nie się do te go przy zna”. Cóż, mo -
że ludz kość do te go kie dyś doj dzie. Pó -
ki co, je steś my na eta pie cho ro wa nia
i no to rycz ne go nie do sy pia nia. Na po -
cie chę ma my stwier dze nie:. „Ży je my
w na praw dę cie ka wych cza sach”. 

Fir mę In tel cli cic moż na wspie rać na
plat for mie Kic kstar ter. Trwa tam zbiór -
ka pie nię dzy na wpro wa dze nie Ne u ro -
On na ry nek. Sprzęt naj pierw ma się
po ja wić się na ryn ku ame ry kań skim
i ma kosz to wać 225-250 do la rów.

MMii  cchhaałł  NNoo  wwaacc  kkii..  
źró dła: http://www.rmf24.pl

http://wy bor cza.pl/ http://na te mat.pl

Dwie godziny snu w masce  

Maska NeuroOn.
Źródło: http://www.komputerswiat.pl/





Du ża cześć emi gra cji za rob ko -
wej zo sta wia swo je ro dzi ny
w Pol sce i wy jeż dża do Bel gii

do pra cy. Raz do ro ku, każ dy, kto ma
mel du nek w Bel gii al bo za re je stro wał
się, ja ko nie-re zy dent, mu si zło żyć de -
kla ra cję po dat ko wą. 

Cześć osób, aby mieć zniż kę od po -
dat ku na ro dzi nę na utrzy ma niu, roz -
li cza się w de kla ra cji ra zem z żo ną
i dzieć mi miesz ka ją cy mi w Pol sce. Po -
nie waż ro dzi na nie prze by wa ra zem
z po dat ni kiem w Bel gii, trze ba przed -
sta wić urzę do wi skar bo we mu po twier -
dze nie, że miesz ka się fak tycz nie z ty -
mi oso ba mi w Pol sce (wspól ny
mel du nek, ak ty uro dze nia dzie ci, akt
ślu bu, do cho dy żo ny, do cho dy peł no -
let nich dzie ci) i w Bel gii prze by wa się
tyl ko i wy łącz nie ze wzglę du na pra -
cę.

In na gru pa osób, aby uni k nąć co -
rocz ne go do star cza nia i tłu ma cze nia
wszyst kich wy ma ga nych po wyż szych
po twier dzeń, de kla ru je pie nią dze wy -
sy ła ne na utrzy ma nie miesz ka ją cej
w Pol sce ro dzi ny, ja ko ali men ty, na
przy kład na dzie ci lub żo nę. 

Naj le piej i naj pro ściej, dla roz li cza -
ją ce go się po dat ni ka, jest za war cie
w de kla ra cji in for ma cji, że oso by, na
któ re wy sy ła się pie nią dze, są to dzie -
ci. W ta kim wy pad ku nie są wy ma ga -
ne da ne o do cho dach współ mał żon ki,
a dzie ci uzna wa ne są za wsze ja ko tak
zwa ne oso by w po trze bie. We dług
obo wią zu ją ce go w Pol sce pra wa, nie
trze ba od tej kwo ty pła cić po dat ku
(wy jaś nie nie po ni żej). 

W Bel gii, ali men ty („on der ho ud -
sgeld”), nie mu szą być za są dzo ne
przez sąd i mo gą być tak że wpła ca ne
do bro wol nie. Oprócz dzie ci, oso ba mi
utrzy my wa ny mi przez po dat ni ka mo -
gą być tak że ro dzi ce lub dziad ko wie.
Czę sto z od li cze nia od po dat ku chcą
sko rzy stać oso by, wy sy ła ją ce pie nią -
dze ro dzi com lub dziad kom, któ rzy
ma ją wy star cza ją ce włas ne do cho dy,
aby się utrzy mać i w związ ku z tym
nie de kla ru ją otrzy ma nych pie nię dzy
ja ko ali men tów. Czy li nie speł nia ją
wa run ków od li cze nia.

W Bel gii, aby od li czyć od po dat ku
kwo ty ali men tów wy sy ła nych na
utrzy ma nie dziec ka lub ro dzi ca w Pol -

sce, trze ba speł nić na stę pu ją ce wa -
run ki:

1. Od li cza nie ali men tów od po dat ku
obo wią zu je tyl ko i wy łącz nie w mo -
men cie ist nie nia obo wiąz ku ali -
men ta cyj ne go (po sta no wie nie są -
do we) i do ty czy osób po zo sta ją cych
w po kre wień stwie do dru gie go
stop nia, czy li dzie ci, wnu ków, ro -
dzi ców i dziad ków. Nie wszyst kie
ali men ty mu szą być na ło żo ne przez
po sta no wie nie są du. Od li cze niu od
po dat ku ule ga ją tak że ali men ty pła -
co ne do bro wol nie. 

2. Ali men ty wy pła ca ne są oso bie nie -
miesz ka ją cej ra zem z po dat ni kiem
w jed nym gos po dar stwie do mo -
wym – in ny mel du nek. Na przy -
kład, je że li oj ciec ma sta ły mel du -
nek z ro dzi ną w Pol sce i po sia da
rów nież tym cza so wy mel du nek
w Bel gii, to dla urzę du skar bo we go
ozna cza, że jest on w se pa ra cji i mo -
że wy sy łać ali men ty. 

3. Aby od li czyć ali men ty od po dat ku,
mu szą one być wpła ca ne re gu lar -
nie, na le ży rów nież za cho wać po -
twier dze nia do ko na nia wpłat. 

4. Ob ior ca mu si zde kla ro wać kwo tę
otrzy ma nych ali men tów w urzę dzie
skar bo wym. 
W Po lce, ali men ty sta no wią tak
zwa ne przy cho dy z in nych źró deł,
dla te go ali men ty na le ży uj mo wać
w ze zna niu rocz nym PIT. Nie uj -
mu je my jed nak w ze zna niu PIT ali -
men tów, któ re są zwol nio ne z po -
dat ku do cho do we go. 

Od 1 stycz nia 2009 ro ku, wol ne od
po dat ku do cho do we go są:
n ali men ty na rzecz dzie ci, któ re nie

ukoń czy ły 25 ro ku ży cia
n ali men ty na rzecz dzie ci bez wzglę -

du na wiek, któ re zgod nie z od ręb -
ny mi prze pi sa mi otrzy mu ją za si łek
(do da tek) pie lę gna cyj ny lub ren tę
so cjal ną,

n ali men ty na rzecz in nych osób niż
wy mie nio ne wy żej (np. ro dzi ce),
otrzy ma ne na pod sta wie wy ro ku są -
du lub ugo dy są do wej, do wy so ko -
ści nie prze kra cza ją cej mie sięcz nie
700 zł, w in nym wy pad ku, ca łą kwo -
tę od bior ca mu si ująć w ze zna niu
PIT

Waż ne!!! 
Ali men ty, czy li tak zwa ne pie nią dze

na utrzy ma nie to nie jest da ro wiz na!

Je że li ktoś od li cza od po dat ku kwo -
tę ali men ta cyj ną, od bior ca mu si tę sa -
me kwo tę zde kla ro wać w swo im rocz -
nym roz li cze niu po dat ko wym też,
ja ko ali men ty. 

Na le ży pa mię tać, że od li cza nie ali -
men tów od po dat ków do ty czy tyl ko
wpłat re gu lar nych. Wy sy ła nie pie nię -
dzy tyl ko w okre sie roz li cze nio wym,
kie dy po dat nik miał wy so kie do cho dy,
od bie ra ne jest ja ko pró ba zmniej sze -
nie do cho dów, aby w kon sek wen cji
za pła cić mniej po dat ku. Ta kie przy -
pad ko we i nie u mo ty wo wa ne skład ki
nie są upraw nio ne do od li cze nia od
do cho dów. 

Przy skła da niu de kla ra cji po dat ko -
wej, gdy po dat nik chce od li czyć wy sy -
ła ne ali men ty, urząd skar bo wy w Bel -
gii za le ca wy słać ra zem z de kla ra cją
na stę pu ją ce do ku men ty:
n Po twier dze nie do ko na nych wpłat

(hi sto ria prze le wów). 
n Pra wo moc ny wy rok sa do wy, a w osta -

teczności po twier dze nie stop nia po -
kre wień stwa (na przy kład akt uro dze -
nia dziec ka).

n Do cho dy oso by utrzy my wa nej, gdy
ma wię cej niż 18 lat. Je że li po sia -
da my „Za świad cze nie / kra je
UE/EOG”, nie trze ba go tłu ma czyć.
Nato miast zwy kłe za świad cze nie
z urzę du skar bo we go, mu si być
prze tłu ma czo ne.

n Po twier dze nie, że od bior ca zde kla -
ro wał otrzy ma ne ali men ty (chy ba,
że by ły wol ne od opo dat ko wa nia,
np. dzie ci do 25 lat).

n Za świad cze nie z urzę du gmi ny, po -
twier dza ją ce mel du nek oso by utrzy -
my wa nej, (czy li otrzy mu ją cej ali -
men ty) i tłu ma cze nie te go
za świad cze nie przez tłu ma cza przy -
sięg łe go. 

Przy roz li cza niu po dat ko wym
w Bel gii, mo że my w ze zna niu po dat -
ko wym od li czyć wy sła ne do Pol ski ali -
men ty bez do łą cza nia za le ca nych
przez urząd skar bo wych za łącz ni ków.
Za każ dym ra zem, gdy chce my wy -
słać roz li cze nie po dat ko we przez In -
ter net przez stro nę „TAX ON WEB”,
po ja wia się krót kie oświad cze nie,
w któ rym każ dy po dat nik mu si
oświad czyć, że po sia da wszyst kie wy -
ma ga ne po świad cze nia od li czeń od
po dat ku i ma je do dys po zy cji urzę -
du skar bo we go. Bez po twier dze nia te -

Od li cze nie ali men tów 
wy sy ła nych do Pol ski w de kla ra cji 
po dat ko wej w Bel gii.
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go oświad cze nia, de kla ra cja nie mo że
zo stać wy sła na. Jest to swo i sty kre dyt
za u fa nia da ny po dat ni kom przez bel -
gij ski urząd skar bo wy. 

Gdy urząd skar bo wy po pro si o li -
stow ne lub oso bi ste do star cze nie po -
twier dzeń, po dat nik ma obo wią zek
uczy nić to w cią gu mie sią ca. W in -

nym wy pad ku od li cze nie zo sta nie od -
rzu co ne a po dat nik mo że być uka ra -
ny za pró bę oszu stwa. Po twier dze nia
trze ba za cho wać do kon tro li do 7 lat
po ro ku roz li cze nio wym. 

Wię cej in for ma cji moż na uzy skać
w pol skich urzę dach skar bo wych oraz
dzwo niąc pod in fo li nię Kra jo wej Iz by

Po dat ko wej na nu me ry: 
W Pol sce: 0048 22 330 03 30, w Bel -

gii 0257 257 57 lub w naj bliż szym
urzę dzie skar bo wym.

BBaarr  bbaa  rraa  SSaall  wwiinn
kkssiięę  ggoo  wwaa
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Obowiązek rejestracji
zagranicznych pojazdów w Belgii 
od strony praktycznej

Wna szej kan ce la rii czę sto ma -
my do czy nie nia z za gad nie -
niem za re je stro wa nia sa mo -

cho dów, po sia da ją cych za gra nicz ne
nu me ry re je stra cyj ne, któ rych wła -
ści cie le prze by wa ją w Bel gii. Ta kie
au ta są obec nie co raz czę ściej za trzy -
my wa ne, kon tro lo wa ne, a na wet kon -
fi sko wa ne przez bel gij ską po li cję.
W prak ty ce prob lem ten szcze gól nie
do ty czy sa mo cho dów z pol ski mi nu -
me ra mi re je stra cyj ny mi. Kon tro le
i kon fi ska ty na si li ły się od po ło wy
2013 ro ku, na co z pew no ścią ma
wpływ licz ba sa mo cho dów z ob cy mi
re je stra cja mi na bel gij skich dro gach,
po głę bia ją ca się dziu ra w bu dże cie
pań stwa bel gij skie go, a tak że lob by
za kła dów ubez pie czeń w Bel gii, któ -
rych po li sy są du żo droż sze niż ich
od po wied ni ki w Pol sce. Po wyż sze za -
gad nie nie ma istot ne zna cze nie, po -
nie waż moż li we san kcje ta kie jak:
grzyw na, ka ra, do miar po dat ku dro -
go we go, op ła ta za prze stój, ewen tu -
al ne kosz ty są do we oraz kosz ty re pre -
zen ta cji praw nej mo gą z ła two ścią
prze kro czyć kil ka ty się cy eu ro. 

Re gu la cja praw na w Bel gii (prze pi -
sy Roz po rzą dze nia Kró lew skie go
z dnia 20 lip ca 2001 od noś nie re je -
stra cji sa mo cho dów oraz do ty czą ce
ich prze pi sy wy ko naw cze), nie za wsze
jest jed noz nacz na. W za pi sach praw -
nych ist nie je spo ro wy jąt ków, szcze -
gól nie w przy pad ku sa mo cho dów sta -
no wią cych włas ność za gra nicz ne go
przed się bior stwa, a każ dy z nich z re -
gu ły na le ży ba dać ad ca sum. Z przy -
kła dów jed noz nacz nych moż na przy -
to czyć na stę pu ją cą sy tu a cję: oby wa tel
Pol ski prze by wa ją cy w Bel gii na sta -
łe, ma obo wią zek prze re je stro wa nia
sa mo cho du po sia da ją ce go pol skie nu -
me ry re je stra cyj ne, to zna czy za re je -
stro wa nia go w Bel gii, a wy re je stro -
wa nia w Pol sce. Wy móg po by tu
w Bel gii okre śla się na pod sta wie za -
mel do wa nia w bel gij skim re je strze
lud no ści. Oby wa tel pol ski prze by wa -

ją cy w Bel gii po nad 3 mie sią ce i pra -
cu ją cy na umo wie o pra cę na czas nie -
o kre ślo ny, a na wet na umo wie na czas
okre ślo ny lub cza so wych kon trak tach,
ma iden tycz ny obo wią zek jak oso ba,
któ ra prze by wa w Bel gii na sta łe
w sen sie do słow nym. W Bel gii na le -
ży za re je stro wać sa mo chód naj póź -
niej po upły wie 3 mie się cy od za mel -
do wa nia się, przy czym przez
mel du nek czę sto błęd nie ro zu mie się
uzy ska nie bel gij skiej kar ty re zy den ta
(E-Ka art). Tym cza sem mel du nek zo -
sta je za re je stro wa ny w urzę dzie gmi -
ny (ge me en te) naj czę ściej od da ty
zgło sze nia się w ge me en te i uzy ska nia
tam jed ne go z bij la ge, po twier dza ją ce -
go fakt re je stra cji. E ka art jest wy da -
wa na za zwy czaj do pie ro po upły wie
oko ło 3 mie się cy od mo men tu re je -
stra cji w ge me en te. Stąd oso ba za trzy -
ma na ze wzglę du na po sia da nie sa -
mo cho du z za gra nicz ny mi nu me ra mi
re je stra cyj ny mi, in for mu ją ca po li cjan -
ta lub agen ta urzę du cel ne go o tym, że
jest za mel do wa na w Bel gii od po nad
3 mie się cy, na ra żo na jest na po nie sie -
nie od po wie dzial no ści z ty tu łu bra ku
zmia ny nu me rów re je stra cyj nych
swo je go po ja zdu (lub któ re go jest
współ wła ści cie lem), na nu me ry bel -
gij skie. 

Pod su mo wu jąc: oso ba miesz ka ją ca
w Bel gii, za re je stro wa na w re je strze
miesz kań ców dłu żej niż 3 mie sią ce
i pra cu ją ca w Bel gii, zo bo wią za na jest
z pun ktu wi dze nia pra wa bel gij skie go
do prze re je stro wa nia sa mo cho du za -
re je stro wa ne go na nią w Pol sce, z któ -
re go ko rzy sta w Bel gii. Opi sa na sy -
tu a cja jest jed noz nacz na i w ra zie
kon tro li trud no bę dzie udo wod nić, że
sa mo chód i je go wła ści ciel prze by wa -
ją w Bel gii chwi lo wo. 

Od noś nie sa mo cho dów sta no wią -
cych włas ność za gra nicz ne go przed -
się bior stwa, ogól na za sa da jest ta ka,
że sa mo chód po wi nien być za re je stro -
wa ny tam, gdzie jest je go miej sce po -
by tu, gdzie uży wa się go w ce lach biz -

ne so wych. Brak ko niecz no ści re je stra -
cji za gra nicz nych sa mo cho dów fir mo -
wych w Bel gii mo że te o re tycz nie po -
ja wić się w sy tu a cji, gdy sa mo cho dy te
znaj du ją się na te re nie Bel gii nie re -
gu lar nie, w ce lach biz ne so wych uży -
wa ne są w cią gu ro ku tak że w in nych
kra jach, a z sa mo cho dów ko rzy sta ją
je dy nie pra cow ni cy, po sia da ją cy oby -
wa tel stwo kra ju re je stra cji sa mo cho -
du oraz od po wied nie do ku men ty
– mię dzy in ny mi pra wo ja zdy z kra ju
re je stra cji po ja zdu. Brak obo wiąz ku
re je stra cji ta kie go sa mo cho du w Bel -
gii wy ni ka tak że z tym cza so wo ści po -
by tu po ja zdu w Bel gii, z za gra nicz nej
sie dzi by wła ści cie la sa mo cho du, z fak -
tu ko rzy sta nia z sa mo cho du w in nych
kra jach, a tak że z po wo du roz pro sze -
nia cen trum biz ne so we go wła ści cie la
sa mo cho du po mię dzy kil ko ma kra ja -
mi i trud no ścia mi ze wska za niem jed -
ne go do mi nu ją ce go miej sca. 

W ce lu uzy ska nia szcze gó ło wych in -
for ma cji do ty czą cych za gad nie nia re -
je stra cji po ja zdów w Bel gii, a tak że
wszel kich in nych za gad nień praw -
nych zwią za nych z pra wem bel gij skim
lub pol skim, za pra sza my do kan ce la -
rii.

SSyyll  wwiiaa  RRaass  ssoonn  
Do ktor na uk praw nych
Kan ce la ria A-Law Ad vo ca ten
w Antwerpii
Oraz Doradca prawny w Centrum
Pomocy Prawnej i Życiowej 
dla Polonii w Antwerpii

KKoonn  ttaakktt::  
ss..rraass  ssoonn@@aa--llaaww..eeuu
wwwwww..aa--llaaww..eeuu
0033  223322  6688  8888
VVllaa  aamm  ssee  KKaa  aaii  7766
22000000  AAnn  ttwweerr  ppeenn
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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/.

• Kto ma
obowiązek rozliczania się w Belgii? 

• Jakie dochody podlegają opodatkowaniu? 
• Dlaczego płacimy różne kwoty podatku (dochody, sytuacja

rodzinna, odliczenia od podatku,...)? 
• Kto jest rezydentem do celów podatkowych w Belgii? 
• Który kraj ma prawo do opodatkowania emerytury – Polska

czy Belgia? 
• Kiedy można odliczyć środki na utrzymanie/alimenty

wysyłane do Polski?...

Sesję poprowadzą urzędnicy belgijskiego Ministerstwa Finansów

Czwartek 8 maja 2014, godz. 19.15
ACV
Nationalestraat 111
2000 Antwerpia

Po sesji będzie możliwość zadawania indywidualnych pytań.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zapisy do dnia 30 kwietnia 2014
pod nr.tel. 03/222 71 64 lub poprzez e-mail: iwona.cieszynska@acv-csc.be

Sesja będzie tłumaczona na j.polski. 
Udział w sesji jest bezpłatny.

Podatek dochodowy
w Belgii
Sesja informacyjna



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).

% Mam 60 lat. Po znam kil ka osób do „Klu -
bu śmie chu” by ra zem spę dzić kil ka go -
dzin w mie sią cu w ce lu: spot kać się ra -
zem, re lax, kul tu ra sło wa, lunch, wy mia na
ak tu al no ści w atmo s fe rze śmie chu
i uśmie chu. Tel: 0484 85 68 64

% Szu kam mel dun ku w An twer pii lub
w oko li cy. Kon takt: se ba stian.k@li ve.nl

% Chęt nie po mo gę w na u ce ję zy ka ni der -
lan dzkie go w za mian za lek cje przy kom -
pu te rze lub za po moc w lek kiej pra cy do -
mo wej 1 raz w mie sią cu. In fo: 0484 85 68
64

% Wi tam! Szu kam har ce rzy by łych, obec -
nych lub przy szłych:) Ma rzy mi się dru ży -
na har cer ska tu w An twer pii, je że li jest
ktoś kto rów nież tęsk ni za har cer ską przy -
go dą, pisz cie na ma i la: ci ka pa ta2@in te -
ria.pl. Czu waj!

% Po ra dy z za kre su bel gij skie go pra wa so -
cjal ne go mię dzy in ny mi: płat ny ur lop edu -
ka cyj ny oraz cze ki na na u kę, pła ca mi ni -
mal na w da nym sek to rze, ur lop
ma cie rzyń ski, wy cho waw czy oraz ochro -
na przed zwol nie niem, kre dyt cza su z lub
bez mo ty wu, okres prób ny, umo wa o pra -
cę oraz za koń cze nie sto sun ku pra cy, wy -
so kość oraz okres wy pła ty za sił ku dla bez -

ro bot nych, plan ac ti va – dla dłu go trwa le
bez ro bot nych, eme ry tu ra – wli cze nie okre -
su na u ki do lat pra cy, do dat ki ro dzin ne,
za si łek cho ro bo wy i mak sy mal na me dycz -
na fak tu ra. Kon takt te le fo nicz ny: Ja cek
0486-07-00-87

% Po szu ku ję w An twer pii oso by, któ ra do -
brze ro bi ta tu a że. Tel. 0473-31-50-95

% Mam 22 la ta, szu kam pra cy dwa ra zy
w ty god niu i na week endy. Mo gę pra co -
wać ja ko po moc nik bu do wla ny, do roz -
biór ki, na kon te ne ry, czy prze pro wadz ki.
Tel: 0498-62-07-91
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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

Profesjonalne
strzyżenie 

psów 
i kotów.

Antwerpia i okolice
Z DOJAZDEM DO KLIENTA

TEL 049250-7228 graficzne 
ogłoszenia drobne 
już od 10 euro!

KO N TA K T :
antwerpiapopolsku@gmail.com
tel. 0489/823 803 





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
55kwiecień 2014 Antwerpia po polsku    




