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Od Redakcji
W tym roku maj nie poskąpił nam spraw ważnych. I chociaż o gradacji ich ważności każdy decyduje

sam, niemniej jednak polecamy Państwa uwadze informacje na temat kanonizacji Papieża Polaka. Przy
tej niezwykłej okazji nie mogło w naszej gazecie zabraknąć informacji na temat duchowego przewodnika
i mentora naszego papieża. Mowa o prymasie Stefanie Wyszyńskim – niezwykłym człowieku
i wyjątkowym kapłanie.

Zbliżające się wybory w Belgii z pewnością budzą szereg wątpliwości, które miejmy nadzieję, chociaż
w pewnym stopniu zostaną rozwiane po przeczytaniu artykułu „Przewodnik wyborczy”. Do tego tematu
nawiązuje też art. „Belgia przed wyborami”, w którym autorka przybliża sytuację polityczną w tym
kraju. 

W maju mija dziesięć lat od wstąpienia Polski do UE. Artykuł „Gdyby nie Unia to co?”, zachęci do
własnych przemyśleń na ten temat. Jako że większość z nas zamieszkała w Belgii po otwarciu granic,
temat bez wątpienia jest istotny. 

Ale życie toczy się nie tylko wokół spraw poważnych, dlatego – jak zwykle, nie brakuje też szerszej
gamy tematów. Choć zachęcamy do czytania wszystkiego – „od dechy do dechy”, polecamy historię
niezwykłego wojennego bohatera, którego losy opisane zostały w „Kąciku historycznym”. 

Miłej lektury! 
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27kwiet nia 2014 r., w Wa ty -
ka nie od by ła się uro czy -
stość, pod czas któ rej pa pież

Jan Pa weł II oraz pa pież Jan XXIII zo -
sta li ogło sze ni świę ty mi koś cio ła ka -
to lic kie go. 

Be a ty fi ka cja a ka no ni za cja 
Be a ty fi ka cja róż ni się od ka no ni za -

cji tym, że jest ko niecz nym eta pem
na dro dze do ka no ni za cji i nie na ka -
zu je, lecz ze zwa la na kult lo kal ny, np.
w kra ju, die ce zji lub in nej wspól no -
cie oraz jest otwar ta na ewen tu al ną
ka no ni za cję Słu gi Bo że go. Nato miast
ka no ni za cja jest for mą uzna nia przez
wła dze Koś cio ła świę to ści Słu gi Bo -
że go, któ ry zo sta je wpi sa ny do ka ta -
lo gu świę tych i któ re mu pa pież na -
ka zu je od da wać kult pu blicz ny
w ca łym Koś cie le. „Do ka no ni za cji wy -

ma ga się jed ne go cu du uzy ska ne go
za wsta wien nic twem bło go sła wio ne -
go po je go be a ty fi ka cji i za twier dzo ne -
go z prze pi sa mi pra wa”. 

Cu dow ne uzdro wie nie 
5 lip ca 2013 r. zo stał wy da ny de kret

do ty czą cy cu du za wsta wien nic twem
bł. Ja na Pa wła II, któ ry zo stał be a ty fi -
ko wa ny w ro ku 2010. Jak po in for mo -
wał ks. Fe de ri co Lom bar di, mia ło miej -
sce nie wyt łu ma czal ne z me dycz ne go
pun ktu wi dze nia uzdro wie nie Ko sta -
ry kan ki Flo ri beth Mo ry Diaz, któ ra
cier pia ła na nie o pe ra cyj ne go tęt nia ka
mó zgu. Cho ra ko bie ta, pod czas kie dy
oglą da ła be a ty fi ka cję pa pie ża Po la ka,
za czę ła się do nie go mo dlić i wkrót ce
do zna ła cu dow ne go uzdro wie nia. Nie
by ła ona je dy ną oso bą, któ ra otrzy ma -
ła dar uzdro wie nia od Ja na Pa wła II. 

Prze bieg uro czy sto ści 
Pre fek tu ra Do mu Pa pie skie go po -

da ła wcześ niej do wia do mo ści, że te -
go dnia nie bę dą obo wią zy wa ły żad ne
wej ściów ki. Do Rzy mu przy je cha ły
rze sze lu dzi pra gną cych uczest ni czyć
w ka no ni za cji oraz nie mal sto ofi cjal -
nych de le ga cji pań stwo wych z wie lu
kra jów w tym oczy wi ście z Pol ski.
W de le ga cji z oj czyz ny Ja na Pa wła II
by li m.in. pre zy dent Bro ni sław Ko -
mo row ski i pre mier Do nald Tusk.
Przy by li i ta cy, któ rzy chcie li wy ra -
zić swój sza cu nek dla obu pa pie ży,
nie za leż nie od włas nych prze ko nań.
W Wa ty ka nie i Rzy mie w uro czy sto -
ściach bra ło udział 800 tys. lu dzi.
Obec ny był Be ne dykt XVI. O godz.
5:30 ra no moż na by ło wcho dzić na
plac św. Pio tra, któ ry w cią gu kil ku
go dzin zo stał za peł nio ny. 

O godz. 10:00 w Ba zy li ce św. Pio tra
roz po czę ła się ce re mo nia. Pre fekt
Kon gre ga cji Spraw Ka no ni za cyj nych
oraz po stu la to rzy pro ce sów, zwró ci li
do pa pie ża Fran cisz ka się z proś bą
o wpro wa dze nie w po czet świę tych
Ja na XXIII i Ja na Pa wła II. Po chwi -
li, o godz. 10:15 pa pież Fran ci szek
wy po wie dział sło wa: 

„Na chwa łę Trój cy Prze naj święt szej,
dla wy wyż sze nia ka to lic kiej wia ry
i wzro stu chrze ści jań skie go ży cia, na
mo cy wła dzy na sze go Pa na Je zu sa
Chry stu sa, świę tych Apo sto łów Pio tra
i Pa wła, a tak że Na szej, po uprzed nim
doj rza łym na my śle, po licz nych proś -
bach o po moc Bo żą i po wy słu cha niu
opi nii na szych Bra ci w bi skup stwie
orze ka my i ogła sza my świę ty mi bło -
go sła wio nych Ja na XXIII i Ja na Pa wła
II i wpi su je my ich w po czet świę tych
i po le ca my, aby w ca łym Koś cie le by li
oni czcze ni z od da niem po śród świę -
tych. W imię Oj ca i Sy na i Du cha Świę -
te go”. 

Na pla cu św. Pio tra roz leg ły się grom -
kie bra wa. Po tem przy nie sio no re lik -
wie obu ka no ni zo wa nych świę tych. Pa -
pież Fran ci szek wy gło sił ho mi lię,
w któ rej po wie dział m.in., że no wi świę -
ci by li pa pie ża mi XX wie ku, po zna li je -
go tra ge die, ale nie by li ni mi przy tło -
cze ni. Sil niej szy był Bóg i ich wia ra.
Za u wa żył też, że „Jan Pa weł II był pa pie -
żem ro dzin”, oraz „Jan XXIII to pa pież
po słu szeń stwa Du cho wi Świę te mu”. 

Wie le po wie dzia no
Na te mat Ja na Pa wła II wy po wie -

dzia no wie le słów przed i po Je go ka -
no ni za cji. Oto kil ka z nich: 
n „Jan Pa weł II był waż ny i jest waż -

ny w dal szym cią gu dla ca łej Pol -
ski” – Bro ni sław Ko mo row ski. 

Jan Paweł II kanonizowany
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n To by ła ka no ni za cja „dwóch od waż nych orę dow ni ków
po ko ju” oraz „dwóch lu dzi od waż nych w gło sze niu mi -
ło sier dzia Bo że go”. – Wło ska pra sa. 

n „Jan XXIII i Jan Pa weł II współ pra co wa li z Du chem
Świę tym, aby od no wić i do sto so wać Koś ciół do je go
pier wot ne go ob ra zu, któ ry na da li mu świę ci w cią gu
wie ków”. – Pa pież Fran ci szek. 

n „Każ de po ko le nie mó wi pa pie żem swo jej mło do ści. To by -
ło świę to tak sa mo na ro do wej toż sa mo ści Po la ków jak
i ma łej oj czyz ny ber ga meń skiej. – „Il Cor rie re del la se -
ra”.

n „Na pla cu św. Pio tra obec ni by li Bra zy lij czy cy, Fran cu -
zi, Ukra iń cy, Chor wa ci, Ame ry ka nie, Ka na dyj czy cy.
(Mię dzy in ny mi – przyp. aut.) – Wszy scy obok sie bie na
je den dzień. A zwłasz cza Po la cy. Bar dzo du żo Po la ków,
któ rzy na ten Wiel ki Dzień przy by li każ dym moż li wym
środ kiem lo ko mo cji, na wet na ro we rze, by cie szyć się
świę tym Ja nem Pa włem II. Dla nich jest nie mal oj cem
na ro du, rów nym tym, któ rzy spo czy wa ją na Wa we lu.
– Dzien ni kar ka Fran ca Gian sol da ti. 

MMii  cchhaałł  NNoo  wwaacc  kkii  
ZZddjjęęcciiaa::  OOjjcciieecc  FFrraanncciisszzeekk  CCzzaarrnnoowwsskkii,,  WWaattyykkaann
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Już od 30 kwiet nia w Le u ven od by -
wa ła się w Le u ven Eu ro pej ska
Ma jów ka Po lo nij na z oka zji 

10-tej rocz ni cy przy stą pie nia Pol ski do
Unii Eu ro pej skiej. Im pre zę zor ga ni zo -
wa ły wspól nie: Por tal Wi zy tow ka.be
oraz Cen trum Po lo nii Le u ven Da ska -
lia. Współ pra ca dwóch or ga ni za cji
prze bieg ła nie sa mo wi cie spraw nie, co
spra wi ło, że aż 4-dnio wy cykl im prez
oka zał się suk ce sem i za padł w pa mię -
ci za rów no Po la ków, ale rów nież Bel -
gów, któ rzy chęt nie od wie dza li wszyst -
kie miej sca im prez.

Pun ktem kul mi na cyj nym cy klu by -
ło 3-cio ma jo we wy da rze nie na pla cu
La de u ze ple in w Le u ven. Od go dzi ny
14-tej moż na by ło od wie dzić sto i ska
firm pre zen tu ją cych swo je to wa ry
i usłu gi, skosz to wać pol skich spe cja -
łów pro sto z gril la, a tak że go łąb ków,
bi go su, pie ro gów, ciast, wa ty cu kro -
wej oraz lo dów. Nie za bra kło pol skie -
go pi wa, mro wisk i sę ka czy uwiel bia -
nych przez wszyst kich Po la ków

po cho dzą cych z pół noc no-wschod niej
czę ści Pol ski.

Im pre zę pro wa dzo no w dwóch ję zy -
kach – ni der lan dzkim i pol skim, co
mia ło na ce lu uka za nie bel gij skiej spo -
łecz no ści otwar to ści or ga ni za to rów
wy da rze nia na współ pra cę nio są cą ko -
rzy ści dla obyd wu na cji.

Po krót kim po wi ta niu, człon ko wie
zes po łu Se pa graf przy go to wa li atrak -
cję dla naj młod szych uczest ni ków im -
pre zy. Mu zy cy za pro si li wszyst kie chęt -
ne dzie ci na sce nę i za pre zen to wa li jak
dzia ła ją in stru men ty mu zycz ne. Dzie -
ci do wie dzia ły się m.in. o tym, po co gi -
ta ra ma stru ny, po co jej skrzy nia re -
zo nan so wa, jak ude rzać w per ku sję
i czym się róż ni gi ta ra elek trycz na od
aku stycz nej. Ar ty ści poz wo li li od waż -
niej szym dzie ciom po pró bo wać swo -
ich sił na pro fe sjo nal nych in stru men -
tach. Dzie cia ki ze szły ze sce ny peł ne
no wych wra żeń.

Ko lej nym pun ktem pro gra mu był
wy stęp zes po łu Let’s Dan ce z An twer -

pii. Tej gru py nie trze ba ni ko mu przed -
sta wiać. Zes pół zna ny ca łej Po lo nii
w Bel gii za pre zen to wał se rię tań ców
gru po wych po łą czo nych z wy stę pa mi
so lo wy mi. Wy stę po wa li za rów no 4-lat -
ko wie jak i 14-lat ko wie. Za pre zen to -
wa no tań ce fol klo ry stycz ne, ale rów -
nież współ czes ne. Braw pu blicz no ści
nie by ło koń ca.

Po ma lu chach i mło dzie ży z An twer -
pii, sce nę opa no wa ła gru pa KST Bia ło-
Czer wo ni. W swo im ener gicz nym wy -
stę pie za pre zen to wa li wszyst ko, co
naj mod niej sze we współ czes nym tań -
cu. Pod czas ca łe go wy stę pu, na ich
twa rzach wi dać by ło ener gię i za pał.
Dziew czy ny i chło pa ki po rwa li ser ca
pu blicz no ści tak, że na wet naj wię kszy
„sztyw nia cha” po ru szył choć raz pal -
cem w bu cie w rytm mu zy ki i tań ca
pre zen to wa ne go przez KST! Au ten tycz -
nie – ener gia wprost pro mie nio wa ła
ze sce ny.

Po po ka zach ta necz nych przy szedł
czas na ener ge ty zu ją cy wszyst kich
wspól ny tre ning ZUM BA. Po kaz pro -
wa dzo ny przez uwiel bia ną przez wie le
osób, pro fe sjo nal ną in struk tor kę Zum -
ba Ma gda le nę Mo zga wa ro ze ner ge ty -
zo wał wie le osób na pla cu. Kil ku dzie -
się ciu śmiał ków do łą czy ło w trak cie
pier wsze go utwo ru do gru py
sportsme nek zgro ma dzo nych przed
sce ną. Do łą cza li mło dzi i nie co star si.
Panie i pa no wie. Dla wie lu ze świe żych
adep tek Zum by wy so kie ob ca sy nie by -
ły prze szko dą, aby tań czyć na bru ku
ryn ku La de u ze. Na twa rzach wszyst -
kich wi dać by ło uśmiech, któ re go nie
za kłó ci ły ani za dysz ka, ani ból spo wo -
do wa ny nie spo dzie wa nym wy sił kiem.
Wszy scy na gro dzi li wy stęp Ma gdy
grom ki mi bra wa mi!

No wo ścią pod czas po lo nij nych ma jó -
wek w Bel gii oka zał się być po kaz mo -

Eu ro pej ska Ma jów ka Po lo nij na
w Leuven
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dy. Pol ska sty list ka An na Kuc za pre -
zen to wa ła swo ją let nią ko lek cję, do -
stęp ną od nie daw na w jej bu ti ku. Pol -
skie mo del ki przed sta wi ły kre a cje,
stro je i ubio ry na każ dą oka zję dla pań
w wie ku od 16 do 106 lat. Nie za bra -
kło też fi ne zyj nych ma ki ja ży i fry zur.
Nie spo sób opi sać sło wa mi wra że nia,
ja kie spra wi ła na wi dow ni współ pra ca
wszyst kich pań. W tam tej chwi li na -
szej Eu ro pej skiej Ma jów ki Po lo nij nej,
nie je den pan z wi dow ni roz ko ja rzył się
i z trud nym do ukry cia gry ma sem otę -
pie nia na twa rzy wy pa try wał w głę bi
wy bie gu ko lej nych mo de lek.

Po po ka zie mo dy na pod ium wkro -
czy li człon ko wie bruk sel skiej gru py
Se pa graf. Pa no wie wraz z Ka sią, na co
dzień pra cow ni cy in sty tu cji eu ro pej -
skich, przy pom nie li Po la kom, a za pre -
zen to wa li Bel gom co ve ry naj wię kszych
hi tów pol skie go roc ka. Po kil ku pierw -
szych akor dach od pły nę liś my wspom -
nie nia mi do la t 80-tych i 90-tych.
Wszy scy Bel go wie na pot ka ni przez nas
po wy stę pie Se pa graf przy zna wa li jed -
nog łoś nie, że to na praw dę do bra mu -
zy ka w świet nym wy ko na niu. Bra wo
Se pa graf!

Na stęp nie przy szedł czas na prze -
mó wie nia – w pier wszej ko lej no ści głos
za brał przed sta wi ciel Ra dy Mia sta Le -
u ven, gra tu lu jąc wszyst kim Po la kom,
po pier wsze wy bo ru do ko na ne go 10-lat

te mu, a po wtó re spo so bu i fak tu wy -
ko rzy sta nia szans pły ną cych z prze -
mian osta t nich 10 lat obec no ści w UE.

Se sję ofi cjal nych prze mó wień zam -
knął Kon sul Ge ne ral ny Am ba sa dy RP
w Bel gii Pan Piotr Ada miuk, któ ry
przy pom niał, że 3-go ma ja Po la cy świę -
tu ją rocz ni cę uchwa le nia Kon sty tu cji 
3 Ma ja, któ ra ja ko pier wsza w Eu ro pie,
a dru ga na świe cie by ła fun da men tem
do bu do wa nia no wo czes ne go jak na
tam te cza sy ustro ju po li tycz ne go w na -
szej oj czyź nie.

Mo wa Kon su la by ła osta t nim wy stą -
pie niem po prze dza ją cym ocze ki wa ny
przez wszyst kich wy stęp zes po łu ZA -
KO PO WER. Pa no wie roz po czę li wy -
stęp kil ku mi nu to wym in tro do utwo -
ru Anioł. Na stęp nie za gra li Low ju.
Zes pół za sko czył pu blicz ność swo ją
aran ża cją Ob ła wy Mar ka Kacz mar skie -
go. Ten zna ko mi ty utwór to sztan dar
pol skiej So li darno ści. Zes pół za grał też
Kac, po któ rym przy szła po ra na hit
– Bo so! W tym mo men cie eu fo ria zgro -
ma dzo nej pu blicz no ści się gnę ła ze ni tu.
Usta wszyst kich raz za ra zem ukła da -
ły się do zna nych słów: I do pie ro gdy,
za wo ła Bóg to po że gnam wszyst kie te
rze czy i znów: Pój dę bo so, pój dę bo so,
Pój dę bo so, pój dę bo so! W mię dzy cza -
sie go ście zgro ma dze ni w spe cjal nej
stre fie VIP roz tań czy li się w rytm gra -
nych me lo dii.

Po za koń cze niu kon cer tu pu blicz -
ność nie poz wo li ła odejść Se ba stia no -
wi Kar pie lo wi-Bu łec ce i ko le gom zbyt
da le ko al bo wiem grom ki mi okrzy ka -
mi POL SKA PO WER – ZA KO PO WER
uda ło im się na mó wić zes pół do bi su.
Wte dy znów usły sze liś my uwiel bia ne
przez wszyst kich Bo so.

Po za koń cze niu wy stę pu zes pół na -
gro dzo no grom ki mi bra wa mi, a Se ba -
stian wraz z po zo sta ły mi człon ka mi
zes po łu przez pra wie go dzi nę pod pi -
sy wał fan kom pły ty i pla ka ty Eu ro pej -
skiej Ma jów ki Po lo nij nej. Z dzien ni -
kar skie go obo wiąz ku na le ży
wspom nieć, że po za fan ka mi Se ba stian
oka zał się być ob le ga ny rów nież przez
fa nów płci mę skiej – ewi den tnie gó ral -
ska mu zy ka po ry wa wszyst kie ser ca!

Na za koń cze nie im pre zy, aby pod -
trzy mać eu fo rię i szam pań ski na strój
go ści VIP, or ga ni za to rzy zor ga ni zo wa -
li af ter par ty z człon ka mi zes po łu Za -
ko po wer, któ rzy wspól nie ba wi li się
do wczes nych go dzin po ran nych.

wwiizzyyttoowwkkaa..bbee
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Więcej ciekawych artykułów
znajdziecie Państwo na portalu



An twer pskie ZOO, to je den z naj -
star szych te go ty pu obiek tów na
świe cie, ści śle zwią za ny z hi sto -

rią mia sta. Oto dru ga część je go hi sto -
rii. 

Woj ny świa to we
Na po cząt ku sierp nia 1914 ro ku, kie -

dy woj ska nie miec kie za a ta ko wa ły Bel -
gię i roz po czę ły się bom bar do wa nia An -
twer pii, dy rek cja ogro du zo o lo gicz ne go
mu sia ła pod jąć kil ka bar dzo istot nych
de cy zji do ty czą cych dal sze go lo su zwie -
rząt. Roz pa try wa no wszyst kie as pek -
ty pod ką tem re al ne go nie bez pie czeń -
stwa dla lu dzi i zwie rząt. Bra no pod
uwa gę moż li wość opusz cze nia ogro du
przez dra pież ne zwie rzę ta, co stwa rza -
ło du że za gro że nie dla miesz kań ców
mia sta. Ko lej nym prob le mem by ło
ewen tu al ne za gar nię cie zwie rząt przez
Niem ców, trze ba by ło tak że za po biec
sy tu a cji, w wy ni ku któ rej ran ne pod -
czas bom bar do wa nia zwie rzę ta mog ły -
by zgi nąć w po ża rze, wy krwa wić się
czy też umrzeć z gło du. Bio rąc to pod
uwa gę, dy rek cja ogro du pod ję ła de cy -
zję o za bi ciu czę ści zwie rząt. Za strze lo -
no mię dzy in ny mi lwy, pan te ry, ja gu -
a ry, ty gry sy, wil ki i ja do wi te wę że. 

Po ka pi tu la cji An twer pii i przez ca ły
okres oku pa cji nie miec kiej, ZOO by ło

otwar te, cho ciaż w wy ni ku bom bar do -
wań znacz na część bu dyn ków zo sta ła
cał ko wi cie znisz czo na. Z po wo du bra -
ku żyw no ści, dy rek cja ZOO wy da ła za -
rzą dze nie w myśl któ re go mniej sze
i bar dziej po spo li te ga tun ki zwie rząt
i pta ków sta ły się po kar mem dla tych
cen niej szych. W związ ku z tym li czeb -
ny stan an twer pskie go ogro du zmniej -
szył się pra wie o 80 pro cent w sto sun -
ku do ilo ści sprzed woj ny. 

Po wy zwo le niu na tych miast przy stą -
pio no do od bu do wy ZOO. Za in we sto -
wa no ogrom ne środ ki fi nan so we po -
cho dzą ce z kre dy tów, do cho dów
z im prez, da ro wizn od firm i osób pry -
wat nych, a tak że ze zbió rek pu blicz -
nych. W imię so li dar no ści, kil ka na ście
ogro dów zo o lo gicz nych z ca łe go świa -
ta ofia ro wa ło an twer pskie mu ZOO licz -
ne ga tun ki zwie rząt. Do 1921 ro ku za -
koń czo no od bu do wę i prze bu do wę
ogro du, a ilość miesz kań ców ZOO prze -
kro czy ła li czeb nie stan sprzed woj ny. 

W dru gim ro ku to czą cej się II woj ny
świa to wej (1940 r.), nie miec kie woj ska
wkro czy ły do Bel gii. W ZOO po wtó rzy -
ła się sy tu a cja, ja ka mia ła miej sce
w trak cie woj ny po przed niej. Wie le
zwie rząt za strze lo no, a spo ra część za -
marz ła na śmierć pod czas mroź nej zi -
my. Ogród zo o lo gicz ny w znacz nej czę -

ści uległ znisz cze niu. Uda ło się ura to -
wać oko ło 40 pro cent zwie rząt. 

Dal sza hi sto ria 
W 1945 ro ku roz po czę ła się ko lej na

od bu do wa i prze bu do wa ZOO. Sie dem
lat póź niej znacz na część bu dyn ków na
te re nie ogro du zo sta ła od re sta u ro wa -
na. Przy by wa ło zwie rząt, eks po zy cje
sta wa ły się co raz cie ka wsze i do an -
twer pskie go ogro du za wi ta ły ko lej ne
eg zo tycz ne zwie rzę ta. Nie bez zna cze -
nia by ło tu po ło że nie An twer pii i do -
stęp do por tu. 

Od cza sów po wsta nia ogro du do
chwi li obec nej, po wsta ło na je go te re -
nie wie le bu dyn ków, z któ rych spo ro
zo sta ło skwa li fi ko wa nych ja ko za byt -
ki. Nie któ re z nich do dnia dzi siej sze -
go za chwy ca ją zwie dza ją cych. Jed nym
z naj bar dziej zna nych obiek tów an twer -
pskie go ZOO jest „Świą ty nia Egip ska”
zbu do wa na w 1856 ro ku, wzo ro wa na
na lon dyń skim Cry stal Pa la ce. Umiesz -
czo ne na bu dyn ku hie ro gli fy sym bo li -
zu ją zwią zek mię dzy Kró lew skim To -
wa rzy stwem Zo o lo gicz nym a mia stem
An twer pią. Rów nie za byt ko wy jest bu -
dy nek an ty lop w sty lu Ma u rów z 1856
ro ku. Z oka zji 125 rocz ni cy po wsta nia
an twer pskie go ZOO (w ro ku 1968), wy -
bu do wa no kom pleks ju bi le u szo wy.
Obec nie w je go skład wcho dzi pa wi lon
noc ny o na zwie Noc tu ra ma, Aqu a fo -
rum bę dą ce ba se nem ucha tek, klat ki
pta ków dra pież nych, eks po zy cja niedź -
wie dzi an dyj skich i ostro no sów ru dych.
Po le wej stro nie od wej ścia do ZOO
znaj du je się mo nu men tal ny gmach,
w któ rym mie ści się mię dzy in ny mi
cen trum kon gre so we i sa la kon cer to -
wa. Co cie ka we, w tych bu dyn kach
w ro ku 1920 roz gry wa ne by ły za wo dy
w za pa sach i w bok sie w ra mach Let -
nich Igrzysk Olim pij skich, któ re mia -
ły miej sce w An twer pii. 

W 2007 ro ku Kró lew skie To wa rzy -
stwo Zo o lo gicz ne w An twer pii, w ce lu
po wię ksze nia te re nu ogro du, za ku pi -
ło 31 są sia du ją cych z ogro dem do mów
po ło żo nych przy uli cy Om me -
ganckstra at. Zo stał ogło szo ny kon kurs
ar chi tek to nicz ny na za bu do wę tych te -
re nów, do któ re go przy stą pi ło oko ło
100 kra jo wych i za gra nicz nych pra -
cow ni ar chi tek to nicz nych. Kon kurs
wy gra li ar chi tek ci z Gent – Pa ul Rob -
brecht i Hil de Da em i to oni sta li się
od po wie dzial ni za ur ba ni za cję no wych
te re nów. Sta re bu dyn ki zo sta ły wy bu -

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 II
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rzo ne i w ich miej sce po wsta ły no we
eks po zy cje. 

Obec nie, te ren an twer pskie go ogro -
du zo o lo gicz ne go zaj mu je 10 hek ta rów
tak ści śle zroś nię tych z mia stem, jak by
sta no wi ły nie o dłącz ną je go część. Na
za gos po da ro wa nie cze ka jesz cze 1,5 ha.
Po wsta nie tu ko lej na część kom plek -
su af ry kań skie go prze zna czo na prze -
de wszyst kim dla ba wo łów. Ich no we
te ry to rium przy kry te bę dzie siat ką,
a oprócz af ry kań skich ba wo łów za -
miesz ka w nim po nad 150 sztuk róż -
nych af ry kań skich pta ków. Ca ły kom -
pleks bę dzie miał od 7 do 15 me trów
wy so ko ści, po nad 8 ty się cy me trów
kwa dra to wych po wierz chni, a zwie rzę -
ta bę dzie moż na oglą dać z wy so ko ści
trzech po zio mów. Po wsta nie rów nież
no wa re stau racja, po wię kszo ny zo sta -
nie wy bieg dla ży raf, któ rym to wa rzy -

szyć bę dą ze bry. No we obiek ty po kry -
wać się bę dą z gra ni cą ogro du zo o lo -
gicz ne go. In we sty cja ma zo stać od da -
na do użyt ku naj póź niej w 2015 ro ku,
a jej koszt to oko ło 30 mi lio nów eu ro. 

W an twer pskim ZOO za miesz ku je
obec nie oko ło 5 ty się cy zwie rząt z 950
ga tun ków po cho dzą cych z ca łe go świa -
ta. Każ de go ro ku, wszyst kie zwie rzę ta
spo ży wa ją w su mie 41 ton ryb, 52 to -
ny mię sa, 37 ton ja błek, 36 ton mar -
che wek, 128 ton sia na, 4000 li trów
mle ka, 23 000 ja jek i 10 000 bo chen -
ków chle ba. 

Od 1983 ro ku, an twer pskie ZOO na
mo cy kró lew skie go de kre tu jest obiek -
tem chro nio nym, co dla dy rek cji i jak
i miesz kań ców ogro du ozna cza rów -
nież do dat ko we fun du sze na utrzy ma -
nie bu dyn ków, te re nów zie lo nych
i zwie rząt. W 2007 ro ku otrzy ma ło na -

gro dę naj lep sze go ZOO XIX wie ku na
świe cie. 

Na świa to wej ma pie ogro dów zo o lo -
gicz nych, an twer pskie ZOO jest miej -
scem szcze gól nym, po nie waż od wie lu
lat pro wa dzo ny jest tam pro gram ra -
to wa nia za gro żo nych ga tun ków ta kich
jak oka pi, paw kon gij ski, bo no bo,
szym pans kar ło wa ty czy wy dra. Przez
la ta do flan dryj skie go ogro du tra fia ły
nie zwy kle rzad kie i cen ne oka zy z re jo -
nu cen tral nej Af ry ki. Dzia ło się tak na
sku tek po ło że nia ogro du w por to wym
mie ście, jak i po sia da nia przez Bel gię
te re nów dzi siej sze go Kon go ja ko ko lo -
nii. Przez dzie siąt ki lat ko lek cja zwie -
rząt w an twer pskim ZOO na le ża ła do
naj bo gat szych i naj cen niej szych w Eu -
ro pie.

Do sko na łym przy kła dem jest oka pi,
któ re ży je w An twer pii już od 1918 ro -
ku i był to pierw szy na świe cie przy pa -
dek ist nie nia te go ga tun ku w ogro dzie
zo o lo gicz nym. Sa mi ca, któ ra przy by ła
z Kon ga, na zwa na zo sta ła Bu ta, ale nie -
ste ty ży ła do syć krót ko. To właś nie
w An twer pii mia ło miej sce pier wsze
roz mno że nie te go ga tun ku w ZOO,
w su mie w tym ogro dzie przy szło na
świat 50 mło dych oka pi – naj wię cej ze
wszyst kich ZOO na świe cie. Oprócz
oka pi, w ogro dzie moż na by ło oglą dać
ta kie uni kalne oka zy jak: mał po że ry,
ma na ty af ry kań skie, wil ki tas mań skie
czy sło nie mor skie. Rów nież obec nie
za miesz ku je w nim spo ro cen nych ga -
tun ków zwie rząt z te re nu cen tral nej
Af ry ki, rzad ko spo ty ka ne w in nych eu -
ro pej skich ogro dach zo o lo gicz nych, na
przy kład duj ke ry mo dre czy go ry le
wschod nie. An twer pski ogród zo o lo -
gicz ny mo że tak że po szczy cić się ko -
lek cją naj mniej szych na świe cie ga tun -
ków pta ków. 

Ce chą cha rak te ry stycz ną an twer -
pskie go ogro du jest zlo ka li zo wa nie wię -
kszo ści bu dyn ków na je go ob rze żach,
dzię ki cze mu w cen tral nej czę ści ogro -
du uda ło się wy gos po da ro wać spo ro
te re nów par ko wych. Ro ślin ność jest
tak nie zwy kle za dba na, że moż na od -
nieść wra że nie, iż znaj du je my się w nie -
zwy kłym ogro dzie bo ta nicz nym, a nie
zo o lo gicz nym. 

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa  
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Unia Eu ro pej ska jest wspól no tą
kra jów na sze go kon ty nen tu. Za -
po cząt ko wa na zo sta ła w 1951

ro ku przez sześć państw: Bel gię, Ho -
lan dię, Luk sem burg, Fran cję, Niem cy
i Wło chy. Obec nie w jej skład wcho dzi
28 kra jów z nie daw no do łą czo ną Chor -
wa cją. 

Pol ska sta ra ła się o człon ko stwo
w eu ro pej skiej wspól no cie aż 14 lat.
Pier wsze ne go cja cje pod jął nie ko mu -
ni stycz ny rząd pre mie ra Ta de u sza
Ma zo wiec kie go, do koń czy ła je eki pa
pre mie ra Lesz ka Mil le ra w 2002 r.
Rok póź niej, Pol ska pod pi sa ła w Ate -
nach trak tat ak ce syj ny, któ ry sta no -
wił pod sta wę praw ną przy stą pie nia
na sze go kra ju do Wspól no ty, co na -
stą pi ło 1 ma ja 2004 r. 

Od te go mo men tu cza sa mi pa da py -
ta nie: czy do brze, że tak się sta ło?
Zwo len ni cy uwa ża ją, że nic lep sze go
(po mi mo wie lu or ga ni za cyj nych i biu -
ro kra tycz nych nie do cią gnięć) nie
mog ło się nam przy tra fić. Prze ciw ni -
cy opo nu ją, że z chwi lą wej ścia na sze -
go kra ju do Wspól no ty, Pol ska stra ci -
ła su we ren ność. Są i ta cy, któ rzy nie
ma ją zda nia. Po dzie się ciu la tach na -
sze go człon ko stwa obie stro ny da lej
bro nią swo ich ra cji. Nie da się jed nak
ukryć, że UE da ła nam wie le. 

Da ta 1 ma ja 2004 ro ku na sta łe wpi -
sa ła się do ka len da rza na szej hi sto -
rii. Te go dnia Po la cy obu dzi li się już
w zjed no czo nej Eu ro pie. Po mi mo wy -
gra ne go re fe ren dum, wesz liś my do
Unii z mie sza ny mi uczu cia mi. Pra wie
30 pro cent z gło su ją cych by ło prze -
ciw nych wej ściu do Wspól no ty. Co
czwar ty Po lak uwa żał wów czas, że
człon ko stwo w Unii nie bę dzie ani do -
bre, ani złe, a tyl ko 7 pro cent są dzi ło,
że Pol ska jest do brze przy go to wa na
i wy wią że się z na ło żo nych przez UE
zo bo wią zań. Wiel kim orę dow ni kiem
wej ścia na sze go kra ju do Unii był pa -
pież Jan Pa weł II, któ ry oka zał swo im
ro da kom wiel kie po li tycz ne i mo ral ne
wspar cie.

Pol ska z ma ja 2004 ro ku, to zu peł -
nie in ny kraj niż ten, któ ry zna my
obec nie. Wpraw dzie przy stę pu jąc do
Unii mu sie liś my speł nić sze reg wa -
run ków gos po dar czych i eko no micz -
nych, jed nak w tam tym cza sie ja wi -
liś my się resz cie Eu ro py ja ko pań stwo
z ogrom ny mi prob le ma mi gos po dar -
czy mi, a nasz po ziom ży cia da le ce od -
bie gał od eu ro pej skich stan dar dów.
Pier wsze mie sią ce po ak ce sji z pew no -
ścią roz cza ro wa ły tych z nas, któ rzy
w mo men cie wej ścia Pol ski do UE
ocze ki wa li cu dów: kil ka krot nie wię -
kszych za rob ków, na tych mia sto we go

wzro stu gos po dar cze go czy szyb kiej
po pra wy sta nu fi nan sów pu blicz nych.
Nie ste ty, wie le z tych po boż nych ży -
czeń dłu go po zo sta wa ło w sfe rze 
ma rzeń, a czas nie był na szym sprzy -
mie rzeń cem. Człon ko stwo w Unii Eu -
ro pej skiej na rzu ci ło nam pra wa
i ogra ni cze nia, do któ rych mu sie liś my
się do sto so wać nie tyl ko my, ja ko oby -
wa te le, ale prze de wszyst kim na sze
pań stwo. Wpraw dzie nie któ re prze pi -
sy obo wią zu ją ce we Wspól no cie na -
da ją się do księ gi Re kor dów Gu in ne -
sa, ja ko praw ne bub le i ab sur dy, ale
coś za coś. Nie ma ró ży bez kol ców.

Przez dzie sięć osta t nich lat sy tu a cja
na sze go kra ju zmie ni ła się dia me tral -
nie. Unia da ła nam po czu cie sta bil no -
ści i spo ko ju. Czu je my się pew niej i je -
steś my sil niej si cho ciaż by dla te go, że
nie je steś my sa mi. Zwią za ni so ju szem
nie tyl ko gos po dar czym, po li tycz nym
i spo łecz nym, ale rów nież mi li tar nym,
prze ży wa my obec nie dłu gi okres po -
ko ju, wol ni od wszel kich wo jen nych
agre sji. Po dzie się ciu la tach obec no -
ści w UE, nie je steś my pro win cjo nal -
nym, zmar gi na li zo wa nym eu ro pej -
skim kra jem, ale pań stwem, któ re
w wie lu dzie dzi nach ma coś do po wie -
dze nia. W ja kim sty lu eu ro pej ską po -
li ty kę upra wia ją wy bra ni przez nas
eu ro par la men ta rzy ści, to już zu peł -
nie in na spra wa. Fak tem jed nak jest,
że le piej być sły szal nym w sil nej gru -
pie. Nikt z nas nie mo że pod wa żyć
fak tu, że Unia Eu ro pej ska jest waż -
nym gra czem na mię dzy na ro do wej
are nie, gra czem, z któ rym trze ba się
li czyć. A my Po la cy ma my moż li wość
wy wie ra nia re al ne go wpły wu na
kształ to wa nie po li ty ki ze wnętrz nej
i we wnętrz nej Wspól no ty. 

Na sza obec ność w Unii Eu ro pej -
skiej, to prze de wszyst kim sze reg ko -
rzy ści. Wej ście do stre fy Schen gen
umoż li wi ło mi lio nom z nas swo bod -
ne po ru sza nie się po wię kszo ści eu -
ro pej skich kra jów. Znik nę ły gra ni ce,
wi zy, kon tro le pasz por to we i tak jak
mi lio ny in nych Eu ro pej czy ków, mo że -
my wy bie rać kraj w któ rym pra cu je -
my i miesz ka my. Na wet eko no mi ści,
scep tycz nie na sta wie ni do Wspól no -

ty uwa ża ją, że po za Unią stra ci li byś -
my du żo. Bo je że li nie by ło by nas
w Unii, to gdzie? Z Bia ło ru sią? – pa -
da ją py ta nia. Po zo sta wa nie po za eu ro -
pej ski mi struk tu ra mi gro zi ło by nam
cał ko wi tą mar gi na li za cją i osła bi ło by
na szą po zy cję na are nie eu ro pej skiej
i świa to wej. 

Na ak ce sji sko rzy sta li wszy scy.
Zwy kli oby wa te le, od la tu jąc z no wych
lot nisk i jeż dżąc po no wych dro gach,
sko rzy sta ły wo je wódz twa, po wia ty,
gmi ny i osie dla. Nie ma w Pol sce żad -
nej wię kszej lub mniej szej spo łecz no -
ści, któ ra w ja ki kol wiek spo sób nie
by ła by adre sa tem unij nej po mo cy. Co
jesz cze zy ska liś my? Ogrom ny ry nek
pra cy w eu ro czy fun tach. To nie tyl -
ko miej sca pra cy i lep szej pła cy, ale
rów nież za bez pie cze nie spo łecz ne,
opie ka zdro wot na, a tak że przy szłe
eme ry tu ry. Co jesz cze mo że my za li -
czyć na plus? Bez wąt pie nia edu ka -
cję. To, co dzie sięć lat te mu by ło 
nie o sią gal ne, sta ło się fak tem do ko na -
nym. Naj lep sze eu ro pej skie uczel nie
sto ją otwo rem przed pol ski mi stu den -
ta mi, któ rzy w ra mach pro gra mów
wy mia ny stu den ckiej mo gą uczyć się
gdzie chcą. Nie moż na też za pom nieć
o przed się bior cach. Pol ska uczest ni -
czy we wspól nym, uni j nym ryn ku to -
wa rów i usług, co w spo sób zna czą cy
zwię kszy ło moż li wo ści na szych przed -
się biorstw. Eu ro pej ski ry nek to tak -
że zwię ksze nie kon ku ren cyj no ści 
pol skiej gos po dar ki, wzrost za gra -
nicz nych in we sty cji i ochro na kon su -
men tów. Po przez na pływ mi liar dów
eu ro w ra mach fun du szy uni j nych,
po pra wił się stan na szej in fra struk -
tu ry i za czę liś my dbać o śro do wi sko. 

W Eu ro pie po strze ga ni je steś my ja -
ko na ród pra co wi ty, su mien ny i obo -
wiąz ko wy. Prze ję liś my kil ka seg men -
tów pra cow ni cze go ryn ku i jak do tej
po ry, do sko na le zda liś my eg za min ze
swo ich kom pe ten cji. Wpraw dzie da -
le ko nam jesz cze do tak wy so kie go
po zio mu ży cia, ja ki ofe ru ją naj bo gat -
sze kra je Unii, ale wszyst ko przed na -
mi. Efek ty na sze go przy stą pie nia do
UE bę dą wi docz ne za kil ka, kil ka na -
ście lat i z pew no ścią wte dy, Pol ska
sta nie się kon ku ren cyj nym kra jem
dla in nych eu ro pej skich państw. 

Po la cy przy zwy cza i li się już do swo -
jej obec no ści w Unii Eu ro pej skiej. Mo -
że więc nie sta raj my się od po wia dać
na py ta nie, czy to do brze, że Pol ska
we szła do Unii, ale po staw my in ne.
Jak ży li byś my dzi siaj, gdy by gra ni ce
nie by ły otwar te? Gdy by nie Unia, to
co? 

MMaarr  ttaa  WWaa  wwrroocc  kkaa  

Gdy by nie Unia to co?
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An twer pia – mniej wła mań, 
wię cej nar ko ty ków 

Pod ko niec kwiet nia, rzecz nik pra -
so wy an twer pskiej po li cji po dał do
wia do mo ści da ne do ty czą ce prze -
stęp czo ści w An twer pii za 2013 rok.
We dług po li cji, w ubieg łym ro ku
w spo sób zna czą cy spa dła licz ba wła -
mań do miesz kań (aż o 15 pro cent),
zmniej szy ła się tak że ilość kra dzie -
ży z uży ciem prze mo cy (mniej o 13
pro cent). Po wo dem ta kie go sta nu
rze czy jest bez wąt pie nia znacz nie
wię ksza licz ba fun kcjo na riu szy pa -
tro lu ją cych uli ce, wzrost ilo ści za -
mon to wa nych ka mer jak rów nież
wię cej po li cjan tów pra cu ją cych po
cy wil ne mu. 

Zu peł nie ina czej wy glą da sy tu a cja,
je że li cho dzi o wy kro cze nia i prze stęp -
stwa ma ją ce zwią zek z nar ko ty ka mi.
W ubieg łym ro ku aż o 22 pro cent
wzro sła licz ba ujaw nio nych prze -
stępstw nar ko ty ko wych. We dług 
po li cji, po wyż sze da ne są po twier dze -
niem bar dziej in ten syw ne go i sku -
tecz ne go dzia ła nia an twer pskich
służb mun du ro wych, bo wiem znacz -
nie wię cej prze stępstw te go ty pu zo -
sta ło za re je stro wa nych na sku tek ich
in ter wen cji. 

Bur mistrz An twer pii – Bart de We -
ver ko men tu jąc po wyż sze in for ma cje
stwier dził: „To lo gicz ne, bo w wy ni -
ku wię ksze go za an ga żo wa nia po li cji
na tym po lu, au to ma tycz nie ła pie się
wię cej nar ko ty ko wych prze stęp ców”. 

W ro ku ubieg łym an twer pska po li -
cja za no to wa ła tak że wię cej prób wła -
mań do sa mo cho dów oraz kra dzie ży
aut. 

Ogól nie, w 2013 ro ku licz ba prze -
stępstw po peł nio nych w An twer pii
spa dła o trzy pro cent. Zwię kszy ła się
tak że ogól na licz ba aresz to wań ma -
ją cych miej sce pod czas po li cyj nych
ak cji – z 565 przy pad ków w 2012 ro -
ku, do 1.432 za trzy mań w ro ku
2013. 

„„HHaatt  LLaa  aatt  ssttee  NNiiee  uuwwss””

Pra ca za 3,50 eu ro 
na go dzi nę 

Ta kie ni skie staw ki otrzy my wa li
po cho dzą cy z Por tu ga lii pra cow ni -
cy z sek to ra bu do wla ne go. W trak cie
ru ty no wej kon tro li na bu do wie przy
dwor cu No or dsta tion w Bruk se li,
przed sta wi cie le bel gij skiej in spek cji
pra cy wspól nie z kon tro le ra mi z in -
nych kra jów, spraw dzi li wa run ki
w ja kich pra cu ją bu do wlań cy, jak
rów nież za in te re so wa li się ich wy -
na gro dze niem. Spoś ród pra cu ją cych
tam lu dzi mię dzy in ny mi z Pol ski,
Ho lan dii, Bel gii jak i Por tu ga lii, oka -
za ło się, że ci osta t ni za go dzi nę swo -
jej pra cy otrzy my wa li wy na gro dze -
nie w wy so ko ści 3,50 eu ro za
go dzi nę. Spra wą za ję ła się już bel -
gij ska pro ku ra tu ra, po dej rze wa jąc
oszu stwo przy za trud nia niu Por tu -
gal czy ków do pra cy. Jak po wszech -
nie wia do mo, we dług bel gij skie go
pra wa, wszyst kie oso by wy ko nu ją -
ce te go ty pu pra ce, po win ny za ra -
biać co naj mniej 14,23 eu ro na go -
dzi nę. Pra cow ni cy z po zo sta łych
kra jów otrzy my wa li od po wied nie
staw ki. 

„„HHeett  bbee  llaanngg  vvaann  LLiimm  bbuurrgg””

Skan dal w bel gij skim 
par la men cie 

Pod czas nie daw nej se sji bel gij skie go
par la men tu, skraj nie pra wi co wy nie -
zrze szo ny par la men ta rzy sta La u rent
Lo u is, prze ma wia jąc z mów ni cy na -
zwał pre mie ra Elio di Ru po pe do fi lem. 

Par la men ta rzy sta za brał głos, że by
skry ty ko wać wy dat ki, ja kie Bel gia
prze zna czy ła na zor ga ni zo wa nie wi -
zy ty pre zy den ta Ba ra ka Oba my. 
Po li tyk ar gu men to wał, że „wi zy ta
kosz to wa ła mi lio ny, a te pie nią dze po -
win ny zo stać prze zna czo ne na za peł -
nie nie lo dó wek mi lio nom. Za trzy ma -
liś my ży cie w Bruk se li, nie oka zu jąc
ani krzty sza cun ku na szym oby wa te -
lom”. W od po wie dzi pre mier obie cał,

że w krót kim cza sie ujaw ni jak naj -
wię cej szcze gó łów do ty czą cych wi zy -
ty ame ry kań skie go pre zy den ta i do -
dał:. „Ko niec z tym cyr kiem. Za dał pan
py ta nie, rząd od po wie. Pań skie za cho -
wa nie jest nie do za ak cep to wa nia”. 

– Dzię ku ję panie pe do fi lu, a nie prze -
pra szam. Dzię ku je, panie pre mie rze
– od po wie dział Lo u is. W ak cie pro te -
stu wie lu par la men ta rzy stów z róż -
nych po li tycz nych ugru po wań pod -
nio sło się z ław i opu ści ło sa lę, po seł
do koń czył swo je wy stą pie nie nie mal
bez au dy to rium a ob ra dy zo sta ły na
kil ka na ście mi nut wstrzy ma ne. Pre -
mier po dzię ko wał de pu to wa nym za
gest so li dar no ści. 

Bel gij scy po li ty cy czę sto drwią
z pre mie ra, po nie waż jest on ka wa le -
rem po są dza nym o skłon no ści ho mo -
sek su al ne. Sam Elio di Ru po ni gdy
pu blicz nie nie wy po wie dział się na ten
te mat. 

VVRRTT  NNiiee  uuss

Han del w nie dzie le
„Ga zet van An twer pen” do no si, 

że co raz wię cej pie karń i ma łych skle -
pów otwar tych jest w nie dzie le i dni
świą tecz ne. Z prze pro wa dzo nej wśród
skle pi ka rzy an kie ty wy ni ka, że Bel go -
wie czę ściej ro bią za ku py w dni wol ne
od pra cy i od dwóch lat jest to ten den -
cja wzra sta ją ca. Zwłasz cza pie kar nie
no tu ją w dni świą tecz ne zwię kszo ne
ob ro ty, któ re sta no wią aż 42 pro cent
ich ty god nio wych zy sków. Z ko lei skle -
py spo żyw cze i mięs ne w ana lo gicz -
nych okre sach za ra bia ją o 27% wię cej. 

Dla wła ści cie li ma łych skle pów jest
to z pew no ścią do bra wia do mość i co -
raz wię cej z nich de cy du je się na pra -
cę rów nież w nie dzie le i świę ta. Bio -
rąc pod uwa gę fakt, że w tych dniach
zam knię te są pra wie wszyst kie du że
su per mar ke ty, drob ni przed się bior cy
mo gą w świą tecz ne dni li czyć na do -
bry utarg. 

„„GGaa  zzeett  vvaann  AAnn  ttwweerr  ppeenn””  

12

To warto 
wiedzieć

– przegląd 
prasy belgijskiej

Antwerpia po polsku     maj 2014



Kon ta ban ko we 
na cen zu ro wa nym 

Wcho dzi w ży cie usta wa umoż li wia -
ją ca od po wied nim bel gij skim in sty -
tu cjom prze świet la nie za gra nicz nych
kont ban ko wych, na le żą cych do
miesz kań ców te go kra ju. Usta wa
prze wi du je, że przed koń cem każ de go
ro ku Bel go wie zo bo wią za ni bę dą do
po in for mo wa nia no wo po wsta łej in -
sty tu cji o na zwie – Cen tral ny Punkt
Kon tak to wy (PCC), o kon tach ban ko -
wych za rów no oso bi stych jak i fir mo -
wych oraz osz częd no ścio wych, ja kie
po sia da ją po za gra ni ca mi kra ju. No -
we prze pi sy ma ją na ce lu do pro wa -
dza nie do wię kszej przej rzy sto ści 
ban ko wych kont, zwłasz cza tych za -
gra nicz nych. 

Do stęp do po wyż szych in for ma cji
zo sta nie ogra ni czo ny do za led wie kil -
ku osób, a w ba zie da nych wid nieć bę -
dą je dy nie nu me ry kont, da ne po sia -
da cza oraz kraj i in sty tu cja w któ rej
kon to zo sta ło za ło żo ne. 

WWPPHHiiII  BBrruukk  ssee  llaa  

Ko ka i na naj tań sza w Bel gii 
Ame ry kań ska fir ma Glo bal Drug

Sur vey prze pro wa dzi ła in ter ne to we
ba da nie do ty czą ce do stęp no ści i ce -
ny ko ka i ny na świe cie. W an kie cie
wzię ło udział 80 ty się cy osób ze Sta -
nów Zjed no czo nych, Bel gii, Au stra -
lii, Wiel kiej Bry ta nii, Szwaj ca rii, Ho -
lan dii, Wę gier, No wej Ze lan dii,
Nie miec i Fran cji. W Bel gii ba da -
niom pod da ło się 2.670 miesz kań -
ców te go kra ju. Dwóch na trzech an -
kie to wa nych to męż czyź ni w wie ku
27 – 30 lat, czy li mło dzi lu dzie okre -
śla ją cy sa mych sie bie ja ko pro wa -
dzą cych ra czej roz ryw ko wy tryb ży -
cia. Oka za ło się, że nie tyl ko na
eu ro pej skim ryn ku ale i w ska li
świa to wej, nie le gal na ko ka i na naj -
tań sza i naj czyst sza jest właś nie
w Bel gii. Ten kraj jest pierw szym
ogni wem sie ci dy stry bu cji w Eu ro pie
i dla te go nar ko ty ki tu taj są tak ła -
two do stęp ne i tak ta nie. 

„„GGaa  zzeett  vvaann  AAnn  ttwweerr  ppeenn””  

Bel go wie za le ga ją 
z op ła ta mi 
za wi zy ty le kar skie 

Jak po da je agen cja IAR, co raz wię -
cej Bel gów nie ma pie nię dzy na ure -
gu lo wa nie na leż no ści za wi zy ty u le -
ka rza. W 2013 ro ku od no to wa no
po nad pół to ra mi lio na za leg łych ra -
chun ków co ozna cza, że stra ty fi nan -
so we w pań stwo wej ka sie z te go ty tu -
łu z ro ku na rok są co raz wię ksze.
W cią gu trzech osta t nich lat licz ba
dłuż ni ków wzro sła nie mal dwu krot -
nie. 

W okre sie od 2010 do 2013 ro ku
zwię kszy ła się licz ba osób, któ rych
z po wo dów fi nan so wych nie by ło stać
na sko rzy sta nie z opie ki me dycz nej,
co ma ści sły zwią zek z po gar sza ją cą
się sy tu a cją fi nan so wą czę ści pa cjen -
tów. W Bel gii ce ny za wi zy ty do mo -
we wa ha ją się po mię dzy 50 a 120 eu -
ro, a kon sul ta cje u le ka rza ogól ne go
to wy da tek rzę du 25 – 30 eu ro. Część
kosz tów po kry wa ubez pie cze nie zdro -
wot ne, a pa cjen ci któ rzy ma ją prob le -
my z płat no ścia mi mo gą sta rać się
o do dat ko we do fi nan so wa nie. 

Co raz czę ściej miesz kań cy Bel gii
kry ty ku ją obo wią zu ją cy w tym kra ju
sy stem opie ki zdro wot nej i uwa ża ją,
że jest on ma ło przej rzy sty i zbyt dro -
gi. Te za rzu ty od no szą się tak że do
opie ki sto ma to lo gicz nej. Z prze pro -
wa dzo nych ba dań wy ni ka, że z dzie -
się ciu Bel gów, aż czte rech ma prob le -
my z płat no ścia mi za te go ty pu usłu gi
zwłasz cza, że za bie gi u or to don ty dla
osób do ro słych jak i im plan ty nie są
re fun do wa ne. Co raz głoś niej mó wi się
o tym, że no wy rząd, któ ry po wsta -
nie po wy bo rach, po wi nien jak naj -
szyb ciej pod jąć od po wied nie kro ki
w ce lu obo wiąz ko we go ubez pie cze nia
den ty stycz nych usług me dycz nych. 

IIAARR

Brus sels Air li nes 
kon tra Ebo la 

W związ ku ze znacz nym wzro stem
za cho ro wan na go rą czkę krwo tocz ną
Ebo la, któ re ma ją miej sce w Af ry ce,
bel gij skie li nie lot ni cze zo bo wią za ły
swo ich pra cow ni ków do ry go ry stycz -
ne go prze strze ga nia wszel kich środ -
ków za po bie gaw czych. Za rów no pi lo -
ci jak i ste war de sy ob słu gu ją ce lo ty
do Af ry ki, ma ją uważ nie ob ser wo wać
pa sa że rów i w ra zie do strze że nia ja -
kie go kol wiek sym pto mu cho ro by, za -
cho wać od po wied nie środ ki ostroż -
no ści i na tych miast po wia do mić
wła ści we in sty tu cje. Na po kła dzie każ -
de go sa mo lo tu le cą ce go w tam te re jo -
ny świa ta, oprócz stan dar do we go wy -
po sa że nia znaj du ją się spe cjal ne
ma ski i rę ka wi czki dla za ło gi. 

Jed no cześ nie Brus sels Air li nes po -
da ły do wia do mo ści, że do tej po ry nie
stwier dzo no spad ku licz by pa sa że rów
do kra jów, w któ rych od no to wa no
przy pad ki tej cho ro by. 

„„DDee  SSttaann  ddaa  aarrdd””  

Cen trum Bruk se li zam knię te
dla aut 

Ra da mia sta bel gij skiej sto li cy pod -
ję ła de cy zję, któ ra w kon sek wen cji
do pro wa dzi do zam knię cia ru chu sa -
mo cho do we go w oko li cach hi sto rycz -
nej czę ści mia sta. Pra ce roz pocz ną się

w przy szłym ro ku, a ich za koń cze nie
prze wi dy wa ne jest w ro ku 2017. 

Już od kil ku lat trwa ją ak cje ma ją -
ce na ce lu znacz ne ogra ni cze nie ru -
chu sa mo cho do we go w cen trum
Bruk se li. Or ga ni zu ją je róż ne śro do -
wi ska, zwłasz cza eko lo gicz ne, wspie -
ra ne przez znacz ną część miesz kań -
ców sto li cy. Zwo len ni cy za ka zu
wja zdu na bel gij ska sta rów kę uwa ża -
ją, że zam knię cie jej dla sa mo cho dów
nie tyl ko przy czy ni się do ochro ny
śro do wi ska, ale rów nież zwię kszy
atrak cyj ność tu ry stycz ną Bruk se li. 

Z ko lei prze ciw ni cy zmian twier dzą,
że w mo men cie zam knię cia ru chu dro -
go we go dla sa mo cho dów, w ob rę bie
cen trum mia sta po ja wią się jesz cze
wię ksze kor ki niż do tych czas i ta
część sto li cy sta nie się w ogó le nie -
prze jezd na. Pro te stu ją rów nież wła -
ści cie le skle pów, któ rzy bo ją się
o utra tę klien tów, a co za tym idzie
– do cho dów, bo wiem znacz na część
ku pu ją cych przy jeż dża na za ku py do
cen trum sa mo cho da mi. 

IIAARR

Dra mat w Ham
W miej sco wo ści Ham, w pół noc no-

wschod nim re jo nie Bel gii do szło do
tra gicz ne go w skut kach wy pad ku. Sa -
mo chód kie ro wa ny przez trzy dzie sto -
kil ku let nią ko bie tę wraz z dwój ką jej
dzie ci znaj du ją cych się w środ ku wje -
chał do Al ber tka na al. Na miej scu zda -
rze nia bar dzo szyb ko po ja wi ła się po -
li cja, po go to wie ra tun ko we, jak
rów nież nur ko wie, któ rzy wy cią gnę -
li z wo dy sa mo chód. Po mi mo na tych -
mia sto wej po mo cy, wszyst kie trzy
oso by zgi nę ły. 

We dług dzien ni ka „ Het La at ste
Nie uws”, wie le śla dów wska zu je na
to, że nie był to zwy czaj ny sa mo cho -
do wy wy pa dek. Naj praw do po dob niej
ko bie ta pro wa dzą ca sa mo chód w ta ki
właś nie spo sób po peł ni ła sa mo bój -
stwo, do pro wa dza jąc jed no cześ nie do
śmier ci dwój ki swo ich dzie ci. Ro dzi -
na po cho dzi ła z Mol, trzy dzie sto pię -
cio ty sięcz nej miej sco wo ści po ło żo nej
kil ka na ście ki lo me trów na pół noc od
Ham. Ko bie ta kie ru ją ca po ja zdem
z po cho dze nia by ła Tur czyn ką, a dzie -
ci któ re wraz z nią po nio sły śmierć
mia ły 7 i 10 lat. 

„„HHeett  LLaa  aatt  ssttee  NNiiee  uuwwss””  

Opra co wa ła: 
KKaa  rroo  llii  nnaa  MMoo  rraaww  sskkaa  
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Przed na mi wy bo ry. Ich wy nik
mo że być za ska ku ją cy i zmie -
nić układ sił nie tyl ko na 

bel gij skiej sce nie po li tycz nej, ale
i w par la men cie eu ro pej skim. Wbrew
po zo rom, dla Bel gii nie są to tyl ko
jed ne z ko lej nych wy bo rów. Bel go wie
oba wia ją się, czy król Fi lip po ra dzi
so bie z me dia cja mi w spra wie utwo -
rze nia no we go rzą du, bo za ku li so we
roz gryw ki z par tia mi po li tycz ny mi
w tym kra ju na le żą do wy jąt ko wo
trud nych. Czy Bel gia prze trwa ja ko
kraj fe de ral ny czy też Flan dria i Wa -
lo nia się roz dzie lą? 

Naj dłuż szy kry zys rzą do wy w hi sto -
rii Bel gii trwał 541 dni, aż wresz cie
po wo ła no rząd. Je że li po wy bo rach
oka że się, że Bart de We ver i je go par -
tia N-VA zbio rą wię cej wy bor czych
gło sów niż w trak cie osta t nich wy bo -
rów, sy tu a cja sta nie się bar dziej
skom pli ko wa na. Wszy scy bo wiem
zna ją po glą dy bur mi strza An twer pii,
któ ry już nie jed no krot nie za po wia -
dał, że po wy bo rach wy gra nych przez
je go par tię in te re su je go tyl ko i wy -
łącz nie jed no sta no wi sko – pre mie ra
kra ju. 

Bo ga ty kraj, szczę śli wi lu dzie 
Dla wię kszo ści lu dzi na świe cie ten

kraj ko ja rzy się z Unią Eu ro pej ską,
a Bruk se la ze sto li cą wspól no ty i sto -
li cą Bel gii. Miesz ka ją w tym kra ju za -
moż ni Bel go wie, mó wią cy po bel gij -
sku, szczę śli wi że są cen trum Unii
Eu ro pej skiej. Ale od po wiedź na py ta -
nie czym jest Bel gia, wca le nie jest ta -
ka pro sta. 

Bel gia jest kró le stwem od 21 lip ca
1831 ro ku, wcześ niej by ła czę ścią
Kró le stwa Ni der lan dów. Po wy wal -
cze niu nie po dleg ło ści, na ma pie Eu -
ro py po wstał no wy kraj, okre śla ny
po wszech nie ja ko „sztucz ny twór,
wy my ślo ny przy biur kach ów czes -
nej Eu ro py”. Re pre zen to wa ły go
dwie na ro do wo ści: Fla man do wie na
pół no cy i Wa lo no wie na po łud niu.
Już wte dy oba re gio ny bar dzo róż -
ni ły się od sie bie, a o sym pa tii po -
mię dzy ich miesz kań ca mi trud no by -
ło mó wić. Trze ba by ło więc zna leźć
ko goś, kto stał by się spo i wem obu
czę ści i utrzy my wał by dwie spo łecz -
no ści pod jed ną wła dzą. Pa dło na
kró la. Roz po czę ły się po szu ki wa nia
wład cy i wy bór padł na nie miec kie -
go księ cia, któ ry ja ko Le o pold I stał
się pierw szym kró lem Bel gii. I co
cie ka we – ten nie wiel ki kraj jest mo -
nar chią lu do wą, bo wiem Le o pold
I przy brał ty tuł „Kró la Bel gów”,
a nie „Kró la Bel gii”. 

Po wsta ło no we, eu ro pej skie pań -
stwo, jak na ów czes ne cza sy no wo -
czes ne, ale wbrew po zo rom wca le nie
de mo kra tycz ne. Cho ciaż ście ra ły się
w nim dwie kul tu ry, dwie hi sto rie
i dwa ję zy ki, to jed nak fran cu ski stał
się ję zy kiem do mi nu ją cym we wszyst -
kich dzie dzi nach ży cia. Ła twiej szy ży -
cio wy start, moż li wość zro bie nia ka -
rie ry we wszyst kich dzie dzi nach ży cia
przy padł w udzia le Wa lo nom. Wa lo -
nia by ła bo gat szą czę ścią kra ju, roz -
kwi ta ła pod wzglę dem gos po dar czym,
tam znaj do wał się prze mysł i pie nią -
dze. Bied na pół noc na Flan dria ze sła -
bym rol nic twem nie mia ła żad nych
szans, nie ist nia ły fla man dzkie szko -
ły i urzę dy, a Fla man do wie trak to wa -
ni by li przez Wa lo nów jak oby wa te le
dru giej ka te go rii. Ta kie by ły po cząt -
ki na ro do we go spo ru fla man dzko-wa -
loń skie go, któ ry trwa do dziś. Te raz,
gdy ro le się od wró ci ły, Fla man do wie
z wyż szo ścią pa trzą na swo ich po łud -
nio wych są sia dów, któ rzy do tej po ry
nie mo gą po go dzić się z utra tą po zy -
cji li de ra.

Flan dria kon tra Wa lo nia, 
na de ser Bruk se la. 

Bel gia jest pań stwem fe de ral nym
o bar dzo skom pli ko wa nej struk tu rze
ad mi ni stra cyj nej. Skła da się z trzech
re gio nów: Flan drii, Wa lo nii oraz Re -
gio nu Sto łecz ne go Bruk se li. Na po -
dział te ry to rial ny na kła da się po dział
ję zy ko wy, – czy li trzy wspól no ty: ni -

der lan dzko je zycz na, fran cu sko ję zycz -
na i nie miec ko ję zycz na. Każ da ze
wspól not ma au to no micz ny rząd i par -
la ment, a re gio ny i wspól no ty czę sto
ma ją od mien ne kom pe ten cje. Gra ni ca
ję zy ko wa jest bar dzo wy raź na,
a przed wy bor cze star cia, róż ni ce mie -
dzy Fla man da mi a Wa lo na mi jesz cze
wy ol brzy mia ją, co wi dać w pro gra -
mach par tii po li tycz nych obu re gio -
nów. W Bel gii nie ma jed nej wspól nej
te le wi zji, każ dy re gion na da je w swo -
im ję zy ku. Na po rząd ku dzien nym sa
za tar gi i kłót nie o wyż szość jed ne go
ję zy ka nad dru gim. Lu dzie po słu gu ją -
cy się na co dzień ję zy kiem fran cu -
skim, chcąc wy na jąć miesz ka nie
w pół noc nej czę ści Bel gii – mu szą wy -
ka zać się zna jo mo ścią ni der lan dzkie -
go. Fla man do wie za rzu ca ją Wa lo nom
miesz ka ją cym we Flan drii, że do ma -
ga ją się swo ich praw na nie swo im te -
re nie. 

Co ich łą czy? Te o re tycz nie mo nar -
chia, cho ciaż w obec nej sy tu a cji po li -
tycz nej jest to dys ku syj ne. Kie dyś by -
ło wię cej wspól nych ele men tów dla
obu re gio nów. Na przy kład ar mia, bo
prze cież bez pie czeń stwo mi li tar ne jest
bez cen ne. Ale te raz, kie dy Bel gia jest
w Unii Eu ro pej skiej i NATO, woj sko
nie jest już prio ry te tem. Nie ma też
prob le mu wa lu ty, bo kró lu je eu ro.
Osta t nio łą czy ich pił ka noż na ale tyl -
ko wte dy, kie dy na ro do wa dru ży na
zwa na „Czer wo ne Dia bły” wy gry wa
me cze. Jest też te nis, ale w tym wy -
pad ku od dziel ny dla obu re gio nów.
Bo wiem dwie uzna ne w świa to wym
ran kin gu bel gij skie te ni sist ki: Kim
Clij sters i Ju sti ne He nin, po cho dzą
z róż nych czę ści kra ju. Pier wsza to
Fla man dka, dru ga Wa lon ka i jak się

Bel gia przed wy bo ra mi
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moż na do my ślać miesz kań cy każ de -
go re gio nu ki bi cu ją tyl ko swo jej
sportsmen ce. Są jesz cze bel gij skie cze -
ko lad ki, pi wo, gof ry i fryt ki z ma jo ne -
zem. Ale czy to wy star czy? 

Jest jesz cze Bruk se la, sto li ca Unii
Eu ro pej skiej, kos mo po li tycz ne mia -
sto, hi sto rycz nie i ge o gra ficz nie na le -
żą ce do Flan drii, ję zy ko wo do Wa lo nii.
Gmi ny, któ re wcho dzą w jej skład, ca -
ły czas są przed mio tem kon flik tu.
Dwu ję zycz ny okręg Bru xel les – Hal
– Vil vor de (BHV) to miej sce gdzie Fla -
man do wie i Wa lo no wie po są siedz ku
miesz ka ją obok sie bie. Ale trud no ich
re la cje na zwać cho ciaż by po praw ny -
mi. Okręg BHV jest cał ko wi cie nie a -
dek wat ny do ist nie ją ce go po dzia łu
kra ju. Ja ko je dy ny prze ci na gra ni ce
Flan drii i Wa lo nii obej mu jąc dwu ję -
zycz ny re gion sto łecz ny Bruk se li (19
gmin) i 35 gmin fla man dzkich. Na
sku tek ta kie go po dzia łu w wy bo rach
fe de ral nych i do par la men tu eu ro pej -
skie go, par tie ro dem z Wa lo nii mo gą
ubie gać się o gło sy wy bor ców fla man -
dzkich. Nato miast fla man dzcy wy bor -
cy miesz ka ją cy w Wa lo nii nie mo gą
gło so wać na fla man dzkie par tie, tyl -
ko na wa loń skie. Fla man do wie uwa -
ża ją, że jest to bar dzo nie spra wie dli -
we. Do ni der lan dzko ję zycz nych gmin
le żą cych przy Bruk se li, prze pro wa dza
się ze sto li cy co raz wię cej lu dzi mó -
wią cych po fran cu sku. Trwa eks pan -
sja fran cusz czyz ny, któ rą Fla man do -
wie są za nie po ko je ni. Zwłasz cza, że
oni uczą się te go ję zy ka już w pią tej
kla sie szko ły pod sta wo wej ja ko przed -
mio tu obo wiąz ko we go, pod czas gdy
w Wa lo nii na u ka ni der lan dzkie go
obo wiąz ko wa nie jest. Stąd też ku rio -
zal ne wy da wa ło by się wy ma ga nia fla -
man dzkich gmin, któ re wy da jąc zgo -
dę na bu do wę do mu lu dziom
po słu gu ją cym się ję zy kiem fran cu -
skim, żą da ją no ta rial ne go za świad -
cze nia o go to wo ści na u cze nia się ję zy -
ka ni der lan dzkie go. Na po sie dze niach
ra dy miej skiej, w któ rej skład wcho -
dzą obie na cje, wol no mó wić tyl ko po
ni der lan dzku. Fla man do wie wy czu le -
ni są na do mi na cję wszyst kie go co
fran cu skie i ni gdy nie za pom ną Wa lo -
nom po ni żeń i trak to wa nia ję zy ka ni -
der lan dzkie go ja ko te go gor sze go,
któ rym po słu gi wał się mot łoch. Ge -
ne ral nie, wszy scy miesz ka ją cy w spor -
nym okrę gu BHV uwa ża ją, że zna le -
zie nie roz wią za nia w ist nie ją cym
po dzia le te ry to rial nym wy da je się nie -
moż li we. 

Mo nar chia 
W Bel gii, ro la kró la spro wa dza się

do by wa nia na róż ne go ro dza ju uro -
czy sto ściach, prze ci na nia wstęg i wy -
gła sza niu orę dzia. Wszyst kie wy da -
wa ne przez nie go ak ty (z wy jąt kiem
tych do ty czą cych ro dzi ny kró lew skiej)

mu szą być za twier dzo ne przez od po -
wied nie go mi ni stra. Król de sy gnu je
pre mie ra, na da je or de ry i szla chec kie
ty tu ły. Do wo dzi ar mią i mo że ogło sić
stan woj ny. Ale od gry wa tak że waż ną
ro lę kon sty tu cyj ną. Jest po mo stem
po mię dzy par tia mi i od je go po li tycz -
ne go wy czu cia, tak tu i upo ru mo że
za le żeć po wsta nie no wej, po wy bor czej
rzą do wej ko a li cji. Jed nak z kró lem Fi -
li pem jest pe wien prob lem. Spo ra
część miesz kań ców Flan drii uwa ża,
że jest on bar dziej „wa loń skim kró -
lem” i że po za tym wi docz ny jest je go
brak po li tycz ne go do świad cze nia,
cha ryz my i zdol no ści po li tycz nych.
A tak że, iż nie mó wi bie gle po ni der -
lan dzku. Te go wszyst kie go bę dzie się
jesz cze mu siał na u czyć. A wy bo ry tuż,
tuż. 

Gdy Fi lip obej mo wał tron, oj ciec po -
zo sta wił mu w spad ku wy jąt ko wo kło -
pot li wy, nie roz wią za ny prob lem. Ta -
jem ni cą po li szy ne la jest bo wiem
spra wa Del phi ne Boel, któ ra twier -
dzi, że jest nie ślub ną cór -
ką kró la Al ber ta II. I jak
mó wi ona sa ma, nie o pie -
nią dze i pre stiż w tym
wszyst kim cho dzi, tyl ko
o praw dę. Już od wie lu lat
wa loń skie i fla man dzkie
wrób le ćwier ka ły o tym,
że król ma dziec ko z po -
za mał żeń skie go związ ku.
Te raz do mnie ma na cór ka
do ma ga się, aby eme ry to -
wa ny wład ca przy znał się
do oj co stwa. Al bert II ni -
gdy te go fak tu nie po -
twier dził, ale co dziw ne
– nie dość sta now czo te -
mu za prze cza. Sąd wy ra ził
zgo dę na prze pro wa dze -
nie te stów DNA. Do pó ki
Al bert II za sia dał na tro -
nie, kon sty tu cja za pew -
nia ła mu nie ty kal ność
i wez wa nia do sta wie nia
się do są du mógł igno ro -
wać. Ale od cza su ab dy ka -
cji już nie chro ni go im -
mu ni tet. Czy je że li oka że
się, że rze czy wi ście Del -
phi ne jest bio lo gicz ną cór -
ką Al ber ta II Bel gia się
roz pad nie? Te go nikt nie
wie, cho ciaż ko men ta to -
rzy po li tycz ni twier dzą, że
ta ka op cja jest ma ło praw -
do po dob na, bo wiem za -
rów no dla Fla man dów jak
i Wa lo nów ten roz pad już
się do ko nał, a oni sa mi nie
iden ty fi ku ją się tak sil nie
z Bel gią, jak ze swo i mi re -
gio na mi. Z pew no ścią no -
to wa nia mo nar chii
w oczach Fla man dów po -
pra wia kró lo wa Ma tyl da,

któ ra ni der lan dzkim wła da bie gle, co
wię cej dzie ci kró lew skiej pa ry cho dzą
do fla man dzkich szkół, a na stęp czy ni
tro nu księż ni czka El żbie ta mo że
w przy szło ści oka zać się pier wszą
w hi sto rii te go kra ju kró lo wą mó wią -
cą bie gle po ni der lan dzku. 

Je że li po wy bo rach zmie ni się zna -
czą co układ sił po li tycz nych, król Fi -
lip bę dzie miał nie ła twy orzech do
zgry zie nia. Bę dzie to wal ka nie tyl ko
o przy szłość Bel gii, ale i mo nar chii.
Bo wiem jak mó wią sa mi Bel go wie,
„bez mo nar chii nie ma Bel gii”. Ma jo -
we wy bo ry to naj waż niej szy, po li tycz -
ny spraw dzian dla kró la Fi li pa. 

Czy Bel gia prze trwa? To py ta nie za -
da ją so bie wszy scy. Ob ser wa to rzy sce -
ny po li tycz nej twier dzą, że ten wy jąt -
ko wy kraj da lej bę dzie jed no ścią, ale
bę dzie co raz bar dziej fla man dzki gdyż
– jak ujął to je den z ko men ta to rów:
„To bo gat si dyk tu ją wa run ki”. 

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa  
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25ma ja w Bel gii od bę dą się
wy bo ry re gio nal ne, fe de ral -
ne oraz do par la men tu eu -

ro pej skie go. Tym wszystkim, któ rzy
nie są jesz cze zde cy do wa ni, na któ rą
z par tii od dać swój głos, przed sta wia -
my krót ki prze wod nik po kra jo bra zie
po li tycz nym Bel gii. 

Bel gia jest mo nar chią kon sty tu cyj -
ną i fe de ra cją. Gło wą pań stwa jest
król Fi lip I. On wska zu je i za twier dza
kan dy da ta na urząd pre mie ra, któ ry
na ogół wy wo dzi się ze zwy cię skiej
par tii. Obec nie pre mie rem jest wa loń -
ski po li tyk – so cja li sta Elio di Ru po.
Ze swo ich dzia łań jak i po czy nań po -
szcze gól nych mi ni strów pre mier od -
po wie dzial ny jest przed par la men tem
i kró lem. Za da niem mo nar chy jest
rów nież (we dług za pi su w kon sty tu -
cji) rów ne po dzie le nie mi ni ste rial nych
sta no wisk po mię dzy Fla man dów i Wa -
lo nów. 

Bel gij ski par la ment skła da się
z dwóch izb: Iz by Re pre zen tan tów
(150 de pu to wa nych) i Se na tu (71 se -
na to rów wy bra nych w wy bo rach ogól -
nych, jak i de sy gno wa nych przez ra -
dy pro win cjo nal ne). 

Bel gia po dzie lo na jest na :

TTrrzzyy  aauu  ttoo  nnoo  mmiicczz  nnee  rree  ggiioo  nnyy::  
n Ni der lan dzko ję zycz na Flan dria 
n Fran cu sko ję zycz na Wa lo nia 
n Sto łecz ny re gion – Bruk se la 

Każ dy z re gio nów po sia da swo je go
mi ni stra – pre zy den ta, wy bie ra ne go
przez lo kal ny par la ment. Flan dria
i Wa lo nia ma ją włas ne fla gi oraz hym -
ny na ro do we.

TTrrzzyy  wwssppóóll  nnoo  ttyy  jjęę  zzyy  kkoo  wwee::  
n Ni der lan dzko ję zycz na (Vla am se Ge -
me en schap) 
n Fran cu sko ję zycz na (Com mu na u te
Fran ca i se) 
n Nie miec ko ję zycz na (De utschspra -
chin gen Ge me in schaft)

CCzzttee  rryy  rree  ggiioo  nnyy  jjęę  zzyy  kkoo  wwee::
n Re gion ni der lan dzko ję zycz ny
n Re gion fran cu sko ję zycz ny
n Re gion nie miec ko ję zycz ny 
n Dwu ję zycz ny re gion Bruk se li 

Pod sta wo wy mi jed nost ka mi ad mi -
ni stra cyj ny mi w Bel gii są gmi ny,
a wyż szym szczeb lem, pro win cje. Na
po zio mie pro win cji oprócz ad mi ni -
stra cji sa mo rzą do wej dzia ła ad mi ni -
stra cja pań stwo wa. Gmi ny w Bel gii
dys po nu ją spo rą au to no mią. 

Sy stem par tyj ny w Bel gii jest do -
sko na łym odzwier cie dle niem sy tu a -
cji we wnętrz nej kra ju i jed no cześ nie
od po wia da na po trze by elek to ra tu.
Naj waż niej szym czyn ni kiem róż nią -
cym od sie bie par tie po li tycz ne jest
nie tyl ko ich pro gram, ale tak że po -
dział ze wzglę du na spór et nicz no-ję -
zy ko wy. Już w la tach 70-tych ubieg -
łe go wie ku, ogól no na ro do we par tie
na przy kład li be ral na czy so cjal de mo -
kra tycz na, po dzie li ły się na fla man -
dzkie i wa loń skie. Po za ni mi po wsta -
ły par tie re gio nal ne, a we Flan drii
par tie gło szą ce ha sła se pa ra ty stycz -
ne, co wy ni ka z sil nej po zy cji gos po -
dar czej Flan drii i po czu cia krzyw dy
zwią za nej z wcześ niej szy mi do świad -
cze nia mi ze stro ny Wa lo nów. 

Re la cje po mię dzy par tia mi z obu
czę ści kra ju są wy jąt ko wo na pię te
i skom pli ko wa ne, cze go do wo dem
mo że być re kord kry zy su rzą do we go
(541 dni bez rzą du) ja ki po bi ła Bel -
gia. Spo łe czeń stwo bel gij skie nie jest
dum ne z ta kich re kor dów i za rzu ca
po li ty kom, że nie cho dzi im o do bro
pań stwa, lecz o włas ne. 

Par tie po li tycz ne we Flan drii
po sia da ją ce przed sta wi cie li
w par la men tach:

Nie uw-Vla am se Al lian tie (N-VA)
– No wy So jusz Fla man dzki – zwy -
cięz ca osta t nich wy bo rów we Flan drii.
Par tia na cjo na li stycz na i li be ral no-
kon ser wa tyw na, pier wsza si ła po li -
tycz na na tym te re nie. Opo wia da się za
oder wa niem Flan drii od Wa lo nii, gło -
si tak że po stu la ty wpro wa dza ją ce re -
gu la cje od noś nie uży wa nia wy łącz nie
ję zy ka ni der lan dzkie go, ja ko ję zy ka
urzę do we go na te re nie Flan drii.

Te go rocz na kam pa nia wy bor cza 
N-VA za wie ra sze reg po stu la tów pod

ha słem: „Ve ran de ring Vo or Vo o ru it -
gang” czy li „Zmia na dla po stę pu”. Za -
war te w ich pro gra mie 25 po stu la -
tów do ty czą cych „po pra wek dla
po stę pu Flan drii” to mię dzy in ny mi:
wię ksza op ła cal ność i wy daj ność pra -
cy, wię cej moż li wo ści pra cy, mniej
po dat ków, po rząd na po li ty ka, uczci -
wa mi gra cja bez na cią ga nia bel gij -
skie go sy ste mu so cjal ne go, lep sze
wa run ki miesz ka nio we, wię cej so li -
dar no ści, mniej re guł, lep sze na u cza -
nie, ochro na śro do wi ska. 

Prze wod ni czą cy: Bart de We ver
– bur mistrz An twer pii.

Chrze ści jań scy De mo kra ci i Fla -
man do wie – CD&V (Chri sten-De -
moc ra tisch en Vla ams) – par tia
o pro fi lu cha dec kim, z któ rej wy wo -
dzi się mi ni ster – pre zy dent Flan -
drii Kris Pe e ters. Głów ne ha sło te -
go rocz nej kam pa nii to: „Ster ker
Vla an de ren, ster ken land” czy li „Sil -
niej sza Flan dria, sil niej szy kraj”,
eko no micz ny wzrost z so cjal nym po -
stę pem. Mo ty wem prze wod nim są
czte ry li te ry V ści śle zwią za ne z na -
zwą par tii: VVVV = CD&V. Czte ry
sło wa roz po czy na ją ce się li te rą V nie
mo gą bez sie bie ist nieć, są od sie -
bie uza leż nio ne, po trze bu ją sie bie
wza jem nie. 
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Ve rzor gen (opie ko wać się) = C
(Chri sten) – trze ba opie ko wać się ty -
mi, któ rzy ma ją mniej, dzię ki cze mu
opie ką zo sta ną ob ję ci wszy scy – ca łe
spo łe czeń stwo. 

Vo o ru it zien (pa trzeć w przy szłość)
= D (De moc ra tisch) – de mo kra cja nie
mo że być skie ro wa na tyl ko na tu i te -
raz, ale też na przy szłość, po nie waż
trze ba dbać o na stęp ne po ko le nia. 

Ver bin den (łą czyć) = & – czło wiek
i spo łe czeń stwo są ze so bą ści śle po -
łą cze ni. 

Ver ster ken (da wać si łę, wzmac niać)
= V (Vla ams) – wzmac nia nie Flan drii
mo że być moż li we tyl ko po przez
wzmac nia nie każ de go miesz kań ca
Flan drii. 

CD&A to par tia, któ ra po raz pierw -
szy otwie ra się na pol ską spo łecz ność
i na eu ro pej ską mi gra cję. 

Prze wod ni czą cy: Wo u ter Be ke. 

So cia li stisc he Par tij An ders
(SPA) – So cja li stycz na Par tia Ina -
czej – fla man dzka par tia o pro fi lu
so cjal de mo kra tycz nym. Ha sło te go -
rocz nej kam pa nii wy bor czej: „So cia -
le wel va art, da ar va art ie de re en wel
bij”, czy li w wol nym tłu ma cze niu
„So cjal ny do bro byt – stwo rze nie so -
cjal ne go do bro by tu dla wszyst kich”.
SPA chce każ de mu miesz kań co wi
Flan drii za o fe ro wać po zy tyw ną przy -
szłość, dla te go tak wiel ką wa gę
w swo im wy bor czym pro gra mie
przy wią zu je do do bro by tu so cjal ne -
go. Do bro by tu, któ ry two rzą wszy -
scy ra zem dla wszyst kich. SPA pod -
kre śla, że wszy scy lu dzie po win ni
mieć pra cę i za ra biać, że by na ko -
niec mie sią ca mieć z cze go za pła cić
ra chun ki. Nato miast po przej ściu na
eme ry tu rę, każ dy po wi nien mieć za -
pew nio ne go dzi we ży cie. Służ ba
zdro wia po win na być do stęp na dla
wszyst kich, a nie tyl ko dla tych, któ -
rzy za te usłu gi mo gą za pła cić. Na -
u cza nie mu si być po wszech ne, do -
stęp ne i rów ne dla wszyst kich. 

Prze wod ni czą cy: Bru no Tob back

Vla ams Be lang (VB) – In te res Fla -
man dzki – skraj nie pra wi co wa par -
tia, opo wia da ją ca się za nie po dleg ło -
ścią Flan drii, jak też za znacz ny mi
ogra ni cze nia mi wo bec imi gran tów.
Ich ha sło wy bor cze to: „Echt. Onaf -
han ke lijk” – „Na praw dę. Kraj mo że
być nie za leż ny”. Po li ty cy z Vla ams
Be lang chcą, aby Wa lo nia i Flan dria
roz dzie li ły się, a sto li cą na sze go re -
gio nu po win na we dług nich stać się
Bruk se la. Op tu ją rów nież za tym, aby
Flan dria zwię kszy ła swo je in we sty -
cje w Bruk se li i bar dziej się z tym
mia stem, (ja ko przy szłą sto li cą) zin -
te gro wa ła. We dług VB, no wy rząd
flan dryj ski po wi nien za dbać o to, aby
ni der lan dzko ję zycz ne dzie ci nie mia -
ły prob le mów z na u ką swo je go ję zy -
ka w szko łach w Bruk se li i aby mia -
ły za pew nio ne pier wszeń stwo przy
za pi sach do tych szkół. Żą da ją rów -
nież, że by we Flan drii ję zyk fran cu ski
prze stał być obo wiąz ko wy, gdyż
w Wa lo nii na u ka ję zy ka ni der lan -
dzkie go obo wiąz ko wa nie jest. Chcą
zmia ny wa lu ty we Flan drii i uwa ża ją
ze eu ro to nie są pie nią dze, gdyż
kosz tu ją za du żo pie nię dzy. Żą da ją
rów nież, że by le piej ży ło się tym któ -
rzy pra cu ją, a nie tym któ rzy sie dzą
na za sił kach. 

Prze wod ni czą cy: Fi lip De win ter 

Groen – Fla man dzka Par tia Eko -
lo gicz na (Zie lo ni) – par tia o pro fi lu
eko lo gicz nym i le wi co wym, na le żą ca
do Eu ro pej skiej Par tii Zie lo nych. Ha sło
wy bor cze te go rocz nej kam pa nii: „Sa -
men be ter doen” – do słow nie: „Ra zem
le piej ro bić”. Zie lo ni uwa ża ją, że co -
dzien nie zbyt du żo lu dzi zde rza się
z prob le ma mi, któ rych nie po tra fią roz -
wią zać. Mło dzi ro dzi ce nie mo gą zna -
leźć miej sca w żłob ku, lu dzie ży ją
w zbyt du żym stre sie, śro do wi sko jest
za nie czysz czo ne i lu dzie cho ru ją. Groen
de kla ru je: Chce my mieć zdro wsze śro -
do wi sko, wy star cza ją cy do bro byt dla
wszyst kich i pra cę dla każ de go. 

Prze wod ni czą cy: Wo u ter Van Be sien 

Open Vla am se Li be ra len en De -
moc ra ten (Open VLD) – Fla man dzcy
Li be ra ło wie i De mo kra ci – par tia
o pro fi lu li be ral no-de mo kra tycz nym.
Te go rocz ne ha sło wy bor cze: „Wy bie rać
dla przy szło ści, to wy bie rać dla wol no -
ści”. Ich kam pa nia wy bor cza opie ra się
na kil ku za sad ni czych pun ktach: Wie -
rzy my w po stęp, wie rzy my w si łę wol -
nych lu dzi, wie rzy my bar dziej w za sa -
dy niż w re gu ły, bo wiem im wię cej
two rzy my re guł, tym mniej lu dzie bę -
dą się czuć od po wie dzial ni za swo je
spo łe czeń stwo i swo je za cho wa nie. Zbyt
dłu go po przed nie rzą dy mia ły wol ną
rę kę i na rzu ca ły spo łe czeń stwu swo je
re gu ły – nie moż na wy bie rać za lu dzi. 

Z par tii Open VLD wy wo dzi się
Mag gie de Block – naj po pu lar niej szy
obec nie po li tyk we Flan drii. 

Prze wod ni czą cy: Gwen do lyn Rut ten
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Bruno Tobback
Źródło: http://brunotobback.be

Filip Dewinter
Źródło: http://www.filipdewinter.be

Wouter Van Besien
Źródło: http://www.gva.be/

Mag gie de Block 
Źródło: Źhttp://www.flanderstoday.eu
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„Wir tu al nie nikt nie czu je, jak groź -
ne jest je cha nie kil ka ki lo me trów po -
wy żej li mi tu pręd ko ści. Ale na wet to
«ma łe» przy spie sze nie za bi ja i ka le czy
set ki lu dzi każ de go ro ku” (slo gan re -
kla mo wy z kam pa nii spo łecz nej).

Bel go wie wy da li woj nę kie row com,
któ rzy no to rycz nie prze kra cza ją do -
zwo lo ną pręd kość i są za gro że niem
nie tyl ko dla sie bie, ale tak że dla in -
nych kie row ców i pie szych. Ko lej na
od sło na kam pa nii spo łecz nej skie ro -
wa na do nie prze strze ga ją cych prze -
pi sów dro go wych pi ra tów, to… za pro -
sze nie ich na ich włas ny po grzeb.
Szok? Prze sa da? A mo że na resz cie na
ty le wstrzą sa ją cy spo sób, że by w nie -
od po wie dzial nych kie row cach obu -
dzić su mie nie i roz są dek? 

Prob lem pi rac twa na dro gach jest
sta ry jak świat. Cho ciaż nie wiem jak
ostroż nie bę dzie my je chać na szym sa -
mo cho dem, na dro dze obok nas za -
wsze mo że zna leźć się „kie row ca do -
sko na ły”, któ ry bez opa mię ta nia
bę dzie pę dzić uli cą lek ce wa żąc obo -
wią zu ją ce zna ki dro go we i ogra ni cze -
nia pręd ko ści. We dług po li cyj nych
sta ty styk, co raz czę ściej za kół kiem
sia da ją lu dzie mło dzi pod wpły wem
al ko ho lu czy nar ko ty ków, u któ rych
bra wu ra i nie od po wie dzial ność zdo -
mi no wa ły roz są dek i lo gicz ne my śle -
nie. Ta ka mie szan ka wy bu cho wa po -
łą czo na z prze świad cze niem o włas nej
nie o myl no ści da je spraw com wy pad -
ków jak i ich ofia rom nie wiel kie szan -
se na prze ży cie. Wal ka z dro go wy mi
pi ra ta mi pro wa dzo na jest od wie lu lat
i na róż ne spo so by. Bel gij ski In sty tut
Bez pie czeń stwa Dro go we go wraz z ro -
dzi na mi, przy ja ciół mi i zna jo my mi

„kie row ców do sko na łych” po sta no wił
prze mó wić im do roz sąd ku w spo sób
dla nie któ rych szo ku ją cy, a dla wie lu
kon tro wer syj ny. Jed nak sko ro za wo -
dzą fo to ra da ry, na ga ny, upom nie nia,
man da ty, cza so we ogra ni cze nia pra -
wa ja zdy, trze ba by ło wy my ślić spo -
sób, któ ry przy niósł by na resz cie za -
mie rzo ne efek ty. 

Bel gij ska po li cja już od daw na alar -
mo wa ła, że co ro ku wzra sta ilość
śmier tel nych wy pad ków dro go wych
spo wo do wa nych przez pi ra tów dro -
go wych. Co gor sza, z po li cyj nych sta -
ty styk wy ni ka ło, że spraw ca mi znacz -
nej czę ści tych wy pad ków by li
nie ste ty mło dzi lu dzie. Dla te go Bel -
gij ski In sty tut Bez pie czeń stwa Dro -
go we go wy dał im bez par do no wa wal -
kę, a twór cy no wej kam pa nii słusz nie
za ło ży li, że po mi mo kon tro wer sji ja kie
bę dzie wzbu dzać, z pew no ścią bę dzie
bar dziej sku tecz na w dzia ła niu niż do -
tych czas sto so wa ne ka ry, te le wi zyj -
ne spo ty czy umiesz czo ne przy dro -
gach pla ka ty, na któ re zwra ca ło
uwa gę nie wie lu kie row ców. 

Ne kro log w pra sie
Roz po czę ta w 2011 ro ku kam pa nia

spo łecz na „uśmier ca ją ca” w me diach
pi ra tów dro go wych, od po cząt ku
wzbu dzi ła ogrom ne za in te re so wa nie.
W ra mach tej kam pa nii, każ dy kto
uznał, że je go przy ja ciel, zna jo my,
krew ny czy są siad po ru sza się po dro -
gach nie od po wie dzial nie, na gmin nie
prze kra cza do zwo lo ną pręd kość i sta -
no wi za gro że nie dla in nych uczest ni -
ków ru chu dro go we go, mógł na pi sać
fik cyj ny, ni by – ga ze to wy ar ty kuł in -
for mu ją cy o je go śmier ci w wy pad ku
dro go wym. Ta kie ne kro lo gi za miesz -

cza ne by ły w ga ze tach, pu bli ko wa ne
na fa ce bo o ku czy in nym por ta lu spo -
łecz no ścio wym i wy sy ła ne do sa me -
go „nie bosz czy ka”. Dys ku sja, ja ka roz -
go rza ła w pra sie i in ter ne cie sku pi ła
za rów no zwo len ni ków jak i prze ciw -
ni ków kam pa nii. Ci osta t ni uwa ża li,
że po da wa nie do pu blicz nej wia do mo -
ści in for ma cji o fik cyj nej śmier ci przy -
ja cie la czy krew ne go, to prze sa da
i zła ma nie za sad, któ rych nie po win -
no się ła mać, że to o je den krok za da -
le ko. Z ko lei or ga ni za to rzy kam pa nii
ar gu men to wa li, że nie jest ona nie -
sto sow na. Wpraw dzie sam po mysł
mo że i był kon tro wer syj ny. Ale mo że
właś nie ta ki prze kaz do trze do mło -
dych lu dzi i uświa do mi im nie bez pie -
czeń stwa zwią za ne ze zbyt szyb ką ja -
zdą i bra wu rą na dro dze? 

Włas ny po grzeb
To ko lej na część wal ki z pi ra ta mi

dro go wy mi, któ ra obec nie po raz ko -
lej ny wy wo ła ła pu blicz ną dys ku sję.
Kie row cy, któ rzy do sta li man da ty za
prze kro cze nie pręd ko ści, otrzy ma li
też za pro sze nie na włas ny po grzeb.
Ukry ta ka me ra fil mo wa ła ich re ak cje
i trze ba przy znać, że są to ob ra zy za -
pa da ją ce głę bo ko w pa mięć. Za pro -
sze ni go ście by li na praw dę po ru sze ni
sy tu a cją w któ rej się zna le źli. Po grze -
by „na ni by” zor ga ni zo wa ne zo sta ły
z wy jąt ko wą sta ran no ścią, a or ga ni za -
to rzy za dba li o wszyst kie szcze gó ły.
Oczy wi ście, za pro sze ni „go ście”, czy -
li uka ra ni kie row cy nie mie li po ję cia,
w czym bę dą uczest ni czyć. Przy cho -
dzi li na spot ka nie to wa rzy skie w ta -
kim a ta kim dniu i w ta kim a ta kim
miej scu. Pier wsze, co rzu ca ło im się
w oczy po przy by ciu na miej sce to

Szokująca kampania
społeczna
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znaj du ją ca się na ka ta fal ku trum na,
pła czą ca ro dzi na i przy ja cie le, któ rzy
ze łza mi w oczach wspo mi na li krew -
ne go, któ ry na sku tek zbyt szyb kiej
ja zdy po niósł śmierć w wy pad ku dro -
go wym. Szok i nie do wie rza nie ma lo -
wa ły się na twa rzach za pro szo nych
kie row ców, kie dy pa trzy li na swój po -
grzeb, ob ser wo wa li tra u mę swo jej ro -
dzi ny i zgro ma dzo nych ża łob ni ków.
Oso by pro wa dzą ce ce re mo nię po grze -
bo wą i ro dzi ny dro go wych pi ra tów
wspo mi na ły za rów no spraw ców wy -
pad ku jak i ich ofia ry. Na fil mie 
wy raź nie wi dać, że ta kie sce ny po ru -
szy ły kie row ców. Po zo sta je mieć na -
dzie ję, że cho ciaż część z nich, po
wzię ciu uudziału we włas nym po grze -
bie, za sta no wi się nad swo im ży ciem
i zdej mie no gę z ga zu. 

Pi ra ci dro go wi są za gro że niem na
dro gach ca łe go świa ta. Nie do cie ra ją
do nich prze stro gi, upom nie nia, ka ry,
czy na wet cza so we ode bra nie pra wa

ja zdy. Sia da ją za kół kiem i da lej są
de mo na mi szos. Znacz na część z nich
nie zna umia ru i nie po tra fi zro zu -
mieć, że pę dze nie po dro gach z sza lo -
ną pręd ko ścią jest za gro że niem nie
tyl ko dla nich. Głu po ta i bra wu ra zbie -
ra ją swo je żni wo. Mo że lu dzie za pro -
sze ni na swój włas ny po grzeb zro zu -
mie ją jak ła two jest przez włas ną
głu po tę po że gnać się z ży ciem. Nie -
ste ty, sta ty sty ki nie kła mią. To właś -
nie mło dzi i ma ło do świad cze ni kie -
row cy po ni żej 24 ro ku ży cia po wo du ją
naj wię cej wy pad ków i pa da ją ich ofia -
ra mi. Wpraw dzie mło dość ma swo je
pra wa, mu si się wy sza leć i wy szu -
mieć. Roz pa sa na fan ta zja po no si mło -
dych kie row ców, któ rzy na do da tek
chcą za im po no wać zna jo mym i ry zy -
ku ją nie tyl ko włas nym ży ciem, ale
też i cu dzym. 

Po wyż sza kam pa nia jest z pew no -
ścią prze ra ża ją ca, szo ku ją ca i kon tro -
wer syj na. Ale jed ne go nie moż na jej
od mó wić. Sku tecz no ści. Tra fia do wy -

o braź ni i uru cha mia in stynkt ob ron ny
czło wie ka. Or ga ni za to rzy kam pa nii
twier dzą, że „do ty ka ona wy jąt ko wo
czu łych pun któw i dla te go mu si być
tak dra stycz na”. Cho dzi prze cież o to,
aby lu dzie za czę li my śleć. „My po pro -
stu po ka zu je my kie row com prze kra -
cza ją cym pręd kość krzy we zwier cia -
dło i mó wi my: oto co cię cze ka, je śli
nie zmie nisz swo je go po stę po wa nia”
– po wie dział Be no it Go dard z Bel gij -
skie go In sty tu tu Bez pie czeń stwa Dro -
go we go, or ga ni za to ra kam pa nii. Zwo -
len ni cy po wyż szej kam pa nii twier dzą,
że „każ da me to da wal ki z pi rac twem
dro go wym jest do bra, je że li mo że oca -
lić na dro dze choć by jed no ży cie”. 

Wszy scy za in te re so wa ni po wyż szą
kam pa nią mo gą ją obej rzeć na stro nie
in ter ne to wej: 

www.gva.be/nie uws/vi deo/bin nen -
land/ex tern-na ar-ei gen-be gra fe nis-in-
cam pa gne-bivv.aspx

HHaann  nnaa  KKoorrcczz  
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Pry mas ty siąc le cia
– kar dy nał Ste fan
Wy szyń ski 

Dzie ciń stwo 
Uro dził się 3 sierp nia 1901 w miej -

sco wo ści Zu ze la nad Bu giem. Miał
czwo ro ro dzeń stwa: trzy sio stry i bra -
ta, któ ry nie ste ty zmarł w wie ku lat
je de na stu. Wzra stał w po sza no wa niu
„dla pra cy ludz kiej, chle ba, ziar na
i zbo ża, któ re w ję zy ku pol skim ozna -
cza, że jest z Bo ga”. Od 1910 ro ku
uczęsz czał do trze ciej kla sy szko ły
pod sta wo wej z ro syj skim ję zy kiem na -
u cza nia w An drze je wie. Je go na u czy -
ciel był bar dzo su ro wy i bez względ ny
a mło dy Ste fan nie po kor ny. Po ko lej -
nym ak cie nie su bor dy na cji, przer wał
na u kę i brał lek cje u ko re pe ty to ra, po -
tem w szko le w War sza wie. W tym cza -
sie, w wie ku lat 33 zmar ła Ju lian na
Wy szyń ska. Ale ta tra ge dia go nie za -
ła ma ła, lecz skie ro wa ła „ku Mat ce Nie -
bie skiej – ku Tej, «któ ra nie umie ra»”. 

Przed śmier cią mat ka po le ci ła mu
„przy wdzia nie szat ka płań skich”. Z do -
mu ro dzin ne go mło dy Ste fan wy niósł
„kult ma ryj ny oraz za u fa nie i po sza no -
wa nie dla oj ca i czu łość dla mat ki”. 

Dal sza edu ka cja 
Ukoń czył gim na zjum w War sza -

wie i Łom ży, na stęp nie wstą pił do
Se mi na rium Du chow ne go we Wło -

cław ku. Świę ce nia ka płań skie
przy jął do pie ro 3 sierp nia 1924
ro ku. Po wo dem opóź nie nia by ły
prob le my ze zdro wiem. W la tach
1924-1929 stu dio wał na Wy dzia le
Pra wa i Na uk Spo łecz no-Eko no -
micz nych Ka to lic kie go Uni -
wersytetu Lu bel skie go, na stęp nie
uzy skał do kto rat z pra wa ka no -
nicz ne go. Ja ko stu dent dzia łał
w Sto wa rzy sze niu Ka to lic kiej
Mło dzie ży Aka de mic kiej „Odro -
dze nie”, bę dą cym oś rod kiem no -
wa tor skich prą dów w pol skim ka -
to li cyz mie. W ro ku 1930 zo stał
wy kła dow cą pra wa ka no nicz ne go
i so cjo lo gii w Wyż szym Se mi na -
rium Du chow nym we Wło cław ku.
Tam też był re dak to rem mie sięcz -
ni ka „Ate ne um Ka płań skie” oraz
dzia łał wśród ro bot ni ków i wy kła -
dał na uni wersytecie Ro bot ni -
czym. 

Okres II woj ny świa to wej 
Po jej wy bu chu opu ścił Wło cła wek

i ukry wał się we Wro ci sze wie i w Ła -
skach pod War sza wą, a tak że u swo jej
ro dzi ny. Był bo wiem po szu ki wa ny
przez Niem ców za swo je za an ga żo wa -
nie spo łecz ne oraz przed wo jen ne 
pu bli ka cje po świę co ne to ta liz mo wi hit -
le row skie mu. Za an ga żo wał się w kon -
spi ra cyj ne na u cza nie mło dzie ży i nie -
sie nie po mo cy lud no ści. W trak cie
Po wsta nia War szaw skie go był ka pe la -
nem gru py „Kam pi nos” Ar mii Kra jo -
wej oraz szpi ta la po wstań cze go w Ła -
skach. „Ksiądz Wy szyń ski no cą
go dzi na mi stał nie ru cho mo i bło go sła -
wił pło ną cą War sza wę, w ka pli cy dłu -
go le żał krzy żem, mo dlił się za gi ną cą
sto li cę, za umie ra ją cych lu dzi i za tych,
któ rym da ne bę dzie prze trwać”. 

Po woj nie wró cił do Wło cław ka, aby
od bu do wać znisz czo ne Se mi na rium
Du chow ne, któ re go zo stał rek to rem.
Dzia łał też w Ty god ni ku die ce zjal nym
„Ład Bo ży”. W 1946 ro ku na Jas nej
Gó rze przy jął sa krę bi sku pią z rąk
Pry ma sa Au gu sta Hlon da i dwa la ta
póź niej ob jął po nim urząd Pry ma sa
Pol ski a tak że zo stał ar cy bi sku pem
Gniez na i War sza wy. 

Pry mas – wróg Pol ski 
Lu do wej 

W cza sach, kie dy wła dza lu do wa
umac nia ła swo ją po zy cję, Pry mas Wy -
szyń ski sta nął przed wiel kim wy zwa -
niem. Choć ma ło kto oś mie lił się po -
wie dzieć, że wol ność Po la ków by ła

tyl ko grą słów w ustach władz – a koś -
ciół był tej wol no ści orę dow ni kiem
i ci chą na dzie ją wie lu Po la ków – ks.
Pry mas z ty mi wła dza mi pod jął grę.
Koś ciół był jaw nie prze śla do wa ny,
szcze gól nie na Zie miach Za chod nich
– gdzie do pie ro za czy nał być bu do wa -
ny. Był więc zmu szo ny pro wa dzić po -
li ty kę ustępstw, aby nie do pu ścić do
roz le wu krwi. 14 lu te go 1950 ro ku
do szło do pod pi sa nia po ro zu mie nia
po mię dzy Epi sko pa tem a Wła dza mi
Pań stwo wy mi. Oko licz no ści by ły bar -
dzo trud ne, gdyż z jed nej stro ny zma -
gał się on z opo zy cją wspie ra nych
przez ko mu ni stów „księ ży pa trio tów”
oraz świec kich dzia ła czy ka to lic kich
zwłasz cza spod zna ku „PAX”, z dru -
giej stro ny, był po są dza ny o zbyt nią
ugo do wość. Nie ste ty, wła dze nie do -
trzy my wa ły wa run ków te go po ro zu -
mie nia, po mi mo że za sa dza ło się ono
na wie lu ustęp stwach ze stro ny koś -
cio ła. W Urzę dzie Bez pie czeń stwa Kar -
dy nał Ste fan Wy szyń ski miał ta ką oto
opi nię: „zdol ny dy plo ma ta, so cjo log,
kaz no dzie ja i wróg Pol ski Lu do wej”. 

Kar dy nał uwię zio ny 
Pry mas Wy szyń ski 12 stycz nia

1953 r. zo stał kar dy na łem. Wła dze
nie wy da ły mu pasz por tu, więc nie
mógł po je chać do Wa ty ka nu, aby oso -
bi ście ode brać ka pe lusz kar dy nal ski
z rąk ów czes ne go pa pie ża. Po li ty ka
wo bec koś cio ła co raz bar dziej się za -
o strza ła. 26 wrześ nia 1953 ro ku Pry -
mas zo stał aresz to wa ny i wy wie zio ny
z War sza wy do Ry wał da Kró lew skie -
go, gdzie prze by wał w ce li miej sco -
wej świą ty ni. Pry mas wspo mi nał: „
[…] to nie jest wię zie nie. Po mi mo to
czu wa nade mną bli sko 20 lu dzi
«w cy wi lu». Nie opusz cza ją ko ry ta rza
i w dzień i w no cy; skrzy pią ce kro ki
sły szę ca ły dzień”. No cą 12.10.1953
r. „wróg lu du” zo stał prze wie zio ny do
Sto czka War miń skie go w oko li cach
Ol szty na. Wg je go słów: 

„Jest to du ży dom, sta ry bu dy nek
po klasz tor ny […] Znaj du je my frag -
men ty sprzę tu li tur gicz ne go: po ła ma -
ne lich ta rze, roz bi te kro piel ni ce, ja -
kieś resz tki krzy żów i fi gu rek Mat ki
Bo żej. […] Wszę dzie peł no za nied bań
i śmie ci […]”. 

Trze cim miej scem od o sob nie nia był
Prud nik Ślą ski, do kąd Pry ma sa prze -
wie zio no 6.10.1954. W dzien ni ku na -
pi sał: „Za kil ka dni Pol ska roz pocz nie
nie zwy kły Rok Ju bi le u szo wy: 300 lat
ob ro ny Jas nej Gó ry. […] War to my -

Znani nieznani
czyli ciekawe fakty z życia wielkich Polaków
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śleć o „ob ro nie Jas nej Gó ry” ro ku
1955. – Jest to ob ro na du szy, ro dzi ny,
na ro du, Koś cio ła – przed za le wem no -
wych „cza rów”. […] „Ob ro na Jas nej
Gó ry” dziś – to ob ro na chrze ści jań -
skie go du cha Na ro du, to ob ro na kul -
tu ry ro dzi mej, ob ro na jed no ści serc
ludz kich – w Bo żym Ser cu […]”. 

Osta t nim – czwar tym – miej scem
od i zo lo wa nia Pry ma sa od spo łe czeń -
stwa by ła Ko mań cza, „na cał ko wi tym
od lu dziu oko ło 30 km na po łud nie od
Sa no ka, nie da le ko gra ni cy ze Sło wa -
cją”. Zo stał on tam prze nie sio ny ze
wzglę du na zły stan zdro wia dzię ki
in ter wen cji Epi sko pa tu. Pre tek stem
do „czu wa nia” nad więź niem był fakt,
iż „Wła dze uzna ły Ko mań czę za miej -
sco wość le żą cą w pa sie gra nicz nym
i zor ga ni zo wa ły no wą pla ców kę
WOP”. Tu taj jed nak mógł ko rzy stać
ze spa ce rów, jed nak od wie dzać mo -
gli go tyl ko bi sku pi i ro dzi na. „W bu -
dyn ku klasz tor nym […] nie by ło elek -

trycz no ści, wy star cza ją cej ilo ści opa -
łu, ra dia, te le fo nu, ap te ki i po mo cy
le kar skiej. In ter no wa nie za koń czy ło
się 28.10.1956 r. 

Pry mas sta wia wa run ki 
W ro ku 1956 w Ko mań czy, ks. Kar -

dy nał wy stą pił z ini cja ty wą od no wio -
nych Ślu bów Na ro du, o któ rych tekst
po wstał jesz cze pod czas uwię zie nia
w Prud ni ku. Na Jas nej Gó rze przy go -
to wa no tron dla Pry ma sa i zło żo no na
nim bia ło-czer wo ne ró że. Do hi sto -
rycz ne go mia sta za czę ły na pły wać ty -
sią ce wier nych. Pry mas był w dal szym
cią gu in ter no wa ny. Sy tu a cja z go dzi -
ny na go dzi nę sta wa ła się co raz bar -
dziej na pię ta. W przed dzień uro czy -
sto ści do Ko mań czy przy je cha li
przed sta wi cie le wła dzy. Po pro si li, aby
Pry mas na tych miast przy je chał do
War sza wy „z uwa gi na za ist nia łą tam
sy tu a cję po li tycz ną”. W trak cie dwu -
go dzin nej roz mo wy in ter no wa ny po -
sta wił wa run ki, któ rych nie od rzu co -

no. 
Cho dzi ło o de cy zje

ob sa dza nia sta no -
wisk koś ciel nych
przez bi sku pów, po -
wrót wszyst kich 
bi sku pów or dy na -
riu szy na ich sta no -
wi ska bi sku pie, kon -
tro lę se mi na riów
du chow nych przez
wła dze koś ciel ne,
a nie, jak do tych czas
– rzą do we, o pra wo
do swo bod nej ka te -
chi za cji mło dzie ży,
pra wo do wy da wa -
nia pra sy ka to lic -
kiej. 

Ju bi le usz
Chrztu Pol ski 

Zbli ża ła się wiel ka
rocz ni ca. W la tach
1957-1965 Pry mas
pro wa dził Wiel ką
No wen nę przed ty -
siąc le ciem Chrztu
Pol ski, aby przy go -
to wać na ród do
prze ży cia tej rocz ni -
cy w du chu re li gij -
nym. Od by wa ło się
Na wie dza nie Pol ski
przez ko pię Cu dow -
ne go Ob ra zu Mat ki
Bo skiej Czę sto chow -
skiej. No wen na za -
koń czy ła się 3 ma ja
1966 r. ro ku „uro -
czy stym Ak tem Od -
da nia Na ro du Mat ce
Bo żej za wol ność
Koś cio ła w Pol sce
i świe cie”. W tych la -

tach Epi sko pat Pol ski „zwró cił się do
bi sku pów nie miec kich z ge stem po -
jed na nia na ro dów pol skie go i nie -
miec kie go, co spo wo do wa ło ne ga tyw -
ną i gwał tow ną re ak cję władz
par tyj nych i pań stwo wych”. 

W trak cie So bo ru Wa ty kań skie go
II, Pry mas cie szył się wiel kim uzna -
niem wśród je go uczest ni ków. Na rę -
ce Pa wła VI zło żył me mo riał Epi sko -
pa tu Pol ski o ogło sze nie Ma ryi Mat ką
Koś cio ła. Proś ba zo sta ła speł nio na 21
li sto pa da 1964r. 

Sło wa Ja na Pa wła II 
Pry mas po zo sta wał w bli skich sto -

sun kach z kar dy na łem Ka ro lem Woj -
ty łą. Kie dy zo stał on wy bra ny pa pie -
żem 6 paź dzier ni ka 1978, Pry mas
pod szedł do nie go, klęk nął i uca ło wał
je go dłoń. 

Jan Pa weł II pod niósł się z miej sca,
uklęk nął przed Pry ma sem i tak po zo -
sta wa li we wzru sza ją cym uści sku. Po
chwi li pa pież po wie dział: 

„Czci god ny i umi ło wa ny księ że Pry -
ma sie poz wól, że po wiem po pro stu,
co my ślę. Nie by ło by na sto li cy te go
Pa pie ża – Po la ka, któ ry dziś pe łen bo -
jaź ni Bo żej, ale i pe łen ufno ści roz po -
czy na no wy po nty fi kat, gdy by nie by -
ło Two jej wia ry nie co fa ją cej się przed
wię zie niem i cier pie niem, Two jej he -
ro icz nej na dziei, Twe go za wie rze nia
bez resz ty Mat ce Koś cio ła, gdy by nie
by ło Jas nej Gó ry i te go ca łe go okre su
dzie jów Koś cio ła w Oj czyź nie na szej,
któ ry jest zwią za ny z Two im bi sku -
pim i pry ma sow skim po słu gi wa niem”. 

Pry mas – sym bol 
Brał udział we wszyst kich wy da rze -

niach po wo jen nej Pol ski, wspie ra jąc
na ród szcze gól nie w chwi lach waż -
nych, prze ło mo wych i dra ma tycz -
nych, któ rych tak wie le by ło w PRL-
ow skiej hi sto rii Pol ski. 

W dzień Wnie bow stą pie nia Pań skie -
go, 28 ma ja 1981 ro ku, Pry mas Ty -
siąc le cia Kar dy nał Ste fan Wy szyń ski
za koń czył ziem ską po słu gę. Zmarł
w wie ku 80 lat. W ro ku 1989 ro ku
roz po czął się je go pro ces be a ty fi ka -
cyj ny, któ ry trwał dwa na ście lat. 

Ksiądz Pry mas jest obec nie sym bo -
lem umi ło wa nia wol no ści, spra wie -
dli wo ści oraz czci dla czło wie ka. Stał
się zna kiem jed no ści wszyst kich Po -
la ków. Jan Pa weł II, na zwał Pry ma sa
Ty siąc le cia nie u stra szo nym rzecz ni -
kiem czło wie ka, je go nie na ru szal -
nych praw w ży ciu oso bi stym, ro dzin -
nym, spo łecz nym i na ro do wym, oraz
„przy kła dem ży wej mi ło ści Oj czyz ny,
któ ry mu si być po li czo ny ja ko je den
z naj wię kszych mę żów w jej dzie -
jach”.

MMii  cchhaałł  NNoo  wwaacc  kkii
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Papież Jan Paweł II i Kardynał Stefan Wyszyński. Źródło: miejscefotografii.blogspot.com

Uroczyste obchody tysiąclecia chrztu Polski. Źródło: echokatlickie.pl
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Wma ju mi ja sie dem dzie sią ta
rocz ni ca bi twy o Mon te Cas si -
no. Pa mię ta my o pol skich żoł -

nie rzach, któ rzy wy ka za li się tam mę -
stwem i bo ha ter stwem. Wśród nich
był żoł nierz szcze gól ny. 

KA PRAL WOJ TEK 
Woj tek uro dził się bli sko per skie go

mia sta Ha ma dan w 1941 r. Pod czas II
woj ny świa to wej, w pol skim woj sku
do słu żył się stop nia ka pra la, prze szedł
szlak bo jo wy z Ira nu, przez Irak, Sy -

rię, Pa le sty nę, Egipt do
Włoch. Nie by ło by
w tym ni cze go nie zwy -
kłe go gdy by nie to, że
był z krwi i koś ci…
niedź wie dziem bru nat -
nym. 

Miś wstę pu je 
do woj ska 

Je go nie zwy kła hi sto -
ria roz po czę ła w kwiet -
niu 1942, kie dy to 
pol scy żoł nie rze, od
per skie go chłop ca od -
ku pi li ma łe go niedź-
wiad ka „za kil ka fan -
tów, tro chę miej sco wej
wa lu ty i du żą pusz kę
kon ser wy mięs nej”.
Skło nił ich do te go „od -
ruch ser ca”. Miś był
ma lut ki, nie po rad ny
i trud no się dzi wić żoł -
nie rzom, któ rzy tęsk ni -
li za swo i mi ro dzi na mi,
nie mo gli o nie dbać,
a miś wy ma gał opie ki
tu taj, gdzie rzu cił ich

los. Do wód cy przez pe wien czas o ni -
czym nie wie dzie li, lecz kie dy spra wa
się wy da ła, ro zu mie jąc mo ty wa cję
swo ich pod wład nych, zgo dzi li się, aby
Woj tek po zo stał. Ja ki to mia ło wpływ
na mo ra le zmę czo nych tru da mi woj -
ny żoł nie rzy, ła two się do my ślić. Każ -
dy uśmiech był wte dy da rem lo su i na
wa gę zło ta. 

Miś zo stał adop to wa ny przez żoł -
nie rzy 22 Kom pa nii Za o pa try wa nia
Ar ty le rii w 2 Kor pu sie Pol skim 
Do wo dzo nym przez ge ne ra ła Wła dy -
sła wa An der sa. Jak na ose ska przy -
sta ło, nie umiał jesz cze jeść sa mo dziel -
nie, więc kar mio no go roz cień czo nym
skon den so wa nym mle kiem z bu tel ki
po wód ce. Za smo czek słu ży ła skrę -
co na szmat ka. Woj tek trak to wał
wszyst kich jak swo ją ro dzi nę, da wał
się gła skać, tar mo sić a kie dy przy szła
po ra snu, szu kał przy tul ne go miej sca
i zwy kle był to miesz kal ny na miot.
Nie by ło pro te stu na wet wte dy, kie dy
gra mo li się ko muś na żoł nier ski koc.
Mi nę ło tro chę cza su i ma ły miś stał
się wiel kim bru nat nym niedź wie -
dziem. 

Sze re go wy Woj tek 
Smo czek po szedł w od staw kę,

a nasz bo ha ter miał już niedź wie dzi
ape tyt. Aby moż na go by ło kar mić,
zo stał wcią gnię ty na stan 22. Kom pa -

Kącik historyczny
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Źródło: wiadomosci.onet.pl

Źródło: miswojteksopot.org



nii Trans por to wej. Woj sko wy wikt by -
wał ską py, dla te go mi sia czę sto moż -
na by ło spot kać w oko li cach kuch ni,
gdzie pró bo wał za ła twić so bie ja kiś
smacz ny ką sek. Pew ne go dnia, a by -
ła to Wi gi lia, kie dy Woj tek z przy ja -
ciół mi wy pił tro chę pi wa, któ re bar -
dzo lu bił pić pro sto z bu tel ki, wy brał
się po ta jem nie do ma ga zy nu żyw no -
ścio we go na ma łe, „co nie co”. Za ja dał
so bie wszyst ko, co by ło w za się gu…
ła py, ale nie ste ty, przy oka zji znisz -
czył spo ro cen nych pro duk tów. Skoń -
czy ło się to ostrą re pry men dą i aresz -
tem, któ ry po le gał na przy wią za niu
go do łań cu cha. 

In nym ra zem, Woj tka bar dzo za in -
te re so wa ła pew na du ża me ta lo wa
pusz ka. Po wą chał, po li zał, a że jej za -
war tość przy pa dła mu do gu stu, wnet
znik nę ła w niedź wie dziej pasz czy.
Tym ra zem przy ja cie le nie by li na nie -
go źli, lecz bar dzo się zmar twi li, gdyż
w pusz ce by ła… pa sta do bu tów w ko -
lo rze czar nym. Na szczę ście mi sio wi
ów sma ko łyk zbyt nio nie za szko dził,
jed nak od te go cza su żoł nie rze dba li,
aby do kład nie za my kać wszyst ko, co
tyl ko mog ło by być wcią gnię te na li -
stę me nu przez ku dła te go sze re gow -
ca. 

Woj tek wal czą cy 
Od dział Woj tka brał udział mię dzy

in ny mi w wal kach o Mon te Cas si no.
Alian ccy żoł nie rze by li świad ka mi
wiel kie go po świę ce nia Po la ków, ale
za pa mię ta li też szcze gól ne wy da rze -
nie, kie dy w trak cie dzia łań wo jen -
nych, nie mo gli uwie rzyć włas nym
oczom. Wiel ki niedź wiedź wy szedł
spo mię dzy drzew na tyl nych ła pach,
dźwi ga jąc cięż ki po cisk ar ty le ryj ski.
Po ło żył go przy sta no wi sku ognio -
wym i… po szedł po na stęp ny. Po tem
oka za ło się, że sam za o fe ro wał swo ją
po moc wi dząc, jak je go to wa rzy sze
zma ga ją się z prze no sze niem wy bu -
cho we go cię ża ru. W mig po jął, o co
cho dzi i po tem dziel nie słu żył swo ją
niedź wie dzią si łą. Ni gdy nie zda rzy ło
się, aby upu ścił skrzy nię lub po cisk
na zie mię. 

Czy moż na się dzi wić, że Woj tek
awan so wał do stop nia ka pra la? Od te -
go cza su 22 Kom pa nia Trans por to wa
mia ła w swo im em ble ma cie niedź wie -
dzia nio są ce go po cisk ar ty le ryj ski. Ale
to nie wszyst kie za słu gi wo jen ne na -
sze go bo ha te ra. 

Pew ne go dnia, w Ira ku, nasz ka pral
za u wa żył brak kłód ki na drzwiach
pro wa dzą cych do prysz ni ca. A że był
fa nem ką pie li, po sta no wił wy ko rzy -
stać rzad ką oka zję, gdyż wo da by ła
wte dy re gla men to wa na. Wszedł i po
chwi li roz legł się krzyk prze ra że nia,
któ ry za a lar mo wał ca ły ob óz. Oka za -

ło się, że miś nie chcą cy uniesz ko dli -
wił arab skie go szpie ga. W na gro dę,
te go dnia mógł za ży wać ką pie li do
wo li. 

Ku dła ty żar tow niś 
Kie dy woj na się skoń czy ła i od dział

sta cjo no wał we Wło szech, Woj tek ze
swo i mi przy ja ciół mi cho dził czę sto na
pla żę, gdyż by ło wia do mo, że uwiel -
biał plu skać się w wo dzie. A że po czu -
cia hu mo ru mu nie bra ko wa ło, lu bił
pod pły wać pod wo dą do za ży wa ją cych
ką pie li dam i nie spo dzie wa nie wy nu -
rzać się tuż obok nich. Pi ski prze ra że -
nia uzna wał za po twier dze nie, że żart
był uda ny. Żoł nie rze oczy wi ście śpie -
szy li paniom na ra tu nek, spra wa się
wy jaś nia ła i w ten spo sób, na wią zy -
wa li kon tak ty to wa rzy skie z dziew czy -
na mi. In nym ra zem, dziel ny sier żant
za kradł się do żeń skiej czę ści obo zu
alian tów i je go uwa gę zwró cił sznur,
na któ rym su szy ła się oso bi sta gar de -
ro ba pań, w tym sta ni ki. Nie na my -
śla jąc się dłu go, ze rwał ca ły sznur
i uciekł. Zda rze nie wi dzia ły wła ści ciel -
ki bie liz ny, ale żad na nie oś mie li ła się
pro te sto wać. Sce na riusz po wta rzał się,
a żoł nie rze za każ dym
ra zem mu sie li spra wę
wy jaś niać i prze pra -
szać. Woj tek też szedł
z prze pro si na mi i by -
ła to zna ko mi ta oka -
zja do na wią zy wa nia
zna jo mo ści. Opra co -
wa no na wet spe cjal -
ną scen kę, w któ rej
ku dła ty sier żant bar -
dzo się wsty dził, za -
kry wa jąc twarz ła pa -
mi. Panie by ły tym
ocza ro wa ne. 

De mo bi li za cja 
Osta t nim miej scem

sta cjo no wa nia 22.
Kom pa nii by ło Glas -
gow w Szko cji. Ja ko
że miś miał już
ugrun to wa ną sła wę,
stał się ulu bień cem
wszyst kich. Był te ma -
tem wie lu pu bli ka cji
pra so wych, a na wet
zo stał człon kiem To -
wa rzy stwa Pol sko-
Szkoc kie go. Pod czas
nie co dzien nej uro czy -
sto ści, zo stał oczy wi -
ście po czę sto wa ny
ulu bio ną bu tel ką pi -
wa. 

Nad szedł dzień,
kie dy jed nost ka zo -
sta ła zde mo bi li zo wa -
na i przy ja cie le Woj -
tka sta nę li przed
trud ną de cy zją. 15 li -

sto pa da 1947 ro ku miś-kom ba tant zo -
stał pen sjo na riu szem ZOO w Edyn -
bur gu. Stał się oso wia ły i smut ny, na -
wet rzad ko kie dy jadł. Oży wiał się
do pie ro na dźwięk pol skie go ję zy ka.
Przy ja cie le od wie dza li go, kie dy kto
mógł i nie ba cząc na pro te sty pra cow -
ni ków, prze cho dzi li przez ogro dze nie
aby po wspo mi nać sta re cza sy. Ka pral
22 Kom pa nii Za o pa try wa nia Ar ty le -
rii miś Woj tek, za koń czył ży cie 
2 grud nia 1963 ro ku w wie ku 22 lat. 

Pa mięć o sier żan cie 
Miś Woj tek zo stał uwiecz nio ny na

wie le spo so bów. Za cho wa ło się spo ro
zdjęć, na pi sa no o nim książ ki, po sta -
wio no mu wie le po mni ków, po wsta -
ły pio sen ki a na wet fil my. Je go hi sto -
ria jest zna na nie tyl ko w Pol sce
i Wiel kiej Bry ta nii. Nie spo sób wy li -
czyć tu taj wszyst kich do wo dów pa -
mię ci o tym szcze gól nym kom ba tan -
cie. Sier żant Woj tek po zo stał
w pa mię ci i ser cach wie lu lu dzi, a je -
go hi sto ria cią gle ba wi i wzru sza do -
ro słych oraz dzie ci na ca łym świe cie. 

SSzzyy  mmoonn  MMaa  lliicc  kkii  
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Pierwszy pomnik Misia Wojtka autorstwa brytyjskiego rzeźbiarza Davida Hardinga.
miswojteksopot.org







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

Z ży cia pol skiej szko ły w An twer pii

– Ame lia! Amel ka! Wsta waj.
Gdy w koń cu otwo rzy łam oczy, zo ba czy łam przed so bą mo ją
sio strę, Blan kę.
– Mmmm... – wy ję cza łam. – Zo staw mnie. Wczo raj póź no się

po ło ży łam – i prze krę ci łam się na dru gi bok.
– Amel ka!!!
– Co?
– „Chiń skie mał py” przy szły!
– Na se rio?
– Tak – od po wie dzia ła mi Blan ka.

Led wo ode szła, a ja już na kła da łam skar pet ki i cze sa łam wło -
sy.
– No co się tak ga pisz? Za proś ich do po ko ju!
– Ok. Spo koj nie.

Skoń czy łam ście lić łóż ko, za nim ich za wo ła ła. Wszy scy tro je
za ję li swo je ulu bio ne miej sca. Ru do wło sa i pie go wa ta Me la nia
o nie bie skich oczach usia dła na krze śle biu ro wym. Alex – blon -
dyn z krót ko przy cię ty mi wło sa mi i zie lo ny mi ocza mi – roz siadł
się na biur ku, by móc ga pić się na Me la nię. Brą zo wo wło sy Kla -
u diusz o piw nych oczach usiadł ko ło mnie na łóż ku, opie ra jąc
się o ścia nę. Blan ka usia dła na pa ra pe cie, sta wia jąc no gi na
go rą cym ka lo ry fe rze. Gdy wszy scy sie dzie li wy god nie, Kla u diusz
wy jął pu de łe czko, a z nie go list... ta jem ni czy list.
– Patrz, co zna le źliś my w le sie! – krzyk nął Kla u diusz, po da jąc
mi pis mo. Prze czy ta łam na głos po da ny mi list.

13 li sto pa da 1953 r.
Dro gi Ala nie,
Prze sy łam Ci ma pę skar bu.. Naj pierw pi sem ne ob jaś nie nia, a na -
stęp nie po ka wał ku bę dę przy sy łać ry su nek. A więc:
1) od do mu Jaś ka Ję ko wi cza zrób 361 kro ków na za chód;
2) przy wiel kim dę bie znaj dziesz fioł ki (cha rak te ry stycz ne drze -
wo);
3) od te go drze wa idź na po łud nie aż uj rzysz je zio ro;
4) na sa mym środ ku je zio ra, na głę bo ko ści 10 me trów znaj du -
je się skrzyn ka – wy do bądź ją;
5) skrzyn ki nie otwo rzysz bez trzech klu czy, któ re znaj dziesz ukry -
te w róż nych miej scach. Pierw szy z nich znaj du je się w mo im do -
mu na stry chu (bę dziesz mu siał go tam po szu kać). Przy tym klu -
czu znaj dziesz in struk cję, jak od na leźć dru gi klucz, do któ re go
do łą czo na jest ma pa do tar cia do trze cie go klu cza. Po otwar ciu
skrzyn ki znaj dziesz osta t nią ma pę, poz wa la ją cą od na leźć, sam
wiesz co!

Od pisz do mnie.
An to ni Mą dry

– Hmmm... Cie ka we... Mo że spró bu je my te go skar bu po szu -
kać? Co?
– Jak my śli cie?

Ci sza. Sły chać by ło tyl ko ma mę, któ ra my ła na czy nia w kuch ni.
– Ten list ma 60 lat – za u wa żył Alex.
– I mo że już ktoś ten skarb zna lazł – do koń czy ła Blan ka.
– No, ale spró bo wać nie za szko dzi.

Wszy scy łącz nie z mo im ma łym bra tem Ju lia nem przy tak nę li.
– To leć cie się pa ko wać – po wie dzia łyś my rów no cześ nie z Blan -
ką.

Kie dy się sa me już spa ko wa łyś my, przy szła resz ta pa czki.
Wszy scy wzię li ple ca ki, śpi wo ry i na mio ty. Zna le źliś my te go Jaś -
ka Ję ko wi cza w in ter ne cie. Miesz kał na skra ju la su. Sta nę liś -
my przy jed nym ro gu je go du że go do mu i kom pa sem wy zna czy -
liś my kie ru nek za chod ni. Prze szliś my 361 kro ków i szu ka liś my
drze wa. Nie ste ty był śro dek zi my. Nie by ło ami śla du fioł ków. Zo -
ba czy liś my na jed nym z drzew li te ry JAS. Blan ka po wie dzia ła,
że jest tu na pi sa ne Jaś, ale Kla u diusz z Alek sem są dzi li, że ich
zda niem jest to skrót od słów: Jaś, An to ni i skarb!
– Słusz nie – od par łyś my wszyst kie.

By ła go dzi na 14:00. Szliś my na po łud nie aż dwie go dzi ny,
gdy wresz cie do tar liś my do je zio ra.
– Ale się zmę czy łam – po wie dzia ła Me la.
– Mo że roz bi je my na mio ty – za pro po no wał Kla u diusz.

Mie liś my na mio ty dwu i trzy o so bo we, więc usta li liś my, że dziew -
czy ny bę dą ra zem, a chłop cy ra zem.
– Ju tro za nur ku je my – rzekł Aleks.

Kie dy roz bi liś my na mio ty, za czę liś my się urzą dzać – jed nym
sło wem kła dze nie la ta rek, śpi wo rów, pi cia, je dze nia i ple ca ków
na miej sce. Wy my śli liś my, że od dzie li my po ko je ko ca mi. Gdy
wszyst ko by ło już go to we, do cho dzi ła 17:00 i ro bi ło się ciem -
no. Zje dliś my ko la cję i po ło ży liś my się spać, aby ju tro kon ty nu -
o wać po szu ki wa nia.

Obu dzi liś my się o 6:00, zje dliś my śnia da nie i za czę liś my
przy go to wa nia do dal szych po szu ki wań. Aleks oraz Blan ka za -
ło ży li stro je do nur ko wa nia i wo dosz czel ne swe try. Wzię li ma łą
but lę tle no wą. Ja roz pu ści łam lód ma łą su szar ką do wło sów na
ba te rie. Gdy wró ci li 15 mi nut póź niej, Blan ka trzy ma ła w rę -
kach nie wiel ką skrzy ne czkę.
– A więc nikt jesz cze nie zna lazł te go skar bu – po wie dział Kla -
u diusz.
– Brrr... Masz ra cję! – krzyk nę ła Blan ka.
– Cie ka wa je stem, co to jest. Mo że ja kieś pie nią dze? – roz ma -
rzy ła się Me la.
– A ja my ślę, że jest to ja kiś do wcip – po wie dzia łam.
– Ale po co ktoś na pi sał: „Sam wiesz co” i tak do brze ukrył ma -
pę koń co wą pro wa dzą cą do skar bu?
Chwi la na my słu.
– Masz ra cję – po wie dział Kla u diusz.
– Ru sza my da lej. Mu si my zna leźć ka fej kę in ter ne to wą i adres
te go An to nie go Mą dre go – spo waż nia ła Me la.

Po szliś my do po bli skie go mia ste czka. Ja kiś życz li wy czło wiek
wska zał nam dro gę do ka fej ki. Szyb ko zna le źliś my po trzeb ny
nam adres. Oka za ło się, że pan An to ni Mą dry miesz kał w Bia -
łym sto ku – ro dzin nym mie ście Kla u diu sza – a więc czte ry mor -
der cze go dzi ny ja zdy PKS-em od nas.
– Ju tro o 6:00 wy jeż dża my! – po wie dzia łam.

CDN...
Na tha lie Wo ro na, kla sa VI
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Zapisy uczniów do szkoły polskiej na rok 2014/2015

Szanowni państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 2 czerwca zostanie zakończony
nabór nowych uczniów do szkoły na rok szkolny 2014/2015.

Przypominamy, że zgłoszenie ucznia musi być dokonane poprzez wypełnienie
kwestionariusza zgłoszeniowego na stronie internetowej szkoły tj. wwwwww..sszzkkoollaappoollsskkaa..bbee  

ZZ  ppoowwaażżaanniieemm  MMoonniikkaa  PPrruusskkaa

Ta jem ni czy list 
Część 1 opo wia da nia



Polonijne wiadomości sportowe

NNaa  sszzee  ddrruu  żżyy  nnyy  zzaa  kkoońń  cczzyy  łłyy  ssee  zzoonn
22001133//22001144  rroozz  ggrryy  wweekk  ppiiłł  kkaarr  sskkiicchh  llii  ggii
KK..VV..VV..

Naj lep szy wy nik osią gnę ła dru ży na „mi ni mi ni -
men”, któ ra w swo jej gru pie za ję ła pier wsze miej sce! 

Dwie po zo sta łe dru ży ny w swo ich gru pach za ję -
ły od po wied nio siód me i ós me miej sce.

Wszyst kim pił ka rzom, tre ne rom i ro dzi com
serdecznie gratulujemy i dziękujemy za miniony

sezon. Oby następny przyniósł nam jeszcze więcej
powo dów do du my z dru żyn na sze go klu bu. 

W se zo nie 2014/2015 ppoo  wwii  ttaa  mmyy  ww nnaa  sszzyymm  kklluu  --
bbiiee  ddwwiiee  nnoo  wwee  ddrruu  żżyy  nnyy tj. gru pę „pu pi len” oraz
gru pę „se nio ren”. 

Na szcze gól ną uwa gę za słu gu je dru ży na „pu pi -
len”, któ ra pod czuj nym okiem tre ne ra przy go to -
wu je się do przy szłe go se zo nu. Chłop cy w wie ku
od 6 do 8 lat tre nu ją ra zem już od pa ru mie się cy.
Ich za an ga żo wa nie oraz chęć gra nia w pił kę jest
god na po dzi wu i na śla do wa nia. Du ży wpływ na

ich po sta wę ma ją tre ne rzy Grze gorz Pniew ski
i Oskar Pniew ski, któ rym ser decz nie dzię ku je my
i ży czy my dal szych suk ce sów. Pierw szym po waż -
nym spraw dzia nem dla mło dych pił ka rzy bę dzie
tur niej pił ki noż nej, któ ry od bę dzie się 18 ma ja
2014 r. na bo i sku klu bu „SE JA”. Trzy ma my kciu -
ki i ży czy my po wo dze nia. 

Ca ły maj to tur nie je pił kar skie, jed nak je den jest
szcze gól nie waż ny dla na sze go klu bu. JJeedd  nnaa  zz nnaa  --
sszzyycchh  ddrruu  żżyynn  ––  „„mmii  nnii  mmeenn””,,  zzoo  ssttaa  łłaa  zzaa  pprroo  sszzoo  nnaa  nnaa
mmiięę  ddzzyy  nnaa  rroo  ddoo  wwyy  ttuurr  nniieejj  ppiiłł  kkii  nnoożż  nneejj  „„BBRRAA  VVOO
SSPPOORRTT””  ddoo  PPooll  sskkii.. Jest to du że wy róż nie nie dla
na sze go klu bu i na szych dru żyn. 

Klub F.C.Nie uw Po lo nia wraz z pił ka rza mi, 
dzię ku je wszyst kim spon so rom, dzię ki któ rym 

mo że my wy je chać na ten tur niej: 
ppaa  nnoomm  SSłłaaww  kkoo  wwii  ii MMaarr  ccii  nnoo  wwii  

„„MM..SS..  BBUU  IILL  DDIINNGG&&CCOONN  SSTTRRUUCC  TTIIOONN””, 
ppaa  nnuu  SSłłaaww  kkoo  wwii  „„AALLUU  GGRRUUPP””,,  

ppaa  nnuu  PPiioo  ttrroo  wwii  „„LLAA  SSOO  TTAA  CCLLEE  NNIINNGG””  
oorraazz  ppaa  nnuu  WWaall  ttee  rroo  wwii  „„SSTTRRIIJJKK  oopp  WWIIEELL  TTJJEESS””..
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Wszystkim naszym sympatykom i przyjaciołom przypominamy, 
że 24 maja 2014 r. odbędzie się wielka POLONIADA piłkarska. 

Więcej informacji znajdziecie na naszych stronach internetowych oraz na facebooku. 
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PO LO NIJ NE
wia do mo ści z Flan drii

Ge el
Wiel ka noc w szko le 
W Pol skiej So bot niej Szko le, osta t -

nie za ję cia przed Świę ta mi Wiel ka noc -
ny mi mia ły wy jąt ko wy na strój i by ły
oka zją do kul ty wo wa nia na szych wiel -
ka noc nych tra dy cji. Apla uz ro dzi ców
wzbu dził wy stęp na szych mi lu siń -
skich, któ rzy po po wi ta niu i prze ka -
za niu ży czeń wiel ka noc nych, wy ko -
na li z po dzia łem na ro le utwo ry Ja na
Brzech wy i bra wu ro wo od tań czy li
kra ko wia ka. Przed sta wie nie za koń -
czy ła Eli ze Van he uc ke lom, fan ta stycz -
nie gra jąc fil mo we hi ty na ke y bo ar -
dzie. 

Dzie ci wy ko na ły tak że prze pięk ne
wiel ka noc ne pa lem ki, któ re uświet -
ni ły nasz świą tecz ny stół pe łen róż -
nych pysz no ści. A by ło ich nie ma ło:
ba by, ma zur ki, jaj ka i wie le in nych
po traw przy go to wa nych przez ro dzi -
ców i oso by zwią za ne ze sto wa rzy sze -
niem Pro Po lo nia. Wszyst ko sma ko -
wa ło wy bor nie! 

Na sze so bot nie spot ka nie wiel ka -
noc ne by ło tak że wspa nia łą oka zją do
roz mów, wspom nień i ma rzeń, co do -
peł ni ło na strój tych świąt, spę dza nych
z da la od Pol ski. 

Szko ła Ba le to wa z Czę sto -
cho wy – Kem pen To ur 2014

Po raz ko lej ny mo gliś my po dzi wiać
wy stę py dziew cząt ze Szko ły Ba le to -
wej w Czę sto cho wie, pod kie row nic -
twem pań Urszu li Bry lew skiej i Mał -
go rza ty Fer tacz. Te go rocz ne
to urnée zes po łu, or ga ni zo wa ne we
Flan drii już po raz szes na sty przez
oso by i or ga ni za cje zwią za ne z kul tu -
rą w Ge el, by ło jak za wsze du żym wy -
da rze niem kul tu ral nym i oka zją do
obu stron nej współ pra cy i wy mia ny
do świad czeń. 

Przed sta wie nie „Bu tik Fan ta stik
– Bo le ro” od by ło się w tym ro ku
w czte rech mia stach: Ge el, Re tie, Wit -
go or i Ra vels. Na wszyst kich wy stę -

pach pu blicz ność do pi sa ła, a ca ły do -
chód z przed sięw zię cia bę dzie prze -
ka za ny dzie cię ce mu szpi ta lo wi w Czę -
sto cho wie. 

W cza sie po by tu zes po łu we Flan -
drii, wię kszość dziew cząt miesz ka ła
u bel gij skich ro dzin, kil ka z nich by -
ło tak że goś ćmi osób z na sze go sto wa -
rzy sze nia. Cho ciaż wol ne go cza su po -
za przed sta wie nia mi by ło nie wie le,
spę dza liś my go ra zem ak tyw nie
i z przy jem no ścią. Na si go ście zwie -
dzi li Bruk se lę oraz wie le in nych cie -
ka wych miejsc we Flan drii, skosz to -
wa li tak że stof vle es, czy li ty po we go
bel gij skie go gu la szu na pi wie i praw -
dzi wych bel gij skich fry tek z ma jo ne -
zem. 

Osta t ni, po że gnal ny wie czór, któ ry
spę dzi liś my ra zem przy mu zy ce i tań -
cach, był tak że oka zją do in te gra cji
i wza jem ne go po zna nia się. 

Z nie cier pli wo ścią cze ka my na ko lej ne,
rów nie uda ne to urnée zes po łu Szko ły Ba -
le to wej z Czę sto cho wy, któ re jest pla no -
wa ne w Bel gii za dwa la ta. 

Wiej ska ma jów ka w Re tie 
Wios na już w ca łej swej

kra sie, czas więc ru szać
na ło no przy ro dy w po szu -
ki wa niu no wych przy gód. 

Dzię ki pro po zy cji Con -
stan ta Dec kxa, wła ści cie -
la du że go gos po dar stwa
w Re tie, 24 ma ja bę dzie
mia ła miej sce pier wsza
wiej ska ma jów ka dla dzie -
ci z So bot niej Szko ły. Gos -
po dar stwo Sta na po ło żo -
ne jest w prze pięk nej
oko li cy peł nej la sów i łąk,
w po bli żu Prin sen Par ku.
Sam gos po darz, wła ści ciel
i ho dow ca sta da krów,
jest kon ty nu a to rem tra -
dy cji, któ ra w je go ro dzi -
nie ist nie je już od trzech
po ko leń, ko cha to co ro bi
i ro bi to z pa sją. Właś nie
dzię ki swo jej pa sji, któ rą

jest ho do wla, w la tach osiem dzie sią -
tych po raz pierw szy po je chał do Pol -
ski. 

Od tam te go cza su by wał już w Pol -
sce kil ka krot nie, a efek tem tych wy -
ja zdów jest co raz sil niej szy zwią zek
z Pol ską, – dla te go skon tak to wał się
z na szym Sto wa rzy sze niem i za pro -
po no wał nam współ pra cę. Co za pla -
no wa liś my na na szą Ma jów kę? Dzie -
ci bę dą mog ły zwie dzić gos po dar stwo,
obej rzeć zwie rzę ta oraz wy słu chać cie -
ka wych opo wie ści o ich ho do wli. Nie -
wąt pli wą atrak cją bę dzie z pew no ścią
wy cie czka do la su spe cjal nym po ja -
zdem z przy cze pą, spe cjal nie do sto -
so wa ną przez gos po da rza do prze wo -
zu dzie ci. A póź niej już pik nik w le sie.
W pro gra mie kon kurs na roz poz na -
wa nie od gło sów przy ro dy, ro bie nie
wian ków, pie cze nie kieł ba sek przy
ogni sku i oczy wi ście wie le sma ko ły -
ków przy go to wa nych spe cjal nie na tą
oka zję. 

Re la cja z na szej ma jów ki już wkrót -
ce!

AAggnniieesszz  kkaa  PPiiaa  śścciikk  
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Pra ca na czar no 
co raz bar dziej po pu lar na 

We dług „Ga ze ty Wy bor czej”,
w ubieg łym ro ku po ło wa pol skich
firm dzia ła ła nie zgod nie z pra wem
i tym sa mym na ru szy ła prze pi sy o le -
gal no ści za trud nie nia. Pra co daw cy
z róż nych branż za trud nia li lu dzi bez
umo wy o pra cę i nie zgła sza li te go
fak tu do ZUS. W ta kich sy tu a cjach
oso by, któ re zde cy do wa ły się pra co -
wać na po wyż szych wa run kach, nie
by ły ubez pie czo ne od wy pad ku w pra -
cy, za bez pie czo ne od stro ny so cjal nej,
nie mia ły też pra wa do opie ki zdro -
wot nej.

Pod ko niec ubieg łe go ro ku, Pań -
stwo wa In spek cja Pra cy po da ła do
wia do mo ści wy ni ki kon tro li 25 ty -
się cy głów nie ma łych i śred nich firm
za trud nia ją cych po nad 800 ty się cy
pra cow ni ków. Naj wię cej przy pad -
ków nie le gal ne go za trud nie nia za -
no to wa no na Ślą sku (18,7%) i Po -
mo rzu (12%). Naj go rzej sy tu a cja
pra cy na czar no wy glą da w sek to rze
opie ki zdro wot nej i po mo cy spo łecz -
nej.

„„GGaa  zzee  ttaa  WWyy  bboorr  cczzaa””

Dro gie szcze pion ki 
„Rzecz pos po li ta” alar mu je, że kil -

ka dzie siąt ty się cy pol skich ro dzi ców
nie stać na wy ku pie nie za le ca nych
przez pe dia trów szcze pio nek, któ re
nie są re fun do wa ne przez pań stwo
i co raz wię cej ma lu chów nie jest za -
szcze pia nych prze ciw ko groź nym cho -
ro bom. Tak jest na przy kład w przy -
pad ku kom ple tu szcze pień dla
nie mo wla ka prze ciw pne u mo ko kom,
któ ry kosz tu je oko ło 1.200 zło tych.
Aby za bez pie czyć swo je po cie chy
przed ta ki mi cho ro ba mi jak: me nin go -
ko ki, os pa wietrz na i klesz czo we za pa -
le nie mó zgu, opie ku no wie dzie ci mu -
szą wy dać ko lej ne trzy sta zło tych.
Ga ze ta pod kre śla, że Pol ska jest je dy -
nym kra jem w Unii Eu ro pej skiej, któ -
ry nie re fun du je szcze pień prze ciw ko
pne u mo ko kom. 

„„RRzzeecczz  ppooss  ppoo  llii  ttaa””

Emi gran ci przy sy ła ją 
do Pol ski co raz mniej 
pie nię dzy 

Jak do no si „Dzien nik Ga ze ta Praw -
na”, co ro ku zwię ksza się licz ba Po -
la ków wy jeż dza ją cych za gra ni cę, ale
ilość przy sy ła nych przez nich do kra -
ju pie nię dzy ca ły czas spa da. We dług
da nych Na ro do we go Ban ku Pol skie -
go, na któ re po wo łu je się ga ze ta, od
cza su wstą pie nia Pol ski do Unii Eu ro -
pej skiej, z pie nię dzy emi gran tów, do
kra ju spły nę ło pra wie 170 mi liar dów
zło tych. Jed nak w ro ku ubieg łym
kwo ta łącz na wy nio sła 17,1 mld zło -
tych i by ła aż o 300 mi lio nów niż sza
od tej z ro ku 2012. 

Skąd się bie rze ta ka fi nan so wa dy -
spro por cja, sko ro licz ba Po la ków wy -
jeż dza ją cych za gra ni cę cią gle wzra -
sta? Otóż emi gran ci co raz czę ściej
de cy du ją się na po zo sta nie w kra ju
w któ rym pra cu ją. Tam za kła da ją ro -
dzi ny, bio rą kre dy ty i bu du ją do my.
Nie są więc już ta cy hoj ni, po nie waż
ro dzi ny któ re kie dyś cze ka ły na nich
w Pol sce, wy je cha ły za ni mi. Znik nął
więc po wód dla któ re go mie li by da lej
prze sy łać pie nią dze do kra ju. 

„„DDzziieenn  nniikk  GGaa  zzee  ttaa  PPrraaww  nnaa””  

Au stra lij ski raj 
Mi ni stro wie Spraw Za gra nicz nych

Pol ski i Au stra lii pod pi sa li po ro zu mie -
nie na mo cy któ re go, wszy scy oby wa -
te le na sze go kra ju po ni żej 31 ro ku ży -
cia bę dą mo gli pra co wać w Au stra lii
bez ko niecz no ści ubie ga nia się o spe -
cjal ne ze zwo le nie. Au stra lia cze ka na
mło dych, zdol nych Po la ków, spe cja li -
stów z róż nych dzie dzin i ofe ru je im
atrak cyj ne wa run ki nie tyl ko fi nan so -
we, ale rów nież miesz ka nio we i so cjal -
ne. Tam tej szy ry nek pil nie po trze bu -
je zna ją cych się na swo im fa chu lu dzi,
któ rzy wie dzą i za wo do wym do świad -
cze niem po mo gą roz wi jać i tak pręż ną
au stra lij ską gos po dar kę. Dla osób lu -
bią cych słoń ce, kan gu ry, mi sie ko a la
i nie złe za rob ki – pro po zy cja wy da je
się bar dzo in te re su ją ca zwłasz cza, że
au stra lij ski rząd w sto sun ku do pol -

skich oby wa te li zno si wszel kie ad mi -
ni stra cyj ne utrud nie nia. 

„„AAnn  ggoo  rraa””

Pol skie jabł ka pod bi ja ją 
świat 

Por tal pol skie ra dio.pl po da je, że
Pol ska wy prze dzi ła Chi ny i zaj mu je
obec nie pier wsze miej sce na świe cie
w eks por cie ja błek. W se zo nie 2012/13
eks port ja błek z Pol ski wy niósł 1,2
mln ton i osią gnął war tość 438 mi lio -
nów eu ro. Na sze owo ce pod bi ja ją
prze de wszyst kim ry nek ro syj ski.
Tam tej si przed się bior cy roz sma ko wa -
li się w pol skich jabł kach, któ re są
nie tyl ko wy jąt ko wo smacz ne, ale
rów nież bar dzo ta nie. „Tej ilo ści ja -
błek, ta kiej ja ko ści i po ta kich ce nach
fir my ro syj skie nie są w sta nie ku pić
w in nych czę ściach świa ta” – po wie -
dział Mi ro sław Ma li szew ski, pre zes
Związ ku Sa dow ni ków RP.

Jest to nie wąt pli wy suk ces na szych
sa dow ni ków. Prob lem jed nak w tym,
że znacz na wię kszość kon su men tów
na świe cie nie ma po ję cia, że jabł ka
któ re ku pu ją po cho dzą z Pol ski. 

ppooll  sskkiiee  rraa  ddiioo..ppll  

Ener ge tycz na bzdu ra 
Pod ko niec ubieg łe go ro ku w szpi -

ta lu dzie cię cym w Kra ko wie – Pro ko -
ci miu otwar ta zo sta ła su per no wo czes -
na sa la ope ra cyj na. Dzię ki
wie lo mi lio no wym na kła dom po wsta -
ło na resz cie miej sce, gdzie le ka rze mo -
gli ra to wać ży cie dzie ciom z wro dzo -
ny mi wa da mi ser ca. Do chwi li obec nej
nie prze pro wa dza się tam jed nak ope -
ra cji, po nie waż do sa li nie do pro wa -
dzo no prą du. No wo czes ny i bar dzo
dro gi sprzęt nie jest uży wa ny, gdyż
sa la nie fun kcjo nu je z po wo du bra ku
spe cja li stycz ne go okab lo wa nia, któ re
z ko lei wy ma ga prze bu do wy sy ste mu
za rzą dza nia ener gią w ca łym szpi ta -
lu. Na czas otwar cia za in sta lo wa no
szyb ką, elek trycz ną pro wi zor kę,
a obec nie wie lo mi lio no wy sprzęt nisz -
cze je. I koń ca te go ab sur du nie wi dać. 

„„GGaa  zzee  ttaa  WWyy  bboorr  cczzaa””
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Na u czy cie le i asy sten ci 

Sejm, no we li zu jąc usta wę o sy ste mie
oświa ty za de cy do wał, że w szko łach
pod sta wo wych z na u czy cie la mi bę dą
pra co wać asy sten ci. Ich za da niem bę -
dzie wspie ra nie na u czy cie la pro wa dzą -
ce go za ję cia dy dak tycz ne, wy cho waw -
cze i opie kuń cze lub za ję cia świet li co we.
Asy stent ma wy ko ny wać po wie rzo ne
mu za da nia wy łącz nie pod kie run kiem
na u czy cie la pro wa dzą ce go za ję cia, a ich
wy ksztal ce nie i przy go to wa nie pe da go -
gicz ne bę dzie mu sia ło być przy naj mniej
ta kie sa mo jak pra cu ją ce go z nim na u -
czy cie la. Asy sten ci za trud nia ni bę dą
przez sa mo rzą dy na pod sta wie Ko dek -
su Pra cy, a nie jak na u czy cie le na pod -
sta wie Kar ty Na u czy cie la. 

Na mo cy po wyż szej no we li za cji
szkol ne wła dze bę dą mog ły po dej mo -
wać sze reg au to no micz nych de cy zji,
mię dzy in ny mi za de cy do wać o cof nię -
ciu sze ścio lat ka z pier wszej kla sy do
przed szko la. 

RRMMFF  FFMM,,  FFaakk  ttyy  

Co raz wię cej koś ciel nych 
roz wo dów 

„Dzien nik Ga ze ta Praw na” in for mu -
je, że z ro ku na rok zwię ksza się
w Pol sce licz ba mał żeństw, któ re koś -
ciel ne try bu na ły uzna ją za nie waż ne
w świet le obo wią zu ją cych w koś cie le
ka to lic kim prze pi sów. 

Ga ze ta po wo łu je się na da ne Głów -
ne go Urzę du Sta ty stycz ne go oraz In -
sty tu tu Sta ty sty ki Koś cio ła Ka to lic -
kie go, z któ rych wy ni ka, że w 2010
ro ku try bu na ły koś ciel ne w wy ni ku
de cy zji dru giej in stan cji uzna ły osta -
tecznie za nie waż ne 1813 mał żeństw.
Tak du ża licz ba ozna cza, że od 1989
ro ku licz ba koś ciel nych roz wo dów po -
tro i ła się. Z ro ku na rok wzra sta rów -
nież ilość spraw, któ ry mi zaj mu ją się
koś ciel ne try bu na ły. Tyl ko w 2010 ro -
ku na roz strzy gnię cie w pier wszej in -
stan cji cze ka ło oko ło 8 ty się cy wnio -
sków, czy li pra wie trzy krot nie wię cej
niż przed dwie ma de ka da mi. 

„„DDzziieenn  nniikk  GGaa  zzee  ttaa  PPrraaww  nnaa””  

Op ty mi stycz ne pro gno zy 
We dług pro gno zy ana li ty ków Ban -

ku PKO BP, w cią gu naj bliż szych sze -
ściu lat pol skie spo łe czeń stwo sta nie
się znacz nie bo gat sze. Wyż szą sto pą
ży cio wą bę dzie mog ła cie szyć się prze -
de wszyst kim kla sa śred nia. Naj szyb -
ciej zwię kszą się za rob ki w gru pie
wie ko wej 35-50 lat, gdzie tem po wzro -
stu wy nie sie 5-6 pro cent (obec nie
osią ga od trzech do czte rech pro cent).
Zwię kszy się rów nież licz ba Po la ków
ko rzy sta ją cych z usług ban ków. Na
dzień dzi siej szy oko ło pię ciu mi lio -
nów na szych ro da ków nie po sia da

kont ban ko wych. Ana li ty cy PKO BP
prze wi du ją, że do 2020 ro ku ich ilość
spad nie do za led wie trzech mi lio nów. 

„„PPuullss  bbiizz  nnee  ssuu””  

Ro we ry za miast li mu zyn 
Pol skie ra dio pl. po da je, że szy ku je

się re wo lu cja w pol skich sa mo rzą -
dach. Za miast służ bo wych li mu zyn,
urzęd ni cy bę dą mie li do swo jej dys -
po zy cji ro we ry. Po wo dem ta kich de cy -
zji jest szu ka nie osz częd no ści i zmia -
na try bu ży cia urzęd ni ków, któ rzy
prze sia du ją go dzi na mi za biur kiem,
a ze służ bo wych krze seł prze sia da ją
się do służ bo wych sa mo cho dów.
Urzęd ni cy z war szaw skie go ra tu sza
już otrzy ma li do swo jej dys po zy cji 10
no wych ro we rów, nato miast Urząd
Miej ski w Ło dzi ofe ru je pra cow ni kom
moż li wość po ru sza nia się ro we ra mi
elek trycz ny mi. Rów nież w gdań skim
ma gi stra cie urzęd ni cy ma ją do swo jej
dys po zy cji 16 jed no śla dów, z któ rych
jak za pew nia rzecz nik urzę du mia sta,
ko rzy sta ją bar dzo chęt nie. In ne miej -
skie i gmin ne sa mo rzą dy tak że pod ję -
ły de cy zje o za mia nie służ bo wych sa -
mo cho dów na ro we ry. Szy ku je się
więc ro we ro wa re wo lu cja, któ ra
z pew no ścią obu stro nom przy nie sie
wie le ko rzy ści. Bę dzie ta niej, szyb ciej,
a prze de wszyst kim zdro wo i eko lo -
gicz nie.

PPooll  sskkiiee  rraa  ddiioo..ppll

Uczniow ska cy ber prze moc 
„Ga ze ta Wy bor cza” do no si, że co raz

wię cej na u czy cie li na ra żo nych jest na
cy ber prze moc ze stro ny uczniów. Pe da -
go gów gnę bią nie tyl ko ich wy cho wan -
ko wie, ale rów nież ro dzi ce dzie ci. Na
po rząd ku dzien nym jest kra dzież z sie -
ci pry wat nych zdjęć, do da wa nie do nich
nie wy bred nych opi sów i ko men ta rzy,
na stęp nie umiesz cza nie na fa ce bo o ku. 

Ale kra dzie że toż sa mo ści to nie je dy -
ny ro dzaj wir tu al nej prze mo cy. Rów -
nież po pu lar ne jest wy sy ła nie ob ra źli -
wych wia do mo ści i gróźb pod adre sem
na u czy cie li. Nie któ rzy pe da go dzy są
tak ter ro ry zo wa ni, że bo ją się otwie rać
swo je skrzyn ki po czto we. Co raz czę -
ściej na po li cję zgła sza ją się oso by wy -
koń czo ne psy chicz nie, roz tro jo ne emo -
cjo nal nie, ze znacz nym uszczer bkiem
na zdro wiu, któ re bo ją się re a li za cji
gróźb rzu ca nych pod ich adre sem ze
stro ny obec nych czy by łych uczniów. 

Ga ze ta po da je rów nież, że we dług
Nor ton On li ne Fa mi ly – mię dzy na ro -
do we go ba da nia na te mat bez pie czeń -
stwa w in ter ne cie, pra wie 30 pro cent
pol skich na u czy cie li przy zna je, że bez -
poś red nio ze tknę li się z cy ber prze mo -
cą lub zna ją na u czy cie la, któ ry jej do -
świad czył. 

„„GGaa  zzee  ttaa  WWyy  bboorr  cczzaa””  

Ener ge tycz ny most 

W ma ju ru sza bu do wa mo stu ener -
ge tycz ne go po mię dzy Pol ską a Lit wą.
Sieć li nii wy so kie go na pię cia umoż li -
wi wy mia nę ener gii elek trycz nej po -
mię dzy na szym kra jem a in ny mi pań -
stwa mi le żą cy mi nad Bał ty kiem.
Po wyż sze przed sięw zię cie zo sta ło
uzna ne przez Unię Eu ro pej ską za in -
we sty cję prio ry te to wą i kosz to wać bę -
dzie 1,8 mi liar dów zło tych, z cze go
725 mi lio nów sta no wi uni j na do ta cja.
Bu do wa mo stu po stro nie pol skiej ma
za koń czyć się pod ko niec 2015 ro ku. 

MMoo  nneeyy..ppll  

Pol skie se ria le pod bi ja ją
świat 

Jak do no si por tal lon dy nek.net na -
sze ro dzi me se ria le cie szą się na świe -
cie co raz wię kszą po pu lar no ścią. Naj -
wię kszy ko mer cyj ny suk ces od niósł
od cin ko wy film za ty tu ło wa ny „Prze pis
na ży cie” emi to wa ny swe go cza su
przez te le wi zje TVN, któ ry za ku pi ły te -
le wi zje z Ro sji, Wę gier, Sło wa cji, Bli -
skie go Wscho du i pół noc nej Af ry ki.
Miesz kań cy Ro sji bę dą rów nież mo gli
oglą dać na ekra nach swo ich te le wi zo -
rów dwa in ne pol skie se ria le: „Le ka -
rze” i „Pra wo Aga ty”, rów nież wy pro -
du ko wa ne przez sta cję TVN. Nato miast
dla te le wi dzów w Hisz pa nii i Bel gii, za -
ku pio ne zo sta ły pro gra my po dróż ni -
cze Mar ty ny Woj cie chow skiej. 

LLoonn  ddyy  nneekk..nneett  

Po lak – mi lio ner 
In ter ne to wy ser wis pra ca.pl prze -

pro wa dził son dę, w któ rej an kie to wa -
ni od po wia da li na py ta nie:, co zro bi -
li by, gdy by los ob da rzył ich mi lio nem
zło tych. Po nad po ło wa ba da nych osób
stwier dzi ła, że za ło ży li by ja kiś biz nes
i za czę li pra cę na włas ny ra chu nek.
Ko lej nych 17% za de kla ro wa ło, że na -
wet z mi lio nem w kie sze ni nie opu -
ści li by do tych cza so we go miej sca pra -
cy, a 10% an kie to wa nych zmie ni ło by
pra cę na in ną, ale pra co wa li by na dal. 

Dwa dzie ścia pro cent ba da nych osób
stwier dzi ło, że dys po nu jąc tak du żą
kwo tą jak mi lion zło tych, po rzu ci ło by
pra cę, a ich do tych cza so we ży cie
zmie ni ło by się w jed ne wiel kie wa ka -
cje. 

W ze szłym ro ku In sty tut Gal lu pa
prze pro wa dził po dob ne ba da nie
w USA. W po rów na niu z Ame ry ka na -
mi, Po la cy oka za li się mniej le ni wi,
ale tak że mniej lo jal ni wo bec obec ne -
go pra co daw cy. 

PPrraa  ccaa..iinn  ttee  rriiaa..ppll

Opra co wa ła: 
KKaa  ttaa  rrzzyy  nnaa  FFrraann  kkooww  sskkaa  
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I lu zja, ma gia, cza ry – to są na -
praw dę nie pow ta rzal ne kli ma ty.
Chy ba każ dy z nas, cho ciaż je den

raz był obec ny na po ka zie ma gi ka wy -
cią ga ją ce go kró li ka z ka pe lu sza, tną -
ce go pi łą na pół swo ją prze pięk nie,
na ogół ku so ubra ną asy sten tkę czy
ilu zjo ni sty, któ ry ostry mi no ża mi tra -
fiał do ru cho mej, ludz kiej tar czy. Na
wi dok tych nie sa mo wi tych sztu czek
otwie ra liś my sze ro ko oczy ze zdu mie -
nia i już pra wie by liś my skłon ni uwie -
rzyć w cza ry. Pra wie, bo jed nak za -
wsze po zo sta wa ła nie pew ność i na
usta cis nę ło się py ta nie: – prze cież cu -
dów nie ma. – Jak oni to ro bią? 

Ilu zja sta ra jak świat 
W sta ro żyt nym Egip cie czy Ba bi lo -

nie, a po tem w śred nio wiecz nej Eu ro -
pie ka pła ni czy ma gi cy, mie li prze o -
grom ny wpływ na ży cie zwy kłych lu dzi,
a swo i mi sztu czka mi nie tyl ko ich za -
dzi wia li, ale w ta ki właś nie spo sób
umac nia li swo ją po zy cję w spo łe czeń -
stwie. Po sia da jąc nie zwy kłą wie dzę
z za kre su astro no mii, che mii czy me -
cha ni ki, wpły wa li na za cho wa nia lu dzi
wy wo łu jąc u nich za mie rzo ne wra że -
nie. Do sko na le wy kształ ce ni ka pła ni
pro jek to wa li i wpro wa dza li w ży cie
swo je wy na laz ki, któ re prze cięt ne mu
czło wie ko wi ko ja rzy ły się z si ła mi nad -
przy ro dzo ny mi, bó stwa mi i du cha mi,
czy li zja wi ska mi nie moż li wy mi do ra -
cjo nal ne go wy tłu ma cze nia. Po tra fiąc
prze wi dzieć na przy kład za ćmie nie
słoń ca ma ni pu lo wa li ludź mi, któ rych
oba wy i strach wy ko rzy sty wa li do włas -
nych ce lów. Ta kie by ły po cząt ki ilu zji,
któ ra z bie giem cza su po przez śred nio -
wiecz nych ku gla rzy do cie ra ła na miej -
skie jar mar ki i wiej skie za ba wy. Ilu zja
sta wa ła się wsze cho bec na. Roz wi ja na
i udo sko na la na przez wie ki prze nik nę -
ła do kul tu ry ma so wej. W la tach 80
i 90-tych XX wie ku roz po czę ła się te le -
wi zyj na era ilu zji. Po wsta ły wy so ko bu -

dże to we pro gra my-przed sta wie nia
oglą da ne przez mi lio ny lu dzi na ca łym
świe cie. Bez wąt pie nia pre kur so rem
tych me dial nych dzia łań był Da vid Cop -
per field – czło wiek le gen da, dla nie któ -
rych ilu zjo ni sta nie mal do sko na ły. 

Czym wła ści wie jest ilu zja? To sztu -
ka opar ta na umie jęt no ściach wy wo -
ły wa nia wra żeń zja wisk, któ re prak -
tycz nie nie po win ny za ist nieć.
Te o re tycz nie, dzia ła nia ilu zjo ni stów są
sprzecz ne z pra wa mi na tu ry i fi zy ki,
a w prak ty ce po le ga ją na za sto so wa -
niu ca łej ga my spo so bów od wra ca nia
uwa gi wi dza od wła ści wych dzia łań
ilu zjo ni sty, któ rych ce lem jest za sko -
cze nie i za dzi wie nie wi dza. Co raz czę -
ściej jed nak w środ kach ma so we go
prze ka zu po ja wia ją się róż ne go ro dza -
ju ana li zy, roz kła da ją ce dzia ła nia ilu -
zjo ni stów na czyn ni ki pier wsze i po -
ka zu ją ce, że sztu czki przez nich
wy ko ny wa ne moż na jed nak lo gicz nie
wy tłu ma czyć, cho ciaż prze cięt ne mu
wi dzo wi oglą da ją ce mu cho dze nie po
wo dzie, mog ło by się wy da wać, że to
cud. Oka zu je się, że cu dów nie ma, a za
wszyst kim stoi cięż ka pra ca i ilu zja. 

Kró lik z ka pe lu sza
Za cznij my od naj prost szej sztu czki,

któ ra dla ilu zjo ni stów jest za led wie
przed szko lem w ich za wo do wej ka rie -
rze. Sa ma sztu czka jest sta ra jak świat,
ale wy szła nie co z mo dy, bo wiem obec -
na tech ni ka stwa rza ma gi kom o wie -
le szer sze po le do po pi su. Nie o dłącz -
nym ele men tem sztu czki z kró li kiem
jest oczy wi ście czar ny, pu sty cy lin der.
Dla uwia ry god nie nia swo ich dzia łań,
ilu zjo ni sta sto ją cy przed pu blicz no -
ścią, wy wle ka na pra wą stro nę kie sze -
nie spod ni i ma ry nar ki udo wad nia jąc
po nad wszel ką wąt pli wość, że ni cze -
go w nich nie ma. Po ka zu je wi dzom

pu ste dło nie – utwier dza jąc ich w prze -
ko na niu, że nie trzy ma w nich kró li ka.
Kie dy na stę pu je peł na na pię cia ci sza
i ocze ki wa nie, ilu zjo ni sta wy ko nu je
kil ka ru chów cza ro dziej ską pa łe czką
i na gle oka zu je się, że kró lik sie dzi so -
bie spo koj nie w cy lin drze. Za chwy co -
na wi dow nia bi je bra wo, a ma gik kła -
nia się w pas. Skąd wziął się ten
kró lik? Wbrew po zo rom wy jaś nie nie
jest ba nal nie pro ste. Aby ak cja z kró -
li kiem w ka pe lu szu za koń czy ła się po -
wo dze niem, ilu zjo ni sta za wsze mu si
stać za sto łem za kry tym ob ru sem. Do
brze gu sto łu przy twier dzo na jest czar -
na tor ba z kró li kiem w środ ku. W pew -
nym mo men cie przed sta wie nia ma gik
kła dzie cy lin der na sto le ron dem do
do łu. Wpraw nym ru chem wkła da czar -
ną tor bę z kró li kiem do środ ka cy lin -
dra i kró lik już jest na swo im miej scu.
Oczy wi ście wi dow nia te go nie wi dzi,
po nie waż ca ły ten ma newr za sła nia
ron do ka pe lu sza. Pra wie sto pro cent
lu dzi ob ser wu ją cych przed sta wie nie
śle dzi wzro kiem ruch ma gicz nej, cza -
ro dziej skiej pa łe czki, nie zwra ca jąc
uwa gi na in ne dzia ła nia ma gi ka. 

Kro je nie asy sten tki na czę ści 
To już wyż sza szko ła umie jęt no ści,

cho ciaż nie ma gicz nych, tyl ko tych
po le ga ją cych na zja wi sku ilu zji. Ca ła
za ba wa za czy na się od wej ścia asy -
sten tki do skrzy ni. Na ogół asy sten -
tka mi ilu zjo ni stów są drob ne i szczup -
łe ko bie ty. W skrzy ni asy sten tka
sku la się tak, aby zmie ścić się w tej
czę ści pu dła, któ re zo sta nie od dzie lo -
ne od resz ty. Jed nak przed roz dzie le -
niem skrzy ni ma gik naj pierw wbi ja
w nią mie cze, a asy sten tka chwy ta
wcho dzą ce ostrze i pil nu je, aby tra fi -
ło w od po wied nie wyj ście ze skrzy ni.
Kie dy ma gik wbi je wszyst kie mie cze,
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wy jmu je je, a dziew czy na zaj mu je
miej sce w jed nej z gó ry usta lo nej czę -
ści pu dła, dla te go je go roz dziel nie na
trzy osob ne czę ści nie sta no wi żad ne -
go prob le mu. A jak to się dzie je, że
w trzech od dziel nych czę ściach znaj -
du ją się sto py, tu łów i gło wa? Ba nal -
nie pro ste. W jed nej jest ca ły czas ta
sa ma asy sten tka, w dwóch po zo sta -
łych są al bo od po wied nie frag men ty
ma ne ki nów, al bo dwie in ne szczup łe
i drob ne asy sten tki, któ re w schow ku
pod pod ło gą cze ka ją na swo je wej ście
do czę ści skrzy ni. 

Jak to jest na praw dę? 
Wy jaś nia niu ma gicz nych zja wisk

co raz czę ściej słu ży na u ka. W ma gicz -
nych sztu czkach do sko na le spraw dza
się zna ne wśród ilu zjo ni stów po wie -
dze nie: „oczy są szyb sze niż rę ce,
mózg jest szyb szy niż oczy, więc mu -
si cie ata ko wać oczy”. Ma gi cy wy ko -
rzy stu ją op tycz ne ilu zje i wy ko nu ją
swo je do per fek cji opa no wa ne sztu -
czki. Lu dzie na wi dow ni wi dzą to, co
chcą zo ba czyć. Przy cho dząc na przed -
sta wie nie prze wi du ją, że ma gik bę -
dzie rzu cał no ża mi do ludz kiej tar czy.
I on to ro bi. Ludz ki mózg nie kwe -
stio nu je prze cież te go, co spo dzie wa
się zo ba czyć. Jak mó wią psy cho lo go -
wie, jest na to za le ni wy. Nasz mózg,
sku pia jąc się na trud nym za da niu,
prze sta je kon cen tro wać się na in nych
bodź cach, dla te go ilu zjo ni ści mo gą go
oszu kać. Psy cho lo go wie współ pra cu -
ją cy z ilu zjo ni sta mi udo wod ni li, że
ludz ki mózg wca le nie jest tak wie lo -
za da nio wy jak nam się przez wie ki wy -
da wa ło. Je że li ilu zjo ni sta wy ko nu je
dwie czyn no ści jed no cześ nie, na szą
uwa gę przy cią ga ta, któ rą ma gik roz -
po czął ja ko pier wszą. Na przy kład naj -
pierw ilu zjo ni sta pod no si le wą rę kę
i po wo li prze su wa ją do gó ry, tym cza -
sem pra wa rę ka wy ko nu je wła ści we
czyn no ści da nej sztu czki. I oczy wi ście
nasz wzrok pod ą ża za rę ką le wą. 

In nym waż nym as pek tem w trak -
cie ma gicz nych sztu czek są ko lo ry,
na któ rych się sku pia ją na sze oczy
i mózg. Dla te go wy stę pom ma gi ków

to wa rzy szy ty le róż no bar wnych ba lo -
nów, chust, ob rę czy i tym po dob nych
rek wi zy tów. W trak cie trwa nia spek -
ta klu, nasz wzrok pod ą ża za ko lo ro -
wy mi rek wi zy ta mi da jąc jed no cześ nie
ma gi ko wi czas na prze pro wa dze nie
swo ich per fek cyj nie opa no wa nych
i wy ćwi czo nych tri ków. Jesz cze dłu go
po ich za koń cze niu wi dzo wie za pew -
nia ją sa mi sie bie, że ob ser wo wa li
wszyst ko do kład nie, że ani na chwi lę
nie oder wa li od ilu zjo ni sty oczu i to,
co wi dzie li, to na praw dę by ła ma gia. 

Ilu zjo ni ści to mi strzo wie, per fek cjo -
ni ści przez la ta do sko na lą cy swo je
tech ni ki, bar dzo spraw ni fi zycz nie, do -
sko na li ak tor sko i ma nu al nie. To wyż -
sza szko ła psy cho lo gicz nej ja zdy i nie -
je den adept te go za wo du móg łby uczyć
się od ma gi ków spo so bów dzia ła nia
ludz kie go umy słu i ma ni pu lo wa nia
nim. W trak cie spek ta klu widz do kład -
nie wie, że coś się sta ło, ale nie jest
w sta nie usta lić jak do te go do szło.

Sztu ka ilu zji da lej za dzi wia wi dzów,
a ilu zjo ni ści to lu dzie ob da rze ni ogrom -
nym ta len tem, pra co wi to ścią i od wa -
gą. Naj słyn niej si z nich, to wspom nia -
ny wcześ niej Da wid Cop per field oraz
Cross An gel, Da wid Bla i ne oraz Ste ven
Fray ne zna ny na ca łym świe cie pod
pseudo nimem Dy na mo. To właś nie on

wsła wił się cho dze niem po wo dzie, po
lon dyń skiej Ta mi zie, któ ry to wy czyn
zro bił na wi dzach na praw dę nie sa mo -
wi te wra że nie. Szko da tyl ko, że se kret
tej ilu zji już uj rzał świat ło dzien ne i jak
zwy kle oka za ło się, że to nie cu da, ale
naj no wo cześ niej sza tech ni ka i ogrom -
ne umie jęt no ści ilu zjo ni sty. Obec nie,
na wet naj bar dziej spek ta ku lar ne i naj -
słyn niej sze po ka zy ilu zjo ni stów ma ją
już swo je wy jaś nie nie. Zni ka nie bu dyn -
ków czy wspom nia ne wcześ niej cho -
dze nie po wo dzie – są to spek ta ku lar -
ne zja wi ska, któ re moż na wy tłu ma czyć
cho ciaż by za sto so wa niem i wy ko rzy -
sta niem spe cjal nych lu ster usta wio -
nych pod wie lo ma ką ta mi. 

Ilu zja to nie ma gia, a ilu zjo ni ści to
nie ma gi cy. Ilu zjo ni ści nie two rzą ma -
gii, ale ilu zję, – czy li złu dze nie, że wi -
dzi się coś, cze go w isto cie nie ma.
Oszu ku ją na sze zmy sły, ale za to wy -
wo łu ją w nas za chwyt, zdzi wie nie,
a na wet fa scy na cję. Wszyst kie sztu czki
– a cza sem na praw dę wiel kie spek ta kle
– moż na ra cjo nal nie wy tłu ma czyć. Je -
śli jed nak da liś my się wy wieść w po le,
ma to swój nie pow ta rzal ny urok a ilu -
zjo ni sta au ten tycz nie za słu żył na
grom kie bra wa. I o to cho dzi! 

SSyyll  wwiiaa  JJaa  wwoorr  sskkaa  
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Ak tyw ność fi zycz na jest do bra
dla zdro wia, o czym po wszech -
nie wia do mo. Naj no wsze ba da -

nia po ka zu ją jed nak, że brak ru chu
jest dla na sze go or ga niz mu o wie le
bar dziej szko dli wy, niż mo gli byś my
przy pusz czać. Je że li by ak tyw ność fi -
zycz ną po trak to wać ja ko le kar stwo
oka że się, że jest ono wy jąt ko wo ta nie
i bar dzo sku tecz ne. 

Cy wi li za cyj na cho ro ba
Brak ak tyw no ści fi zycz nej jest dla

na sze go or ga niz mu jak wy rok śmier -
ci. Prob lem bra ku ru chu do ty ka co -
raz wię kszą ilo ść lu dzi na świe cie
i zda niem le ka rzy, po wi nien być trak -
to wa ny i uzna ny za jed ną z naj bar dziej
za gra ża ją cych czło wie ko wi cho rób
XXI wie ku. Ludz ki or ga nizm po zba -
wio ny ru chu nie po tra fi po ra dzić so bie
z wie lo ma nie ko rzyst ny mi zmia na mi
w nim za cho dzą cy mi. Na sze ser ce sta -
je się wol niej sze i za czy na go rzej pra -
co wać, a my czu je my się co raz bar -
dziej zmę cze ni. Szwan ku je nasz układ
krą że nia, czę ściej też za pa da my na cu -
krzy cę. Da ne Świa to wej Or ga ni za cji
Zdro wia mó wią sa me za sie bie. Co ro -
ku na sku tek po wyż szych cho rób
umie ra co raz wię cej lu dzi. Obec nie na
świe cie licz ba cho rych na cu krzy cę
wy no si po nad 380 mi lio nów i co sześć
se kund ktoś umie ra z po wo du po wi -
kłań z nią zwią za nych. Nie le piej wy -
glą da sy tu a cja, je że li cho dzi o cho ro -
by po wią za ne z ukła dem krą że nia czy li
te, któ re w kon sek wen cji ata ku ją na -

sze ser ce. Każ de go ro ku na świe cie na
jed ną z nich umie ra oko ło 17 mi lio -
nów lu dzi. Ale chy ba naj bar dziej za -
ska ku ją ce są wy ni ki ba dań prze pro -
wa dzo nych przez uczo nych z Har vard
Scho ol of Pu blic He alth, z któ rych wy -
ni ka, że brak ru chu i ja kiej kol wiek ak -
tyw no ści fi zycz nej dla ludz kie go or -
ga niz mu jest tak sa mo groź ny jak
pa le nie pa pie ro sów. Z opub li ko wa nych
przez nich da nych wy ni ka, że każ de -
go ro ku na świe cie z po wo du bez ru chu
umie ra 5,3 mi lio na lu dzi. Nato miast
pa le nie ty to niu jest przy czy ną śmier -
ci mniej wię cej pię ciu mi lio nów osób
rocz nie. Ty le sta ty sty ki.

Jak mó wią le ka rze – cho ru je my, po -
nie waż się nie ru sza my. A czło wiek
jest stwo rzo ny do ak tyw no ści co wi -
docz ne jest na prze strze ni wie ków.
Na si przod ko wie cią gle cho dzi li, pra -
co wa li, po lo wa li, zdo by wa li po ży wie -
nie, to czy li bo je, zdo by wa li no we te ry -
to ria. A czło wiek współ czes ny nie
ru sza się pra wie wca le. Sie dzi przed
mo ni to rem kom pu te ra, ob słu gu je ma -
szy ny-ro bo ty, sie dzi w sa mo cho dzie,
au to bu sie, tram wa ju, w ki nie, przed
te le wi zo rem i po no si kon sek wen cje
ta kie go try bu ży cia. 

Rusz ajmy się 
Sko ro już wie my co ro bi my źle, a ra -

czej cze go nie ro bi my, spró buj my to
na pra wić. Mo że my za cząć się ru szać
w każ dej chwi li i pa mię taj my, że ak -
tyw ność fi zycz na zmniej sza ry zy ko
za wa łu ser ca na wet do 50-ciu pro cent.

Jak to się dzie je? Pod czas ru chu mięś -
nie na ci ska ją na czy nia krwio noś ne
i jed no cześ nie ma su ją je, co po wo du -
je uspraw nie nie prze pły wu krwi
i nisz cze nie groź ne go dla or ga niz mu
tłusz czu. 

Na szą ak tyw ność ru cho wą mo że my
za cząć na wet od po je dyn czych ćwi -
czeń, któ re już bę dą do bro dziej stwem
dla or ga niz mu. Naj lep sze jed nak bę -
dą ćwi cze nia sy ste ma tycz ne, któ re
w znacz nym stop niu przy czy nią się
do wy dłu że nia na sze go ży cia. Na u -
kow cy już daw no udo wod ni li, że re gu -
lar ne bie ga nie, mar szo bie gi, pły wa -
nie czy jog ging, wy dłu ża ją ży cie
męż czyzn o 6-7 lat, ko biet o 5-6 lat. 

Ame ry kań scy na u kow cy prze pro wa -
dzi li ba da nia, któ ry mi ob ję li oko ło 80
ty się cy miesz kań ców USA. Wy ni ka
z nich, że oso by któ re nie pro wa dzą
ak tyw ne go try bu ży cia, ży ją śred nio
o sześć lat kró cej od tych ak tyw nych fi -
zycz nie. Wy star czy więc, że na ruch
po świę ci my pół go dzi ny dzien nie,
a nasz or ga nizm za re a gu je na te zmia -
ny bar dzo sku tecz nie. Le ka rze twier -
dzą, że ruch po pra wia pa mięć, a co wię -
cej po ma ga lu dziom cho rym na ser ce.
To cał ko wi ta zmia na sta no wi ska me dy -
ków, bo wiem jesz cze kil ka na ście lat
te mu le ka rze wprost za ka zy wa li ja kiej -
kol wiek ak tyw no ści fi zycz nej oso bom,
któ re prze szły za wał ser ca. Ćwi cze nia
ru cho we, oczy wi ście pod okiem spe -
cja li stów, prze pi sy wa ne są w ra mach
re kon wa le scen cji już w trak cie po by tu
w szpi ta lu. Oso bom z te go ty pu scho -
rze nia mi le ka rze za le ca ją nor dic wal -
king, czy li co raz bar dziej po pu lar ny
marsz z ki ja mi, w trak cie któ re go
w na szym or ga niz mie pra cu je po nad
90 pro cent mięś ni. 

Bie ga nie, Jog ging, 
Nor dic wal king 

Bie ga nie, to naj tań sza i naj bar dziej
do stęp na for ma ak tyw no ści ru cho wej.
Moż na bie gać sa me mu, w gru pie przy -
ja ciół czy z ko le żan ką. Nie trze ba wy -
naj mo wać sal, spe cja li stycz nych przy -
rzą dów i tre ne ra. To do sko na ły wy bór
dla tych, któ rzy chcą po pra wić swo ją
fi zycz ną kon dy cję w do wol nym miej -
scu i bez nie po trzeb nych na kła dów
pie nięż nych. Ła two, szyb ko i ta nio.
Bie gać moż na pra wie wszę dzie. Za kła -
da jąc, że na sze co dzien ne bie ga nie nie
jest wy czy no we, wy star czą zwy kłe
spor to we bu ty. Naj waż niej sze, że by
by ły wy god ne. Na po cząt ku nie moż -
na po ry wać się na dłu gie i for sow ne
dy stan se, bo moż na włas ne mu or ga -
niz mo wi wy rzą dzić du żą krzyw dę. Nie
bie ga my co dzien nie, po nie waż or ga -
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nizm nie przyz wy cza jo ny do ta kiej ak -
tyw no ści mo że się zbun to wać i spra -
wić nie mi łą nie spo dzian kę. Wy star czy
bie ga nie dwa lub trzy ra zy w ty god niu
i stop nio we zwię ksza nie dy stan su. Bie -
ga nie zna czą co wzmoc ni kon dy cję na -
sze go or ga niz mu, do tle ni go, przy spie -
szy prze mia nę ma te rii i po pra wi
dzia ła nie ukła du krą że nia. Po pra wi
się na sza syl wet ka, wzroś nie wy trzy -
ma łość i od por ność. Go dzi na szyb kie -
go bie gu po wo du je spa le nie 1200 kcal,
nato miast w trak cie jog gin gu (po wol -
ne go truch tu) w cią gu jed nej go dzi ny
spa li my oko ło 1000 kcal. 

Nor dic wal king za le ca ny jest nie tyl -
ko oso bom cho ru ją cym na ser ce. To
bar dzo bez piecz na for ma ak tyw no ści
ru cho wej zwłasz cza dla tych, któ rzy
do tąd pro wa dzi li ra czej bier ny tryb ży -
cia. Ba da nia wy ka za ły, że ma sze ru jąc
z ki ja mi, w nie praw do po dob nie krót -
kim cza sie re ge ne ru je my nasz or ga -
nizm, spa la jąc jed no cześ nie spo ro ka -
lo rii. Za ku pie nie nie złej ja ko ści ki jów
nie jest tak du żym wy dat kiem jak mog -
ło by się wy da wać. Te wy ko na ne z two -
rzyw sztucz nych lub alu mi nium, są
bar dzo trwa łe. Mo że my ewen tu al nie
za in we sto wać w rę ka wi czki, któ re bę -
dą chro nić na sze dło nie przed od ci ska -
mi. Sa ma tech ni ka cho du nie jest
skom pli ko wa na, zresz tą dla za in te re so -
wa nych, in struk to rzy ofe ru ją pod sta -
wo we lek cje w na praw dę nie wiel kiej
ce nie. A co naj waż niej sze, za rów no bie -
ga nie jak i mar szo bie gi, mo że my wy -
ko ny wać prak tycz nie przez ca ły rok,
nie za leż nie od po go dy.

Na dwóch kół kach 
Ja zda na ro we rze w okre sie zi mo -

wym nie na le ży do naj ła twiej szych,

dla te go wię ksza część ro we rzy stów
na czas nie po go dy ro wer po pro stu
od sta wia. Kie dy nad cho dzi wios na,
za nim wsią dzie my na ro wer, po win -
niś my od dać go do fa cho we go prze -
glą du pa mię ta jąc, że nie spraw ny 
po jazd mo że sta no wić nie bez pie czeń -
stwo na dro dze. Je że li pla nu je my za -
kup ro we ru, mu si my prze strze gać
jed nej ge ne ral nej za sa dy: do ja zdy
w mie ście prze zna czo ne są ro we ry
miej skie, na tra sy nie as fal to we – ro -
we ry trek kin go we, a na bez dro ża
i wer te py po pu lar ne „gó ra le”. Spe cja -
li ści twier dzą, że naj waż niej sza w ro -
we rze jest nie ilość prze rzu tek tyl ko
ra ma i ko ła. Te ele men ty świad czą
o je go spraw no ści, a im ro wer cięż -
szy, tym trud niej się nim jeź dzi. Waż -
nym ele men tem, czę sto lek ce wa żo -
nym przez po sia da czy po ja zdu, jest
sio deł ko, któ re na dłuż sze dy stan se
po win no być twar de i sto sun ko wo
nie du że. 

Dla roz po czy na ją cych ja zdę ro we -
rzy stów wska za ne są krót kie, nie zbyt
mę czą ce dy stan se, któ re wraz z in ten -
syw no ścią ja zdy po win ny się wy dłu -
żać. Waż ne jest nie to, ile ki lo me trów
od cza su do cza su prze je dzie my, lecz
sy ste ma tycz ność i co dzien na ja zda.
Na po czą tek wska za ne są krót kie wy -
cie czki dwa, trzy ra zy w ty god niu i do -
pie ro wte dy, kie dy na sze mięś nie
przy zwy cza ją się do ta kie go wy sił ku,
mo że my zwię kszać dy stans. Ja zda na
ro we rze to ulu bio ny ro dzaj ak tyw no -
ści fi zycz nej mi lio nów lu dzi na ca łym
świe cie – dzie ci, mło dzie ży, do ro słych,
jak i osób star szych. To nie tyl ko dys -
cy pli na spor to wa, ale tak że do sko na -
ły spo sób na spę dza nie wol ne go cza -
su, zgrab ną syl wet kę, szczup łe uda

i jędr ne po ślad ki. Jed no go dzin na wy -
cie czka ro we ro wa, czy li ok. 20 ki lo -
me trów, ozna cza spa le nie oko ło 500
kcal, co sta no wi pra wie jed ną trze cią
wszyst kich ka lo rii, któ re wchła nia my
w cią gu jed ne go dnia. Ja zda na ro we -
rze to tak że sil niej sze ser ce, lep sze
krą że nie i zdro wsze płu ca.

Wios na a od chu dza nie 
Oma wia jąc spo so by pro wa dze nia

zdro we go try bu ży cia, trze ba wspom -
nieć o oso bach znaj du ją cych się w naj -
wię kszej gru pie ry zy ka. Oso bom bie -
ga ją cym czy jeż dżą cym na ro we rze
zda rza ją się kon tu zje i prze si le nia.
We dług le ka rzy, naj bar dziej za gro żo -
ne tym nie są głów nie oso by ru sza ją -
ce się spo ra dycz nie, po nie waż w mia -
rę szyb ko się mę czą i po pro stu nie
zdą żą so bie zro bić krzyw dy. Naj bar -
dziej na wszel kie go ro dza ju ura zy na -
ra żo ne są oso by wiecz nie się od chu -
dza ją ce, któ re zwłasz cza w chwi li
nad ej ścia wios ny i zrzu ce nia zi mo -
wych okryć, po sta na wia ją za wszel ką
ce nę po zbyć się nad wa gi. Z dnia na
dzień na rzu ca ją so bie ostry tre ning
i chud ną. A or ga nizm pod da ny du żym
ob cią że niom za czy na się bun to wać.
Dla te go wszyst kie te go ty pu dzia ła -
nia po win ny być za pla no wa ne i wy -
ko ny wa ne sy ste ma tycz nie. Nie mo że -
my na gle zmu sić na sze go or ga niz mu
do ka tor żni czej pra cy i po ko ny wa nia
dłu gich dy stan sów bie giem czy na ro -
we rze. Na wet, je że li kie dyś or ga nizm
przy zwy cza jo ny był do wy sił ku fi zycz -
ne go, po zi mo wej przer wie za czy na my
prak tycz nie od po cząt ku. Szar żo wa -
nie i prze si le nie mo że przy nieść nam
wię cej szko dy niż po żyt ku. 

Wszel kie for my ak tyw no ści fi zycz -
nej, to naj tań sze le kar stwo dla na sze -
go or ga niz mu. Co raz dłuż sze i cie plej -
sze dni sprzy ja ją ak tyw no ści na
świe żym po wie trzu, dla te go nie ma
co się ocią gać. Pa mię taj my, że je że li
ruch ma być przy jem ny a prze de
wszyst kim zdro wy, po wi nien być daw -
ko wa ny roz sąd nie, z umia rem i sy ste -
ma tycz nie. Ni gdy nie jest za póź no na
roz po czę cie dba nia o do brą kon dy cję,
a każ da for ma ak tyw no ści fi zycz nej
przy nie sie nam wie le po żyt ku. 

EEwwaa  JJaa  nniikk  
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Zło te ja jo od na le zio ne
Od wie lu lat trwa ły po szu ki wa nia

tak zwa ne go Trze cie go Car skie go Ja -
ja – ar cy dzie ła sztu ki złot ni czej, da ru
ca ra Alek san dra III dla ce sa rzo wej
mał żon ki Ma rii. Ja jo znik nę ło po Re -
wo lu cji Paź dzier ni ko wej i słuch po
nim za gi nął. Pew ne by ło tyl ko to, że
zo sta ło wy wie zio ne z Pe ter sbur ga. 

Nie daw no, pe wien sprze daw ca zło -
mu ze Sta nów Zjed no czo nych, wy pa -
trzył ja jo na gieł dzie sta ro ci nie ma jąc
oczy wi ście po ję cia o tym, ja ki skarb
zna lazł się w je go po sia da niu. Za 14 ty -
się cy do la rów na był oś mio cen ty me tro -
wy przed miot ze zło ta i za mie rzał od -
sprze dać go da lej, już ja ko złom me ta li
szla chet nych. Przez ja kiś czas bez sku -
tecz nie szu kał na byw cy, wresz cie wpadł
na po mysł, aby po przez wy szu ki war kę
in ter ne to wa do wie dzieć się cze goś wię -
cej o ja ju, któ re za ku pił. Wpi sał sło wo
„ja jo” i do pi sał do nie go okre śle nie wy -
gra we ro wa ne na ja ju, czy li na pis „ Va -
che ron Con stan tin”. W tym mo men cie
zszo ko wa ny do wie dział się, że jest wła -
ści cie lem po szu ki wa ne go od daw na
car skie go ja ja z 1887 ro ku, wy ce nio -
ne go na ba ga te la 30 mi lio nów do la rów.

Dzie wię cio mie sięcz ny prze stęp ca 
W nie wiel kiej miej sco wo ści w Pa ki -

sta nie mia ła miej sce nie ty po wa roz -
pra wa są do wa. Na ła wie oskar żo nych
za sia dła gru pa trzy dzie stu osób
oskar żo nych o pla no wa nie mor der -
stwa, gro że nie po li cji oraz in ge ro wa -
nie w spra wy pań stwo we. Jed nym
z oskar żo nych oka zał się dzie wię cio -
mie sięcz ny chło piec, któ ry pod czas
pro ce su sie dział na ko la nach u swo je -
go dziad ka i po pi jał mle ko z bu tel ki.
Ja ko oso ba po dej rza na o po peł nie nie
zbrod ni, ma luch mu siał zło żyć od ci ski
swo ich pal ców (ra czej pa lusz ków),
a je go praw ny opie kun wpła cić usta -
lo ną kwo tę ka u cji. Kie dy lo kal ne me -
dia zwie trzy ły sen sa cję, ja ką bez wąt -
pie nia oka za ło się po sta wie nie przed
są dem nie speł na rocz ne go dziec ka,
spra wa zo sta ła odro czo na. Gu ber na -
tor pro win cji, w któ rej mia ło miej sce
opi sa ne zda rze nie, za żą dał wy jaś nień
od po li cji i pod jął od po wied nie kro ki

w ce lu uka ra nia urzęd ni ków od po wie -
dzial nych za ten in cy dent. 

Naj lep sza piz za świa ta
Za ta ką zo sta ła uzna na piz za przy -

go to wa na z czte rech ro dza jów se ra,
ba kła ża na, buł ki tar tej i sar de le. Piz -
zę Con ta di na (wiej ską) przy go to wał
i za pre zen to wał na świa to wym kon -
kur sie piz zy Włoch – Giu lio Scial pi.
Od te raz jest on mi strzem świa ta
w ka te go rii piz za kla sycz na. 

Naj smacz niej szą piz zę ne a po li tań -
ską przy go to wał ku charz z Au stra lii.
To on naj le piej spro stał ry go ry stycz -
nym wy mo gom, we dług któ rych ory -
gi nal na piz za ne a po li tań ska mu si
mieć śred ni cę, co naj mniej 35 cen ty -
me trów i brzeg wy so ko ści od 1 do 2
cen ty me trów. Je dy ne do dat ki, któ -
rych moż na do niej użyć, to sos z po -
mi do rów bez skór ki, mo za rel la z mle -
ka ba wo lic, czos nek, odro bi na oli wy
i świe że li ście ba zy lii. 

Roz strzy gnię to rów nież za wo dy
w przy go to wa niu naj szyb szej piz zy
świa ta. Zwy cięz ca zro bił pła ski pla -
cek z cia sta i uło żył na nim do dat ki
w za led wie 45 se kund. 

W ry wa li za cji o ty tuł kró la piz zy
w kil ku ka te go riach, wzię ło udział
600 ku cha rzy z 30 kra jów świa ta. 

Wy jąt ko wa re stau racja 
Za ta ką moż na z ca łą pew no ścią

uznać re sta u ra cję w Ber li nie, któ ra
w nie ty po wy spo sób przy cią ga klien -
tów. By wal cy ku li nar nych przy byt -
ków przy zwy cza je ni są do od dzie la -
nia wi zyt w re sta u ra cji od ko rzy sta nia
z to a le ty. Nato miast w re sta u ra cji
„Das Klo”, moż na obie te czyn no ści
ro bić na raz. Go ście sie dzą na stoł kach
przy po mi na ją cych kształ tem to a le ty,
je dzą kieł ba ski z noc ni ków, pi ją pi wo
z bu te lek po dob nych do szpi tal nych
pro bó wek, a za miast ser we tek uży -
wa ją pa pie ru to a le to we go. 

Po mysł wła ści cie li, aby prze ro bić
re sta u ra cję na przy by tek przy po mi -
na ją cy to a le tę, oka zał się strza łem
w dzie siąt kę. Wol nych miejsc jest jak
na le kar stwo, bo z pew no ścią trud no
zna leźć na świe cie po dob ny przy by -
tek, któ ry (jak twier dzą klien ci) ma
nie pow ta rzal ny kli mat. 

„Ściem nia ją ce” nie mo wla ki 
Ja poń scy na u kow cy, po pół rocz nej

ob ser wa cji nie mo wla ków do szli do za -
ska ku ją cych wnio sków. Po nad wszel ką
wąt pli wość udo wod ni li, że już na wet

sied mio mie sięcz ne dzie ci ma ją do sko -
na le opa no wa ną sztu kę ma ni pu la cji.
Naj le piej wy cho dzi im uda wa nie pła -
czu, aby za wszel ką ce nę zwró cić na
sie bie uwa gę ro dzi ców. Gdy osią gną
swój cel, na tych miast na ich twa rzy po -
ja wia się uśmiech. Ja poń czy cy udo wod -
ni li, że na wet ma leń kie dzie ci opa no -
wa ły do per fek cji sztu kę „ściem nia nia”. 

Czę ste my cie skra ca ży cie? 
Z da nych opub li ko wa nych przez

Pań stwo wy Za kład Hi gie ny wy ni ka,
że właś nie tak uwa ża 60 pro cent pol -
skich męż czyzn. Swo ją nie chęć do my -
cia de mon stru ją prze de wszyst kim
tym, że po wyj ściu z to a le ty nie my ją
rak. Nie zda ją so bie spra wy z te go, że
w ten spo sób po wo du ją roz prze strze -
nia nie się groź nych dla or ga niz mu
czło wie ka bak te rii. Rów nież nie chęt -
nie pa no wie od no szą się do co dzien -
nej ką pie li. Część an kie to wa nych wy -
raź nie za zna czy ła, że ta kie mu za ję ciu
jak cho dze nie pod prysz nic od da ją się
je den, naj wy żej dwa ra zy w ty god niu.
Wpraw dzie PZH w swo im ra por cie za -
zna cza, że ogól nie stan hi gie ny Po la -
ków na prze strze ni osta t nich lat
znacz nie się po pra wił, ale do świa to -
wej, na wet eu ro pej skiej czo łów ki, na -
szym pa nom jesz cze da le ko.

Mę czą ce kłam stwa 
Ame ry kań ski pro fe sor Ste ven D. Le -

vitt w opub li ko wa nej nie daw no książ -
ce „Fre a ko no mia” udo wad nia, że po -
nad 50 pro cent CV prze sy ła nych przez
oso by szu ka ją ce pra cy do ewen tu al -
nych pra co daw ców, za wie ra nie praw -
dzi we in for ma cje. Rów nież w trak cie
bez poś red nich roz mów z przy szłym
sze fem, spo ra część in for ma cji po da -
wa nych przez sta ra ją ce go się o za -
trud nie nie oby wa te la, jest de li kat nie
mó wiąc da le ka od praw dy. 

Pro fe sor Le vitt uwa ża, że lu dzie na -
gmin nie kła mią prze de wszyst kim po
to, że by udo wod nić so bie swo ją war -
tość i aby in ni po strze ga li kła mią ce go
jak naj le piej. I cho ciaż mó wie nie praw -
dy zwią za ne jest z o wie le mniej szym
wy sił kiem niż kła ma nie, któ re wy ma -
ga zmia ny praw dzi wych da nych za pi sa -
nych w pa mię ci, to kłam stwa lu dzi nie
uwie ra ją. A co dzien ne kłam stwa i kłam -
stew ka spra wia ją lu dziom wie le przy -
jem no ści na wet wte dy, kie dy nie wią -
żą się z ni mi żad ne ko rzy ści. Pro fe sor
jed nak wy ka zał, że im mniej kłamstw
tym lep sze zdro wie i sa mo po czu cie. 

Opra co wa ła: KKaa  rroo  llii  nnaa  TToomm  cczzaakk  
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Pier wsze go ma ja bie żą ce go ro ku,
mi ja 10 lat od mo men tu wstą pie -
nia Pol ski do Unii Eu ro pej skiej.

Ja ko że na le ży my do stre fy Schen gen
i ma my otwar te gra ni ce, do na sze go
kra ju przy jeż dża co raz wię cej tu ry stów,
zwłasz cza z za chod niej Eu ro py, któ rzy
co raz bar dziej nas po zna ją i za pa mię tu -
ją z na sze go kra ju zwy cza je bę dą ce dla
Po la ków „oczy wi sta oczy wi sto ścią”.
I cho ciaż każ dy na ród ma swo je tra dy -
cje i styl by cia, oka zu je się, że dla in -
nych na cji sa one cał ko wi cie nie zro zu -
mia le i czę sto bez sen sow ne. 

Ja kie krą żą o nas opi nie? Jak je steś -
my po strze ga ni w Eu ro pie? Oto kil ka
naj bar dziej cie ka wych (tym ra zem nie
ab sur dal nych) na szych przy zwy cza -
jeń i zwy cza jów, któ re za dzi wia ją
miesz kań ców in nych czę ści na sze go
kon ty nen tu.

1. Re li gij ność
W Eu ro pie krą ży opi nia, że je steś my

na ro dem bar dzo re li gij nym. Wi dać to
wy raź nie po ilo ści koś cio łów, po mni -
ków, fi gu rek, koś ciel nych pa tro nów
i pa tro na tów. Ob co kra jow cy są zdzi -
wie ni, że pod czas uro czy ste go otwar cia
no wej szko ły czy za kła du pra cy, za wsze
obec ny jest ksiądz, któ ry świę ci ten czy
in ny przy by tek. Pol ska za dzi wia tak że
du żą ilo ścią sym bo li re li gij nych, ale
chy ba naj bar dziej szo ku ją ca dla ob co -
kra jow ców jest ilość lu dzi cho dzą cych
do koś cio ła. Za gra nicz ni tu ry ści twier -
dzą, że tyl ko w Pol sce re li gij ność ob ja -
wia się w tak wiel kim wy mia rze w me -
diach, pra sie i in ter ne cie.

Au ten tycz nym hi tem na ska lę eu -
ro pej ską i świa to wą jest pol ski zwy -
czaj ko lę dy. Praw do po dob nie ni gdzie
na świe cie nie ist nie je ta ka tra dy cja,
kie dy w okre sie Świąt Bo że go Na ro -
dze nia, co ro ku pol skie do my od wie -
dza ksiądz, oglą da jąc dzie cię ce ze szy -
ty z re li gii, prze py tu jąc ro dzi nę
i zbie ra jąc dat ki na koś ciół. 

Po zo sta jąc przy tra dy cji świą tecz -
nej. Oka zu je się tak że, że Pol ska jest
jed nym z nie licz nych kra jów na świe -
cie, w któ rych w cza sie Wi gi lii wspól -
nie za sia da się do uro czy stej wie cze -
rzy i dzie li op łat kiem. Op łat ko wa
tra dy cja jest dla wie lu in nych na ro -
do wo ści na praw dę uni kalnym i cie -
ka wym zja wi skiem. 

2. Imie ni ny
Zwy czaj ob cho dze nia imie nin zna ny

jest nie tyl ko w Pol sce, ale eu ro pej -
skie wrób le ćwier ka ją, że tyl ko w na -
szym kra ju są one ob cho dzo ne tak
hucz nie i z tak wiel ka pom pą, że czę -
sto przy po mi na ją ma łe we se la. Czy li,

jak to w Pol sce by wa, wie le im prez
od by wa się we dług za sa dy „za staw
się, a po staw się”. W wie lu re jo nach
na sze go kra ju imie ni ny są waż niej -
szym świę tem od uro dzin i to Eu ro -
pej czy ków za dzi wia nie zmier nie. Zdu -
mie ni są tak że, wi dząc w środ kach
ko mu ni ka cji miej skiej za in sta lo wa ne
wy świet la cze, na któ rych oprócz prak -
tycz nych in for ma cji przy dat nych po -
dróż nym, wid nie ją tak że i te przy po -
mi na ją ce pa sa że rom o tym, kto
w da nym dniu ob cho dzi imie ni ny. 

3. Wszyst ko wie dzą cy 
na rze ka ją cy

Pa nu je opi nia, że Po la cy za wsze
i wszę dzie wy po wia da ją się na każ dy
te mat, na wet wte dy, kie dy nie ma ją
nic kon kret ne go do po wie dze nia. Mó -
wi my, mó wi my, ale nie po tra fi my słu -
chać. Nie je steś my do bry mi roz mów -
ca mi, nie sza nu je my zda nia in nych
osób i je steś my świę cie prze ko na ni,
że tyl ko my ma my ra cję. Z peł nym
znaw stwem naj chęt niej dys ku tu je my
o po li ty ce i za żad ne skar by nie da my
się prze ko nać do zmia ny raz za ję te -
go sta no wi ska. 

Lu bi my tez na rze kać. Gdy za py tać
prze cięt ne go Po la ka „jak le ci” za wsze
usły szy my, że źle, że wszyst ko jest do ni -
cze go. Ta kie od po wie dzi pa da ją na wet
wte dy, kie dy po wo dów do na rze kań nie
ma my. Ot, ta ka na ro do wa przy wa ra. 

4. Bi gos i ki szo ne ogór ki 
Dla znacz nej wię kszo ści Eu ro pej -

czy ków, bi gos i ki szo ne ogór ki, to ze -
psu te je dze nie, któ re Po la cy uwiel bia -
ją. Na szczę ście dla bi go su i ki szo nych
ogór ków, ta ką opi nię ob co kra jow cy
po dzie la ją tyl ko do cza su, kie dy sa mi
nie skosz tu ją tych nie zbyt ład nie (we -
dług nich) pach ną cych po traw. Wte -
dy oka zu je się, że bi gos jest prze pysz -
ny i wy jąt ko wy w swo im ro dza ju,
a ogór ki ki szo ne ma ją nie spo ty ka ny
gdzie in dziej smak. 

5. Po sił ki
A sko ro o je dze niu umo wa, to sły -

nie my w Eu ro pie z dziw nych go dzin
po sił ków. Za cznij my od ob ia du, czy li
po ry w oko li cach go dzi ny 15, kie dy
to w gar nku go to wa ne są ziem nia ki,
na pa tel ni skwier czy scha bo wy,
a w sa la ter ce cze ka przy go to wa na
wcześ niej mi ze ria. Ta ka po ra je dze -
nia ob ia dów jest nie spo ty ka na na za -
cho dzie Eu ro py. Tam wła ści wy ob iad
zja da się do pie ro wie czo rem mniej
wię cej w go dzi nach od 18-19. W po rze
na sze go zwy cza jo we go ob ia du, in ne
na ro do wo ści zja da ją coś drob ne go. 

6. Zdej mo wa nie bu tów w do mu 
Znaw cy te ma tu twier dzą, że ten wy -

jąt ko wo kon tro wer syj ny zwy czaj ma
wśród Po la ków co raz mniej zwo len -
ni ków, ale w na szym spo łe czeń stwie
na dal fun kcjo nu je. Jest to oby czaj nie -
e le gan cki, bo wiem nie po win no się
su ge ro wać go ściom zdję cia obu wia,
a co gor sza pod su wać im swo je czę sto
przy dep ta ne kap cie. Lu dzie przy cho -
dzą cy w go ści nę, na do da tek ubra ni
ele gan cko, bez bu tów czu ją się za że -
no wa ni i co tu ukry wać, wy glą da ją
śmiesz nie. 

7. Zwy cza je kie row ców 
Sym pa tycz ny zwy czaj Po la ków, kie -

dy dzię ku ją in nym kie row com po -
przez mi gnię cie świat ła mi awa ryj ny -
mi nie jest zna ny w in nych kra jach
Eu ro py. Tam uży wa się ra czej ta kie -
go spo so bu sy gna li za cji do po in for -
mo wa nia in nych kie row ców o po ten -
cjal nym za gro że niu na dro dze.
Dla te go kie row cy z in nych kra jów nie
za wsze od bie ra ją po dzię ko wa nia wy -
sy ła ne im przez Po la ków w spo sób
jed noz nacz ny. 

8. Uprzej mi męż czyź ni 
Chy ba traf niej sze jest okre śle nie ry -

cer scy, bo tak o so bie my ślą pol scy
dżen tel me ni ca łu ją cy ko bie tę w rę kę.
Ten spo sób wi ta nia pań jest je dy ny
w swo im ro dza ju i w in nych kra jach
eu ro pej skich nie sto so wa ny. Po la cy
nie zda ją so bie spra wy z te go, że ta kie
ge sty bar dzo czę sto od bie ra ne są
przez ko bie ty ja ko sek si stow skie.
Miesz kan ki Za cho du nie zbyt przy chyl -
nym okiem pa trzą na ca łu ją cych ich
w rę kę męż czyzn, na prze pusz cza nie
ich w drzwiach, ustę po wa nie im miej -
sca. Dla nich jest to za cho wa nie sta -
wia ją ce panie w ro li oso by słab szej,
po trze bu ją cej po mo cy i opie ki. 

Po la cy zna ni są tak że z te go, że bar -
dzo chęt nie opo wia da ją o swo im 
kra ju. Ro bią to al bo w sa mych su per -
la ty wach, al bo na od wrót – nie po zo -
sta wia ją na swo ich ro da kach przy sło -
wio wej su chej nit ki. Naj czę ściej
chwa lą się pol skim je dze niem, zwy -
cza ja mi, re li gij no ścią, ale gdy tyl ko
do wie dzą się, że ktoś z ich zna jo mych
(nie Po la ków) właś nie wró cił z Pol ski
lub się do niej wy bie ra – re a gu ją
w spo sób co naj mniej dziw ny. Nie mo -
gą zro zu mieć, że dla ob co kra jow ców
Pol ska mo że być atrak cyj nym kra jem.

Oczy wi ście, po wyż sze te ma ty nie
wy czer pu ją ca łe go za gad nie nia. To co
kul ty wu je my nie wy ni ka z na szej nie -
wie dzy czy igno ran cji, ale z oby cza -
jo wo ści i pie lę gno wa nych tra dy cji. To
do brze, że ma my zwy cza je in ne od
wszyst kich, naj waż niej sze jed nak, że -
by by ły po zy tyw nie od bie ra ne. 

MMaall  wwii  nnaa  KKoo  mmyysszz  
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Je śli spy tać by le ko go... Prze pra -
szam – ko go kol wiek, z czym 
ko ja rzy mu się mie siąc maj, naj -

praw do po dob niej od po wie, że z mi ło ścią. 

Przy jrzyj my się te mu… – Właś nie.
Czy jest to stan du cha, stan umy słu,
śle pa fa scy na cja, stan fi zjo lo gicz ny
w któ rym rów no wa ga hor mo nal na zo -
sta ła za chwia na? A mo że ode bra no ko -
muś ro zum, aby póź niej oc knął się
w pro zie szczę śli wej co dzien no ści? Czy
to sy gnał, że na pot ka na oso ba wi bru -
je na po dob nych lub po krew nych czę -
stot li wo ściach i nie mo że my się te mu
oprzeć? Wresz cie, czy aby to nie za -
słu ga przy sło wio wej che mii? A cze mu
jest wi nien mie siąc maj, że przy pa da
aku rat w cza sie, kie dy so ki z ko rze ni
prą do gó ry, aby do star czyć nie zbęd -
nych sub stan cji od żyw czych każ de mu
list ko wi z osob na? Ale ze jdźmy z drze -
wa i przej dźmy do rze czy. 

Naj czę ściej, mi łość do pa da ko goś
znie nac ka i jest ni czym bu rza z pio ru -
na mi, któ rych po tę gę trud no zmie -
rzyć. Bia da te mu, kto po wie dział by
jed no sło wo bę dą ce nie po my śli oso -
by do tknię tej za ko cha niem. Ta ki stan
rze czy po trak tuj my z na le ży tym sza -
cun kiem i ostroż no ścią, gdyż z tym
dys ku to wać się nie da. 

Za ko cha nym moż na być przez ca -
łe ży cie, – cze go wszyst kim ży czę,
ale po tem by wa róż nie. Pło mien na
mi łość, któ ra cza sem oka zu je się być
sło mia nym ogniem, mo że, (choć nie
mu si) prze brać się w sza ty wza jem -
ne go sza cun ku, zro zu mie nia, a miej -
sce po sta wy „zro bię dla cie bie
wszyst ko” zaj mu je cza sem wal ka
o do mi na cję. Da ny układ – bę dą cy
wy pad ko wą pod ję cia tru dów ży cia,
trze ba to, trze ba tam to, te go brak,
te go już za wie le, itp. – wte dy już
moż na na zwać „po zo sta wa niem
w związ ku”. 

Po pew nym cza sie, czło wiek by wa
zdol ny do przy jrze nia się sa me mu so -
bie, a na wet do wznie sie nia się po nad
sza chow ni cę ży cia by spoj rzeć na fi gu -
ry i pion ki z po zy cji sza chi sty. Z ta kiej
per spek ty wy moż na do strzec me cha -
niz my, któ re za świa do mym przy zwo -
le niem lub czę ściej pod świa do mie,
rzą dzą po zo sta wa niem w związ ku.
Sta nu za ko cha nia, ja ko po zba wio ne -
go ra cjo nal nych prze sła nek – nie cze -
piaj my się. 

W każ dym czło wie ku jest wmon to -
wa ny „co sik”, któ ry skła nia do przyj -

mo wa nia róż nych po staw lub
pod szep tu je to i owo. Nie ste ty,
mo że on też psuć zwią zek, cze -
mu wi nien bę dzie ca ły świat,
lecz nie oso ba, w któ rej co sik
sie dzi. 

Oto kil ka wy my ślo nych prze -
ze mnie „cy ta tów”, któ re mo gą
zwró cić uwa gę na ist nie nie róż -
nych „co si ków”. 

„Od pier wsze go dnia je stem
pod wra że niem je go uśmie chu.
Na wet te raz, po la tach, wy star -
czy, że zo ba czę te cha rak te ry -
stycz ne do łki w je go po li czkach
i mo gę mu wy ba czyć pra wie
wszyst ko”. 

„On jest tak roz kosz nie za -
gu bio ny. Beze mnie nie po ra -
dził by so bie. Mo gę opie ko wać
się nim do koń ca ży cia. A niech
tyl ko ja kaś zoł za spró bo wa ła by
mi go ode brać!”.

„To nic, że pi je. Je śli na wet
mi przy ło ży, to pew nie na to za -
słu ży łam. Ale cza sem by wa dla
mnie na praw dę bar dzo do bry”.

„Ona jest mat ką mo je go
dziec ka. Nie mo gę do pu ścić do
te go, że by mój syn wy cho wy wał
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się bez mat ki. Na ra zie jest jak jest,
po tem się zo ba czy”. 

„Sta ram się, pra cu ję jak wół, póź -
no wra cam do do mu a ona cho dzi co -
dzien nie ob ra żo na. Chcę jej dać jak
naj wię cej. Ko cham ją, dla te go nie zga -
dzam się z tym, że nie mam dla niej
cza su. Prze cież to wszyst ko dla niej!”. 

„O co mu cho dzi? Prze cież mam
pra wo wyjść na plo ty z ko le żan ka mi.
Ale brat Dan ki jest przy stoj ny! Dzi -
siaj mu szę się ubrać wy strza ło wo. Mo -
że to da do my śle nia mo je mu mi sia -
czko wi, że in ni też mnie chcą. Niech
się le piej sta ra”. 

„Ja tu taj ura biam so bie rę ce po łok -
cie, a ona w kra ju sa ma. Cie ka we, co
te raz ro bi. Pew nie zno wu czy ta te
swo je nud ne książ ki”. 

„Skąd jej przy szło do gło wy, że by
wga piać się w chmu ry. To by ło do bre
15 lat te mu. Te raz trze ba ży cie trak -
to wać po waż niej i nie mar no wać cza -
su na ta kie głu po ty”. 

„Mój mąż oglą da się za in ny mi ko -
bie ta mi na uli cy. To nic złe go. Przy -
naj mniej wiem, co go krę ci. Mu szę
ko niecz nie ku pić so bie ta ką sa mą
kiec kę, jak tam ta”. 

„Dla cze go on nie mo że zro zu mieć,
że ja mu szę cza sa mi wy buch nąć? Gro -
ma dzi się to we mnie przez ty dzień,
po tem ro bię awan tu rę. On się ob ra -
ża na ty dzień – i tak w kół ko. Co to za
ży cie?”. 

„Lu bię na nie go cze kać. To do brze,
że miesz ka w in nym mie ście. Gdy bym
go mia ła na co dzień, za czął by mnie
draż nić”. 

„Mój oj ciec mnie lek ce wa żył, ale
mój mąż mu si mnie sza no wać. Dbam
o to co dzien nie i nie da ję mu szans,
aby o tym za pom niał choć przez chwi -
lę. Niech wie, kto tu rzą dzi”. 

„Je stem z nim, bo je stem. Ale cią -
gle ma rzę o tym jed nym, je dy nym,
któ ry cze ka na mnie gdzieś da le ko
stąd. Pew ne go dnia spot ka my się i on
mnie stąd za bie rze. Mój mąż zu peł -
nie nie pa su je do mo ich ma rzeń, ale
nie wiem, czy mog ła bym go zo sta wić.
Prze cież to już 15 lat… „

„Nie je stem pew na, czy na nie go
za słu gu ję. Je stem ta ka nie do sko na -
ła, ale niech wie, że to dla nie go tak
się sta ram. Dla te go wszyst ko mu si
u mnie być na „tip-top”. W na szym
do mu jest jak w bom bo nier ce
i wszyst ko ma swo je miej sce. Nie ro -
zu miem, dla cze go on cią gle bie rze ty -
le nad go dzin. Pra wie nie ma go w do -
mu, ale mo je cud-miesz ka nie za wsze
na nie go cze ka”. 

„On nie wie, co mnie na praw dę
krę ci. Chcia ła bym mieć to, co jest
trud ne al bo naj le piej nie moż li we do
zdo by cia lub speł nie nia. Jak tyl ko coś
otrzy mam i nie mu szę już o to wal -
czyć, je stem znu dzo na i roz draż nio na.

On mnie zu peł nie nie ro zu mie”. 
„Ja mu szę mieć ży cie na od po wied -

nim po zio mie. Jak on się za cho wu je?
Kie dy przy jdą mo je ko le żan ki na wet
nie umie ele gan cko po dać ka wę. Jest
po pro stu śmiesz ny z tym swo im aut -
kiem. Dla mnie, sa mo chód za czy na
się do Le xu sa”. 

„Mu szę trzy mać go tro chę „na od -
leg łość”. Jak tyl ko za bar dzo się spo -
u fa li, sta je się to dla mnie nie wy god -
ne. Nie wiem jak się wte dy
za cho wy wać. Ta ki dy stans da je mi po -
czu cie bez pie czeń stwa”.

„Ona ni gdy ze mną nie roz ma wia.
Za to z ko le żan ka mi traj lu je, kie dy
tyl ko ma czas. Ma trzy te le fo ny i mo -
że prze ga dać każ dy abo na ment. W na -
szym do mu za wsze są go ście. A je śli
tyl ko wy jdą, ona zno wu do ko goś
dzwo ni. Na wet nie wie, że zmie ni łem
pra cę na in ną. I jak tu wy cho wać dwo -
je dzie ci?”. 

„Nie mo gę się do cze kać, kie dy wró -
ci z pra cy. Mam mu ty le do po wie dze -
nia. Lu bi my ze so bą roz ma wiać i ni -
gdy się nie nu dzi my. Je śli nie
roz ma wia my, sa ma świa do mość, że

on jest w do mu, da je mi po czu cie bez -
pie czeń stwa”. 

„Kie dyś czę sto przy no sił mi kwia -
ty al bo ja kiś pre zen cik. Ale te raz, po
czte rech la tach mał żeń stwa, to już po -
dej rza ne. W ze szłym ty god niu przy -
niósł mi kwia ty bez żad nej oka zji. Aż
mu sia łam po pro sić ko le żan kę o za -
stęp stwo, że by spraw dzić, do kąd cho -
dzi. Mąż za dzwo nił do fir my aku rat,
kie dy mnie nie by ło. Mó wi, że go oszu -
ku ję. Wie dzia łam, że coś tu nie gra”. 

– Ko niec cy ta tów. 
Jak kol wiek nam się ukła da, je śli po

siedmiu lub siedemnastu la tach usły -
szy my od par tne ra, że chce on z na mi
god nie się ze sta rzeć, moż na mó wić
o suk ce sie związ ku dwoj ga lu dzi. 

Na wet opa słe to mi sko nie wy czer -
pa ło by wszyst kich moż li wo ści. Nie da
się wszyst kie go, usy ste ma ty zo wać,
za szuf lad ko wać i prze a na li zo wać,
„nie mniej jed nak”. Ale kto by się te raz
tym prze jmo wał? – Prze cież jest maj! 

MMii  cchhaałł  NNoo  wwaacc  kkii  
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Tej kwiet nio wo-ma jo wej po dró ży
pa no wie in ży nie ro wie na tyl nich
sie dze niach też by li roz grza ni.

Nie, nie dla te go, że ta ki ma my kli mat.
Co wię cej? Móg łbym na wet na pi sać,
że to oni wy zna cza li tem pe ra tu rę 
po dró ży. Od in sta lo wa ni od rze czy wi -
sto ści, tro chę za gu bie ni w au to bu so -
wo-ży cio wej prze strze ni, na u czy cie le
lo gi ki fi zy ki kwan to wej. Co ten tył au -
to bu su w so bie ta kie go ma? Cią gle
py tam sie bie, i jesz cze od po wie dzi nie
zna laz łem. Ale, ale Pa no wie i Panie!
Wra ca my do spra wy. Dzi wić, się czy
też nie? Przy te ma cie zbli ża ją cych się
wy bo rów do Par la men tu Eu ro pej skie -
go, na tło ku jed nej da ty i kil ku in for -
ma cji – każ dy, ale to każ dy mo że się
zgu bić, praw da? Wy ba czyć Pa nom na -
szym na le ży się i ty le. W pew nym mo -
men cie, dość już mia łem sa me go gło -
su, chcia łem zo ba czyć te twa rze!
Dy skret nie ob ró ci łem się przez pra -
we ra mię. I są! To oni! Ja cy szczę ścia -
rze – po my śla łem. Z wiel kim tru dem,
uda ło im się uciec z ła pan ki po ten -
cjal nych eu ro po słów i ża den z nich
nie bę dzie w ma jo wych wy bo rach kan -
dy do wał! My – szczę ścia rze po my śla -
łem po now nie. 

Do bra, zo staw my ich. W tym okre -
sie świą tecz no – ma jo wym je dzie ty le
oso bo wo ści, że aż dłu go pis w rę ce mi
się po ci!

– Mo ja dziew czy na świet nie do ga -
du je się z te ścio wą, usły sza łem z któ -

re goś sie dze nia. Nie po wiem, te mat
za cie ka wił mnie. Na sta wi łem uszy.
Obie szcze bio cą jak dwie na sto lat ki,
kon ty nu o wał, mo ja dziew czy na już
wszyst ko o mnie wie, na wet to co
skrzęt nie sta ra łem się ukryć – prze -
cież dzie ciń stwo! To, to jesz cze pół
bie dy. Naj gor sze jest to, że obie ma ją
po dob ne gu sta. Mog ło by się wy da -
wać, że to do brze, bo bez kon flik tów
– po my śla łem. A jed nak! Z roz mo wy
wy ni ka ło, że bied ny po dróż nik ma po
pro stu prze chla pa ne. Obie panie chcą
aby mój no wy ko le ga z po dró ży – wy -
glą dał jak czło wiek. Mó wi, że nie ma
mie sią ca że by nie do stał ja kie goś T-
shir tu, spod ni, ma ry nar ki, skar pet
i tym po dob nych. Na praw dę! Da ło się
wy czuć, że gust obu pań, róż ni się,
od gu stu mo je go ko le gi – ale to dia -
me tral nie się róż ni! Pani Ka sia sie -
dzą ca obok nie go, szcze rze mu współ -
czu ła. Pani Ka siu! Trze ba coś z tym
zro bić! Chłop czu je się nie wy god nie!
No tak, do ko go chcia łem to po wie -
dzieć, prze cież dla 99% ko biet sło wo
„wy go da” w kon tek ście mo dy po pro -
stu nie ist nie je. Pa no wie in ży nie ro -
wie z ty łu po kąt nie, pod no sem szyb -
ko skwi to wa li bie da ka – głu pek. Ba by
za ła twia ją za nie go jed ną z naj bar -
dziej upier dli wych rze czy, a ten jesz -
cze na rze ka. No, głu pek, no. Pani Ka -
sia, wpa dła na cu dow ny po mysł.
Do ra dzi ła aby nasz mo del, ubie ra ny
przez pro jek tan tki jed ne go gu stu, za -

sta no wił się nad trwa ły mi za bru dze -
nia mi. Po my śla łem – o co cho dzi???
Pani Ka sia wy cią gnę ła buł kę z ja kimś
kre mem i ba a a a ach! Wy sma ro wa ła ko -
szu lę mo de lo wi! Do da ła tyl ko – Patrz
ko cha nie, ja ki ga pa ze mnie. A tak lu -
bi łem tę ko szu lę! Do po wie dzia ła na
ucho, że sły sza ła, że płyn ny ma zut
jest nie do spra nia. Ni gdy jesz cze nie
wi dzia łem, aby ktoś tak się ucie szył ze
znisz cze nia, bądź co bądź, mo że nie
wy god nej, ale dość faj niej ko szu li. 

Raz, dwa trzy. Bu u um! Po czu łem
opar cie fo te la na swo ich no gach. Pan -
ni ca wier cą ca się od sa me go po cząt ku
roz ło ży ła swo je opar cie pro sto na mo -
je no gi. Tak się wier ci ła, krę ci ła, ska -
ka ła, rzu ca ła na tym sie dze niu, że nie 
dzi wo ta! Nie dzi wo ta, że coś wy kom -
bi no wa ła. I co te raz? Wy pa da ło by po -
gła skać po gło wie, utu lić, po wie dzieć
spij dzie cin ko, spij na mo ich no gach
przez ca łą po dróż, przez na stęp ne 20
go dzin, śpij spo koj nie, prze cież nic
się nie dzie je, nie mo gę tyl ko ru szyć
no ga mi, nie wy god nie mi jak cho le ra,
no gi mi tyl ko cier pną, krę go słup za -
czy na bo leć, ale nic się nie martw, śpij
wy god nie, roz ło żo na, a co tam! Cóż!
Prob lem jest, ale czym on jest w ob li -
czu pro jek tan tek mo dy czy pa nów in -
ży nie rów ucie ka ją cych spod łap eu -
ro wy bo rów? 

AAddaamm  SSnnaarr  sskkii
www.adam snar ski.cba.pl 

No i tak! Dopiero był śnieg i święta Bożego Narodzenia.
Przed chwilą minął nas kwiecień i Wielkanoc 
ze skaczącym zajączkiem i z kilkoma pisankami. I co?
I mamy maj! Muszę przyznać, że lżej się podróżuje, 
gdy nie muszę zabierać ze sobą puchowej, ciepłej,
zimowej kurtki. Ku mojemu zaskoczeniu nie każdemu
jest tak lekko!





ELEKTROMECHANIK AUTOBUSÓW

Zakres obowiązków:
- Analiza całego autobusu za pomocą
systemów diagnostycznych i dokumentacji
technicznej (Angolo, Mercedes/ Man).

- Naprawa i zmiana silników diesla.
- Naprawa systemów hydraulicznych (systemy
podnośne/pompy/itd.).

- Naprawy pneumatyczne systemów np.
układy hamulcowe.

- Używanie systemów diagnostycznych w celu
naprawy systemów elektronicznych.

- Wymiana obwodów elektrycznych,
oświetlenie, itd.

- Spawanie, Mig/Mag i elektroda.
Wymagania:
- 5 letnie doświadczenie na podobnym
stanowisku (mechanik autobusów,
ciężarówek, maszyn budowlanych, …)

- Komunikatywna znajomość jezyka
angielskiego

- Własny samochód żeby dojeżdżać do pracy

TECHNIK DIAGNOSTYK 

Opis stanowiska:
- Diagnozowanie samochodów osobowych za
pomocą programu diagnostycznego

- Naprawa usterek elektromechanicznych
(ABS/EBS, oświetlenie, poduszki
powietrzne, aklimatyzacja, itd.)

- Naprawy mechaniczne: silniki, zawieszenia,
hamulce, układy sterownicze, itd.

Wymagania:
- Min. 5 lat doświadczenia na podobnym
stanowisku

- Komunikatywna znajomość języka
angielskiego lub niderlandzkiego

- Doświadczenie pracy z takimi markami jak
Volvo, Jaguar, Land Rover jest zaletą
- Posiadanie własnego samochodu aby moc
dojeżdżać do pracy

- Odpowiedzialność i motywacja do pracy

- Umiejętność pracy samodzielnej i grupowej
- Chęć podjęcia pracy na długi okres czasu
(możliwość stałego kontraktu)

MECHANIK SAMOCHODOWY

Zadania: 
- Dokonywanie napraw mechanicznych,
elektronicznych, elektrycznych samochodów
osobowych różnych marek.

- Samodzielna diagnostyka pojazdów przy
użyciu systemu diagnostycznego KTS
Bosch.

Wymagania:
- Min. 3-letnie doświadczenie na stanowisku
mechanik samochodowy.

- Prawo jazdy kat. B.
- Komunikatywna znajomość j. angielskiego.

PROGRAMISTA TOKAREK CNC

Zadania:
- Skręcanie małych części (max. 200 mm)
w RVS (70 %), ze stali (25 %), aluminium
i mosiądzu. RVS jest trudnym do pracy
materiałem. Oznacza to, że musisz mieć
minimum 3 lata doświadczenia w pracy
z powyższym materiałem.

- Czasami frezowanie kilku sztuk na tokarce
(doświadczenie w frezowaniu nie jest
wymagane).

- Pisanie programów ze sterownikami
Mazarom Matrix (doświadczenie jest
wymagane)

- Czasami będzie trzeba pisać programy
w systemie Fanuc. Doświadczenie jest
dodatkowym atutem. 

- Skręcanie elementów, które są
przeznaczone do użytku farmaceutycznego.
Oznacza to, że trzeba pracować bardzo
dokładnie.

- Będziesz pracować z tolerancją od 0,1 mm
do 0,05 mm. Czasami można stosować
tolerancję do 0,005 mm.

- Trzeba będzie zweryfikować wyprodukowane
sztuki za pomocą mikrometru i urządzenia
pomiarowego Stiefelmayer 3D.

- Praca na tokarce 860 CNC – Toczenie *
1900 mm, skręcanie głownie unikatowych
i małych serii.

- Po pewnym czasie otrzymasz szkolenia do
pracy na obrabiarce DMU 5-osiowej 50
Ecoline przeznaczonej do produkcji dużych
serii. 

- W pierwszych miesiącach otrzymasz
szkolenie w pracy z doświadczonym
pracownikiem.

Wymagania:
- Musisz być w stanie pracować na podstawie
rysunków technicznych. Ważne jest to, że
potrafisz rozpoznać chropowatość kawałków
i materiałów na rysunkach oraz znasz
znaczenie międzynarodowych kodów.

- Potrafisz dobrać odpowiednie narzędzia
pracy. 

- Komunikatywna znajomość języka
angielskiego

- Własny samochód 
- Gotowość do ewentualnych nadgodzin
- Motywacja do pracy. 
- Chęć podjęcia nauki języka niderlandzkiego.

MONTER/KONSERWATOR BRAM,
ROLET I ŻALUZJI
W PRYWATNYCH DOMACH ORAZ
BUDYNKACH PRZEMYSŁOWYCH

Wymagania:
- Doświadczenie na w/w stanowisku.
- Komunikatywna znajomość j. angielskiego.
- Znajomość automatyzacji bram.
- Posiadanie wiedzy
elektrycznej/elektronicznej oraz/lub
umiejętność spawania.

- Punktualność.
- Dokładność.
- Uprzejmość w kontaktach z klientami.

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

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

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

Najnowsze oferty pracy Job Talent na www.antwerpiapopolsku.be 

OFERTY PRACY

belgijska agencja pośrednictwa pracy pilnie poszukuje kandydatów na następujące stanowiska : 

Erkenningen VG. 1862/BU – VG. 1862/BUC
Certified Member Federgon
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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).

% Me cha nik sa mo cho do wy po szu ku je po -
miesz cze nia ga ra żo we go z prze zna cze niem
na dzia łal ność gos po dar czą (oko ło 100 me -
trów kwa dra to wych). 
Kon takt: 0 493 44 89 82

% Na imię mam Bar tosz i mam 27 lat. Po -
sia dam wie dzę bu do wla ną, znam ję zyk ni -
der lan dzki i an giel ski, po sia dam pra wo ja -
zdy i sa mo chód. Dys po nu ję rów nież
do ku men ta mi upo waż nia ją cy mi do bez -
prob le mo we go za trud nie nia mnie na wet
od za raz. Kon takt: 0 483 62 34 47

% Ta nia fry zjer ka. Kon takt: 0 465 96 97 15

% Ko bie ta uczci wa i od po wie dzial na szu ka
pra cy na cze ki w An twer pii: sprzą ta nie, pra -
so wa nie, opie ka. Kon takt: 0 465 90 36 57

%Pil nie po trze bu ję pra cy każ de go ro dza ju;
sprzą ta nie, opie ka nad dzieć mi, nad oso -
ba mi star szy mi, każ da po moc do mo wa.
Naj le piej z moż li wo ścią za miesz ka nia. Tyl -
ko w do mach pol skich w An twer pii, po -
nie waż nie znam in ne go ję zy ka. Je stem
oso ba so lid na, uczci wa, wy daj na w pra cy
i cał ko wi cie dys po zy cyj na. Mam 44 la ta.
Bar dzo pil ne. Kon takt: 0 485 03 09 67

% Nie masz z kim zostawić swojej
Pociechy? Chętnie się Nią zaopiekuję -
rano, na popołudnia, wieczory, noce,
weekendy. Również majówka. Jeżeli jesteś
pełnoetatową mamą, a czasem nie masz
z kim zostawić dziecka... Jeżeli masz coś do
załatwienia, sprawy urzędowe lub coś
podobnego – jestem. Tel . 0465 95 41 41.
Zapraszam na mój profil na facebooku
Niania Na Telefon Antwerpia. Mam 25 lat
i jestem mamą. Chętnie odpowiem na
resztę pytań.
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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 
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Paniom ze swoimi klientami 
pomagamy znaleźć dodatkową pracę, 

a ponadto oferujemy:

n atrakcyjne wynagrodzenie
n czeki żywnosciowe o wartości 7euro od pierwszego dnia pracy
n wszystkie świadczenia socjalne (ubezpieczenie zdrowotne, premię końcoworoczną, wakacyjne,...)
n roczny abonament komunikacji miejskiej (De Lijn)
n pomoc w sprawach administracyjnych
n rozliczenia podatkowe
n informacje o prawie do urlopów okolicznościowych (wychowawczego, edukacyjnego, seniora i innych) 

oraz pomagamy w dopełnieniu formalności
n szkolenia
n prezenty okolicznosciowe oraz imprezy firmowe dla Pań i ich dzieci
n miłą i rzetelną obsługę oraz przyjazną atmosferę

Respektujemy prawa pracownika i przepisy kodeksu pracy.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem 0484/397 465.

Zapraszamy także od poniedziałku do piątku między 10 a 17 
do naszego biura przy Quellinstraat 21. 



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
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