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Od Redakcji
Wyższość lata nad zimą można rozpoznać po ilości piosenek napisanych na ich temat. Lato, lato

wszędzie… Poza tym, któżby latem czekał na zimę. Za to oczekiwanie na lato dodawało nam sił do
pracy. Wakacyjno-urlopowe wydanie „Antwerpii po polsku” nawiązuje oczywiście w kilku
artykułach do lata i jego uroków. Ale nie brakuje też innych tematów. 

Wszystkich nas cieszą sukcesy Polaków w Belgii. Taki niezwykły sukces odniosła Kasia Kudlicka,
która opowiada o nim w wywiadzie udzielonym naszej gazecie. 

Wszystkie artykuły w tym numerze są – jak sądzimy – ciekawe. Niektóre zawierają ważne
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Od nie pa mięt nych cza sów dia men ty
sym bo li zu ją bo gac two, wła dzę, si łę i po -
tę gę. Są nie tyl ko pięk ne, ale bu dzą też
sil ne emo cje, wie le ukry tych pra gnień
i ma rzeń, świad czą o bo gac twie i po zy -
cji spo łecz nej. Dia men ty są wiecz ne. 

Krót ka hi sto ria dia men tów 
Dia ment – (z grec kie go ada mas) ozna -

cza „nie po skro mio ny, nie po ko na ny, nie -
znisz czal ny”. Nie jest do koń ca pew ne,
w ja kim okre sie dia men ty sta ły się zna -
ne. Trud no też usta lić gdzie i kie dy po
raz pierw szy zo sta ły zna le zio ne. Wia -
do mo, że ich mi tycz na si ła zna na już
by ła w Sta ro żyt nym Egip cie. W an tycz -
nej Gre cji dia men ty uwa ża ne by ły za
„łzy bo gów”, któ re spa da ły na zie mię.
W pierw szym wie ku na szej ery, w Chi -
nach dia ment był już ka mie niem po -
wszech nie zna nym i wy so ko ce nio nym. 

Wszyst kie dia men ty, po czą wszy od
cza sów sta ro żyt nych aż do XVIII wie -
ku, po cho dzi ły z In dii. Sta ra hin du ska
le gen da gło si, że dia ment po wstał z pię -
ciu ele men tów: wo dy, zie mi, nie ba, po -
wie trza i ognia, stąd je go nie zwy kłe
wła ści wo ści i moc. 

Do Eu ro py dia men ty tra fi ły do pie ro
w XII wie ku ja ko łu py z wo jen krzy żo -
wych i za spra wą Alek san dra Ma ce doń -
skie go. W XIII wie ku, głów nym ryn -
kiem dia men tów na Sta rym
Kon ty nen cie by ła We ne cja, po sia da ją -
ca szla ki han dlo we z wię kszo ścią sto lic
państw ów czes nej Eu ro py. Właś nie
z We ne cji kup cy od wo zi li jed wab i dia -
men ty do Bru gii, któ ra wkrót ce sta ła
się nie tyl ko cen trum han dlu dia men ta -
mi, ale tak że mia stem, gdzie dia men ty
by ły ob ra bia ne. W krót kim cza sie dia -

men to wy prze mysł bar dzo się roz rósł
za spra wą oby wa te la Bru gii na zwi skiem
Lo de vijck van Ber ken, któ ry wy na lazł
nie tyl ko me to dę szli fo wa nia dia men -
tów, ale rów nież spe cjal ną szli fier kę. 

W po ło wie XIX wie ku zo sta ły otwar -
te pier wsze ko pal nie dia men tów w Af -
ry ce Po łud nio wej i af ry kań skie ko pal -
nie za czę ły za o pa try wać świat
w nie o bro bio ne dia men ty. Wraz z ros -
ną cym han dlem dia men ta mi po wsta -
wa ły war szta ty, gdzie zaj mo wa no się
ob rób ką dia men tów, oraz no we cen tra
han dlo we w mia stach na ca łym świe cie.
Dzię ki no wym tech no lo giom świat ło
dzien ne uj rza ły no we kształ ty dia men -
tów, co przy czy ni ło się do wzro stu ich
sprze da ży. 

Dia men ty i Ży dzi 
An twer pia sta ła się świa to wym cen -

trum han dlu dia men ta mi pod ko niec
XIV wie ku, kie dy to Ży dzi wy gna ni
z Por tu ga lii i Hisz pa nii osie dli li się
w tym mie ście. Oprócz swo jej re li gii,
tra dy cji i zwy cza jów, przy nie śli tak że
do te go flan dryj skie go mia sta wie dzę
o dia men tach. 
Ży dzi za miesz ki wa li An twer pię od

cza sów śred nio wie cza, jed nak za wsze
trak to wa no ich jak oby wa te li dru giej
ka te go rii, a lo kal ni miesz kań cy nie by -
li im przy chyl ni. Za bra nia no Ży dom
przy na leż no ści do ce chów i gil dii rze -
mieśl ni czych, jak rów nież od ma wia no
pra wa wy ko ny wa nia wie lu za wo dów.
Zmu sze ni ży cio wą ko niecz no ścią, two -
rzy li zam knię te we wnętrz ne en kla wy
i do sko na li li ma ło po pu lar ne umie jęt -
no ści. To od o sob nie nie Ży dów poz wo li -
ło im na spek ta ku lar ne osią gnię cia

w han dlu, ban ko wo ści czy szli fier stwie
ka mie ni szla chet nych. Ich od ręb ność,
re li gij ne za sa dy, a tak że wy jąt ko wo sil -
ne wię zy ro dzin ne po wo do wa ły po wsta -
wa nie mię dzy na ro do wych kon tak tów
han dlo wych we włas nych krę gach. Dia -
men ty – ka mie nie nie wiel kie, ale bar -
dzo dro go cen ne, ła two da wa ły się prze -
nieść z miej sca na miej sce, co z pun ktu
wi dze nia spo łecz no ści bę dą cej obiek -
tem pew ne go ro dza ju prze śla do wań by -
ło bar dzo istot ne. Wie lo krot nie an twer -
pscy Ży dzi zmu sze ni by li do słow nie
z dnia na dzień prze no sić się z ca łym
swo im do byt kiem w in ne miej sce i dla -
te go dia men to wy han del miał nie mal
ple mien ny cha rak ter – w zam knię tym
krę gu do sko na le zna ją cych się lu dzi,
to war i pie nią dze prze cho dzi ły z rąk do
rąk. Sprzy ja ło to prze strze ga niu tra dy -
cyj ne go ży dow skie go oby cza ju i pra wa
re li gij ne go, a lu dzie sku pie ni wo kół dia -
men to wej wspól no ty mo gli za cho wać
włas ną kul tu rę i oby cza jo wą od ręb ność.
W tej wy jąt ko wej hi sto rii głów ne ro le
ode gra ły za u fa nie i lo jal ność, bo w za -
wie ra nych trans ak cjach za u fa nie zna -
czy ło wię cej niż pod pi sa ny kon trakt. 

Pod ko niec XIX wie ku do An twer pii
za czę li ma so wo zjeż dżać Ży dzi z te re -
nów Eu ro py Wschod niej, któ rzy w krót -
kim cza sie wy spe cja li zo wa li się w han -
dlu su ro wy mi dia men ta mi oraz ich
ob rób ką, sta jąc się nie kwe stio no wa ny -
mi li de ra mi i mo no po li sta mi ryn ku. 

Przed wy bu chem pier wszej woj ny
świa to wej w cza sie sza le ją ce go na świe -
cie kry zy su eko no micz ne go, dia men to -
wa bran ża po pa dła w du że kło po ty. Za -
my ka no war szta ty i sze rzy ło się
bez ro bo cie. Dzia ła ją cy wów czas w An -

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

Diamentowe miasto
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twer pii pol ski kon su lat co dzien nie
przyj mo wał bez ro bot nych Ży dów pra -
gną cych wró cić do Pol ski. 

W cza sie trwa nia II woj ny, ży dow ska
spo łecz ność w An twer pii bar dzo ucier -
pia ła. Tych, któ rzy nie zdą ży li uciec
z mia sta, wy wo żo no do obo zów kon cen -
tra cyj nych, a na le żą ce do ży dow skiej
spo łecz no ści re zer wy dia men tów prze -
ję li Niem cy. Od tam te go cza su dia men -
to wa świet ność mia sta ni gdy nie po -
wró ci ła w ca łej oka za ło ści. 

Dia men to wa po tę ga 
Na po cząt ku XVI wie ku, przez an twer -

pski port prze cho dzi ła du ża część świa -
to we go han dlu mor skie go. Do mia sta
tra fia ło tak że spo ro dia men to we go su -
row ca i w krót kim cza sie An twer pia sta -
ła się cen trum han dlu dia men ta mi gdzie
kon tro lo wa no oko ło 50 pro cent świa to -
we go dia men to we go ryn ku. Co raz wię -
kszą sła wą cie szy li się an twer pscy rze -
mieśl ni cy, zaj mu ją cy się cię ciem
i szli fo wa niem dro go cen nych ka mie ni.
W 1582 ro ku za ło żo no w An twer pii cech
szli fie rzy dia men tów, a w 1631 ro ku
w mie ście dzia ła ło już stu sześ ćdzie się -
ciu czte rech szli fie rzy dia men tów. 

Pod ko niec XVII wie ku, kon flik ty po -
mię dzy an twer pski mi szli fie rza mi a bo -
ga ty mi bel gij ski mi kup ca mi do pro wa -
dzi ły do te go, że An twer pia stra ci ła
sta tus świa to we go li de ra w bran ży dia -
men tów na rzecz Am ster da mu. Pa ra -
dok sal nie, ta sy tu a cja do pro wa dzi ła an -
twer pskich szli fie rzy do opra co wa nia
no wych me tod ob rób ki tych ka mie ni co
spo wo do wa ło, że po la tach mia sto od zy -
ska ło ty tuł „Dia men to wej Sto li cy”. 

W XVIII wie ku, na pływ du żej ilo ści
su row ca dia men to we go do pro wa dził do
dra ma tycz ne go spad ku cen. Ko pal nie
w Ame ry ce Po łud nio wej znacz nie
zmniej szy ły swo ją pro duk cję i na ryn -
ku za czę ło bra ko wać nie osz li fo wa nych
ka mie ni. Na szczę ście, w 1866 ro ku,
w Re pub li ce Po łud nio wej Af ry ki od kry -
to ogrom ne ilo ści su row ca i fla man -
dzkie mia sto odro dzi ło się ja ko dia men -
to we cen trum. 

Okre sem naj wię kszej świet no ści An -
twer pii na dia men to wym ryn ku był
prze łom XIX i XX wie ku, kie dy to
współ pra ca ży dow skich rze mieśl ni ków
z lo kal ną spo łecz no ścią ukła da ła się wy -
jąt ko wo har mo nij nie. To właś nie wte dy
Am ster dam utra cił dia men to wy mo no -
pol, a na tam tej szym ryn ku po zo stał
tyl ko han del nie wiel ki mi dia men ta mi,
pod czas gdy w An twer pii kwitł han del
naj cen niej szy mi ka mie nia mi, jak i ich
ob rób ką. 

Dia men to wa dziel ni ca 
Pier wsza gieł da, na któ rej han dlo wa -

no dia men ta mi, zo sta ła po wo ła na w An -
twer pii w 1893 ro ku. Jej bu dy nek był
za ląż kiem po ło żo nej do dziś obok Dwor -

ca Cen tral ne go, Dia men to wej Dziel ni cy.
Tak na praw dę, skła da się ona z trzech
ulic któ re ukła da ją się w li te rę S. Na
tym nie du żym te re nie pra cu je wie lu
szli fie rzy ka mie ni szla chet nych. 

Ser ce dia men to wej me tro po lii bi je na
ro gu Rij fstra at i Ho ve nier sstra at. Nie
ma tu drzew, któ re mog ły by prze sła -
niać po le wi dze nia mo ni to ru ją cych to
miej sce 42 ka mer. Nie ma zbyt du żo lu -
dzi, za to jest wie lu straż ni ków miej -
skich, po li cjan tów i ochro nia rzy dzia -
ła ją cych na zle ce nie dia men to wej
gieł dy. Tu szli fo wa ne są naj cen niej sze
dia men ty, a w nie wiel kich, czę sto nie -
po zor nych po ko jach, do ko ny wa ne są
naj wię ksze i naj po waż niej sze na świe -
cie dia men to we trans ak cje. 

Obec nie w An twer pskim Cen trum
Dia men to wym miesz czą się czte ry gieł -
dy dia men tów (na świe cie jest ich 23):
An twerp Dia mond Bo ur se, Dia mond
Club, Vri je dia man than del i Dia mand
Kring. Są to gieł dy z praw dzi we go zda -
rze nia, a nie ry ne czki czy ba za ry na
któ re moż na so bie po pro stu wejść i po -
pa trzeć na dia men ty. Aby in we sto wać
na dia men to wej gieł dzie po trzeb na jest
spe cjal na li cen cja, któ rej wy ro bie nie
op ła ca się tyl ko wów czas, kie dy po pier -
wsze ma się od po wied nio du żą ilość
pie nię dzy, a po dru gie za mie rza się sta -
le do ko ny wać trans ak cji. Znaj du ją się
tu rów nież trzy dia men to we ban ki, set -
ki biur oraz szli fier nie i do sko na le chro -
nio ne skle py ju bi ler skie. I wszyst ko to
le ży na ob sza rze za led wie dwóch ki lo -
me trów kwa dra to wych. Na Ap pel man -
stra at mie ści się „Dia mond Land”,
gdzie na pię trze moż na obej rzeć cie ka -
wą eks po zy cję po świę co ną pro duk cji
dia men tów. 

W la tach 60. i 70. XX wie ku, do An -
twer pii za czę li ścią gać Hin du si i obec -
nie to oni są naj bar dziej zna czą cą gru -
pą zaj mu ją cą się ob rób ką i sprze da żą
dia men tów. Dia men to wym biz ne sem
pa ra się dwa ra zy wię cej Hin du sów niż
Ży dów. No we in dyj skie fir my są przed -
sięw zię cia mi ro dzin ny mi, a Hin du si
znacz ną część swo jej pro duk cji prze no -
szą do In dii. 

Dia men to wa per spek ty wa 
Sta ra le gen da mó wi, że dia ment

zdo by ty w nie ucz ci wy spo sób przy no -
si nie szczę ście, ale zdo by ty uczci wie
jest sym bo lem czy sto ści, naj wyż szej
szla chet no ści, emo cji, si ły, wła dzy,
nie za leż no ści i po tę gi. An twer pia bu -
do wa ła swo ją po zy cję świa to we go
cen trum dia men tów przez po nad 500
lat i przez te pięć wie ków czer pa ła
z tych ka mie ni ogrom ne ko rzy ści. Ale
cho ciaż dia men ty są wiecz ne, są tak -
że ka pryś ne. An twer pia – od wie ków
świa to wy dia men to wy po ten tat – po -
wo li tra ci kon tro lę nad ryn kiem. Do
gry wkro czy ły In die, Chi ny, Zjed no -
czo ne Emi ra ty Arab skie i Du baj, któ -
ry wy da je się być naj wię kszym za gro -
że niem dla wie lo wie ko wej do mi na cji
An twer pii. Wła dze Du ba ju po in for mo -
wa ły nie daw no o roz po czę ciu bu do -
wy 65- pię tro we go wy so ko ściow ca
„Al mas To wer” (al mas po arab sku
zna czy dia ment). Bę dzie to no wa sie -
dzi ba Du baj skiej Gieł dy Dia men tów.
Ara bo wie po szli jesz cze da lej. Za pro -
po no wa li mia no wi cie po ten cjal nym
in we sto rom zwol nie nie z po dat ku na
pięć dzie siąt lat. 

Obec nie 70 pro cent dia men tów wy -
do by wa nych jest w kra jach af ry kań -
skich, a po zo sta ła część po cho dzi
z Au stra lii, Ame ry ki Po łud nio wej, In -
dii, Ka na dy i Ro sji. Na prze strze ni
osta t nich lat dia men ty nie za no to wa -
ły spad ku war to ści, dla te go po strze -
ga ne są ja ko bez piecz na i ren tow na
in we sty cja. 

Z naj no wszych ra por tów Ba in 
& Com pa ny i Świa to we go Cen trum
Ob ro tu Dia men ta mi w An twer pii wy -
ni ka, że świa to we zło ża dia men tów są
na wy czer pa niu. Sza cu je się, że pod
ko niec lat dwu dzie stych obec ne go
stu le cia za cznie na ryn ku bra ko wać
tych ka mie ni, co spo wo du je znacz ny
wzrost ich cen. We dług ana li ty ków,
dia men to wy ry nek nie bę dzie mógł
zo stać w peł ni za spo ko jo ny, co spo -
wo du je znacz ne zy ski dla tych wszyst -
kich, któ rzy w tych ka mie niach ulo ko -
wa li swój ka pi tał. 

Sta ty stycz nie, naj wię cej dia men tów
naj wyż szej ja ko ści ku pu je szyb ko
wzbo ga ca ją ca się kla sa śred nia w Chi -
nach, In diach i na Bli skim Wscho dzie.
We dług naj no wszych da nych, za po -
trze bo wa nie na dia men ty w tych re jo -
nach świa ta wzro sło do pra wie 50 pro -
cent glo bal ne go ryn ku dia men tów. 

Na ra zie czo ło wa po zy cja An twer -
pii, ja ko cen trum ob ro tu dia men ta -
mi, wy da je się nie za gro żo na, ale ry wa -
li przy by wa i je że li to czą ca się ko łem
for tu na od wró ci się od An twer pii, dia -
men to wa po tę ga mia sta mo że po zo -
stać tyl ko wspom nie niem. 

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa  
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Bel gia – eu ro pej skie pań stwo po -
ło żo ne w sa mym środ ku Unii
Eu ro pej skiej, miej sce w któ rym

znaj du ją się waż ne eu ro pej skie i świa -
to we pla ców ki, sie dzi by ban ków
i NATO, jed no z naj bar dziej zna czą -
cych państw na ma pie Eu ro py, po raz
ko lej ny jest na pierw szych stro nach
świa to wych ga zet. A wszyst ko za
spra wą rzą du, któ re go jesz cze nie ma,
a po li tycz ne mę ki two rze nia mi ni ste -
rial nych ga bi ne tów wo ła ją o pom stę
do nie ba. 

„Ale to już by ło” 
Po wy gra nych przez N-VA wy bo rach,

król Fi lip zle cił Bar to wi de We ve ro wi
„prze a na li zo wa nie kwe stii jak naj szyb -
sze go stwo rze nia no we go rzą du
i przed sta wie nie wy ni ków Je go Wy so -
ko ści do dnia trze cie go czer wca”. I po -
wtó rzy ła się sy tu a cja ja ka mia ła miej -
sce w 2010 ro ku, kie dy to li der N-VA
ta kie sa mo po le ce nie otrzy mał od pa -
nu ją ce go wów czas kró la Al ber ta II.
Wte dy Bart de We ver po niósł cał ko wi -
tą klę skę. Dla te go bel gij skie me dia co -
raz czę ściej wra ca ją do ana lo gicz nej
sy tu a cji sprzed czte rech lat, kie dy to
two rze nie rzą du za ję ło po li ty kom 541
dni, czy li pra wie pół to ra ro ku. 

Na czym po le ga ją prob le my Bel gii?
Wy da wać by się mog ło, że ten nie wiel -
ki kraj sta no wią cy cen trum eu ro pej -
skiej de mo kra cji po wi nien być przy -
kła dem dla wszyst kich człon ków
Wspól no ty. Nie ste ty, od wie lu lat to
pań stwo cier pi na chro nicz ną nie moż -
ność po ro zu mie nia się pół no cy i po -
łud nia. Roz mo wy po mię dzy dwo ma
od wiecz ny mi – nie tyl ko po li tycz nie
ry wa la mi, po no szą fia sko, po nie waż
po ro zu mie nie po mię dzy Fla man da mi
a Wa lo na mi już z za sa dy jest bar dzo
trud ne. Dla te go ref ren prze bo ju Ma ry -
li Ro do wicz „Ale to już by ło”, ide al nie
pa su je do obec nej sy tu a cji, bo na praw -
dę to wszyst ko już prze ra bia liś my. 

Nie zgo da po wa loń sku i po
fla man dzku

Wa loń czy cy nie ma ją do Bar ta de
We ve ra za u fa nia. Nie cho dzi o to, że
go nie lu bią. Rzecz w tym, że dla
miesz kań ców po łud nio wej czę ści Bel -
gii jest on uspo so bie niem te go wszyst -
kie go, cze go chcie li by uni k nąć.
Wpraw dzie po wy gra nych wy bo rach
li der N-VA po wie dział: „Nie chce my
ogła szać Flan drii nie za leż ną już o pół -
no cy w dniu stwo rze nia rzą du. Wie -
rzy my w stop nio wą ewo lu cję”, ale we
fran cu sko ję zycz nej czę ści Bel gii nikt
w te sło wa nie uwie rzył. Wa loń czy cy
uwa ża ją, że w po li ty ce ja ką pro wa dzi

No wy So jusz Fla man dzki nie ma ni -
cze go, co mog ło by ich skło nić do te -
go, aby wy po wie dzi de We ve ra trak to -
wać ja ko pew nik. Wprost prze ciw nie.
We dług Fran ko fo nów, N-VA nie za le -
ży na in te re sie ca łe go kra ju, a Wa lo -
nię wprost igno ru ją, chcą ją znisz -
czyć, zde gra do wać gos po dar czo
i uza leż nić od bo ga tej pół no cy. 

Prze wod ni czą cy Par tii So cja li stycz -
nej – Pa ul Ma gnet te po wie dział: „W N-
VA uda ją, że trosz czą się o in te re sy
gos po dar cze Flan drii. W rze czy wi sto -
ści dą żą do pa ra li żu ca łe go kie row -
nic twa pań stwa. Ich po li ty ka ni czym
nie róż ni się od kur su ba skij skich ra -
dy kal nych na cjo na li stów, al bo se pa ra -
ty stów z pół no cy Włoch. Cho dzi o ist -
nie nie Bel gii ja ko pań stwa, a ich
na cjo na li stycz ne ha sła pod ry wa ją fun -
da men ty ta kie go ist nie nia. I po za tym
od stra sza ją in we sto rów od Bel gii. Kto
bę dzie in we sto wać pie nią dze w pań -
stwo, któ re na cjo na li ści pro wa dzą do
roz pa du?”

Nie ma rzą du, 
nie ma in we sto rów, 
nie ma pra cy 

Apel o ta kiej tre ści wy sto so wa li do
bel gij skich po li ty ków przed sta wi cie -
le lo kal ne go biz ne su. Jest to prze de
wszyst kim apel o jak naj szyb sze
utwo rze nie rzą du. Fe de ra cja Prze -
my słu Tech no lo gicz ne go „Ago ria”
alar mu je, że przed łu ża ją cy się kry -
zys po li tycz ny źle wpły nie na 
sy tu a cję bel gij skich przed się biorstw.
A ne go cja cje ko a li cyj ne trwa ją i trwa -
ją. Już pra wie dwa mie sią ce mi nę ły
od wy bo rów i nic. Tym cza sem eks -
per ci mó wią do bit nie: „brak rzą du,
a przez to brak od po wied nich dzia łań
na rzecz po bu dze nia in we sty cji i ogra -
ni cze nia kosz tów za trud nie nia po wo -
du je, że co dwie go dzi ny zni ka jed no
miej sce pra cy w sek to rze tech no lo -
gicz nym”. We dług ana li ty ków, je że li
kry zys bę dzie się przed łu żał, w cią gu
ro ku Bel gia mo że stra cić na wet pięć
ty się cy sta no wisk. „Ze wzglę du na
nie sta bil ność na sce nie po li tycz nej

przed się bior cy al bo cze ka ją z no wy -
mi in we sty cja mi, al bo w ogó le z nich
re zy gnu ją”. Szef fe de ra cji Marc Lam -
bot te po wie dział wprost: „Nasz kraj
na tych miast po trze bu je rzą du fe de -
ral ne go, któ ry zo bo wią że się do ogra -
ni cze nia kosz tów za trud nie nia, któ re
są o 16,5 pro cent wyż sze niż u na -
szych są sia dów”.

Po li tycz ny ma trix 
Do tych cza so we roz mo wy ko a li cyj -

ne nie przy nio sły żad nych re zul ta tów.
Zwy cię ska par tia N-VA nie zdo ła ła
utwo rzyć rzą du fe de ral ne go. Ce lem
Bar ta de We ve ra i je go ugru po wa nia
by ło stwo rze nie cen tro pra wi co wej ko -
a li cji z trze ma in ny mi par tia mi. Nie -
ste ty nie po tra fi li się po ro zu mieć
z fran cu sko ję zycz ny mi cha de ka mi co
spo wo do wa ło, że li der N-VA po raz
ko lej ny po niósł sro mot ną klę skę ja -
ko „in for ma tor” upo waż nio ny przez
kró la do pro wa dze nia ne go cja cji.
Wpraw dzie de We ver za rze ka się, że
ani on ani je go par tia nie po wie dzie -
li jesz cze osta t nie go sło wa i twier dzi,
że N-VA ja ko naj wię ksza par tia w kra -
ju bę dzie ro bić wszyst ko co trze ba aby
jak naj szyb ciej utwo rzyć rząd. Ale nie -
ste ty wie lu po li tycz nych ko men ta to -
rów uwa ża, że wbrew za pew nie niom
de We ve ra na ten no wy rząd przy jdzie
cze kać jesz cze dłu go. 

Obec nie fun kcję „in for ma to ra” po
li de rze N-VA prze jął szef fran cu sko -
ję zycz nych li be ra łów Char les Mi chel,
któ ry w po ło wie lip ca ma zło żyć kró -
lo wi ko lej ny ra port w tej spra wie. Za -
da niem Mi che la jest ro zez na nie się
w obec nej sy tu a cji po li tycz nej po przez
wy son do wa nie moż li wych rzą do wych
ko a li cji, co w kon sek wen cji ma do -
pro wa dzić do po wo ła nia no we go rzą -
du fe de ral ne go. 

A co o tym my ślą zwy kli oby wa te le?
Bel go wie ma ją już dość swo ich po li ty -
ków. Co raz czę ściej obu rza ją się na
wy so kie kosz ty pra cy, za czę te i nie -
do koń czo ne re for my, a prze de wszyst -
kim na nie u dol ność po li tycz nej eli ty.
Co raz czę ściej tak że ape lu ją do po li ty -
ków, aby wzię li się wresz cie do ro bo -
ty i nie do pu ści li do de sta bi li za cji kra -
ju. 

W ni der lan dzko ję zycz nej pra sie co -
raz czę ściej uka zu ją się stwier dze nia,
że „rok 2010 to by ła dla Bel gii tor tu -
ra, a 2014 za po wia da się jesz cze go -
rzej”. A nam, zwy kłym oby wa te lom
po zo sta je tyl ko na dzie ja, że nie moż -
ność utwo rze nia ko lej ne go rzą du fe -
de ral ne go nie sta nie się w Bel gii nie -
chlub ną na ro do wą tra dy cją. 

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa  

„Po wtór ka z roz ryw ki”
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Noc Mu ze ów
Te go wie czo ru, go rą czka

zwie dza nia mu ze ów udzie la się
wszyst kim. Spe cjal nie za pla no -
wa ne tra sy, do dat ko we po łą cze -
nia au to bu so we, ko rzyst ne ce -
ny bi le tów. To wszyst ko za chę ca
do spa ce rów i zwie dza nia wy -
bra nych mu ze ów. Aby uni k nąć
sta nia w ko lej kach, war to
wcześ niej wy ku pić spe cjal ne
bran so let ki, dzię ki któ rym bez
prob le mów do sta nie my się do
każ de go mu ze um w mie ście. 
TTeerr  mmiinn::  22  ssiieerrpp  nniiaa  
wwwwww..mmuu  ssee  uumm  nnaacchhtt..bbee

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

ne go ro dza ju im pre zy dla
wszyst kich, bez wzglę du na
wiek. Oprócz uczty mu zycz nej,
bę dzie moż na roz ko szo wać się
rów nież przy sma ka mi kuch ni
z ca łe go świa ta. 
MMiieejj  ssccee::  AAnn  ttwweerr  ppeenn  ZZuu  iidd  ((ookkoo  llii  --
ccee  GGee  ddeemm  ppttee  ZZuu  ii  ddeerr  ddookk  kkeenn))  
TTeerr  mmiinn::  2211--2244  ssiieerrpp  nniiaa
wwwwww..bbooll  llee  kkeess  ffee  eesstt..bbee  

Zo mer fa briek 
– La te Night Ses sions 

Sta ra fa bry ka ga zo wa w Zu -
ren borg po raz ko lej ny sta nie się
naj go ręt szym miej scem w mie -
ście. Bę dą di dże je, fil my na świe -
żym po wie trzu, mu zy ka, sło wo
mó wio ne. Je śli masz 14 i wię cej
lat, przyjdź. Po każ swo je ulu bio -

ne fil mi ki z You tu be na du żym
ekra nie, za graj z na szym zes po -
łem, al bo zo stań gwia zdą przy
otwar tym mi kro fo nie. 

Moż na po le niu cho wać na sło -
necz nym ta ra sie, gdzie cze ka ją
świe że na po je, do mo we kok taj -
le i sma ko wi te po tra wy za przy -
stęp ną ce nę. Na chłod niej sze
dni do stęp ny hol. 
MMiieejj  ssccee::  MMiinn  kkee  lleerr  ssssttrraa  aatt  22660000
BBeerr  cchheemm  
TTeerr  mmiinn::  CCoo  ddzziieenn  nniiee  oodd  1188  lliipp  ccaa
ddoo  3311  ssiieerrpp  nniiaa  oodd  1155::0000  ddoo  ppóóźź  --
nnee  ggoo  wwiiee  cczzoo  rraa..  WWssttęępp  ggrraa  ttiiss..  
hhttttpp::////wwwwww..zzoo  mmeerr  ffaa  bbrriieekk..bbee

Jazz Mid del he im
Praw dzi wa mu zycz na uczta

dla mi łoś ni ków jaz zu. W trak -
cie kon cer tów na świe żym po -
wie trzu mo żesz po słu chać naj -
lep szych jaz zma nów z ca łe go

świa ta.
MMiieejj  ssccee::  PPaarrkk
ddeenn  BBrraannddtt  WWiill  --
rriijjkk  ((wweejj  śścciiee  oodd
BBee  uu  kkeenn  llaa  aann  1122))
TTeerr  mmiinn::  oodd  1144  
ddoo  1177  ssiieerrpp  nniiaa
wwwwww..jjaazz  zzmmiidd  ddeell  --
hhee  iimm..bbee  

Lin ker wo o fer
2014 

Ko lej na edy cja
naj wię ksze go fe sti -
wa lu w An twer pii.
Przyjdź na nie za -
pom nia ną ro dzin ną

im pre zę na świe żym po wie trzu.
Or ga ni za to rzy za pew nia ją nie -
pow ta rzal ną atmo s fe rę i fan ta -
stycz ną mu zy kę dla każ de go. 
MMiieejj  ssccee::  
AAnn  ttwweerr  ppeenn  LLiinn  kkee  rrooee  vveerr
TTeerr  mmiinn::  
oodd  1100  ddoo  1111  ssiieerrpp  nniiaa
wwwwww..lliinn  kkeerr  wwoo  oo  ffeerr..bbee  

Ma lin ska – Bo ot je va ren
op de Bin nen dij le 

Me che len aż czte ry ra zy by ło
na li ście świa to we go dzie dzic -
twa kul tu ro we go UNE SCO.
Wie le cie ka wych miejsc naj le -
piej jest oglą dać z Me chel se Bin -
nen dij le (ka nał wod ny). 
Łód ką Ma lin ska mo żesz od -

kryć Me che len ina czej. Jest
w niej miej sce dla 50 osób
w każ dym wie ku (grup lub in dy -
wi du al nych go ści). By wa też
uży wa na ja ko miej sce mię dzy
in ny mi na ślu by, ze bra nia al bo
ro dzin ny pik nik. 

MMiieejj  ssccee::  
HHaa  vveerr  wweerrff  22880000  
MMee  cchhee  lleenn
TTeerr  mmiinn::  
oodd  55  kkwwiieett  nniiaa  
ddoo  2288  wwrrzzeeśś  nniiaa  
CCee  nnaa::  ddoo  rroo  śśllii
77..5500  eeuurroo,,  ddzziiee  ccii
ppoo  nnii  żżeejj  1122  llaatt  44,,55
eeuurroo
hhttttpp::////wwwwww..vv--
zziitt..bbee//mmaa  lliinn  sskkaa--
bboo  oott  jjee  vvaa  rreenn--oopp--
ddee--bbiinn  nneenn  ddiijj  llee  

Cyrk 
An twer pię te go la ta od wie dzą

wspa nia łe cyr ki. Przyjdź zo ba -
czyć mię dzy in ny mi L’hom me
Cir que, Da vi da Di mi tri. Da vid
– uta len to wa ny ar ty sta so lo wy,
za pre zen tu je za ska ku ją cą kom -
bi na cję akro ba cji, mu zy ki i tań -
ca. Mo żesz tak że obej rzeć cyrk
cy gań ski ro dzi ny Ro manés we
wspa nia łym spek ta klu Vo le urs
De Po u les. 

No wa lo ka cja to Zo mer bar
przy Sloe pen weg w An twer pen-
No ord. 

Miasto
Antwerpia
zaprasza
na koncerty,
festiwale,
pokazy filmów,
miejskie plaże,
letnie bary
i proponuje
wiele innych,
często
bezpłatnych
atrakcji. 

Lato w Antwerpii
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Źródło: http://www.youropi.com/nl/antwerpen

Źródło:  www.pinterest.com/pin

Źródło:  www.zva.be/circusenzomerbar



MMiieejj  ssccee::  ZZoo  mmeerr  bbaarr  SSllooee  ppeenn  wweegg  DDrroo  --
oo  ggddookk  kkee  nnee  ii  llaanndd  AAnn  ttwweerr  ppeenn--NNoo  oorrdd
TTeerr  mmii  nnyy  ii wwiięę  cceejj  iinn  ffoorr  mmaa  ccjjii  nnaa::
hhttttpp::////wwwwww..zzvvaa..bbee//  

Zomerbar
W cie niu na mio tów cyr ko wych znaj -

dziesz Zo mer bar. Miej sce, gdzie mo gą
się spot kać ar ty ści i pu blicz ność,
gdzie młod si i star si czu ją się jak
w do mu.

Dzie ci mo gą się ba wić bez tro sko,
kie dy do ro śli le żą na le ża ku al bo gra -
ją w pe tan que. Bar ofe ru je sło necz ne
kok taj le i in ne na po je, w dwóch ja -
dal niach da nia se zo no we za przy stęp -
ną ce nę. Pod czas desz czu do stęp ne są
pla żo we sza ła sy. 

Bi le ty i in for ma cje przy wej ściu.
Moż na ku pić bi let do cyr ku tuż przed
spek ta klem. 
MMiieejj  ssccee::  ZZOO  MMEERR  BBAARR  SSllooee  ppeenn  wweegg
DDrroo  oo  ggddookk  kkee  nnee  ii  llaanndd  
AAnn  ttwweerr  ppeenn--NNoo  oorrdd
TTeerr  mmiinn::  oodd  11  lliipp  ccaa  ddoo  3311  ssiieerrpp  nniiaa::
ccoo  ddzziieenn  nniiee  oodd  1166::0000  
ddoo  2244::0000,,  oopprróócczz  wweeeekk  eennddóóww
ii śśwwiiąątt::  oodd  1144::0000  ddoo  2244::0000  
WWssttęępp  ggrraa  ttiiss  
WWiięę  cceejj  iinn  ffoorr  mmaa  ccjjii  nnaa
hhttttpp::////wwwwww..zzvvaa..bbee//

The a ter de Spie gel 
Pe tot ter

Mu zycz ny pod wie czo rek w żłob ku.
Pe tot ter jest te a trem mu zycz nym dla
naj młod szych, od 3 mie się cy do 3 lat.
Tu wspól nie z pu blicz no ścią mu zy cy
ba wią się kształ tem, ko lo rem i mu zy -
ką, a tak że pre zen tu ją róż ne in stru -
men ty, któ re dzie ci mo gą też do ty -
kać. 

Każ de go dnia za mie nia my in ny an -
twer pski żło bek w ko lo ro wy i cza ru -
ją cy świat, któ ry moż na od kryć wspól -
nie z dzieć mi. 
MMiieejj  ssccee::  ppoo  ddaa  nnee  nnaa  bbii  llee  cciiee
TTeerr  mmiinn::  oodd  44  lliipp  ccaa  
ddoo  11  ssiieerrpp  nniiaa,,  oopprróócczz  2211  lliipp  ccaa  
GGoo  ddzzii  nnyy::  oodd  ppoo  nniiee  ddzziiaałł  kkuu  ddoo  ppiiąątt  kkuu
oo 1166::0000  
WWssttęępp::  44  eeuurroo
CCzzaass  ttrrwwaa  nniiaa::  4400  mmiinn  
hhttttpp::////wwwwww..zzvvaa..bbee//

An na Nil sson Ex pi ry 
Da te 

W Ex pi ry Da te prze ży jesz osta t nią
go dzi nę umie ra ją ce go męż czyz ny. Za -
sko czy cię je go ży cie, któ re przy nio -
są ze so bą tań czą cy i żon glu ją cy ak to -
rzy. Jed na gi ta ra, dwa krze sła, 8 kul,
1000 ko stek do mi no wy star cza, że by
ta opo wieść oży ła. Ex pi ry Da te za chę -
ci do ref lek sji nad swo im włas nym ist -
nie niem, choć jest to też oda do ży -
cia. Nie dla dzie ci po ni żej 7 lat. 
MMiieejj  ssccee::  AAee  rroo  ggoo  ffaa  bbrriieekk  
KKlloo  oo  sstteerr  ssttrraa  aatt  110077  
TTeerr  mmiinn::  oodd  1155  lliipp  ccaa  ddoo  22  ssiieerrpp  nniiaa::  

oodd  wwttoorr  kkuu  ddoo  ssoo  bboo  ttyy  oo ggooddzz..  2200::0000  
WWssttęępp::  �� 66  eeuurroo
CCzzaass  ttrrwwaa  nniiaa::  6600  mmiinn..  
hhttttpp::////wwwwww..zzvvaa..bbee//  

Mu ziek the a ter Trans pa rant 
De Ko nin gin Zon der Land (Kró lo -

wa bez kró le stwa). 
By ło kie dyś kró le stwo, któ re zo sta -

ło przez wiel ką fa lę za bra ne na sa mo
dno mo rza. Ura to wa li się tyl ko król
i kró lo wa, któ ra uro dzi ła cór kę. Kró -
lew na wy ro sła na dziw ną dziew czy -
nę. Po tra fi pa trzeć przez ścia ny i prze -
po wia dać przy szłość. Po za tym nie
lu bi ży cia na zie mi dla te go cho dzi na
szczu dłach i miesz ka w do mu na drze -
wie. Trzy ko bie ty tłu ma czą, każ da po
swo je mu, jak wy glą da prze szłość, te -
raź niej szość i przy szłość księż ni czki.
Mu zycz na opo wieść o dziec ku któ re
wzra sta bez szan sy po wro tu do swo -
je go kra ju. Przed sta wie nie jest dla
star szych i młod szych od 7 lat. 
MMiieejj  ssccee::  HHaann  ggaarr  nnaa  rroo  gguu  VVaann  PPrraa  eett  --
ssttrraa  aatt  II AA..  GGrree  ii  nneerr  ssttrraa  aatt  HHoo  bboo  kkeenn  
TTeerr  mmiinn::  oodd  55  ddoo  2233  ssiieerrpp  nniiaa::  oodd  wwttoorr  --
kkuu  ddoo  ssoo  bboo  ttyy  oo ggooddzz..  2200::0000  
CCee  nnaa::  66  eeuurroo
CCzzaass  ttrrwwaa  nniiaa::  7700  mmiinn
hhttttpp::////wwwwww..zzvvaa..bbee//

The a ter Froef roe Fa u sto 
Do ktor Fa ust ubi ja in te res z Me fi sto

– szar man ckim po słan ni kiem z pie -
kła, któ ry da je mu mą drość, po tę gę
i wie dzę. Ale Fa ust chce mieć wię cej:
pa sję i chęć do ży cia. Dla te go dia beł
po wo du je, że Fa ust za ko chu je się
w dziew czy nie, któ rej nie mo że mieć.
Przy go tuj się na zwa rio wa ną ja zdę
przez pie kło. 

Ku kieł ki te a tru Froef roe opo wia da -
ją in try gu ją cą opo wieść o chę ci i chci -
wo ści, mi ło ści i wglą dzie. De ko ra cje
są po łud nio we a mu zy ka jest wspa -
nia łą kom bi na cją Fa do i Fla men co. 

Przed sta wie nia są na świe żym po -
wie trzu, dla te go mo że przy dać się
ciep ły swe ter i ewen tu al nie
pa ra sol. Przed sta wie nie nie
jest dla ma łych dzie ci. 
MMiieejj  ssccee::  KKoo  nniijj  nneenn  wweeii  SSiinn  ggeell  
AAnn  ttwweerr  ppeenn--ZZuu  iidd  
TTeerr  mmiinn::  oodd  1122  
ddoo  2233  ssiieerrpp  nniiaa::  
oodd  wwttoorr  kkuu  ddoo  ssoo  bboo  ttyy  
oo ggooddzz..  2200::3300  
WWssttęępp  ggrraa  ttiiss  
CCzzaass  ttrrwwaa  nniiaa::  9900  mmiinn  
hhttttpp::////wwwwww..zzvvaa..bbee//

Muziek en feest op de
Antwerpse pleintjes
((MMuu  zzyy  kkaa  ii iimm  pprree  zzyy  nnaa  aann  ttwweerr  --
ppsskkiicchh  ppllaa  ccaacchh))..

Ko ro wód mu zy ki dzień po dniu za -
trzy mu je się na naj faj niej szych pla -
cach i wszę dzie przy no si ze so bą do -
brą za ba wę. Gra ją mu zy cy z ca łe go

świa ta jak i miej sco we ta len ty. Ar ty -
ści cyr ko wi bę dą uczyć naj faj niej szych
sztu czek. 

Przyjdź, po roz ma wiaj z są sia da mi,
po tańcz z nie zna jo my mi i ciesz się let -
nią mu zy ką. Im pre za na każ dym pla -
cu jest in na. Bę dzie sma ko wi te je dze -
nie, cza sem rom mel markt, dru ga
estra da i im pre zy to wa rzy szą ce. 
hhttttpp::////wwwwww..zzvvaa..bbee//mmuu  zziiee  kkiinn  ddee  wwiijjkk

The Happy People Sessions
W za da szo nym han ga rze nad Schel -

dą, na świe żym po wie trzu, od by wa ją
się se an se fil mo we. Te go ro ku bę dzie
zbiór fil mów, któ re na stra ja ją do op ty -
mi stycz ne go pa trze nia w przy szłość. 

Usiądź na gór ce pia sku al bo przy -
nieś swo je włas ne krze sło. Gdy by by -
ło chłod niej, przy da się koc. W każ -
dej chwi li mo żesz po dejść do ba ru.
Pod czas przer wy jest też gra tis świe -
ża zu pa. 
MMiieejj  ssccee::  HHaann  ggaarr  1199AA PPllaann  ttiinn  kkaa  aaii  
TTeerr  mmiinn::  OOdd  3300  lliipp  ccaa  ddoo  3300  ssiieerrpp  nniiaa::
mmoożż  nnaa  wweejjśśćć  oodd  2200::0000,,  ffiillmm  oo 2222::0000  
WWssttęępp  ggrraa  ttiiss  
hhttttpp::////wwwwww..zzvvaa..bbee//ccii  nnee  mmaa  uurr  bbaa  nnaa  

Urban Sports & Culture Hall
Nie tyl ko tan ce rze, sztuk mi strze,

fre e run ners, pa sjo na ci pił ki noż nej
i ko szy ków ki. Każ dy mo że przyjść aby
tyl ko po pa trzeć, ale moż na też po ka -
zać swo je naj faj niej sze sztu czki i ru -
chy. Każ de go dnia moż na po pra wić
swo je umie jęt no ści pod czas za jęć gra -
tis z do świad czo ny mi spor tow ca mi
i tan ce rza mi.
MMiieejj  ssccee::  ZZoo  mmeerr  ffaa  bbrriieekk  
MMiinn  kkee  lleerr  ssssttrraa  aatt  ZZuu  rreenn  bboorrgg  
TTeerr  mmiinn::  OOdd  1188  lliipp  ccaa  
ddoo  3311  ssiieerrpp  nniiaa::  oodd  1155::  0000  ddoo  2211::0000  
WWssttęępp  ggrraa  ttiiss  
hhttttpp::////wwwwww..zzvvaa..bbee//zzoo  mmeerr  ffaa  bbrriieekk//uurr  --
bbaann  ssppoorr  ttsseenn  ccuull  ttuu  rree  hhaallll  

OOpprr..  SSyyllwwiiaa  JJaawwoorrsskkaa
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Ta kie go okre śle nia użył je den z pol -
skich ko men ta to rów spor to wych,
kie dy bel gij ska dru ży na na ro do wa

po prze gra nym me czu z Ar gen ty ną wró -
ci ła do kra ju. Rze czy wi ście styl, w ja -
kim „Czer wo ne Dia bły” ro ze gra ły swój
osta t ni mecz w Bra zy lii, nie cie szył. Za
to po po wro cie do Bel gii pił ka rze wraz
z tre ne rem zo sta li po wi ta ni iście po kró -
lew sku. Czy na ro do wa re pre zen ta cja
cho ciaż w ma łym stop niu speł ni ła na
mun dia lu po kła da ne w niej na dzie je? 

„Czer wo ne Dia bły” je cha ły na mi -
strzo stwa świa ta ja ko „czar ny koń”
tych roz gry wek. Spe ku la cjom nie by -
ło koń ca. Wpraw dzie spor to wi ko men -
ta to rzy nie prze wi dy wa li, że bel gij ska
dru ży na zdo bę dzie me da lo we miej sce,
ale część z nich uwa ża ła, ze „Czer wo -
ne Dia bły” bez prob le mu do sta ną się
do pół fi na łów. Mo że tro chę na wy rost. 

Przed mun dia lem
Ocze ki wa nia by ły ogrom ne. Na głów -

ki w pra sie krzy cza ły: „Cu dow ne dzie -
cia ki przy je cha ły na mie szać”, „Czer -
wo ne Dia bły fa wo ry tem mun dia lu”,
„Bel go wie po ka żą jak gra się w pił kę
noż ną”. Prob le mem tej dru ży ny był od
po cząt ku brak do świad cze nia. Ża den
z pił ka rzy nie grał do tych czas w na ro -
do wej dru ży nie w li czą cym się tur nie -
ju, bo przez wie le lat bel gij ska dru ży -
na na ro do wa prak tycz nie nie ist nia ła.
„Czer wo ne Dia bły” awan so wa ły do mi -
strzostw świa ta po raz pierw szy od
dwu na stu lat, a w za wo dach Eu ro nie
bra li udzia łu aż przez lat czter na ście.
Ten nie wiel ki eu ro pej ski kraj z za -

led wie je de na sto ma mi lio na mi miesz -
kań ców do ro bił się wresz cie „zło tej
pił kar skiej ge ne ra cji”. Wszy scy: ko -
men ta to rzy, dzia ła cze spor to wi i ki bi -
ce po pa dli z te go po wo du w zbyt wiel -
ką eu fo rię. Te o re tycz nie mie li ku te mu
pod sta wy. „Czer wo ne Dia bły” w do -
brym sty lu prze szły przez wszyst kie
me cze w swo jej gru pie, wy e li mi no wa -
ły Chor wa cję, któ ra przez część znaw -
ców by ła pew nia kiem na mun dial. Kie -
dy oka za ło się, że ry wa la mi Bel gów
w fa zie po cząt ko wej mi strzostw świa -
ta bę dą Ro sja, Al gie ria i Ko rea Po łud -
nio wa, bel gij scy ki bi ce pew ni by li zwy -
cię stwa swo jej je de nast ki. Cho ciaż
wia do mo by ło, że w ko lej nej run dzie
„Czer wo ne Dia bły mo gą zmie rzyć się
na przy kład z Niem ca mi (któ rzy jak
już wia do mo zdo by li ty tuł mi strzów
świa ta), pa da ły stwier dze nia, że Bel -
go wie bę dą mie li nad groź ny mi ry wa -
la mi prze wa gę w po sta ci mło do ści,
świe żo ści i wo li wal ki. 

Cho ciaż czę sto sły chać by ło en tu zja -
stycz ne stwier dze nia, że te mi strzo -
stwa bę dą na le ża ły do Bel gów, ci roz -
sąd niej si zda wa li so bie spra wę z te go,
że po pier wsze mło dzi pił ka rze ta kiej
pre sji mo gą nie wy trzy mać, a po za tym
aby wy grać, mu szą się ze so bą zgrać.
Twier dzi li, że ten zes pół nie jest jesz -
cze go to wy, aby wy gry wać naj waż niej -
sze pił kar skie za wo dy, bo oprócz sil -
ne go skła du, czy li do sko na łych
za wod ni ków, nie po sia da żad nych in -
nych atu tów tak po trzeb nych, aby się -
gnąć po me dal. Pił ka rzom bra ku je zes -
po ło we go do świad cze nia w tym jak

roz gry wać me cze, umie jęt no ści kie ro -
wa nia ich prze bie giem – sło wem te go
wszyst kie go, cze go na bie ra się na pla -
cu bo ju. I te przy pusz cze nia się spraw -
dzi ły. 

Na mun dia lu 
Od po cząt ku mun dia lu Bel go wie wy -

gry wa li, cho ciaż nie moż na ich zwy -
cięstw na zwać osza ła mia ją cy mi. By ła
to do bra pił ka noż na, ale bez za chwy -
tu. Nie for su jąc tem pa, „Czer wo ne Dia -
bły” po ko na ły w swo jej gru pie Al gie rię
(2:1), Ro sję (1:0) i Ko reę Po łud nio wą
(1:0). Roz krę ci li się w 1/8 fi na łu w me -
czu ze Sta na mi Zjed no czo ny mi. By ło
to bez wąt pie nia naj lep sze z do tych -
cza so wych spot kań „Czer wo nych Dia -
błów”. Nad dru ży ną z USA mie li ko lo -
sal ną prze wa gę, ale uda ło im się
wy grać „tyl ko” 2:1 do pie ro po do gryw -
ce. Ko lej ny mecz z Ar gen ty ną to już
nie ste ty by ła po raż ka. Czy Bel go wie
nie do ce ni li tak uty tu ło wa nej dru ży -
ny? Nie wia do mo, ale szczę ście ich
opu ści ło. Mo że dla te go, że ten pół fi nał
Bel go wie od da li Ar gen tyń czy kom jak -
by bez wal ki i był to zde cy do wa nie ich
naj gor szy mecz. Po raż ka z Ar gen ty ną
szcze gól nie moc no za bo la ła bram ka -
rza „Czer wo nych Dia błów”, 22-let nie -
go Thi ba u ta Co ur to i sa, któ ry właś nie
w tym me czu po raz pierw szy prze grał
spot ka nie ja ko bram karz re pre zen ta cji.
Du ża część spor to wych dzien ni ka rzy
jesz cze przed roz gryw ka mi w Bra zy lii
na zwa ła go naj lep szym bram ka rzem
świa ta. Po raż ka Bel gów z Ar gen ty ną
mu sia ła więc te go mło de go za wod ni ka
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„Mar ne po że gna nie, 
kró lew skie po wi ta nie”
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wy jąt ko wo za bo leć. Tym bar dziej, że
uwa ża ny za naj lep sze go obec nie pił -
ka rza świa ta Lio nel Mes si, w sied miu
osta t nich bez poś red nich star ciach obu
dru żyn, nie zna lazł spo so bu na po ko -
na nie Co ur to i sa. 

Ki bi ce oglą da ją cy star cia swo jej re -
pre zen ta cji za po śred nic twem te le wi -
zji prze ży wa li w tym cza sie wiel kie
spor to we sza leń stwo. Zwłasz cza po
wy gra nej z Ame ry ka na mi, na uli cach
bel gij skich miast i mia ste czek do szło
do praw dzi wej eks plo zji ra do ści. Bar -
man jed ne go z an twer pskich pu bów
opo wia dał, że „to by ło praw dzi we świę -
to, lu dzie tań czy li, śpie wa li i rzu ca li
się so bie w ra mio na”. 

Przed me czem z Ar gen ty ną bel gij -
skie me dia pod grze wa ły atmo s fe rę.
W Bruk se li czy An twer pii, tłu my lu -
dzi za po wia da ły oglą da nie te go spot -
ka nia na te le bi mach, a wła ści cie le pu -
bów za cie ra li rę ce li cząc na du ży
za ro bek. Na wet Marc Wil mots poz wo -
lił so bie na stwier dze nie, że „je że li Ar -
gen ty na wi dzia ła mecz Bel gia-USA, to
po win na bać się je go dru ży ny”. Za po -
wie dział też, że „je go po do piecz nych
nie sa tys fak cjo nu je ten etap roz gry -
wek i ma ją znacz nie wyż sze as pi ra -
cje”. 

Bel gij ski dzien nik „Le So ir” tak pod -
su mo wał wy stęp bel gij skiej je de nast -
ki na mun dia lu: „Osią ga jąc ćwier ć-
fi na ły po czte rech wy gra nych spot ka -
niach, dzi siej sze po ko le nie «Dia błów»
nie ma po wo dów, że by czer wie nić się
ze wsty du. «Dia bły» opusz cza ją mi -
strzo stwa do kład nie w tym mo men -
cie, któ ry po ka zu je ich obec ną praw -
dzi wą war tość na gieł dzie. Ale
w żad nym ra zie nie ozna cza to, że osią -
gnę li już ho ry zont […] Za dwa la ta bę -
dą mieć du że szan se na do bry wy nik
na mi strzo stwach w Eu ro pie”. 

Z ko lei „La Li bre Bel gi que” na swo -

jej stro nie in ter ne to wej na pi sał: „Lo -
gi ka się nie zmie ni ła, Ar gen ty na wy -
gra ła moż li wie naj mniej szą róż ni cą
bra mek i jej przy go da z mun dia lem
trwa. Jed nak «Czer wo ne Dia bły» nie
ma ją się cze go wsty dzić. Awan su jąc
do ćwier ćfi na łów je de nast ka tre ne ra
Mar ca Wil mot sa osią gnę ła dru gi naj -
lep szy wy nik w hi sto rii bel gij skich wy -
stę pów na mi strzo stwach świa ta – po
czwar tym miej scu na mun dia lu
w Mek sy ku w 1986 ro ku”. 

Po wrót do do mu
Bez wzglę du na koń co wy re zul tat,

ki bi ce do ce ni li po sta wę swo jej re pre -
zen ta cji i tłum nie zja wi li się, aby przy -
wi tać swo ich pił ka rzy. Uro czy stość
trans mi to wa na na ży wo przez te le wi -
zję pu blicz ną do osta t niej chwi li sta ła
pod zna kiem za py ta nia i nikt nie miał
pew no ści, czy w ogó le do niej doj dzie.
Prob lem po le gał na tym, że pił ka rze
chcie li wra cać do Bel gii in co gni to, po -
nie waż nie mie li zbyt niej ocho ty na
spot ka nie z ki bi ca mi. Roz cza ro wa ni
przed wczes nym wy e li mi no wa niem
z roz gry wek, nie wy ra ża li za in te re so -
wa nia wspól nym świę to wa niem. 

W koń cu do ofi cjal ne go po wi ta nia
do szło. Przed pa ła cem kró lew skim
usta wio no dla pił ka rzy spe cjal ną sce -
nę, a „Czer wo ne Dia bły” spot ka ły się
z ki bi ca mi jak rów nież z kró lem Fi li -
pem i kró lo wą Ma tyl dą. 

Zjed no cze ni Bel go wie? 
Nie od dziś Bel go wie ucho dzą za na -

ród, któ ry „jed no czą tyl ko fryt ki, pi wo
i pił ka noż na”. Jak po wie dział tre ner
re pre zen ta cji Marc Wil mots: „naj pięk -
niej szą rze czą, któ ra uda ła się je go
dru ży nie pod czas mun dia lu w Bra zy -
lii, by ło zjed no cze nie ca łe go na ro du”.
Być mo że na ród rze czy wi ście w tym
cza sie się zjed no czył, ale pił ka rze i po -
li ty cy nie ko niecz nie. Spor to wi ko men -
ta to rzy ob słu gu ją cy mun dial żar to wa -
li, że szat nia Bel gów, to by ło je dy ne
miej sce na mi strzo stwach gdzie dru -
ży na na ro do wa mó wi ła do sie bie
w dwóch ję zy kach. Tak sa mo by ło na
kon fe ren cjach pra so wych. Głos za bie -
rał pił karz mó wią cy po ni der lan dzku,
a za chwi lę wy po wia dał się spor to wiec
w ję zy ku fran cu skim. Swo je trzy gro -
sze do ło ży li tak że po li ty cy. Kie dy na -
ro do wa re pre zen ta cja prze gra ła z Ar -
gen ty ną, fla man dzcy na cjo na li ści
za rzu ca li za wod ni kom, że „oj czyz nę
ma ją w głę bo kim po wa ża niu” i za żą da -
li wy sta wie nia na ko lej ne mi strzo stwa
dwóch od ręb nych dru żyn pił kar skich;
jed nej z Flan drii, dru giej z Wa lo nii.
Miesz kań ców Bel gii ta kie sta wia nie
spra wy spe cjal nie nie dzi wi, do kon -
tro wer syj nych wy po wie dzi swo ich po -
li ty ków zdą ży li się już przy zwy cza ić.
„Pa trio tycz ne” wo ła nia po li ty ków o po -
dział pił ki noż nej na flan dryj ską i wa -

loń ską nie ma ją jed nak wię ksze go sen -
su. W dru ży nie na ro do wej uby wa pił -
ka rzy z Flan drii i Wa lo nii, za to przy -
by wa tak zwa nych „no wych Bel gów”,
czy li za wod ni ków po cho dzą cych z in -
nych państw lub kon ty nen tów. So cjo -
lo go wie po ku si li się o cie ka wą sta ty -
sty kę. Wy szło im, że „no wi Bel go wie”
w na ro do wej re pre zen ta cji sta no wią
wyż szy od se tek niż w bel gij skim spo -
łe czeń stwie. Mo że bel gij scy po li ty cy
za poz na li by się jed nak z po wyż szy mi
ba da nia mi, przed wy po wia da niem su -
ge stii o po dzia łach. 

List do ki bi ców
Po po raż ce z Ar gen ty ną i od pad nię -

ciu z mun dia lu, pił ka rze na ofi cjal nej
stro nie bel gij skiej fe de ra cji opub li ko -
wa li list otwar ty z po dzię ko wa niem
dla ki bi ców „Do naj lep szych fa nów
świa ta”. Czy ta my w nim mię dzy in ny -
mi: „Śle dzi liś my, jak wspie ra li ście nas
w kra ju i trze ba przy znać, że po ka za -
li ście świa to wą kla sę. Wy ni ki oglą dal -
no ści, tłu my w stre fach ki bi ca i pu -
bach spor to wych… Niech wam się nie
wy da je, że to do nas nie do tar ło […]
Dzię ku je my wam za wszyst ko. Dzię -
ku je my za ty sią ce wia do mo ści na
Twit te rze i Fa ce bo o ku, za li sty i po -
cztów ki, za nie przes pa ne no ce i sta ny
prze dza wa ło we z ner wów, za okrzy ki
i łzy ra do ści. Po dzię ko wa nia tak że dla
tych, któ rzy przy je cha li z na mi do Bra -
zy lii – wa sze śpie wy wy wo ły wa ły u nas
gę sią skór kę […] Na praw dę mie liś my
na dzie ję, że awan su je my do naj lep szej
czwór ki na świe cie. Te raz opusz cza -
my Bra zy lię po twor nie zmę cze ni, ale
z pod nie sio ny mi czo ła mi. Dzię ku je my,
je ste ście naj lep si na świe cie”. Pod pi sa -
no – „Czer wo ne Dia bły”. 

Uwiel bie nie ze stro ny ki bi ców by ło
rze czy wi ście bez dy sku syj ne. Bez
wzglę du na koń co wy re zul tat na mun -
dia lu, fa ni pił ki noż nej są wdzięcz ni, że
bel gij ska pił ka noż na po wie lu la tach
prze by wa nia w ciem no ści wy szła na
świat ło dzien ne, a oni sa mi nie mu -
sie li w tym ro ku szu kać in nych na ro -
do wych dru żyn, aby mieć ko mu ki bi -
co wać. Przez dwa na ście osta t nich lat
bel gij ski fut bol wła ści wie nie ist niał,
a trans mi sji me czów re pre zen ta cji nie
by ło na wet w te le wi zji, bo żad na nie
chcia ła wy ku pić praw. 

Po la tach pił kar skie go nie by tu bel -
gij ska dru ży na zna laz ła się w gro nie
oś miu naj lep szych dru żyn świa ta obok
ta kich pił kar skich po tęg jak Ho lan -
dia, Niem cy, Ar gen ty na czy Bra zy lia.
Za dwa la ta w Eu ro pie bę dą mia ły
miej sce ko lej ne roz gryw ki pił kar skie,
w ra mach Eu ro 2016. Bel go wie po sta -
wi li po prze czkę wy so ko: do trzeć przy -
naj mniej do pół fi na łu. Trzy ma my kciu -
ki, aby się uda ło. 

PPaa  wweełł  NNee  uu  mmaann  

Bramkarz reprezentacji Belgii Thi ba u t Co ur to i s. Źródło:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons
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Sieć skle pów Del ha i ze 
w ta ra pa tach? 

Ogrom ne obu rze nie i fa la pro te stów
w skle pach Del ha i ze w Bel gii, na sku -
tek po wzię cia no we go pla nu do ty czą -
ce go przy szło ści sie ci. Za po wie dzia no
lik wi da cję 14 skle pów oraz re duk cję
2500 miejsc pra cy. Do dat ko wo, po -
gor sze niu ma ją ulec wa run ki pra cy
i pła cy. Zmia ny te ma ją zo stać wpro -
wa dzo ne w pierw szym kwar ta le 2015
ro ku. Swo je de cy zje Del ha i ze tłu ma -
czy po trze bą wpro wa dze nia no wej
stra te gii han dlo wej. W cią gu dwóch
lat, od 2015 do 2017, prze wi du je za in -
we sto wa nie 450 mi lio nów eu ro w roz -
wój i do kształ ca nie pra cow ni ków, lo -
gi sty kę, zwię ksze nie asor ty men tu
o zdro wą i wy so kiej ja ko ści żyw ność,
oraz w han del on-li ne. Dy rek tor Ge -
ne ral ny na Bel gię De nis Knop, pod -
kre śla, iż zmia ny te są ko niecz ne by
po zo stać jed nym z li de rów sprze da ży
w Bel gii oraz by móc za gwa ran to wać
pra cow ni kom kon ku ren cyj ne i zrów -
no wa żo ne wy na gro dze nie. 

Cię cia płac w Ban ku 
Na ro do wym 

Na sku tek no wych no mi na cji w Ban -
ku Na ro do wym, w Bel gii roz po czę ła
się dys ku sja na te mat wy so kich pen -
sji otrzy my wa nych przez dy rek to rów
i ma na ge rów spó łek pań stwo wych.
Ra da za rząd cza Ban ku po sta no wi ła
więc usta lić no we re gu la cje do ty czą ce
wy so ko ści wy na gro dze nia, jed nak tyl -
ko w sto sun ku do no wych umów.
W związ ku z tą de cy zją, Vin cent
Magnée, roz po czy na ją cy pra cę na sta -
no wi sku Dy rek to ra, po dob nie jak
i Ma thias De wa tri pont, za stęp ca pre -
ze sa Ban ku, otrzy ma ją pen sję niż szą
o 12,5 proc., czy li od po wied nio 334
943 i 389 447 eu ro rocz nie (brut to). 

Za po wia da się cięż kie la to na
ryn ku pra cy 

Ba da nia wy ko na ne przez fir mę
Man po wer wska zu ją, iż sy tu a cja na
ryn ku pra cy w Bel gii nie jest cią gle
unor mo wa na. Je dy nie 4 proc. spoś -
ród 750 an kie to wa nych przed się bior -
ców za po wia da wzrost za trud nie nia
w trze cim kwar ta le te go ro ku, zaś 6
proc. pla nu je zwol nie nia. We Flan drii
ma razm w kwe stii za trud nie nia jest
cią gle wi docz ny, a pro gno zy są ra czej
pe sy mi stycz ne. Szan sę na zdo by cie
pra cy ma ją ra czej miesz kań cy Bruk se -
li. Sy tu a cja w Wa lo nii po zo sta je bez
wię kszych zmian. Z pun ktu wi dze nia
dzie dzin za wo do wych, naj le piej przed -
sta wia się sy tu a cja w bran ży pro duk -
cyj nej, na stęp nie w sek to rze elek -

trycz nym, ga zo wym, wod nym oraz bu -
do wla nym. Nie pew na przy szłość cze -
ka ryn ki fi nan so we, trans port, szkol -
nic two oraz ad mi ni stra cję pu blicz ną. 

Ubez pie cze nia spo łecz ne: 
ko niec re gu lo wa nia po trzech
la tach 

Od 1 stycz nia 2015 ro ku wcho dzą
w ży cie no we za sa dy na li cza nia skła -
dek na ubez pie cze nie spo łecz ne dla
osób sa mo za trud nio nych. Bel gia od -
cho dzi od sy ste mu do pa so wy wa nia
wy so ko ści skła dek wzglę dem do cho -
dów uzy ska nych trzy la ta wcześ niej
i wpro wa dza na li cza nie na leż nych
skła dek na pod sta wie do cho dów uzy -
ska nych w da nym ro ku. No wy sy stem
bę dzie wier niej odzwier cie dlał bie żą -
cą ko niun ktu rę i poz wo li oso bom sa -
mo za trud nio nym na lep sze do pa so -
wa nie wy so ko ści skła dek do ich
obec nej sy tu a cji ma te rial nej. Zmia ny
te są istot ne gdyż w obec nej, trud nej
sy tu a cji gos po dar czej, wie lu z nich
bo ry ka się z prob le ma mi fi nan so wy -
mi. W la tach 2005 – 2010 licz ba po dań
o umo rze nie za leg łych skła dek wzro -
sła o 50 proc.

Pra ce nad re for mą 
sy ste mu eme ry tal ne go

Po czter na stu mie sią cach prac ko -
mi sji nad re for mą usta wy eme ry tal -
nej, przed sta wio no 200-stro ni co wy
do ku ment z pro po zy cja mi zmian. Po
pier wsze, zmia ny ma ją do ty czyć sy -
ste mu na li cza nia wy so ko ści eme ry -
tu ry. Bę dzie ona bez poś red nio uza -
leż nio na od śred nich do cho dów oraz
od ilo ści prze pra co wa nych lat. Ma zo -
stać usta no wio na mi ni mal na i mak sy -
mal na wy so kość eme ry tu ry. Jej wy li -
cza nie bę dzie do ko ny wa ne na ta kich
sa mych za sa dach dla wszyst kich, jed -
nak tzw. „pun kty” zbie ra ne przez la -
ta pra cy za wo do wej, bę dą mia ły in -
ną war tość. Naj bar dziej ko rzyst ny
prze licz nik ma do ty czyć fun kcjo na -
riu szy pań stwo wych. W pro jek cie re -
form wy su wa ny jest po stu lat zwię -
ksze nia wie ku eme ry tal ne go o 3 la ta,
tj. do 67 ro ku ży cia, zaś wcześ niej -
sza eme ry tu ra ma być umoż li wio na
po prze pra co wa niu 44 lat, czy li od 62
ro ku ży cia. 

Jed nak, jak wska zu ją ba da nia, za -
rów no mło de jak i star sze po ko le nie,
wo la ło by pra co wać do 62 ro ku ży cia.
Eme ry tu ra w wy so ko ści 2 146 eu ro
mie sięcz nie by ła by dla wię kszo ści
Bel gów w peł ni sa tys fak cjo nu ją ca
i wy star czy ła by na utrzy ma nie ta kie -
go sa me go po zio mu ży cia, jak do tych -
czas. 

Mi liar do we bra ki 
w bel gij skim bu dże cie 

We dług ko mi te tu mo ni to ru ją ce go
wy dat ki pu blicz ne, w bu dże cie bel gij -
skim bra ku je obec nie nie mal 1,9 mld
eu ro. Nie pla no wa ne od szko do wa nia
w wy so ko ści 600 mln eu ro i prze gra ne
pro ce sy z GDF Su ez na kwo tę 500 mln
eu ro, to jed ne z wie lu po wo dów kiep -
skiej kon dy cji fi nan sów pań stwa. Naj -
wię kszy prob lem sta no wi jed nak brak
rzą du, czy li nie moż li wość wpro wa dze -
nia zmian, któ re mog ły by po pra wić
kry zy so wą sy tu a cję. Co wię cej, w opi -
nii eks per tów, przy szły rok nie za po -
wia da się do brze. Sza cu je się, że aby
prze strze gać ce lów bud że to wych, tj.
utrzy ma nia de fi cy tu struk tu ral ne go na
po zio mie 1,1 proc., trze ba by zna leźć
osz częd no ści rzę du 6 mi liar dów eu ro. 

Po nad 5 tys. miejsc 
pra cy w re gio nie Wa lo nii 

Bez ro bo cie sta je się co raz wię kszym
prob le mem dla gos po da rek kra jów eu -
ro pej skich, jed nak ist nie ją za wo dy któ -
rych wy raź nie bra ku je na ryn ku pra cy.
Tyl ko w re gio nie Wa lo nii jest wol nych
po nad 5,5 tys. miejsc pra cy. Z prob le -
mem za trud nie nia bo ry ka się naj bar -
dziej bran ża tech no lo gicz na. W prze -
my śle ob ron nym czy lot ni czym bra ku je
in ży nie rów i osób po sia da ją cych do bre
wy kształ ce nie tech nicz ne. W bran ży te -
le ko mu ni ka cyj nej i in for ma tycz nej po -
szu ki wa ni są kon sul tan ci biz ne so wi,
de we lo pe rzy i spe cja li ści. W sek to rze
mo to ry za cyj nym w Wa lo nii, bra ku je
po nad 400 wy kwa li fi ko wa nych tech ni -
ków. Przy czy ną te go ty pu prob le mów
jest nie do ce nia nie za wo dów tech nicz -
nych przez mło de spo łe czeń stwo i nie -
wy star cza ją ca zna jo mość ję zy ków ob -
cych, a co raz wię ksze wy ma ga nia
za wo do we ze stro ny pra co daw ców. 

Li sta za le ceń UE dla Pol ski 
Ma jąc na uwa dze ko niecz ność po pra -

wy sy tu a cji gos po dar czej Pol ski, Unia
Eu ro pej ska przed sta wi ła sze reg za le -
ceń. Głów nym za da niem rzą du pol skie -
go po win no być ogra ni cze nie wy dat -
ków bud że to wych, zmniej sze nie
bez ro bo cia wśród mło dzie ży oraz za in -
we sto wa nie w in fra struk tu rę ko le jo wą.
Wśród za le ceń znaj du je się rów nież
uprosz cze nie po dat ku VAT, po pra wa ja -
ko ści usług me dycz nych oraz utwo rze -
nie spe cjal nej ra dy bud że to wej. Mia ła -
by ona czu wać nad gos po da ro wa niem
bud że tem oraz nad je go sto sow ną re a -
li za cją w sto sun ku do za ło żeń.

New slet ter Wy dzia łu Pro mo cji Han dlu 
i In we sty cji Am ba sa dy RP w Bruk se li

Wiadomości gospodarcze z Belgii





Zosta t nich ba dań eu ro pej skie -
go in sty tu tu sta ty stycz ne -
go Eu ro stat wy ni ka, że

w Pol sce ce ny pro duk tów są
śred nio dwa ra zy niż sze niż
w in nych kra jach UE.
Prze paść dzie lą ca Pol skę
i Bel gię jest rów no war to -
ścią 3-krot no ści za rob -
ków na szych ro da ków,
a mi mo to Bel go wie nie
są naj bo gat szy mi Eu ro pej -
czy ka mi! 

Z pod sta wo wych pod ręcz -
ni ków eko no mii wie my, że ce -
na pro duk tu jest z jed nej stro ny
tak wy so ka, ja ką go dzi się za da ny

pro dukt za pła cić ku pu -
ją cy i tak ni ska, za

ja ką go dzi się
sprze dać da ny
pro dukt sprze -
daw ca. Jed -
nym sło wem
kom pro mis.
Czę sto jed -
nak, zwłasz -
cza osta t nio,
to ci osta t ni

ma ją wię kszy
wpływ na ce nę

pro duk tów ani że -
li na byw cy. Wy wo łu -

je to czę sto kon flik ty

i pro te sty naj mniej za moż nych – ska -
za nych nie ja ko na ła skę i nie ła skę
pro du cen tów czy też dy stry bu to rów. 

W Pol sce, po mi mo ni sko ści cen pro -
duk tów co dzien nych, wie le osób na -
rze ka na dro żyz nę al bo wiem za śred -
nią pen sję np. hy dra u lik zro bi du żo
skrom niej sze za ku py ani że li je go luk -
sem bur ski ko le ga po fa chu. W tym
ma lut kim kra ju są sia du ją cym z Bel -
gią, śred nie za rob ki wy no szą aż pię -
cio krot ność za rob ków w Pol sce, a ce -
ny pod sta wo wych pro duk tów to
za led wie 23% (o nie ca łą jed ną czwar -
tą) wię cej niż śred nia eu ro pej ska.
I właś nie to jest przy czy ną wiecz nych
na rze kań hy dra u li ka z Pol ski i siel -

L i piec – pierw szy mie siąc dru giej
po ło wy ro ku za wsze jest 
do sko na łym mo men tem by

wpro wa dzać waż ne zmia ny w ota cza -
ją cym nas ży ciu. Po dob nie, jak co ro -
ku, tak i w tym, od pier wsze go lip ca
zmie nią się za sa dy do ty czą ce na stę -
pu ją cych za gad nień, z któ ry mi mo że -
my mieć stycz ność na co dzień: 

Bel gia to je den z kra jów na świe -
cie, w któ rym ja zda sa mo cho dem lub
mo to cy klem po spo ży ciu al ko ho lu jest
po bła ża na. Jed nak że osta t ni mi cza sy
wła dze fe de ral ne stop nio wo od wra ca -
ją się od tej idei i wpro wa dza ją co raz
to wyż sze ka ry i ob o strze nia w przy -
pad ku za trzy ma nia kie row cy na pod -
wój nym ga zie. Od 1 lip ca ze 150 eu -
ro do 170 eu ro wzra sta wy so kość
man da tu, któ ry do sta nie my po prze -
kro cze niu 0.5 pro mi la al ko ho lu we
krwi. Staw ka ta ma za sto so wa nie do
0.8 pro mi la. Po wy żej – do 1 pro mi la,
man dat wy nie sie 400 eu ro. Od 1 do
1.2 pro mi la man dat wy nie sie 550 eu -
ro. W każ dym z po wyż szych przy pad -
ków w grę wkra cza pro ku ra tor i o ile
w przy pad ku pier wsze go in cy den tu
ja zdy na pod wój nym ga zie spra wa
mo że za koń czyć się po lu bow nie, o ty -
le w przy pad ku re cy dy wy z pro ku ra -
to rem na pew no przy jdzie nam się
spot kać na sa li są do wej, gdzie za są -
dzo na grzyw na mo że oka zać się wie -
lo krot nie wyż sza niż w/w man da ty. 

Wie lu kie row com zna ne są ma so -
we kon tro le al ko ho lo we przy po mo -
cy kil ku lub kil ku na stu al ko ma tów

wy ko rzy sty wa nych na raz
przez po li cjan tów, któ rzy
blo ku ją dro gę na da nym od -
cin ku w ce lu prze pro wa dze -
nia ba da nia al ko ma tem. Od
1 lip ca, aby uspraw nić tę pro ce du rę,
po li cja bę dzie upraw nio na do ko rzy -
sta nia z urzą dzeń zwa nych elek tro -
nicz nym no sem, któ re za stą pią al ko -
ma ty i wy kry ją al ko hol w po wie trzu
w ka bi nie ba da ne go po ja zdu. W przy -
pad ku stwier dze nia za war to ści al ko -
ho lu w ka bi nie za trzy ma ne go po ja -
zdu, po li cjant bę dzie miał pra wo
się gnąć po kla sycz ny al ko mat, aby
stwier dzić kon kret ną za war tość al ko -
ho lu we krwi pro wa dzą ce go au to. 

Sa mo za trud nie ni (in de pen dent/ze -
lfstan di gen) uzy sku ją te sa me przy -
wi le je so cjal ne, co za trud nie ni na eta -
cie. Zmia ny do ty czą do dat ków dla
ro dzi ców. Za miast 84.43 eu ro za pier -
wsze dziec ko do tej po ry, po 1 lip ca sa -
mo za trud nie ni uzy ska ją 90.28 eu ro.
Od 1 lip ca do da tek bę dzie przy słu gi -
wał sa mo za trud nio nym ro dzi com je -
dy na ków jak rów nież za wszyst kie
dzie ci ro dzi com wy cho wu ją cym wię cej
niż jed no dziec ko. Do tej po ry je dy -
nak i naj młod sze dziec ko nie da wa ło
przy wi le ju do uzy ska nia do dat ku. 

W Bel gii jak i w wie lu in nych kra -
jach za bra nia się in we sto wa nia w wir -
tu al ne wa lu ty in ter ne to we ta kie jak
bit co in. Ma to zwią zek z ich du żą nie -
sta bil no ścią, wy so kim ry zy kiem
i stop niem skom pli ko wa nia in we sty -
cji w te środ ki. Wszyst kie te czyn ni ki

spra wia ją, że bit co i ny nie bę dą mog -
ły być sto so wa ne w żad nych płat no -
ściach w Bel gii za rów no kla sycz nych
jak i in ter ne to wych. 

Szcze pion ka na krztu śca. Od 1 lip -
ca ko bie ty cię żar ne i za in te re so wa ni
do ro śli otrzy ma ją bez płat nie szcze -
pion kę na krztu śca. Ma to na ce lu
kom plet ne wy e li mi no wa nie wy stę po -
wa nia tej cho ro by w Bel gii. Krztu siec
jest szcze gól nie groź ny dla nie mo wląt
i to właś nie dla te go szcze pion kę za o -
fe ro wa no ko bie tom cię żar nym, aby
w trak cie cią ży wy two rzy ły i prze ka -
za ły an ty cia ła swo im nie na ro dzo nym
dzie ciom. 

Wzroś nie rzą do wa do ta cja na
OCMW/CPAS. Ma to zwią zek ze
zmniej sza ją cą się ilo ścią imi gran tów
szu ka ją cych w Bel gii azy lu i osz częd -
no ścia mi po czy nio ny mi dzię ki te mu.
Tym sa mym kwo ta aż 33 mi lio nów
eu ro bę dzie do stęp na dla
OCMW/CPAS, aby te prze zna czy ły ją
na za po mo gi so cjal ne dla osób naj u -
boż szych. 

In for ma cją o wzro ście za po móg
CPAS/OCMW koń czy my spis zmian,
któ re we szły w ży cie z dniem 1 lip ca
2014. Zmian mo że nie za wie le, ale
wy da je się, że wszyst kie mo gą być in -
te re su ją ce dla Po la ków ży ją cych na
co dzień w Bel gii.

Warto wiedzieć
Lipcowe zmiany w Belgii
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skie go ży cia hy dra u li ka z Luk sem -
bur ga. A jak się ma ich ko le ga z Bel -
gii? Otóż ten nie co uboż szy niż Luk -
sem bur czyk (za ra bia 30% mniej) za
to wy da je nie co po nad 9% po wy żej
śred nich cen pod sta wo wych pro duk -
tów żyw no ścio wych i na po jów bez al -
ko ho lo wych w Eu ro pie. Je mu ra czej
też się po wo dzi. 

War to wspom nieć, że w Pol sce je -
dze nie i na po je bez al ko ho lo we są naj -
tań sze w ca łej Unii Eu ro pej skiej.
W Buł ga rii i Ru mu nii ten sam ko szyk
za ku pów kosz tu je 7% wię cej niż
w Pol sce, pod czas gdy za rob ki są o 30-
40% mniej sze niż w Pol sce! Tym sa -
mym to nie Po la cy, a Buł ga rzy i Ru -
mu ni są naj bied niej szy mi na cja mi
w Eu ro pie. Nie co le piej jest na Lit -
wie, Wę grzech i Sło wa cji. Dla te go ko -
lej ny wnio sek na su wa się sam. Pol -
ska ce cha na ro do wa – na rze ka nie na
ce ny i dro żyz nę – po win na usiąść
w ką ci ku i od stą pić gło su ma ru dom
z Buł ga rii czy Ru mu nii. 

A jak się ma ją ce ny dóbr luk su so -
wych, bo w koń cu nie sa mym chle -
bem czło wiek ży je? Al ko hol i pa pie -
ro sy, elek tro ni ka, sa mo cho dy,
re sta u ra cje i ho te le – na le żą do gru py
to wa rów i usług na zy wa nych zbyt ka -
mi. Jak pre zen tu je my się na tle in -
nych? I tu znów Pol ska za ska ku je.
Elek tro ni ka jest du żo tań sza niż w in -

nych kra jach UE. Za te le fon ko mór ko -
wy war ty 100 eu ro, w Pol sce za pła ci -
my 86 eu ro, gdy w Bel gii 107 eu ro.
W są sia du ją cych kra jach tj. w Niem -
czech, Luk sem bur gu, za pła ci my 94
eu ro (to aż 13% ta niej niż w Bel gii).
W Ho lan dii już 103 eu ro a we Fran cji
104 eu ro. Jed nym sło wem po elek tro -
ni kę war to wy brać się do przy gra nicz -
ne go Aa chen czy do Luk sem bur ga.
Je śli miesz ka my nie da le ko Ho lan dii,
po osz częd no ści jedź my do Bre dy, Til -
bur ga, czy Ein dho ven. 

Ubra nia – bez za sko cze nia do wie cie
się, że w Bel gii jest dro go, a dro żej
jest tyl ko we Wło szech i w Skan dy na -
wii. We Fran cji ten sam gar ni tur czy
bluz ka w mar ko wym skle pie kosz to -
wać nas bę dą oko ło 2 pro cent mniej.
Więc po dróż op ła ci się tyl ko je śli
miesz ka my w oko li cach Kor trijk. Wy -
cie czka do Luk sem bur ga przy nie sie
nam 5% osz częd no ści, do Nie miec 4%
a do Ho lan dii 1% – gra nie war ta świe -
czki. W Pol sce osz częd ność na ubra -
niach to na wet 17%, dla te go war to
wstrzy mać się z mniej pil ny mi za ku -
pa mi ubrań do naj bliż szej wi zy ty w ro -
dzin nych stro nach. 

Al ko hol – w Pol sce ta nio, ale nie
naj ta niej, dla te go dzi wi nas fran cu -
skie po wie dze nie „pi ja ny jak Po lak”
za miast… „pi ja ny jak Buł gar”. Bu tel -
ka al ko ho lu w Bel gii to wy da tek oko -

ło 20% wię cej niż w Pol sce. Ta niej jest
w Luk sem bur gu (10%), Niem czech
(7%). W Ho lan dii spo ro, bo aż 12%
dro żej.

Sa mo cho dy war to ku po wać w Bel -
gii w po rów na niu z Ho lan dią a zwłasz -
cza Skan dy na wią. W Niem czech są
one o kil ka pro cent tań sze, rów nież
w Luk sem bur gu. Jed nak że praw dzi -
we oka zje znaj dzie my w Pol sce. Je dy -
nie, tam wszy scy mu si my uwa żać na
le gen dar ne go Mir ka – han dla rza sa -
mo cho da mi, któ ry opo wie ścia mi
o tym, jak to nie miec ki na u czy ciel pła -
kał, gdy mu od sprze da wał 12-to let -
nie go Gol fa, pró bo wał sku sić nie jed -
ne go mi łoś ni ka czte rech kó łek. 

Po uda nych za ku pach i wo ja żach
shop pin go wych trze ba od po cząć
– zjeść wy twor ną ko la cję w do brej re -
sta u ra cji i od po cząć w 5-gwiazd ko -
wym ho te lu. Rów nież te do bra zo sta -
ły skla sy fi ko wa ne przez Eu ro stat.
Bel gia dro ga – 16% wię cej niż śred nia
eu ro pej ska. W Ho lan dii 1% ta niej. We
Fran cji 5% ta niej. W Luk sem bur gu
9% ta niej, a w Pol sce – 41% ta niej niż
w Bel gii (25% ta niej niż śred nia w Eu -
ro pie). Naj ta niej w Buł ga rii i Ru mu -
nii, ale po co je chać aż tak da le ko, je -
śli scha bo wy z su rów ką to zda niem
wie lu z nas – naj lep sze da nie pod słoń -
cem! 

Ko lej ne ob niż ki w kosz tach po łą czeń w ro a min gu? Tak, już od
1 lip ca za pła ci my mniej za smsy, po łą cze nia i prze sył da nych.

Ko lej ny raz Unia Eu ro pej ska fun du je nam mi ły pre zent na wa ka -
cje. Po now ne ob niż ki mak sy mal nych cen po łą czeń oraz smsów,
mmsów i trans mi sji da nych w ro a min gu wej dą w ży cie z dniem 1 lip -
ca 2014. Są to ce ny mak sy mal ne, za tem war to spraw dzić, czy nasz
ope ra tor nie ofe ru je jesz cze niż szych sta wek.

Tak więc no we ce ny, od pier wsze go lip ca kształ tu ją się na stę pu ją co:
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Taniej w roamingu od 1 lipca

1. Op ła ty w eu ro z bel gij skim BTW/TVA

Przed 1 lip ca 2014 Po 1 lip ca 2014
PPoo  łłąą  cczzee  nniiaa  
wwyy  cchhoo  ddzząą  ccee

0,29 euro 
(0,24 bez BTW/TVA)

0,23 euro 
(0,19 bez BTW/TVA)

PPoo  łłąą  cczzee  nniiaa  
pprrzzyy  cchhoo  ddzząą  ccee 0,08 (0,07 bez BTW/TVA) 0,06 euro 

(0,05 bez BTW/TVA)

SSMMSSyy 0,10 euro 
(0,08 bez BTW/TVA)

0,07 euro 
(0,06 bez BTW/TVA)

DDaa  nnee  ((11MMBB)) 0,54 euro 
(0,45 bez BTW/TVA)

0,24 euro 
(0,20 bez BTW/TVA)

2. Op ła ty w PLN z VAT (brut to)
od 1 lip ca

PPoo  łłąą  cczzee  nniiaa  wwyy  cchhoo  ddzząą  ccee 0.97 PLN
PPoo  łłąą  cczzee  nniiaa  pprrzzyy  cchhoo  ddzząą  ccee 0.25 PLN
SSMMSSyy 0.31 PLN
DDaa  nnee  ((11MMBB)) 1.02 PLN/MB

Koszt 6 cen tów za
ode bra nie te le fo nu za
gra ni cą – bę dąc na
wy jeź dzie w Pol sce
czy na wa ka cjach
– po wi nien sta now -
czo zre du ko wać ilość
po łą czeń, w któ rych
usły szy my: „Nie mo -
gę roz ma wiać! Je -
stem w ro a min gu!
Za dzwo nię za 2 ty god nie...”. Pra gnie my rów -
nież za u wa żyć, że ode bra nie te le fo nu w ro a -
min gu i 1 mi nu to wa roz mo wa (6 cen tów) jest
tań sze niż od rzu ce nie tej roz mo wy i na pi sa -
nie SMSa (7 cen tów) „je stem w ro a min gu, za -
dzwo nię jak wró cę”. 
Ży czy my za tem mi łych wa ka cji i wie lu nie -

za pom nia nych wra żeń, któ ry mi bę dą się Pań -
stwo mo gli na tych miast po dzie lić z ro dzi ną
czy zna jo my mi... te le fo nicz nie:) 

wwii  zzyy  ttooww  kkaa..bbee

Więcej ciekawych artykułów
znajdziecie Państwo na portalu



Fla man do wie prze ciw ni 
dal sze mu po sze rza niu 
Unii Eu ro pej skiej 

Pra wie 60 pro cent miesz kań ców
Flan drii jest zde cy do wa nie prze ciw -
nych przyj mo wa niu ko lej nych państw
do Unii Eu ro pej skiej. We dług por ta lu
de re dac tie.be Fla man do wie uwa ża ją,
że Unia po win na po zo stać eu ro pej ska,
a Af ry ka do Eu ro py nie na le ży. Stąd
też opi nia, że każ dy ma swo je miej -
sce i swój kraj, a imi gran ci z państw
nie le żą cych w Eu ro pie nie po win ni
być dłu żej przyj mo wa ni na Sta rym
Kon ty nen cie. 

Pra wie po ło wa miesz kań ców Flan -
drii jest zda nia, że bo gat sze pań stwa
UE nie po win ny prze ka zy wać pie nię -
dzy dla za dłu żo nych i uboż szych
człon ków Eu ro pej skiej Wspól no ty. 

ddee  rree  ddaacc  ttiiee..bbee  

Mniej imi gran tów w Bel gii 
Dzien nik „La li bre Bel gi que” po da -

je, że po raz pierw szy od pra wie
trzech de kad zmniej szy ła się licz ba
imi gran tów za miesz ku ją cych Bel gię.
Od po ło wy lat osiem dzie sią tych po -
wyż sza ten den cja mia ła cha rak ter
wzro sto wy i do pie ro od 2012 ro ku
moż na za u wa żyć spa dek. W osta t nich
dwóch la tach licz ba osób ubie ga ją -
cych się o azyl zmniej szy ła się aż o 25
pro cent w po rów na niu z la ta mi po -
przed ni mi. O oko ło 30 pro cent spa dła
tak że ilość wiz wy da wa nych w ra -
mach łą cze nia ro dzin. W osta t nich
dwóch la tach Bel gia znacz nie za o -
strzy ła wa run ki po by tu cu dzo ziem -
ców po przez wpro wa dze nie w ży cie
sze re gu ob o strzeń i środ ków, co spo -
wo do wa ło re al ny spa dek ilo ści cu dzo -
ziem ców. 

We dług opub li ko wa ne go w czer wcu
ra por tu przy go to wa ne go przez Fe de -
ral ny Urząd Imi gra cyj ny, pra wie 40
pro cent wszyst kich imi gran tów
w Bel gii po cho dzi z kra jów eu ro pej -
skich. 

„„LLaa  LLii  bbrree  BBeell  ggii  qquuee””  

Po dej rza ny o mor der stwo
w Mu ze um Ży dow skim 
w Bruk se li za trzy ma ny

Fran cu ska po li cja aresz to wa ła mło -
de go męż czyz nę po dej rza ne go o do -
ko na nie za ma chu w Mu ze um Ży dow -
skim w Bruk se li. Bel gij ski pro ku ra tor
Fre de rick Van Le e uw po twier dził, że
za trzy ma ny to Meh di Nem mo u che
miesz ka niec Kor trijk. We dług dzien -
ni ka „De Stan da ard” męż czyz na zo -
stał aresz to wa ny pod za rzu tem mor -
der stwa, pró by mor der stwa oraz
po sia da nia bro ni pal nej słu żą cej do
dzia łal no ści ter ro ry stycz nej. 29-la tek
od mó wił skła da nia ze znań i współ -
pra cy ze śled czy mi po wo łu jąc się na
pra wo oskar żo ne go do mil cze nia. Bel -
gij skie wła dze zwró ci ły się do stro ny
fran cu skiej z proś bą o eks tra dy cję po -
dej rza ne go do Bel gii. 

We dług „Ga zet van An twer pen”,
Meh di Nem mo u che ma za so bą wo -
jen ny epi zod w Sy rii, gdzie pod wpły -
wem eks tre mi stycz nych ima mów zra -
dy ka li zo wał swo je i tak ra dy kal ne
po glą dy. Nato miast fran cu ska te le wi -
zja BFMTV po da ła, że za trzy ma ny
męż czyz na już od ukoń cze nia 17 ro ku
ży cia miesz kał po za do mem i od te go
cza su zwią za ny był z ra dy kal ny mi
ugru po wa nia mi ter ro ry stycz ny mi. 

„„DDee  SSttaann  ddaa  aarrdd””  

Za kaz pa le nia na gmin nie 
ła ma ny 

Bel gij ski re sort zdro wia opub li ko -
wał naj no wsze da ne do ty czą ce obo -
wią zu ją ce go w tym kra ju za ka zu pa -
le nia w miej scach pu blicz nych.
Wy ni ka z nie go, że po nad jed na
czwar ta bel gij skich ka wiarń, re sta u -
ra cji, pu bów i dy sko tek na gmin nie te -
go za ka zu nie prze strze ga. 

Licz ba wła ści cie li lo ka li, któ rzy ła -
mią po wyż sze pra wo roś nie z ro ku na
rok. Re sta u ra to rzy ze zwa la ją klien -
tom na pa le nie pa pie ro sów w swo ich
lo ka lach oba wia jąc się dal sze go spad -
ku ob ro tów. Od chwi li wpro wa dze nia

za ka zu stra ci li bo wiem wie lu klien -
tów, a po nie waż na ło żo ne przez pań -
stwo ka ry fi nan so we nie by ły zbyt wy -
so kie, op ła ca ło się im za ka zu nie
prze strze gać. Do tej po ry by ła to kwo -
ta oko ło pół to ra ty sią ca eu ro, ale od
te raz trze ba bę dzie za pła cić sześć ty -
się cy eu ro. Rząd za po wia da, że je że li
i to nie od stra szy wła ści cie li lo ka li od
ła ma nia pra wa, mo gą się oni spo dzie -
wać dwu krot nie wyż szych kar. 

ddee  rree  ddaacc  ttiiee..bbee  

Wy so kie bel gij skie po dat ki 
Dzien nik „De Stan da ard” po wo łu -

jąc się na ze sta wie nie opub li ko wa ne
przez Ko mi sję Eu ro pej ską do no si, że
po dat ki w Bel gii na le żą do naj wyż -
szych w Eu ro pie. Na pierw szym miej -
scu upla so wa ła się Da nia, a tuż za nią
właś nie Bel gia. W obu tych kra jach
po dat ki prze kra cza ją 45 pro cent, co
ozna cza, że z po wro tem do pań stwo -
wej ka sy tra fia pra wie po ło wa te go,
co Bel go wie za ro bią. Trze cie miej sce
za ję ła Szwe cja. 

Z ko lei we dług da nych OECD, Bel -
go wie pła cą naj wyż sze po dat ki do cho -
do we w Eu ro pie i na rzecz pań stwa
od da ją aż 55,8% do cho du. Ko lej ni są
Niem cy – 49,3% i Au stria cy – 49,1%.
Śred nia wy so kość po dat ków wśród
państw wy mie nio nych przez OECD,
w któ rej ra por cie ze sta wio no 34 kra -
je, wy no si 35,9 pro cent. 

„„DDee  SSttaann  ddaa  aarrdd””,,  tthhee  lloo  ccaall..aatt  

Mło dzi Bel go wie 
o przy szło ści kra ju 

Na u kow cy z ka te dry so cjo lo gii Wol -
ne go Uni wersytetu w Bruk se li prze -
pro wa dzi li ba da nia wśród mło dych
(od 25 do 35 lat) miesz kań ców Flan -
drii i Wa lo nii. Za da wa no im py ta nia
do ty czą ce przy szło ści kra ju. Mie li do
wy bo ru na stę pu ją ce od po wie dzi: po -
dział Bel gii, al bo utrzy ma nie jed no -
ści i wzmoc nie nie rzą du fe de ral ne go
kosz tem re gio nów. Tyl ko 15 pro cent
an kie to wa nych z obu re gio nów wy -
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bra ło wa riant po dzia łu Bel gii. Resz ta
ba da nych opo wie dzia ła się za jed no -
ścią kra ju, po mi mo drę czą cych ich
obaw co do je go przy szło ści. 

IIAARR  

Wzmo żo ne kon tro le 
na lot ni skach 

Na bel gij skich, fran cu skich i bry -
tyj skich lot ni skach trwa ją wzmo żo ne
kon tro le pa sa że rów od la tu ją cych do
USA. Po wo dem są oba wy przed no wą
ge ne ra cją trud no wy kry wal nych
bomb, ja kie opra co wa ła Al-Ka i da. Eks -
per ci po dej rze wa ją, że nie ma ją one
me ta lo wych czę ści, a sto so wa ny
w nich ma te riał wy bu cho wy po zo sta -
wia bar dzo sła be śla dy che micz ne. Ist -
nie ją tak że oba wy, że no we bom by
mo gą być wszcze pia ne chi rur gicz nie
za ma chow com – sa mo bój com i zdal nie
de to no wa ne przy po mo cy oso bi stych
urzą dzeń elek tro nicz nych. 

Na ra zie za o strze nia wpro wa dzo ne
zo sta ły na okres wa ka cyj ny, nie wy -
klu czo ne jed nak, że w związ ku ze
zwię ksze niem środ ków bez pie czeń -
stwa na eu ro pej skich lot ni skach, pa -
sa że ro wie bę dą mu sie li przy zwy cza ić
się do bar dziej szcze gó ło we go spraw -
dza nia przez służ by bez pie czeń stwa
i ochro nę lot ni ska. 

„„DDee  MMoorr  ggeenn””  

Za le ga nie z płat no ścia mi 
za fak tu ry 

Bel gia za bie ra się za fak tu ro wych
dłuż ni ków. Przed się bior stwa, któ re
za le ga ją z płat no ścia mi za fak tu ry,
mu szą li czyć się ze znacz nym za o -
strze niem obo wią zu ją cych do tąd
prze pi sów. Śred nie opóź nie nie w re -
gu lo wa niu płat no ści po mię dzy przed -
się bior stwa mi w Bel gii wy no si 49
dni, co po wo du je stra ty dla pań stwa
w wy so ko ści oko ło trzech pro cent zy -
sków. Rząd za mie rza wpro wa dzić
prze dłu że nie okre su płat no ści dla
przed się biorstw pry wat nych do 60
dni, nato miast dla przed się biorstw
pań stwo wych do 30 dni. Po prze kro -
cze niu te go ter mi nu bę dą na li cza ne
od set ki w wy so ko ści oś miu pro cent. 

ddee  rree  ddaacc  ttiiee..bbee  

Prob le my w bel gij skiej ar mii 
Kil ka mie się cy te mu bel gij skie me -

dia po da ły, że znacz na część żoł nie -
rzy słu żą cych w bel gij skiej ar mii zma -
ga się ze spo rą nad wa gą. Osta t nio
do tar ły tak że in for ma cje o znacz nym
wzro ście sa mo bójstw wśród żoł nie -
rzy. We dług ofi cjal nych da nych po -
cho dzą cych z Mi ni ster stwa Ob ro ny,
w cią gu osta t nich pię ciu lat ode bra ło
so bie ży cie aż 68 żoł nie rzy od by wa ją -
cych służ bę w woj sku. 

Bel gij skie si ły zbroj ne li czą obec -
nie oko ło 30 ty się cy żoł nie rzy. Cho -
ciaż po wyż sze da ne do ty czą ce wzro -
stu licz by po peł nia nych sa mo bójstw
nie są być mo że alar mu ją ce, to bel -
gij skie me dia na zy wa ją to zja wi sko
nie po ko ją cym. We dług dzien ni ka „De
Mor gen”, wi nę za ta ki stan rze czy po -
no si woj sko we do wódz two, któ re już
od kil ku lat bez sku tecz nie opra co wu -
je spo so by prze ciw dzia ła nia ne ga tyw -
nym zja wi skom w ar mii. I cho ciaż
bel gij skie si ły zbroj ne od dłuż sze go
cza su zma ga ją się z wie lo ma prob le -
ma mi, mię dzy in ny mi z nad wa gą żoł -
nie rzy, ich zbyt za a wan so wa nym jak
na woj sko wie kiem (śred nia prze kra -
cza 36 lat) a tak że ogrom ną pre sją ja -
kiej pod da wa ni są mło dzi żoł nie rze,
do tej po ry te wszyst kie zja wi ska
trak to wa ne by ły ja ko prob le my któ -
re nie ist nie ją. 

„„DDee  MMoorr  ggeenn””  

Jed na trze cia bel gij skich 
pi ra tów to ob co kra jow cy 

Co raz wię cej kie row ców prze kra cza
do zwo lo ną pręd kość – uwa ża bel gij -
ska po li cja. W 2013 ro ku na ła ma niu
prze pi sów dro go wych po li cja zła pa ła
pół to ra mi lio na kie row ców. Są to nie -
po ko ją ce da ne zwłasz cza, że w osta t -
nich pię ciu la tach licz ba dro go wych
pi ra tów po tro i ła się. Wię ksza ilość za -
trzy ma nych kie row ców to efekt in sta -
lo wa nych od kil ku lat od cin ko wych
po mia rów, gdzie ka me ry re je stru ją
czas wja zdu na od ci nek i wy ja zdu,
a na stęp nie ob li cza na jest śred nia
pręd kość, co poz wa la kon tro lo wać
kie row ców na dłuż szych tra sach.
Z naj no wszych da nych po li cji wy ni -
ka, że jed na trze cia kie row ców za trzy -
ma nych za prze kro cze nie pręd ko ści
po cho dzi z Ho lan dii i Fran cji. 

IIAARR  

Bel gia pi wem stoi 
„Ga zet van An twer pen”, po wo łu jąc

się na da ne opub li ko wa ne przez Świa -
to wą Or ga ni za cję Zdro wia (WHO),
przed sta wi ła da ne na te mat spo ży wa -
nia na po jów al ko ho lo wych. Sta ty -
stycz ny Belg wy pi ja w cią gu ro ku
1,066 kuf li pi wa, a wła ści wie ku fel -
ków o po jem no ści 0,25. Je że li cho dzi
o al ko hol wyż szy pro cen to wo, to we -
dług da nych WHO prze cięt ny Belg
rocz nie wy pi ja w su mie 17,8 li tra czy -
ste go al ko ho lu, co sta wia miesz kań -
ców te go kra ju w nie chlub nej świa -
to wej czo łów ce (świa to wa śred nia
wy no si 17 li trów na oso bę). 

Eks per ci WHO prze strze ga ją miesz -
kań ców Bel gii, aby ogra ni czy li oni
spo ży wa nie na po jów al ko ho lo wych.
We dług eks per tów, męż czyź ni nie po -
win ni pić wię cej niż 21 ma łych kuf li

pi wa ty god nio wo, nato miast ko bie ty
14 ku fel ków. Pu bli ku jąc po wyż sze wy -
ni ki Świa to wa Or ga ni za cja Zdro wia
opie ra ła się na da nych po cho dzą cych
z 2010 ro ku. 

„„GGaa  zzeett  vvaann  AAnn  ttwweerr  ppeenn””  

Nie kon tro lo wa na eu ta na zja? 
W 2013 ro ku eu ta na zji w Bel gii

pod da ło się 1807 osób, pod czas gdy
w ana lo gicz nym okre sie ro ku po -
przed nie go by ło ich o jed ną czwar tą
mniej. W związ ku z tym ro dzą się po -
dej rze nia, że część z nich prze pro wa -
dza na jest z na ru sze niem pra wa. 

We dług naj no wszych son da ży, trzy
czwar te bel gij skie go spo łe czeń stwa
nie ma nic prze ciw ko eu ta na zji san -
kcjo no wa nej pra wem pod wa run -
kiem, że jest ona prze pro wa dza na
zgod nie z pra wem. W ob li czu osta t -
nich kon tro wer syj nych eu ta na zji, na
przy kład 45-let nich głu cho nie mych
bra ci bliź nia ków, któ rzy po utra cie
wzro ku po sta no wi li po że gnać się
z ży ciem, co raz czę ściej sły chać gło -
sy sprze ci wu za rów no ze stro ny
miesz kań ców Bel gii jak i czę ści śro -
do wi ska le kar skie go. Pa da ją opi nie,
że nie za wsze le ka rze po win ni przy -
chy lać się do próśb pa cjen tów i wy -
ra żać zgo dę na prze pro wa dze nie eu -
ta na zji, po nie waż nie za wsze
nie u le czal na cho ro ba mu si być jed -
noz nacz na z eu ta na zją. 

Osta t nio w ogniu kry ty ki zna laz ła
się Ko mi sja Do Spraw Eu ta na zji,
a prze ciw ko jej prze wod ni czą ce mu to -
czy się obec nie śledz two. Co raz czę -
ściej pa da ją py ta nia czy za wsze eu ta -
na zja prze pro wa dza na jest zgod nie
z pra wem. W opi nii wie lu osób zwią -
za nych ze śro do wi skiem le kar skim,
część eu ta na zji mo że być do ko ny wa -
na po ta jem nie. 

ddee  rree  ddaacc  ttiiee..bbee  

Ostrzej sze pra wo re gu lu ją ce
ha zard 

Bel gij ska Ko mi sja Gier (BGC) do -
ma ga się za o strze nia prze pi sów re gu -
lu ją cych do stęp do ha zar du w tym
kra ju. W tym ce lu wy sto so wa ła list
do człon ków przy szłe go rzą du, w któ -
rym wzy wa do za o strze nia i tak bar -
dzo su ro wych za sad ofe ro wa nia gier
ha zar do wych. We dług BGC kon tro la
nad ha zar dem on li ne w Bel gii na dal
jest nie wy star cza ją ca, po mi mo wie lu
ist nie ją cych za ka zów. Ko mi sja chce
wpro wa dzić do dat ko we na rzę dzia
spraw dza ją ce toż sa mość gra czy, któ -
re mia ły by się opie rać na kra jo wym
re je strze miesz kań ców.

„„DDee  SSttaann  ddaa  aarrdd””  

Opra co wa ła: 
KKaa  rroo  llii  nnaa  MMoo  rraaww  sskkaa  
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Wpaź dzier ni ku ubieg łe go
ro ku, mia ła miej sce siód -
ma edy cja pre sti żo we go

kon kur su „Ex clu si ve Co ver Mo -
del”. Pod czas uro czy stej ga li, na
któ rej wy stę po wa li zna ni bel gij -
scy ar ty ści, mię dzy in ny mi Ka te
Ry an, pro fe sjo nal ne ju ry wy bra -
ło trzy fi na list ki. Osta tecznie
pier wsze miej sce za ję ła Po lka
– Ka sia Ku dlic ka, dru gie i trze cie
– Bel gij ki: Han ne Van den Bos -
sche i Tha is Me y le mans.

Ka sia Ku dlic ka po cho dzi z To -
ma szo wa Lu bel skie go, do Bel gii
przy je cha ła dwa na ście lat te mu.
Miesz ka w Ho bo ken wspól nie
z ro dzi ca mi i bra tem Ka mi lem. 

Nasz re dak cyj ny ko le ga To -
mek Grzy bow ski miał nie wąt -
pli wą przy jem ność prze pro wa -
dze nia roz mo wy z Miss
„Ex clu si ve Co ver Mo del 2014”.
Ma my na dzie ję, że po niż szy wy -
wiad prze czy ta cie Pań stwo
z ogrom ną przy jem no ścią, bo
za wsze jest mi ło, kie dy ktoś
z pol skiej spo łecz no ści od no si
suk ces. 

RRee  ddaakk  ccjjaa

TO MEK: – Ka siu, co spra wi ło,
że za in te re so wa łaś się mo de -
lin giem i po sta no wi łaś sta nąć
do ry wa li za cji z in ny mi dziew -
czy na mi? Jak to się sta ło, że
pod ję łaś ta ką a nie in ną de cy -
zję? 

KKAA  SSIIAA:: Przez dłu gi okres mo -
je go ży cia nie zwra ca łam uwa gi
na swo je wa lo ry ze wnętrz ne,
cho ciaż wie lu lu dzi z mo je go
oto cze nia pod kre śla ło, że po sia -
dam ory gi nal ną, rzu ca ją się
w oczy uro dę. Ni gdy nie my śla -
łam o so bie w tych ka te go riach,
ale sko ro in ni twier dzi li, że w ja -
kiś spo sób je stem za u wa żal na
po my śla łam, że mo że war to
spró bo wać swo ich sił w kon kur -
sach pięk no ści czy w mo de li gu
i skon fron to wać te opi nie z rze -
czy wi sto ścią. We wszyst kich
dzia ła niach zwią za nych z kon -
kur sem i pra cą ja ko mo del ka,
od po cząt ku wspie ra ła mnie
i wspie ra do tej po ry ro dzi na
i przy ja ciół ki. Za ich na mo wą,
– pod cho dząc do te go w ka te go -
rii przy go dy i za ba wy – w 2012
ro ku wzię łam udział w ca stin -
gu na twarz pro mo cji ze gar ków

Doceniam 
to co mam
– przede
wszystkim
moich bliskich.
To
najcenniejszy
dar jaki
dostałam 
od życia. 
Poza tym
doceniam to,
że jestem
właśnie
tu w Antwerpii.

Ka sia Ku dlic ka
na sza bel gij ska Miss „Ex clu si ve Co ver Mo del 2014” 
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i ku mo je mu za sko cze niu, wy gra łam!
Po tem na ja kiś czas za ję łam się tyl ko
na u ką i spra wa mi bie żą cy mi. Aż któ -
re goś dnia zna laz łam w in tre ne cie
ogło sze nie o kon kur sie „Ex clu si ve Co -
ver Mo del”. 

I co by ło da lej?
Za pi sa łam się na stro nie in ter ne to -

wej kon kur su i zgło si łam na wy zna -
czo ny ca sting, pod czas któ re go za -
kwa li fi ko wa łam się do wzię cia udzia łu
w „Ex clu si ve Co ver Mo del”. 

Opo wiedz nam, jak wy glą da ją przy -
go to wa nia do ta kie go kon kur su? 

Przy go to wa nia do „Ex clu si ve Co ver
Mo del” trwa ły dwa mie sią ce. Co ty -
dzień, od by wa ły się róż ne go ro dza ju
za ję cia i pró by. Mu szę przy znać, że
pod czas pier wsze go spot ka nia z in -
ny mi uczest ni czka mi kon kur su
i spon so ra mi mia łam nie złą tre mę, ale
z bie giem cza su czu łam się co raz bar -
dziej swo bod nie, by łam bar dziej pew -
na sie bie i na wet za przy jaź ni łam się
z in ny mi dziew czę ta mi bio rą cy mi
udział w kon kur sie. W trak cie za jęć
uczy łyś my się pra wi dło we go po ru sza -
nia się po wy bie gu, po ka zy wa no nam
tak że, w ja ki spo sób na le ży po zo wać
i pre zen to wać sie bie. Mia łyś my rów -
nież pro fe sjo nal ne se sje zdję cio we. 

Ka siu, czy za mie rzasz da lej iść
w kie run ku mo de lin gu? Czy świat
fo to gra fii, wy bie gów i mo dy jest
miej scem, w któ rym się od naj du -
jesz? Ja ki masz po mysł na swo je
dal sze ży cie? 

Od pew ne go cza su sta ram się roz wi -
jać w kie run ku mo de lin gu i bio rę
udział w fo to se sjach. To na praw dę

cięż ka pra ca. My ślę, że ma ło kto zda -
je so bie spra wę z te go, jak bar dzo cięż -
ka. Od bior ca, oglą da jąc zdję cie mo -
del ki nie ma po ję cia ile pra cy
wy ma ga ło zro bie nie te go jed ne go
zdję cia, przy któ rym pra cu je ca ły
sztab lu dzi. Oprócz mo del ki, któ ra za -
wsze mu si być dys po zy cyj na, do sko -
na le wy glą dać i w żad nym wy pad ku
nie mo że mieć tre my, są to fo to gra -
fo wie, wi za ży ści, sty li ści
czy fry zje rzy. Czę sto na to
jed no zdję cie, wszy scy ra -
zem pra cu je my przez dwa
dni! 

Dzię ki wy gra nej w „Ex -
clu si ve Co ver Mo del”,
otwo rzy ły się dla mnie
drzwi do ka rie ry w mo de -
lin gu. By łam na okład ce
ma ga zy nu „Bel lo”, w któ -
rym zo stał opi sa ny ten
kon kurs, pod pi sa łam kon -
trakt na pra cę dla jed nej
z naj bar dziej po pu lar nych
bel gij skich agen cji ho -
stess, gdzie pra cu ję od
paź dzier ni ka ubieg łe go
ro ku. Po nie kąd, kie ru nek
stu diów któ ry wy bra łam,
wią że się też z tą pra cą.
Dla mnie jed nak naj waż -
niej sza jest ro dzi na, przy -
ja cie le i zdo by cie od po -
wied nie go wy kształ ce nia. 

Ka siu, masz sil ną oso bo -
wość i je steś bar dzo za -
pra co wa ną oso bą. Po -
wiedz nam coś wię cej
o so bie. Jak spę dzasz
swój wol ny czas, co naj -
bar dziej lu bisz ro bić kie -

dy masz tro sze czkę „lu zu” i ja kie
są two je ulu bio ne for my roz ryw ki? 

Na co dzień stu diu ję na Uni -
wersytecie w An twer pii na kie run ku
ko mu ni ka cja spo łecz na i właś nie na -
u ce po świę cam zde cy do wa nie naj wię -
cej cza su. Zda ję so bie spra wę z te go,
jak waż ne w ży ciu są so lid ne fun da -
men ty. Po za pol skim, znam kil ka 
ję zy ków: ni der lan dzki, an giel ski,
fran cu ski i uczę się właś nie hisz pań -
skie go. Na u ce ję zy ków rów nież po -
świę cam spo ro uwa gi i cza su. Jak
wspom nia łam wcześ niej, pra cu ję tak -
że ja ko ho stes sa. Lu bię sport, wcześ -
niej tre no wa łam siat ków kę, ta niec
i fit ness. Obec nie sku pi łam się na tań -
cu. Za wsze by łam wy spor to wa ną i peł -
ną ener gii oso bą, dla te go pre fe ru ję
ak tyw ny wy po czy nek. Je że li mam
wol ny czas, naj chęt niej spę dzam go
z przy ja ciół mi i zna jo my mi. Wy bie -
ra my kli ma tycz ne ka wiar nie i cho -
dzi my na dłu gie spa ce ry. Wie czo ra mi
czę sto wy cho dzi my wspól nie gdzieś
po tań czyć. Uwiel biam ta niec, w szcze -
gól no ści go rą ce la ty no skie ryt my. 

Co jesz cze spra wia mi przy jem ność?
– Za ku py. Lu bię od wie dzać skle py
z ubra nia mi i naj róż niej szy mi mo do -
wy mi do dat ka mi oraz kos me ty ka mi.
Ta kie wyj ścia dzia ła ją na mnie bar -
dzo re lak su ją co. Od cza su do cza su
ule gam ga stro no micz nym sza leń -
stwom, czy li pró bu ję po traw, któ rych
ni gdy wcześ niej nie ja dłam, co oczy -
wi ście zwią za ne jest z od wie dza niem
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no wych re sta u ra cji i po zna wa niem
no wych sma ków. Lu bię tak że sa lo ny
SPA, gdzie moż na się cał ko wi cie od -
prę żyć i do dat ko wo o sie bie za dbać.
Jest jesz cze jed no miej sce, w któ rym
uwiel biam prze by wać. To mój dom,

w któ rym mo gę po le niu -
cho wać, obej rzeć do bry
film, po czy tać książ kę czy
po słu chać mu zy ki. W ta -
kich chwi lach za wsze jest
obok mnie mój pu pil, pie -
sek ra sy York. 
Je steś oso bą ener gicz ną,
sta wiasz na swój roz wój
i wciąż idziesz na przód.
Co cię na pę dza? W ja ki
spo sób wy pra co wa łaś
w so bie ta ką po sta wę?
Kto lub co cie bie in spi ru -
je? 

To praw da – je stem oso -
bą ener gicz ną, cie ka wą
świa ta i lu dzi. Właś nie te
ce chy cha rak te ru po wo -
du ją, że nie lu bię stać
w miej scu, a ener gia do -
słow nie mnie roz pie ra.
Ta kie po dej ście do ży cia
wy nio słam z do mu ro dzin -
ne go. To ro dzi ce na u czy li
mnie sza cun ku dla pra cy
i sa mo dy scy pli ny. Na u -
czy łam się od nich wy -
trwa ło ści, obo wiąz ko wo -
ści i skru pu lat no ści. 

A te raz py ta nie – nie -
spo dzian ka. Jak spraw -
dzasz się w kuch ni? Lu -
bisz go to wać? 

Ha, wiem, o czym my -
ślisz. Uwa żasz pew nie, że
w kuch ni so bie nie ra dzę.
Mo del ka w kuch ni! I tu
cię za sko czę. – Do brze go -
tu ję. Po tra fię ugo to wać
wspa nia łą zu pę, na przy -
kład jed ną z mo ich ulu bio -
nych – ogór ko wą. Umiem
przy rzą dzić go łąb ki czy
scha bo we. Nie mam z tym
prob le mu. 

Ro zu miem, że pre fe ru -
jesz kla sycz ne pol skie
da nia. Czy w wa szym do -
mu pod trzy mu je się pol -
skie tra dy cje? 

Tak, ro dzi ce dba ją o to,
abyś my nie za pom nie li
o na szych ko rze niach, wie -
rze i tra dy cjach. To bar dzo
waż ne, że by znać swo je po -
cho dze nie, wie dzieć kim
się jest, od czu wać z te go
po wo du du mę a jed no cześ -
nie sza no wać in ne kul tu -
ry i ich od mien ność. 

Ja kie są two je ma rze nia. Co chcia -
ła byś osią gnąć w przy szło ści? Czy
wią że się to bez poś red nio z pra cą
fo to mo del ki? 

Po pier wsze, chcę ukoń czyć stu dia
i zna leźć do brą pra cę w swo im za wo -

dzie. To po mog ło by mi re a li zo wać
ma rze nia o po dró żo wa niu, zwie dza -
niu świa ta i po zna wa niu no wych lu -
dzi. Ma rzy mi się aby za miesz kać
w Mia mi. My ślę, że jest to miej sce od -
po wied nie dla mnie, w któ rym na -
praw dę do brze bym się czu ła. Chcia -
ła bym za ło żyć swo ją włas ną ro dzi nę.
Mo de ling jest dla mnie rów nież waż -
ny i bę dę iść w tym kie run ku, jed nak
nie po sta wię wszyst kie go na tę jed ną
kar tę. 

Czy je steś za do wo lo na z sie bie?
Czy cie szysz się z te go, co uda ło ci
się osią gnąć do tej po ry? Czy już
czę ścio wo speł ni łaś swo je ma rze -
nia? 

Tak, je stem za do wo lo na tym bar -
dziej, że nie któ re z do tych cza so wych
osią gnięć by ły dla mnie za sko cze niem
i wspa nia łą nie spo dzian ką. Do ce niam
to co mam – prze de wszyst kim mo ich
bli skich. To naj cen niej szy dar ja ki do -
sta łam od ży cia. Po za tym do ce niam
to, że je stem właś nie tu w An twer pii,
na do brej uczel ni, w mię dzy na ro do -
wym śro do wi sku, co da je mi nie sa -
mo wi te moż li wo ści roz wo ju. Po mi mo
mło de go wie ku, do świad czy łam już
w ży ciu spo ro ra do ści i sa tys fak cji,
choć wy ma ga ło to ode mnie rów nież
cięż kiej pra cy. Je stem z te go wszyst -
kie go bar dzo za do wo lo na i wdzięcz -
na za te wszyst kie moż li wo ści, ja kie
po sta wi ło prze de mną ży cie i ro dzi -
na. 

Bar dzo dzię ku ję za roz mo wę i po -
świę co ny czas. Czy chcia ła byś jesz -
cze coś do dać? 

Chcia ła bym po zdro wić ro dzi nę, zna -
jo mych i oczy wi ście czy tel ni ków mie -
sięcz ni ka „An twer pia po pol sku”. Bli -
skim mi oso bom dzię ku ję za wspar cie
i wia rę we mnie. Wszyst kich ser decz -
nie po zdra wiam. 

Roz ma wiał: 
TToo  mmaasszz  GGrrzzyy  bbooww  sskkii

Opracowanie:
AAnnnnaa  JJaanniicckkaa  

Mo de ling, to bran ża sku pia ją ca oso -
by zaj mu ją ce się za wo do wo po zo wa -
niem fo to gra fom i pro mo wa niem róż -
ne go ro dza ju pro duk tów po przez swój
wi ze ru nek (szcze gól nie pro duk tów
zwią za nych z mo dą, ale nie tyl ko).
W mo de lin gu pra cu ją: mo del ki – bio rą -
ce udział w po ka zach, se sjach zdję cio -
wych oraz na gra niach fil mo wych, fo to -
mo del ki – uczest ni czą ce tyl ko
w se sjach zdję cio wych i ho stes sy – za -
trud nia ne na róż ne go ro dza ju even -
tach i ak cjach pro mo cyj nych. W ob słu -
dze mo de lin gu pra cu ją fo to gra fo wie,
wi za ży ści, sty li ści etc. 
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Od po ło wy czer wca te go ro ku, obo -
wią zu ją w UE no we prze pi sy do ty czą -
ce praw kon su men tów. Zmie ni ły się
prze de wszyst kim za sa dy za wie ra nia
umów kup na-sprze da ży na od leg łość,
od stę po wa nia od nich oraz spo so by
re kla ma cji. 

No wa dy rek ty wa wpro wa dza wie le
zmian ma ją cych na ce lu zwię ksze nie
bez pie czeń stwa klien tów, zwłasz cza
pod czas za ku pów on li ne, któ re czę sto
bu dzą naj wię cej emo cji i kon tro wer sji.
Cho dzi też o to, aby każ dy sprze daw ca
in ter ne to wy w każ dym pań stwie UE
miał ta kie sa me pra wa i obo wiąz ki. 

No we prze pi sy są o wie le bar dziej
ry go ry stycz ne niż po przed nie,
a sprze daw cy li czą cy na „wci ska nie”
klien to wi to wa ru złej ja ko ści, lub nie -
prze strze ga ją cy prze pi sów, mu szą li -
czyć się z do tkli wy mi ka ra mi fi nan -
so wy mi. 

Wa dli wy pro dukt 
Klient, ku pu jąc w in ter ne cie bądź

w każ dy in ny spo sób po za skle pem
wa dli wy pro dukt, bę dzie miał do wy -
bo ru: żą da nie je go na pra wy, wy mia -
ny, ob ni że nia je go war to ści lub zwro -
tu to wa ru do 14 dni i zwro tu
pie nię dzy. 

Do tej po ry, mu siał zwró cić się naj -
pierw o nie od płat ną na pra wę pro duk -
tu. Te raz mo że żą dać zwro tu pie nię -

dzy bez cze ka nia na ewen tu al ną na -
pra wę. 

Je śli jed nak wa da jest nie i stot na,
nie moż na od stą pić od umo wy. Od -
stą pie nie nie bę dzie waż ne, gdy sprze -
daw ca od ra zu wy mie ni lub na pra wi
to war. 

Czas, w któ rym przyj mu je się, że
wa da pro duk tu ist nia ła już w mo men -
cie za ku pu, zo sta je wy dłu żo ny z 6-ciu
do 12-tu mie się cy. Czas re kla ma cji
po zo sta je bez zmian i wy no si dwa la -
ta od mo men tu za ku pu. 

Ode sła nie pro duk tu
W przy pad ku od stą pie nia od za ku -

pu na od leg łość lub po za lo ka lem
przed się bior cy, to klient po no si kosz -
ty prze sył ki pod wa run kiem, że zo -
stał o tym wcześ niej po in for mo wa ny.
Wcześ niej sze prze pi sy te go nie pre -
cy zo wa ły. 

Za kup pro duk tów lub tre ści
cyf ro wych 

Sprze daw ca ma obo wią zek wy raź -
nie po in for mo wać klien ta o tym, iż
w mo men cie po bra nia pli ku tra ci on
upraw nie nia do od stą pie nia od umo -
wy. Je że li nie do peł ni te go obo wiąz ku,
klient po po bra niu tre ści cyf ro wej ma
pra wo do od stą pie nia od umo wy na
ogól nych za sa dach, czy li w cią gu 14
dni od po bra nia pli ku, bez po da nia
przy czy ny. Bez zna cze nia bę dzie, czy

na byw ca sko rzy stał z po bra nych da -
nych, czy nie. 

Wię cej in for ma cji 
Sprze daw cy mu szą do łą czyć na piś -

mie lub na in nym trwa łym noś ni ku
czy też na sa mym to wa rze, wię cej in -
for ma cji. Ko niecz ne jest po da nie: do -
kład nej na zwy fir my, adre su, nu me ru
te le fo nu, nu me ru NIP, a tak że wpi su
do ewi den cji, je go nu me ru oraz na -
zwy or ga nu, któ ry za re je stro wał dzia -
łal ność. Mu si być też wię cej in for ma -
cji o sa mym pro duk cie. Wszyst ko to
ma na ce lu uła twie nie je go ewen tu al -
ne go zwro tu. 

No we prze pi sy ma ją rów nież na ce -
lu wal kę z przy pad ka mi nie ucz ci wo ści
wy stę pu ją cy mi w han dlu. Cho dzi mię -
dzy in ny mi o wy so kie kosz ty zwią za -
ne z płat no ścią kar tą kre dy to wą. Za -
bro nio ne jest rów nież re kla mo wa nie
pro duk tu ja ko dar mo we go, je śli nie
jest to zgod ne z praw dą. 

No wa dy rek ty wa we szła w ży cie
w ca łej Unii Eu ro pej skiej, z wy jąt kiem
dwóch państw: Pol ski i Buł ga rii, cho -
ciaż już upły nął ter min wpro wa dze -
nia jej w ży cie. W Pol sce prze pi sy
prze szły już ca ły pro ces le gis la cyj ny
i za czną obo wią zy wać naj praw do po -
dob niej pod ko niec te go ro ku. 

OOpprraa  ccoo  wwaa  łłaa  MMaarr  ttaa  WWaa  wwrroocc  kkaa
Wię cej in for ma cji na stro nie: http://www.unia e u ro pej -

ska.org/no we-pra wo-kon su men ckie 

No we pra wa kon su men ckie
w Unii Eu ro pej skiej 
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P R Z Y P O M N I E N I E

KOMUNIKAT WYDZIAŁU KONSULARNEGO 
AMBASADY RP W BRUKSELI

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

Wydział Konsularny Ambasady RP w Brukseli przypomina, że w związku z dobiegającym końca okresem
treściowym – od 1 stycznia 2014 r. w sprawach paszportowych, obywatelskich, prawnych i wizowych

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

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

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

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



Po ni żej znaj dzie cie Pań stwo kil -
ka prak tycz nych in for ma cji do -
ty czą cych ak tu al-nej pro ce du -

ry ubie ga nia się o na da nie
bel gij skie go oby wa tel stwa, – ja kie or -
ga ny są wła ści we, ja kie do ku men ty
i w ja kiej for mie są wy ma ga ne. Po da -
ne in for ma-cje nie wy czer pu ją te ma -
tu. 

Za rys pro ce du ry
W obec nym sta nie praw nym,

uwzględ nia jąc osta t nie zmia ny w pra -
wie bel gij-skim, wnio sek z proś bą
o otwar cie spra wy i roz po czę cie pro -
ce du ry na tu ra li za cji na le ży zło żyć
w Urzę dzie Sta nu Cy wil ne go (Dienst
Bur ger lij ke Stand) znaj du-ją cym się
w urzę dzie gmi ny (ge me en te) od po -
wied nim do miej sca za mel do wa-nia.
Wnio sek, speł nia ją cy wszyst kie wy -
ma ga nia for mal ne, otrzy mu je od
urzęd-ni ka po twier dze nie je go przy ję -
cia. Pro ce du rze na da je się bieg od mo -
men tu zło-że nia przez wnio sko daw cę
kom ple tu wy ma ga nych do ku men tów.
Je śli do ku men-ty są w kom ple cie,
wnio sko daw ca otrzy mu je pi sem ne po -
twier dze nie. Od tej da-ty, pro ku ra tor
(Pro cu re ur des Ko nings) ma czte ry
mie sią ce na wy da nie opi nii w spra -
wie wnio sku. 

W przy pad ku, gdy opi nia pro ku ra -
to ra jest po zy tyw na, wnio sek zo sta je
za re je-stro wa ny w spe cjal nym re je -
strze (de re gi sters van de Bur ger lij ke
Stand). Ko lej-ny krok, to na da nie bel -
gij skie go oby wa tel stwa oraz wy sła -
nie za pro sze nia do wnio sko daw cy
w ce lu po pro sze nia go o ode bra nie
bel gij skie go do wo du toż sa-mo ści. Cał -
ko wi ty ter min ocze ki wa nia wnio sko -
daw cy na fi nal ną de cy zję trwa w przy -
bli że niu od 5 do 8 mie się cy. 

W przy pad ku, gdy opi nia pro ku ra -
to ra jest ne ga tyw na, wnio sko daw ca
ma pra wo w cią gu 15 dni od uzy ska -
nia in for ma cji o od mo wie przy zna nia
bel gij skie go oby wa tel stwa, zło żyć od -
wo ła nie do są du. 

Co przy nieść do urzę du gmi ny? 

Wy ma ga ne do ku men ty:
- uwie rzy tel nio ny od pis ak tu uro -

dze nia wnio sko daw cy (je śli for ma do -
ku men tu te go wy ma ga wraz z apo -
stil le oraz przy sięg łym tłu ma cze niem
na je den z ofi-cjal nych ję zy ków w Bel -
gii). 

- do wód toż sa mo ści 
- do wód op ła ce nia kosz tów re je stra -

cji wnio sku (150 eu ro) 
Do ku men ty wy ma ga ne w za leż no ści

od pod sta wy praw nej, w opar ciu

o któ rą wnio sko daw ca sta ra się o na -
da nie oby wa tel stwa:

– Do wód zna jo mo ści jed ne go z ję -
zy ków urzę do wych w Bel gii (przy kła -
do wo: cer ty fi kat ję zy ko wy, do wód
ukoń cze nia okre ślo ne go po zio mu
edu ka cji w Bel-gii, do wód ukoń cze -
nia kur su za wo do we go, do wód ukoń -
cze nia kur su in te gra cyj-ne go, do wód
po twier dza ją cy nie przer wa ną ak tyw -
ność za wo do wą przez okres osta t nich
5 lat po prze dza ją cych zło że nie wnio -
sku). 

- Do wód in te gra cji spo łecz nej (przy -
kła do wo: bel gij ski dy plom, do wód
ukoń-cze nia szko le nia za wo do we go
i do wód czyn ne go ży cia za wo do we go
w okre sie 5 lat – mi ni mum 234 dni,
umo wa o pra cę lub in ny do wód ak -
tyw no ści za wo do-wej, do wód op ła ce -
nia skła dek na ubez pie cze nie spo łecz -
ne, ukoń cze nie kur su
in-te gra cyj ne go). 

– Do wód za an ga żo wa nia eko no -
micz ne go: (do ku ment po twier dza ją -
cy, że w cią-gu 5 osta t nich lat, mi ni -
mum 468 dni czyn nych za wo do wo). 

- W przy pad ku mał żeń stwa z Bel -
giem: uwie rzy tel nio ny od pis ak tu
mał żeń stwa wnio sko daw cy (je śli for -
ma do ku men tu te go wy ma ga wraz
z apo stil le oraz przy-sięg łym tłu ma -
cze niem na je den z ofi cjal nych ję zy -
ków w Bel gii). 

- Do wód uczest nic twa w ży ciu spo -
łecz no ści lo kal nej po twier dzo ny od -
po wied-nim do ku men tem. 

For ma do ku men tów 
Wszyst kie do ku men ty mu szą być

przed sta wio ne w ory gi na łach lub
w uwie rzy-tel nio nych ko piach. Do ku -
men ty, któ re nie zo sta ły wy da ne
w jed nym z ofi cjal-nych ję zy ków urzę -
do wych Bel gii, mu szą zo stać prze tłu -

ma czo ne na ten ję zyk, uwzględ nia jąc
wy ma ga nia da ne go urzę du gmi ny,
w któ rym bę dzie skła da ny wnio sek.
Każ de tłu ma cze nie ory gi nal nych do -
ku men tów mu si zo stać do ko na ne
przez tłu ma cza przy sięg łe go. W mo -
men cie skła da nia do ku men tów w pro -
ce du-rze, do ku men ty te nie mo gą być
star sze niż 6 mie się cy. 

Szcze gól ne ka te go rie wnio -
sko daw ców

Spe cjal ne re gu la cje praw ne prze wi -
dzia ne są w przy pad ku na stę pu ją cych
ka te go-rii wnio sko daw ców: ro dzic
Bel ga, nie peł no spraw ny, in wa li da.
Na by cie bel gij-skie go oby wa tel stwa
bez zło że nia wspom nia ne go po wy żej
wnio sku moż li we jest przy kła do wo
w sy tu a cji, gdy co naj mniej jed no z ro -
dzi ców wnio sko daw cy jest Bel giem. 

W ce lu uzy ska nia szcze gó ło wych in -
for ma cji do ty czą cych za gad nie nia
oby wa-tel stwa, za pra sza my do kan ce -
la rii. 

SSyyll  wwiiaa  RRaass  ssoonn
Do ktor na uk praw nych

Kan ce la ria A-Law Ad vo ca ten
w An twer pii

Oraz Do rad ca praw ny w Cen trum
Po mo cy Praw nej i Ży cio wej 

w An twer pii

Kon takt: 
s.ras son@a-law.eu

www.a-law.eu
03 232 68 88

Vla am se Ka ai 76
2000 An twer pen

Na by cie bel gij skie go oby wa tel stwa 
we dług no wych prze pi sów – część II 
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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 

A-LAW ADVOCA T ENKAN TOOR





Po lki zdo mi no wa ły bran żę 
opie kuń czą w Niem czech 

Po nad 200 ty się cy Po lek za ra bia
opie ku jąc się star szy mi oso ba mi
w Niem czech – pi sze „Rzecz pos po li -
ta”. Pol ski zdo mi no wa ły bran żę opie -
kuń czą i to one są naj czę ściej ko ja -
rzo ne z tym za wo dem. 

Ofi cjal nych da nych na ten te mat
brak. Jed nak we dług fir my pro me di -
ca24, po nad dzie więć dzie siąt pro cent
ko biet z nią współ pra cu ją cych, to
panie w wie ku 50+, któ re opie ku ją
się star szy mi oso ba mi w Niem czech.
Bio rąc pod uwa gę fakt, że ko bie tom
w tym wie ku trud no zna leźć za trud -
nie nie w Pol sce, wa run ki pła co we
w Niem czech są bar dzo atrak cyj ne
i chęt nych do te go ty pu pra cy cią gle
przy by wa. 

„„RRzzeecczz  ppooss  ppoo  llii  ttaa””  

Zni ka ją ce bez ro bo cie 
We dług pro gnoz Głów ne go Urzę du

Sta ty stycz ne go, za sześć lat w Pol sce
za led wie 3% lu dzi nie bę dzie mieć 
za ję cia. To efekt de mo gra fii i zwią za -
ne go z nią spad ku licz by Po la ków
w wie ku pro duk cyj nym. We dług prze -
wi dy wań, w ro ku 2020 pol ski ry nek
pra cy zmniej szy się o dwa mi lio ny
osób. Da ne GUS po ka zu ją, że jest
u nas co raz mniej mło dych lu dzi,
przy by wa zaś osób star szych. Do nie -
daw na licz ba osób w wie ku 65+ oscy -
lo wa ła wo kół 400 ty się cy, za pięć lat
bę dzie ich 640 ty się cy. Tak wy glą da
sy tu a cja we wszyst kich re gio nach
Pol ski. Dla pra cow ni ków jest to sy tu -
a cja o ty le kom for to wa, że w związ ku
z ta ki mi prze wi dy wa nia mi bez ro bo -
cie prak tycz nie znik nie. 

„„AAnn  ggoo  rraa””  

Dar mo we pod ręcz ni ki 
Od 2017 ro ku, ucznio wie szkół pod -

sta wo wych i gim na zjów do sta ną dar -
mo we pod ręcz ni ki – po sta no wił Sejm.
Wy jąt kiem są książ ki do re li gii i ety -
ki, za któ re bę dą mu sie li za pła cić ro -

dzi ce. Książ ki bę dą włas no ścią szko -
ły, któ ra bę dzie je udo stęp niać swo im
po do piecz nym. Zda niem opo zy cji, dar -
mo we pod ręcz ni ki to mar ke tin go wy
chwyt rzą du przed je sien ny mi wy bo -
ra mi sa mo rzą do wy mi, a po za tym dy -
skry mi na cja ro dzi ców, któ rych po cie -
chy uczęsz cza ją do szkół śred nich. 

„„RRzzeecczz  ppooss  ppoo  llii  ttaa””  

Kar ty ze ga ro we 
w przed szko lu 

Co raz wię cej przed szkol nych pla có -
wek wpro wa dza elek tro nicz ne kar ty
ze ga ro we, któ re zda niem urzęd ni ków
uspraw nia ją or ga ni za cję pla có wek.
Dzię ki ich za sto so wa niu, wy cho waw -
cy ma ją wię cej cza su dla po do piecz -
nych, a ro dzi ce czę ściej spo glą da ją na
ze ga rek. 

Obec nie, zgod nie z prze pi sa mi, za
pier wsze pięć go dzin po by tu dziec ka
w przed szko lu ro dzi ce nie pła cą. Ro -
dzic, któ ry przy pro wa dza swo je dziec -
ko do przed szko la, mu si od bić spe cjal -
ną kar tę, a kie dy jej za pom ni – wpi sać
in dy wi du al ny kod. Tak sa mo ro bi pod -
czas od bie ra nia po cie chy z pla ców ki.
Urzą dze nia re je stru ją przy jście, wyj -
ście, sa me pod li cza ją, ile cza su ma luch
spę dził w pla ców ce w cią gu dnia, ty -
god nia, mie sią ca. I ile pie nię dzy trze -
ba ewen tu al nie do pła cić. 

FFaakk  ttyy..iinn  ttee  rriiaa..ppll

Klient gó rą 
Re sort spra wie dli wo ści chce wpro -

wa dzić no we praw ne re gu la cje, któ re
zmu szą pro du cen tów do zwró ce nia
klien tom go tów ki, je śli pral ka, lo dów -
ka czy kom pu ter, pod czas okre su
gwa ran cji dwu krot nie się ze psu je. 

No we prze pi sy za kła da ją au to ma -
tycz ny zwrot pie nię dzy za za ku pio ne
urzą dze nie, je że li w cią gu dwóch lat
od je go za ku pu po psu je się wię cej niż
je den raz. Pro du cen ci alar mu ją, że
otwie ra to fur tkę do dar mo wej wy -
mia ny sprzę tu na no wy. Bran ża mo to -
ry za cyj na sza cu je koszt wej ścia w ży -
cie usta wy na 300 mi lio nów rocz nie,

a sek tor ar ty ku łów gos po dar stwa do -
mo we go na oko ło 100 mi lio nów zło -
tych rocz nie. Usta wa, któ ra prze szła
już przez se nat, ma wejść w ży cie po
sze ściu mie sią cach od jej uchwa le nia. 

„„PPuullss  BBiizz  nnee  ssuu””  

Co raz wię cej dzie ci 
z dys lek sją 

W Pol sce przy by wa dzie ci z orze czo -
ną dys lek sją. Dys lek ty kiem jest już co
dzie sią ty uczeń, a w nie któ rych re gio -
nach co szó sty. Za bu rze nie to do ty czy
2-15 pro cent dzie ci w wie ku szkol nym,
a przy pad ki cięż kie to 3-3,5%. 

To, że dys lek cja w Pol sce sta je się
co raz wię kszym prob le mem wy ni ka
z ta kiej a nie in nej sku tecz no ści dia -
gno styk oraz lob bin gu ro dzi ców chcą -
cych „uła twić” dzie ciom ży cie. Na
przy kład dzie ci z dys lek sją mo gą roz -
wią zy wać te sty o 30 mi nut dłu żej. 

Dys lek sja roz wo jo wa, to w skró cie
spe cy ficz ne trud no ści w na u ce czy ta -
nia i pi sa nia oraz nie kie dy wy ko ny -
wa nia pro stych czyn no ści ma te ma -
tycz nych. 

ffaakk  ttyy..iinn  ttee  rriiaa..ppll  

Nie dla olim pia dy 
Bli sko 70 pro cent miesz kań ców

Kra ko wa wy po wie dzia ło się w re fe -
ren dum prze ciw ko or ga ni za cji w tym
mie ście olim pia dy w 2022 ro ku. Ja -
cek Maj chrow ski – pre zy dent mia sta,
nie krył roz cza ro wa nia sta no wi skiem
miesz kań ców gro du Kra ka. Je go zda -
niem po mysł był wiel ką szan są dla
Kra ko wa i już na wstęp nym eta pie zy -
skał po par cie ze stro ny rzą du. Zor ga -
ni zo wa nie igrzysk kosz to wa ło by po -
dat ni ków po nad 11 mi lio nów zło tych.

„„AAggoo  rraa””  

Kie row cy tra cą pra wo ja zdy 
W ma ju te go ro ku po li cja za trzy ma -

ła 1,2 ty sią ce do ku men tów upraw nia -
ją cych do kie ro wa nia po ja zda mi. To
pra wie ty le sa mo, ile łącz nie w 2012
i 2013 ro ku. Ko men dant Głów ny Po -
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li cji Ma rek Dzia ło szyń ski, po le cił swo -
im pod wład nym sto so wać za sa dę
ze ro to le ran cji wo bec kie row ców ła -
mią cych prze pi sy. Efek ty wi dać w sta -
ty sty kach. Jesz cze w I kwar ta le te go
ro ku, w cza sie kon tro li dro go wych
fun kcjo na riu sze za trzy ma li pra wa ja -
zdy 144 oso bom. W kwiet niu zro bi li to
już 541 ra zy, nato miast w ma ju
– 1244. Bar dzo praw do po dob ne jest,
że jesz cze w tym ro ku pra wo ja zdy
mo że stra cić na wet kil ka na ście ty się -
cy kie row ców. 

„„DDzziieenn  nniikk  GGaa  zzee  ttaa  PPrraaww  nnaa””  

Cał ko wi te znie sie nie 
ka ry śmier ci 

Pol ska, ra ty fi ku jąc 13. Pro to kół Eu -
ro pej skiej Kon wen cji Praw Czło wie -
ka cał ko wi cie znio sła ka rę śmier ci.
Akt do ty czy rów nież nad zwy czaj nych
oko licz no ści ta kich jak woj na i stan
nad zwy czaj ny. By liś my osta t nim pań -
stwem Unii Eu ro pej skiej, któ re ra ty -
fi ko wa ło pro to kół. 

„„AAnn  ggoo  rraa””  

W Pol sce jest 
co raz wię cej ho mo fo bów 

W cią gu osta t nich dzie się ciu lat nie -
mal dzie się cio krot nie wzro sła w Pol sce
licz ba prze stępstw po peł nio nych z nie -
na wi ści ra so wej i wy zna nio wej. Co
trze ci Po lak jest ho mo fo bem – tak wy -
ni ka z naj no wszych ba dań CBOS
i Cen trum Ba dań nad Uprze dze nia mi
Uni wersytetu War szaw skie go. Ga ze -
ta „Me tro” alar mu je, że bę dzie jesz cze
go rzej, po nie waż do gło su do cho dzą
par tie kse no fo bicz ne, któ rych ha sła
tyl ko wzmac nia ją te uprze dze nia. 

Dwie trze cie mło dych lu dzi na tknę -
ło się w sie ci na an ty se mic kie wy po -
wie dzi, ty le sa mo sły sza ło od zna jo -
mych mo wę nie na wi ści skie ro wa ną
wo bec Ro mów, Ży dów i osób ho mo -
sek su al nych. W cią gu de ka dy, licz ba
prze stępstw po peł nio nych z po wo du
nie na wi ści ra so wych wzro sła dzie się -
cio krot nie. 

„„MMee  ttrroo””  

Wy jąt ko wo dro gi po mnik 
„Nasz Dzien nik”, po wo łu jąc się na

In sty tut Pa mię ci Na ro do wej do no si, że
Zwią zek So cja li stycz nych Re pub lik Ra -
dziec kich ka zał za pła cić wła dzom PRL-
u spo re pie nią dze za po mnik „Czte rech
Śpią cych” upa mięt nia ją cy Ar mię Czer -
wo ną. Mia ło to miej sce w 1947 ro ku.
Stro na pol ska wy ło ży ła w prze li cze niu
bli sko 600 ty się cy do la rów ame ry kań -
skich za od lew mo nu men tu na zwa ne -
go Bra ter stwem Bro ni. W su mie by ło
to 700 ty się cy rub li i 1,4 ty się cy ma -
rek nie miec kich, co da je 240 mi lio -
nów ów czes nych zło tych. Bu do wa te -

go po mni ka by ła ty po wym przy kła -
dem so wiec kiej pro pa gan dy. 

„„WWpprroosstt””  

Fa chow cy pil nie po szu ki wa ni 
Pol skie fir my od pa ru mie się cy szu -

ka ją fa chow ców. Prze de wszyst kim in -
for ma ty ków, ale też lu dzi z in ny mi
umie jęt no ścia mi tech nicz ny mi. Po -
wyż szy prob lem nie do ty czy jed nak
tyl ko Pol ski. W ca łej Eu ro pie jest co -
raz wię ksze za po trze bo wa nie na lu dzi,
któ rzy się na czymś zna ją. W związ ku
z tym mo gą oni li czyć na du żo wię -
ksze za rob ki, niż jesz cze dwa czy trzy
la ta te mu. Jest to znak dla mło dych
lu dzi po dej mu ją cych de cy zję o wy bo -
rze kie run ku stu diów, aby zde cy do -
wa li się na za wód, któ ry za pew ni im
w przy szło ści sta łą pra cę i od po wied -
nio wy so kie wy na gro dze nie. 

„„PPoo  llii  ttyy  kkaa””  

Ta nie ją za gra nicz ne 
wy cie czki 

„Dzien nik Ga ze ta praw na” pi sze, że
ce ny za gra nicz nych wy cie czek są
w tym ro ku wy jąt ko wo ni skie,
a znacz na część ofert jest ko rzyst niej -
sza niż w przed sprze da ży. Biu ra po -
dró ży przy go to wa ły na ten se zon
w su mie wię cej o 30 pro cent miejsc
niż w ze szłym ro ku. Po pyt owszem
urósł, ale tyl ko o 15 pro cent. Dla te go
też ce ny wy cie czek na oś miu głów -
nych kie run kach są w tym ro ku niż -
sze śred nio o 95 zło tych w po rów na -
niu z se zo nem 2013. Naj wię ksze
spad ki za in te re so wa nia od no to wa no
przy ofer tach wy ja zdów do Egip tu,
gdzie ce ny wy cie czek sta nia ły o 220
– 230 zło tych. Po ta nia ły też ofer ty na
Wy spy Ka na ryj skie i Ri wie rę Tu rec ką. 

„„DDzziieenn  nniikk  GGaa  zzee  ttaa  PPrraaww  nnaa””  

Nie let ni dłuż ni cy 
Na czar nej li ście dłuż ni ków jest pra -

wie trzy ty sią ce pol skich dzie ci. Naj -
młod si z nich ma ją 14 lat. Ich dłu gi
wy ni ka ją naj czę ściej z ja zdy na ga pę,
nie pła ce nia ra chun ków za te le fo ny
ko mór ko we czy in ter net. Są jed nak
i ta cy, któ rzy zo sta li za dłu że ni w spad -
ku. Na przy kład z ty tu łu nie pła ce nia
za wy na jem miesz ka nia na sto lat ka
odzie dzi czy ła po ro dzi cach dług w wy -
so ko ści 25 ty się cy zło tych. Mło dzi
dłuż ni cy naj czę ściej nie zda ją so bie
spra wy z obo wią zu ją cych w tym za -
kre sie prze pi sów. Je że li spa dek jest
za dłu żo ny, na le ży w ter mi nie sze ściu
mie się cy zło żyć oświad cze nie przed
są dem lub no ta riu szem, że nie chce
się dzie dzi czyć spad ku, w prze ciw nym
wy pad ku pra wo za dzia ła swo im try -
bem. 

IInn  ttee  rriiaa..ppll  

Dro gie ul gi po dat ko we 
Mi ni ster stwo Fi nan sów po li czy ło,

ile kosz tu ją pań stwo od stęp stwa od
zwy kłych za sad opo dat ko wa nia, czy -
li war tość ulg, wy łą czeń, sto so wa nia
niż szych sta wek i róż nych in nych pre -
fe ren cji w na szym sy ste mie po dat ko -
wym – pi sze „Ga ze ta Wy bor cza”. 

Oka zu je się, że w 2012 ro ku mia ły
one war tość 81,6 mi liar dów zło tych,
czy li 5,1 pro cent PKB. Gdy by je zlik -
wi do wać, z za pa sem star czy ło by pie -
nię dzy na po kry cie de fi cy tu sek to ra
fi nan sów pu blicz nych. 

„„GGaa  zzee  ttaa  WWyy  bboorr  cczzaa””  

Wy cho wa nie za ka sę 
„Me tro” do no si, że pol skim mat kom

co raz czę ściej zda rza się pła cić swo im
dzie ciom za ich do bre za cho wa nie. Z ba -
da nia „Pol skie Mat ki” zre a li zo wa ne go
przez Dom Ba daw czy Ma i son na re pre -
zen ta tyw nej, ogól no pol skiej pró bie ty -
sią ca mam dzie ci do dwu na ste go ro ku
ży cia wy ni ka, że po nad 13% ma tek pła -
ci dzie ciom za ich do bre za cho wa nie. 

Ma my na ogół na gra dza ją swo je
dzie ci przy tu la jąc je i chwa ląc. Są jed -
nak i ta kie, któ re w na gro dę za do -
bre spra wo wa nie da ją dzie ciom pie -
nią dze. Ro bi tak aż po ło wa ma tek
10-12 la ków. 

„„MMee  ttrroo””  

Żą da nia stu den tów 
Jak in for mu je „Rzecz pos po li ta”, stu -

den ci żą da ją pi sem nych gwa ran cji 
do ty czą cych pro gra mów stu diów.
Wszyst ko od by wać się bę dzie pod ha -
słem „lep sze go trak to wa nia przez
uczel nie”. Pod pa tro na tem Par la men -
tu Stu den tów Rze czy pos po li tej (PSR)
uru cho mio ny zo sta nie mię dzy in ny -
mi por tal lep sze stu dia.pl, gdzie mło -
dzi bę dą zbie rać gło sy po par cia dla
ich po stu la tów. Jed nym z nich są
umo wy stu dent – uczel nia. 

Par la ment za bie ga o wpi sa nie do
usta wy obo wiąz ku za wie ra nia w tych
umo wach pun któw, do ty czą cych pro -
gra mów stu diów oraz efek tów kształ -
ce nia. Wte dy uczel nia by ła by zob li go -
wa na do re a li za cji okre ślo ne go
pro gra mu stu diów. Ta ki za pis był by
gwa ran cją, że w trak cie trwa nia kształ -
ce nia nie zmie nia się pro gra mu na u -
cza nia, na przy kład za stę pu jąc za ję cia
prak tycz ne te o rią. Czę sto wy ni ka to
z osz częd no ści, a stu den ci nie ma ją
wte dy re al nych moż li wo ści od zy ska -
nia pie nię dzy wpła co nych za stu dia. 

„„RRzzeecczz  ppooss  ppoo  llii  ttaa””  

Opra co wa ła: 
KKaa  ttaa  rrzzyy  nnaa  FFrraann  kkooww  sskkaa  
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Dro dzy Ucznio wie i Ro dzi ce, 
Gro no Pe da go gicz ne na szej szko ły dzię ku jąc za pe łen

no wych do świad czeń, suk ce sów i prze żyć edu ka cyj nych
rok, ży czy wszyst kim uczniom sło necz nych, bez tro skich
i bar dzo uda nych wa ka cji! 

Sło wa wdzięcz no ści kie ru je my rów nież do Ro dzi ców
wspie ra ją cych na szą pla ców kę. Dzię ku je my Ra dzie Ro -
dzi ców za do sko na łą współ pra cę w mi ja ją cym ro ku szkol -
nym. To dzię ki Pań stwa za an ga żo wa niu i po mo cy na si
ucznio wie bra li udział w szkol nych wy cie czkach, za ba -
wach oraz otrzy my wa li wspa nia łe na gro dy. 

Dzię ku je my tak że na szym spon so rom za ma te rial ne
wspar cie szkol nych ini cja tyw i pro jek tów – Am ba sa dzie RP
w Bruk se li i Wy dzia ło wi Kon su lar ne mu, fir mom Sa ve In -
su ran ce, Or tel, Mi chal scy BVBA, Van De Lu ij tga ar den
– vast goed ma ke la ars. Sło wa po dzię ko wa nia kie ru je my
tak że do or ga ni za cji po lo nij nej Chil dren of Eu ro pe, któ -
ra uczest ni czy ła w wie lu przed sięw zię cia na szej szko ły
oraz do Pa na Ada ma Sto dul skie go za wkład, pra cę i tech -
nicz ne wspar cie szkol nych pro jek tów. 

Gra tu lu je my na szym wszyst kim uczniom a prze de
wszyst kim tym naj lep szym z naj lep szych w ro ku szkol -
nym 2013/2014! Bar dzo uta len to wa ni, kre a tyw ni, pra -
co wi ci i sym pa tycz ni – ta cy są na si naj lep si! Na uro czy sto -
ści za koń cze nia ro ku szkol ne go zo sta li wy róż nie ni
i na gro dze ni za swo ją pra cę, zdol no ści i oso bi sty wkład
w two rze nie ży cia Na szej Szko ły. Zwy cię ża li w pre sti żo -
wych kon kur sach, by li wzo ro wy mi ucznia mi. Li czy my,
że w przy szłym ro ku to gro no się po wię kszy! 

Naj lep si ucznio wie, la u re a ci kon kur sów i uczest ni cy
szkol nych pro jek tów w ro ku szkol nym 2013/2014. 
l Uczen ni ca ce lu ją ca w szko le pod sta wo wej i gim na zjum

– PPaa  ttrryy  ccjjaa  HHeerr  ddaa  
l Naj lep sza uczen ni ca koń czą ca szko łę pod sta wo wą 

– NNaa  tthhaa  lliiee  WWoo  rroo  nnaa  
l Naj lep szy uczeń w kla sach 1-3 szko ły pod sta wo wej 

– WWiikk  ttoorr  GGiiee  ddrroo  yyćć  JJuu  rraa  hhaa
l Naj lep szy czy tel nik – OOllii  wwiieerr  LLaa  bbuu  ddaa  

La u re a ci kon kur sów po zasz kol nych. 
l „Być Po la kiem” to kon kurs Fun da cji Świat na Tak, zor -

ga ni zo wa ny pod pa tro na tem Pre zy den ta Rze czy pos po li -
tej Pol skiej Bro ni sła wa Ko mo row skie go. Wzię li w nim
udział ucznio wie szkół po lo nij nych z ca łe go świa ta. Wy róż -
nie nie w tym pre sti żo wym kon kur sie uzy ska ła na sza uczen -

ni ca OOllii  wwiiaa  ZZmmyy  ssłłooww  --
sskkaa (kla sa I b gim).
Oli wia przy go to wa ła
pra cę na te mat „Pol -
skie dro gi do wol no -
ści”. 

l „Czy znasz kraj
swo je go ko le gi
– śla da mi I Dy wi zji
Gen. Ma czka w Bel -
gii” to kon kurs skie -
ro wa ny do na szych
uczniów oraz ich bel -
gij skich ko le gów.
Pier wsze miej sce za -
ję ła w nim PPaa  ttrryy  ccjjaa
HHeerr  ddaa  (III gim.), któ -
ra prze pro wa dzi ła
wy wiad i przy go to -
wa ła pre zen ta cję po -
świę co ną hi sto rii wy -
zwa la nia Flan drii
przez pol skich żoł -
nie rzy. Dru gie miej sce za ję li KKaass  ppeerr  BBaa  ssaakk (I b gim)
ii JJoo  nnaa  tthhaann  SSzztteejj  tteerr (I b gim). Chłop cy przy go to wa li pra -
cę pla stycz ną, w któ rej za pre zen to wa li dro gę żoł nie rzy
Gen. Ma czka w 44. i 45. ro ku. Trze cie miej sce za jął
PPiioottrr  MMii  ggrryytt (III gim), przy go to wu jąc pre zen ta cję mul -
ti me dial ną po świę co ną cie ka wym fak tom z ży cia pa tro -
na na szej szko ły. 

l „Spot ka nia z hi sto rią” to pro jekt, któ ry do ku men tu -
je lo sy pol skich żoł nie rzy z I Dy wi zji Pan cer nej Gen.
Ma czka. Wraz ze stro ną in ter ne to wą hhttttpp::////sszzkkoo  llaa  ppooll  --
sskkaa..bbee//aarr  cchhii  wwuumm po wstał film, w któ re go przy go to wa -
niu wziął udział uczeń I kla sy li ce um PPaa  ttrryykk  ŁŁaa  ggoo  ddaa..  

JJeesszz  cczzee  rraazz  żżyy  cczzyy  mmyy  uuddaa  nnyycchh  wwaa  kkaa  ccjjii  ii oocczzee  kkuu  jjee  --
mmyy  wwee  wwrrzzeeśś  nniiuu..

Ucznio wie przy cho dzą przy go to wa ni na lek cje zgod -
nie z za miesz czo nym na na szej stro nie in ter ne to wej
pla nem i wy po sa że ni w nie zęb ne pod ręcz ni ki i po mo -
ce. Na uczniów klas uczęsz cza ją cych w śro dy ocze ku -
je my 3 wrześ nia 2014, na uczniów klas uczęsz cza ją -
cych w so bo ty 6 wrześ nia 2014 ro ku. 

DDoo  zzoo  bbaa  cczzee  nniiaa!!  



PO LO NIJ NE
wia do mo ści z Flan drii

Ge el
Na si na u kow cy w Klu bie
Mło de go Od kryw cy 

Ogrom ną po pu lar no ścią wśród na -
szych dzie ci cie szy się or ga ni zo wa ny
co ja kiś czas po kaz cie ka wych, pro -
stych i moż li wych do wy ko na nia
w do mu do świad czeń na u ko wych. Na
jed nych z osta t nich za jęć ba da liś my
dy fu zję atra men tu w wo dzie, ciecz
nie niu to now ską oraz zmia ny na pię -
cia po wierz chnio we go pod wpły wem
de ter gen tów. Oczy wi ście, wszyst kie
te na u ko we ter mi ny są jesz cze ob ce
na szym mi lu siń skim, ale naj waż niej -
sze jest to, że dzie ci ma ją przy prze -
pro wa dza niu tych do świad czeń wie -
le za ba wy. Po trzeb ne do nich
„od czyn ni ki” są ła two do stęp ne, moż -
na je zna leźć na wet w do mo wej kuch -
ni. Dzie cia ki chęt nie po ka zu ją swo je
eks pe ry men ty ro dzi com. Ma my więc
na dzie ję, że strasz ne dla wię kszo ści
che mia i fi zy ka, w przy szło ści oka żą
się dla na szych dzie ci czymś przy jem -
nym i war tym za in te re so wa nia. 

Wiej ska Ma jów ka w Re tie 
24 ma ja au ra nie za wio dła. Po ran -

ne słoń ce świe ci ło moc no i ra doś nie,
mo gliś my więc z dzieć mi z Pol skiej
So bot niej Szko ły w Ge el cie szyć się
w peł ni na szą Wiej ską Ma jów ką. Na
za pro sze nie Con stan da Dec xa, wy bra -
liś my się na zwie dza nie je go gos po -
dar stwa i ho do wli krów w Re tie. 

Po przy jeź dzie, gos po darz ugo ścił
do ro słych ka wą z do dat kiem świe że -
go mle ka. Dzie ci w tym cza sie mog ły
po grać w pił kę i ba wić się na tra wie.
Na si pod opiecz ni nie mo gli się jed -
nak do cze kać zwie dza nia gos po dar -
stwa. 

Ru szy liś my na re ko ne sans, ze Sta -
nem ja ko prze wod ni kiem. Do wie dzie -
liś my się, jak wy glą da co dzien na ho -
do wla, kar mie nie i do je nie krów.
Do dat ko wą atrak cją dla dzie ci by ła

moż li wość po ba wie nia się z cie lę ta mi,
któ re uro dzi ły się za led wie kil ka go -
dzin wcześ niej. Nie za bra kło oczy wi -
ście świe że go, pysz ne go mle ka pro -
sto od kro wy. Obej rze liś my apa ra tu rę
do utrzy my wa nia mle ka w tem pe ra tu -
rze kil ku stop ni po wy żej ze ra. O za in -
te re so wa niu te ma tem świad czy ły py -
ta nia dzie ci, na te mat ho do wli krów
i pro duk cji mle ka. 

Po zwie dza niu gos po dar stwa, wszy -
scy en tu zja stycz nie po wi ta liś my no -
we Ma jów ko we wy zwa nie, ja kim by ła
prze jaż dżka trak to rem z przy cze pą
i Leś ny Pik nik. Nasz gos po darz,
wcześ niej przy go to wał ją spe cjal nie
do prze wo zu dzie ci. Po jazd, któ rym
za zwy czaj prze wo zi się zwie rzę ta, zo -
stał na na sze po trze by wy po sa żo ny
w sło mia ne sie dzi ska i ochron ne po -
rę cze wzdłuż burt przy cze py. Po
upew nie niu się, że dzie ci sie dzą wy -
god nie i bez piecz nie, da liś my sy gnał
– je dzie my! Trak tor ru szył i na sza
przy cze pa po to czy ła się po leś nych za -
krę tach. Okrzy kom ra do ści i głoś ne -
go śmie chu nie by ło koń ca. 

Po pew nym cza sie, z po mię dzy
drzew wy ło ni ło się ma low ni cze je -
zior ko. Przez dłu gą chwi lę po dzi wia -
liś my ten prze pięk ny wi dok. Ale po -
nie waż na sze ape ty ty się ga ły już
ze ni tu, szyb ko roz ło ży liś my pod drze -
wa mi ko ce i za ję liś my się prze ką ska -
mi przy go to wa ny mi spe cjal nie na tę
oka zję. By ły na leś ni ki z tru skaw ka -
mi i bi tą śmie ta ną, jesz cze ciep łe cia -
sto droż dżo we z ro dzyn ka mi i włas -
ne go wy pie ku chleb ra zo wy ze
smal cem. Wśród zie le ni i przy śpie -
wie pta ków, wszyst ko sma ko wa ło
nam wy bor nie. Te raz na si pod opiecz -
ni mo gli po zna wać ga tun ki ro ślin,
wy pa try wać zwie rząt i ba wić się bez -
piecz nie nad je zior kiem. Ma jów ko -
we po po łud nie mi nę ło bar dzo szyb ko
i mu sie liś my już wra cać do stęsk nio -
nych za po cie cha mi ro dzi ców. Po że -
gna liś my się ze Sta nem ser decz nie
mu dzię ku jąc. 

Cie szy my się bar dzo, że od na sze -
go go ścin ne go gos po da rza otrzy ma -
liś my za pro sze nie na ko lej ną Wiej ską
Ma jów kę, któ ra od bę dzie się rok. Spę -
dzo ny w atmo s fe rze za ba wy czas, był
dla dzie ci świet ną oka zją do za poz na -
nia się z wiej skim gos po dar stwem,
świa tem przy ro dy oraz zdo by cia cie -
ka wych wra żeń. I co waż ne, – by liś my
ra zem. 

Ko niec ro ku szkol ne go
w Pol skiej So bot niej Szko le
i Przed szko lu w Ge el 

28 czer wca, w Pol skiej Szko le So -
bot niej i Przed szko lu w Ge el, uro czy -
ście ob cho dzi liś my za koń cze nie ro ku
szkol ne go uczniów pier wszej kla sy
oraz przed szko la. Po wró ci liś my
wspom nie nia mi do dni z po przed nie -
go ro ku, kie dy to po wsta wa ła na sza
So bot nia Szko ła. Przy pom nie liś my so -
bie wspól nie spę dzo ne chwi le peł ne
sza lo nej za ba wy, ale tak że wy tę żo nej
pra cy. Pra cy na szej, ja ko na u czy cie li
i opie ku nów, ro dzi ców, ale prze de
wszyst kim dzie ci, któ re uczęsz cza ją
do na szej Szko ły. Wszy scy na si mi lu -
siń scy otrzy ma li pa miąt ko we dy plo -
my z gra tu la cja mi, a tak że ży cze nia
sło necz nych, eks cy tu ją cych wa ka cji.
Ma my na dzie ję, że ten czas bę dzie dla
Was, Ko cha ni Ucznio wie, oka zją do
od po czyn ku i ra do ści, abyś my z no -
wy mi si ła mi mo gli za cząć ko lej ny rok
szkol ny w na szej So bot niej Szko le. Do
zo ba cze nia po wa ka cjach! 

AAggnniieesszz  kkaa  PPłłaa  ttuu  sskkaa..  
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Wakacyjny poradnik dla pań
N a resz cie la to i wy ma rzo ny ur -

lop, na któ ry cze ka łyś my
z utęsk nie niem przez ca ły rok.

W snach wi dzia łyś my sie bie w mod -
nym ku ror cie na pla ży z męż czyz ną
na szych ma rzeń; wy so kim, przy stoj -
nym do brze zbu do wa nym blon dy nem,
a mo że bru ne tem… My, w ską pym bi -
ki ni opi na ją cym nie bez piecz nie na sze
szczup łe opa lo ne na brąz cia ło bu dzi -
my po wszech ny za chwyt i… dzwo ni
bu dzik. Czas wsta wać do pra cy. 

Kil ka dni przed wy ja zdem na wy -
ma rzo ne wa ka cje do pa da nas twar da
rze czy wi stość. Z prze ra że niem stwier -
dza my, że nie ma my co na sie bie wło -
żyć, ko stium ką pie lo wy z ze szłe go ro -
ku wca le nie jest tak efek tow ny jak
się nam wy da wa ło, a po za tym ja koś
dziw nie skur czył się w pra niu. Spod
ob ci słe go to pu wy sta ją nie bez piecz -
nie wa łe czki tłusz czu, na sza ce ra po -
zo sta wia wie le do ży cze nia, trzy wa liz -
ki to za ma ło – prze cież to aż dwa
ty god nie… 

Jak się spa ko wać, jak omi nąć ur lo -
po we pu łap ki, jak wy po czy wać że by
nie zwa rio wać? 

Pa ku je my wa liz ki 
Cho ciaż od daw na ma my wszyst ko

przy go to wa ne, po se gre go wa ne, po u -
kła da ne i za bie ra my ze so bą na praw dę
ma ło rze czy, wa liz ki i tak się nie do -
my ka ją, wła ści wie wca le nie chcą się
zam knąć. Wy mow nym mil cze niem re -
a gu je my na zło śli we mę skie
ko men ta rze, że za bie ra my
ze so bą na wy jazd dwa ra zy
wię cej ciu chów niż po trze -
bu je my. Wia do mo, że męż -
czyz na ko bie ty nie zro zu mie
zwłasz cza wte dy, kie dy cho -
dzi o tak waż ne spra wy jak
spa ko wa nie po trzeb nych na
ur lop rze czy. 

Jak się więc spa ko wać i co
ze so bą za brać? Naj le piej, ze
spo rym wy prze dze niem spo -
rzą dzić li stę naj po trzeb niej -
szych na wy jazd ciu chów,
bu tów i kos me ty ków. Od
cza su do cza su po win nyś my
do na szej li sty zer kać i wy -
kre ślać z niej nie po trzeb ne
rze czy (wiem, że to trud ne
i wy jąt ko wo nie wdzięcz ne
za da nie). Zbęd ny mi rze cza -
mi oka żą się te, nad któ ry mi
się za sta na wia my i ma my co
do nich wąt pli wo ści. Wraz
z wąt pli wo ścia mi od kła da -
my je z po wro tem do sza fy,
a pew nia ki za bie ra my ze so -
bą. 

Je że li wa liz ki na praw dę nie chcą się
zam knąć, naj le piej wy ło żyć z nich rze -
czy, roz ło żyć na łóż ku i kry tycz nie się
te mu przy jrzeć. Hm…pięć par dżin -
sów i trzy ciep łe swe try na wa ka cje
w Tu ne zji…Rze czy wi ście to tro chę za
du żo. 

Tyl ko któ re spod nie wy brać? I w ten
spo sób, me to dycz nie pod cho dząc do
każ dej roz ło żo nej sztu ki odzie ży,
z pew no ścią wy e li mi nu je my kil ka
zbęd nych ciusz ków. Mo że nie ko niecz -
nie mu si my na te go rocz ny ur lop za -
brać ze so bą tę do pa so wa ną su kien -
kę w jak że mod nym te go la ta ko lo rze
pu dro we go ró żu. Bo cho ciaż oka zyj nie
ku pi łyś my ją dwa la ta te mu, to ja kimś
dziw nym tra fem opi na na sze cia ło jak
dru ga skó ra, uwy dat nia jąc nie chcia -
ne ki lo gra my, któ re nie wia do mo skąd
się wzię ły. Tak że mod ne, do pa so wa ne
spod nie, nie ko niecz nie pre zen tu ją się
na nas ko rzyst nie. 

Za łóż my, że uda ło się nam tro chę
rze czy od ło żyć i za czy na my się po -
wtór nie pa ko wać. Pa mię taj my, że na
dnie wa liz ki ukła da my naj cięż sze rze -
czy, a ubra nia naj le piej jest zro lo wać,
bo wte dy się tak nie gnio tą. I bez
wzglę du na: po go dę, to wa rzy stwo
i nasz włas ny hu mor, mu si my zro bić
wszyst ko, aby.... 

Za błys nąć 
Swo im wy glą dem przy ćmić in ne ko -

bie ty i do słow nie ze trzeć je w pył. 

Je że li wy bie ra my się do ciep łych
kra jów na le ży za ło żyć, że wię kszą
część cza su bę dzie my spę dzać na pla -
ży. To do pie ro jest wy zwa nie. Oglą da -
jąc dłu go no gie mo del ki o ol śnie wa -
ją cych kształ tach, mo że my na ba wić
się kom plek sów, bo ni by wszyst ko
z na mi jest OK, ale jed nak coś nie
gra. Nie któ re man ka men ty na szej fi -
gu ry zde cy do wa nie psu ją nam hu mor
i ogól ny ogląd na szej nie do sko na łej
bądź co bądź syl wet ki. I tu taj ko lej na
do bra ra da. Wca le nie mu si my po sia -
dać fi gu ry su per mo del ki, aby wy wo -
łać pio ru nu ją ce wra że nie. Wbrew po -
zo rom, tro chę za o krą glo nych
kształ tów nada nam ko bie co ści i sek -
sa pi lu. 

Pa mię ta jąc o głów nym za ło że niu na -
sze go ur lo pu, czy li za błys nąć i jesz -
cze raz za błys nąć, przed sta wiam kil -
ka nie o ce nio nych rad zna le zio nych na
in ter ne to wych por ta lach: 
n Dla pań o ma łym biu ście, przy gór -

nej czę ści ką pie lo we go stro ju za le -
ca ne są wszel kie go ty pu do dat ki,
mar szcze nia, ko kar dki i fal ban ki.
W ta kim przy pad ku spraw dza się
za sa da im wię cej tym le piej, ale bez
prze sa dy. 

n Ko bie ty z du żym biu stem, któ re zde -
cy do wa ły się na ko stium dwu czę -
ścio wy, przy je go za ku pie po win ny
pa mię tać, że sta nik mu si mieć sze -
ro kie ra mią czka, usztyw nio ne mi -
se czki i fisz bi ny. 



n Tro chę prob le mu mo że nam spra -
wić nie co wy sta ją cy brzu szek, ale
i na to znaj dzie się ra da. Mu si my po
pro stu za o pa trzyć się w jed no czę -
ścio wy ko stium ką pie lo wy bez żad -
nych mar szczeń czy fal ba nek. Naj -
lep szy bę dzie w ciem nym ko lo rze
z przo du i z ty łu, z jas ny mi wstaw -
ka mi po bo kach co spra wi, że bę -
dzie my wy glą dać ko rzyst niej. 

n Te z nas, któ re na rze ka ją na zbyt
sze ro kie bio dra po win ny pa mię tać,
że dol ną część cia ła wy szczu pla ją
ciem ne maj tki. Dla te go da ruj my so -
bie wszel kie go ro dza ju jas ne ko lo ry,
o krop kach, kwiat kach czy krat kach
nie wspo mi na jąc. Do ta kie go do łu
po win nyś my za fun do wać so bie gó -
rę z wy cię tym de kol tem, bo nic tak
nie przy cią ga wzro ku męż czyzn jak
wy ek spo no wa ny biust. Pa no wie
skie ru ją swo ją uwa gę w tę stro nę,
a zbyt sze ro kie bio dra ze jdą na plan
dal szy. 
Je że li do sto su je my się do wy żej wy -

mie nio nych za le ceń, za pew niam, że
za zdros ne spoj rze nia in nych ko biet
bę dą wprost bez cen ne dla na sze go lep -
sze go sa mo po czu cia. 

Raz się ży je, cza sem ty je 
To draż li wy te mat, ale czę sto za po -

mi na my, że ku li nar ne roz ko sze mi -
ło draż nią ce pod nie bie nia, mo gą być
wy jąt ko wo zgub ne dla na szej syl -
wet ki. Tu ryb ka, tu lat te mac cia to,
tam lo dy z bi tą śmie ta ną i mo że my
za pom nieć o za ło że niu ob ci słej su -
kien ki. Nie ozna cza to, że ma my się
gło dzić. Nic bar dziej myl ne go. Tyl -
ko za miast kil ku po rcji lo dów dzien -
nie, zjedz my jed ną i uni kajmy
wszyst kie go, co ka lo rycz ne. Wy o -
braź my so bie sy tu a cję (hi po te tycz -
nie oczy wi ście), że je steś my aku rat
sta nu wol ne go i w trak cie na sze go
ur lo pu, od pew ne go cza su ob ser wu -
je nas wy jąt ko wo atrak cyj ny męż -
czyz na, któ ry szu ka sub tel nej i zmy -
sło wej to wa rzysz ki, ja ką oczy wi ście
je steś my właś nie my. I wy o braź my
so bie je go mi nę, gdy po raz ko lej ny
zo ba czy nas pod czas opy cha nia się
pod wój ną po rcją lo dów, po trój ną po -
rcją fry tek i co ca-co lą „Ze ro”. Po dej -
rze wam, że bę dzie to ma ło ape tycz -
ny wi dok. Za ma wia jąc ko lej ną
po rcję ryb ki pa mię taj my więc, że
nad miar jest szko dli wy we wszyst -
kich dzie dzi nach ży cia. 

Wa ka cyj ne to wa rzy stwo 
Nie jed no krot nie przy da rzy ły się

nam nie u da ne wa ka cje. Al bo z wi ny
przy ja ciół ki, któ ra właś nie roz sta ła
się ze swo ją mi ło ścią i pod czas ur lo pu
by ła w psy chicz nym do łku, bądź za
spra wą zna jo mych, z któ ry mi wy bra -
łyś my się na wa ka cje. Po zo sta je jesz -
cze kwe stia przy pad ko we go to wa rzy -

stwa, na któ re nie ste ty zu peł nie nie
ma my wpły wu. Ale po ko lei. 

Przy ja ciół ka jest nie o ce nio na.
Zwłasz cza ta ka naj lep sza przy ja ciół -
ka. Spraw dzo na w róż nych sy tu a cjach
i na na sze szczę ście za wsze wy glą da -
ją ca tro chę mniej efek tow nie niż my. 

Ten wspól ny ur lop pla no wa ły ście
od daw na i na gle kil ka dni przed wy -
ja zdem oka zu je się, że przy ja ciół ka ze -
rwa ła z ak tu al nym fa ce tem i ma tak
zwa ne go psy chicz ne go do ła. Za czy na
się prob lem. Nie tyl ko dla niej, ale
i dla cie bie, po nie waż przy ja ciół ka
z do łem nie jest naj lep szą op cją na
wa ka cje. 

Ta ki ur lop jest z gó ry prze gra ny.
Naj lep sze, co mo że my w ta kiej sy tu a -
cji zro bić, to zo sta wić przy ja ciół kę
w do mu i poz wo lić jej się wy pła kać. 

Cze go jesz cze po win nyś my się wy -
strze gać? – Zna jo mych, któ rych jak
się oka że po cza sie, wca le nie zna łyś -
my. Po bliż szym po zna niu mo że oka -
zać się że przy wie źli ze so bą na wa -
ka cje za zdrość, za wiść, na chal ność,
ma rud ność, mo no te ma tycz ność i ge -
ne ral nie na da ją na in nych fa lach niż
my. 

Wy ma rzo ny ur lop w gro nie zna jo -
mych mo że za mie nić się w jed ną wiel -
ką po raż kę zwłasz cza wte dy, kie dy
zna my ich prze de wszyst kim z kon -
tak tów ma i lo wych lub sms-owych. Już
po pierw szych kil ku dniach wspól ne -
go po by tu, mo że oka zać się, że ten nie
lu bi słoń ca, tam ta pia sku, ktoś in ny
wo dy. Za czną się róż ni ce po glą dów
na te mat wspól nych wyjść, wspól nych
po sił ków i wspól nych za in te re so wań,
a ra czej ich bra ku. Ma ka bra. Pa mię taj -

my, że to właś nie w cza sie wa ka cji,
kie dy je steś my na lu zie i wol ni od
stre sów, naj czę ściej do cho dzi do naj -
wię kszych kłót ni i nie kon tro lo wa nych
wy bu chów zło ści. To nie mo je przy -
pusz cze nia, lecz na u ko wo po twier dzo -
ne fak ty. 

Ko lej ne to wa rzy skie za gro że nie to
tak zwa ni zna jo mi przy pad ko wi i na
ta kie to wa rzy stwo zu peł nie nie ma -
my wpły wu. Wy o braź my so bie sy tu -
a cję, kie dy w bło gim sta nie wy le gu -
je my się na pla ży i na gle tuż obok,
ob sy pu jąc nas pia skiem, roz kła da się
osob nik po wiedz my w śred nim 
wie ku, z wy dat nym brzu chem, nie -
grze szą cy nad mia rem wło sów, za to
bra kiem do brych ma nier. Z nie o -
dłącz nym pa pie ro sem w ustach, po -
pi ja piw ko słu cha jąc głoś nej mu zy -
ki. Ta ka sy tu a cja z gó ry sta wia nas
na prze gra nej po zy cji. Nie ma wte dy
żad nej, po wta rzam – żad nej szan sy
na po zna nie ja kie goś atrak cyj ne go
męż czyz ny, po nie waż osob nik z pi -
wem sku tecz nie od stra sza na szych
po ten cjal nych ado ra to rów. Je dy ne,
co mo że my zro bić, to igno ro wać ta -
kie go ko goś, a je że li bę dzie za cho -
wy wał się zbyt na chal nie, to nie ste -
ty bę dzie my zmu szo ne po szu kać
so bie in ne go miej sca. 

Jesz cze go rzej wy glą da sy tu a cja,
je że li obok nas roz ło żą się na ko cy -
kach osiem nast ki, prę żą ce w słoń cu
swo je nie za prze czal ne fi zycz ne wa lo -
ry. Wte dy na praw dę je steś my na
prze gra nej po zy cji. Je dy na ra da, to
po pro stu zmie nić miej sce na pla ży
i po szu kać to wa rzy stwa ko biet, któ -
re – jak są dzi my – wy glą da ją o wie le
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go rzej niż my. Na wet je że li nie uda
nam się za in te re so wać so bą ja kie goś
cie ka we go męż czyz ny, to wi dok
mniej od nas atrak cyj nych ko biet
z ca łą pew no ścią po pra wi nam hu -
mor. 

Kil ka sku tecz nych po rad
Pa mię taj my, aby nad miar słoń ca

nam nie za szko dził. Spie czo -
ne na ra ka cia ło na praw dę
nie wy glą da efek tow nie. Je -
że li prze sa dzi łyś my z opa la -
niem, weź my chłod ną ką piel
lub prysz nic, aby ob ni żyć
tem pe ra tu rę cia ła. A prze de
wszyst kim zrób my so bie
okła dy z ke fi ru bądź na tu ral -
ne go jo gur tu, dzię ki któ rym
a wła ści wie dzię ki za war te -
mu w nich kwa so wi mle ko -
we mu od czu je my mniej szy
ból i pie cze nie. Po za tym kil -
ka ra zy dzien nie sma ruj my
na sze umę czo ne cia ło na -
tłusz cza ją cym kre mem. 

Dru ga bar dzo waż na ra da
do ty czy ro bie nia zdjęć. Nie
za cho wuj my się jak blon dyn -
ki ze zło śli wych i mar nych
do wci pów (z ca łym sza cun -
kiem dla blon dy nek), lecz za -

cho waj my pe łen pro fe sjo na lizm. Pa -
mię taj my, że przy ostrym świet le po -
win nyś my mieć słoń ce za ple ca mi,
a gdy jest ciem no, wy bierz my spe -
cjal ny tryb do ro bie nia zdjęć no cą.
Nie skacz my z apa ra tem w peł nym
słoń cu bo i tak nic z na szych zdjęć
nie bę dzie, a sta nie my się obiek tem
żar tów.

Na ko niec ra da dla sin gie lek. Nie
mar twcie się mi łe panie, je że li w chwi -
li wy ja zdu na ur lop je ste ście bez par -
tne ra. Pro szę mi wie rzyć, że ta ka sy -
tu a cja ma wię cej za let niż wad. Nie
bę dzie cie zmu szo ne wy słu chi wać ty -
rad za zdros ne go to wa rzy sza kie dy tyl -
ko ob da rzy cie uśmie chem ja kie goś
przy stoj nia ka. 

Sa me bę dzie cie de cy do wa -
ły o tym co ro bi cie da ne go
dnia i nikt nie bę dzie wam
na rzu cał swo ich pro po zy cji.
Mo że cie być pew ne, że na
każ dych wa ka cjach błą ka ją
się sa mot ni pa no wie, któ rzy
tyl ko cze ka ją na to wa rzy stwo
tak atrak cyj nych pań ja ki mi
je ste ście WY. 

Dro gie panie! Wa ka cje, na
któ re wszyst kie cze ka łyś my
tak dłu go, mu szą być uda ne.
Wy ko rzy staj my ten czas naj -
le piej jak po tra fi my i zrób my
wszyst ko że by od po cząć ale
i wy po cząć. No i nie za pom -
nij my za błys nąć! Prze cież
dru gą ta ką oka zję bę dzie my
mia ły do pie ro za rok.

AAlleekk  ssaann  ddrraa  
DDoo  bbiieecc  kkaa  
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Pod ję łam się opra co wa nia dla
mę skiej czę ści Czy tel ni ków na -
szej ga ze ty kil ku nie zbęd nych

wa ka cyj nych po rad. Mam na dzie ję, że
po niż sze uwa gi zo sta ną przez Pa nów
przy ję te nie tyl ko z przy mru że niem
oka, ale i z na le ży tym zro zu mie niem
i roz wa gą, po nie waż po cho dzą z wy -
jąt ko wo cen ne go źró dła. Przy go to wa -
ła je i opi sa ła ko bie ta. 

Pla ża, dy sko te ka 
i mę sko-dam skie roz mo wy 

Na pla ży bę dzie cie Pa no wie bacz nie
ob ser wo wa ni przez wy po czy wa ją ce
tam panie, któ re bez li toś nie wy pun -
ktu ją każ dy man ka ment wa szej mę -
skiej syl wet ki. Prze de wszyst kim
brzu szek, brzuch, czy brzu szy sko (w
za leż no ści od pun ktu pa trze nia i ką -
ta pa da nia pro mie nie sło necz nych). 

A kon ku ren cja bę dzie du ża. Pro szę
tyl ko po my śleć, ilu mło dzień ców wy -
glą da ją cych jak Apol lo (w wer sji bez
uszko dzeń) prze cha dzać się bę dzie po
pla ży. A że do tej po ry jesz cze nikt nie
wy na lazł do bre go spo so bu na zro bie -
nie ka lo ry fe ra z pla żo wej pił ki, pro -
po nu ję więc eks po zy cję brzusz ka 
za miast w słoń cu, ra czej w bez księ -
ży co wą noc. 

Moż na w za mian za to na rzu cić na
sie bie nie zbyt zwiew ną ko szu lę, któ -
ra za ma sku je nie do sko na ło ści wa szej
syl wet ki i tym sa mym ła twiej bę dzie

pa nom kon ku ro wać z mło dy mi umięś -
nio ny mi jak ka lo ry fer osob ni ka mi. 

Tym, któ rzy nie zbyt kom for to wo
czu ją się na pla ży, a są aku rat sta nu
wol ne go, pro po nu ję in ne miej sce,
w któ rym rów nież moż na spot kać sa -
mot ne i atrak cyj ne panie. Na przy -
kład noc ny klub. Spe cy fi ka ta kich lo -
ka li jest wy jąt ko wa i co waż ne – obie
stro ny (czy li dam ska i mę ska) przy -
cho dzą tam tyl ko po to, aby po roz ma -
wiać na bar dzo cie ka we te ma ty. 

Ale i w noc nym klu bie trze ba grać
we dług pew nych re guł. 

Ubiór mo że nie mieć zna cze nia, ale
moż na za ło żyć jed wab ną ko szu lę
w pa lem ki (im port z Bar ba do su), al bo
zde cy do wać się na spor to wą ma ry nar -
kę do dżin sów. Je śli już ma ry nar ka, to
wło że nie rąk do kie sze ni przy za pię -
tej ma ry nar ce, mo że nie zro bić do bre -
go wra że nia. Le piej przed tym roz -
piąć ma ry nar kę i non sza lan cko ją
od chy lić. Od ra zu spra wi my wra że nie
świa tow ca. 

Sta rzy klu bo wi wy ja da cze wkła da ją
oba kciu ki za pa sek spod ni. Jest to
tak ogra ny trick, że na da my rzad ko
już dzia ła, więc le piej dać so bie spo kój
z ta ki mi ge sta mi. Ze szcze re go ser ca
po le cam za to przed wy bra niem się
do po wyż sze go przy byt ku do kład ne
prze stu dio wa nie książ ki o „mo wie cia -
ła”. 

W noc nym klu bie nie moż na stać
w ką cie i pod pie rać ścia ny. Trze ba się
ba wić i swo im en tu zjaz mem do za ba -
wy za ra zić in te re su ją cą was panią.
Nie na le ży tak że prze sa dzać z al ko -
ho lem. Na chal ny ado ra tor w sta nie
moc no wska zu ją cym, któ ry usi łu je
po der wać ko bie tę, jest na z gó ry prze -
gra nej po zy cji. 

Pa nom lu bią cym moc niej sze wra że -
nia po le cam dy sko te kę, ale pro szę pa -
mię tać, że trze ba być na praw dę za -
pra wio nym w bo jach za wod ni kiem,
aby do rów nać kon dy cją młod szym od
sie bie za ba wo wi czom. War to pa mię -
tać, że w ta kich miej scach wię kszość
dziew czyn jest już za ję ta, trze ba więc
do brze się zo rien to wać jak wy glą da
sy tu a cja to wa rzy ska kon kret nej da -
my, aby ca ła hi sto ria nie za koń czy ła
się dla was zbyt gwał tow nie. 

Z pew no ścią bez piecz niej bę dzie
w trak cie zwie dza nia lo kal nych za byt -
ków i cie ka wych miejsc. Tu moż na
błys nąć eru dy cją, za pre zen to wać swo -
je do bre ma nie ry i ob fo to gra fo wać wa -
ka cyj ną wy bran kę ser ca. Nie ma po -
trze by za wszel ką ce nę błysz czeć
swo ją wie dzą. Na wa ka cjach nie je -
steś my spra gnio ne roz mów o osta t -
nim mun dia lu w Bra zy lii i nie ma my
ocho ty słu chać uty ski wań na te mat
kon dy cji na szej na ro do wej re pre zen -

ta cji w pił ce noż nej. Nie chce -
my być uczest ni czka mi opo wie -
ści o pod ło żu po li tycz nym
i dy wa ga cji, któ ry ob óz po li tycz -
ny w Pol sce po wi nien być u wła -
dzy. 

Pro si my, nie za mę czaj cie nas
roz mo wą na te mat po ezji Gał -
czyń skie go lub no we go od kry -
cia w dzie dzi nie kom pu te rów.
Chy ba, że ja kimś cu dem wa sze
za in te re so wa nia aku rat po kry -
ją się z za in te re so wa nia mi wa -
ka cyj nej wy bran ki. Ge ne ral nie,
my ko bie ty wo li my być ado ro -
wa ne i za sy py wa ne kom ple men -
ta mi. Wszel kie go ty pu mą dro -
ści ma my do syć na co dzień. 

Jak cię wi dzą, ta ki bę -
dzie efekt 

Jak wia do mo, każ da ko bie ta
przy kła da ogrom ną wa gę do
wy glą du swo je go par tne ra. Dla -
te go war to prze strze gać kil ku
spraw dzo nych za sad i do brze
się za sta no wić, za nim się zła -
mie jed ną z nich, bo złe pier -
wsze wra że nie trud no jest za -
trzeć. Nie wy si laj cie się więc

Wa ka cyjny poradnik dla panów
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sza now ni dżen tel me ni, aby ko niecz -
nie wy glą dać jak Tom Cru i se, czy
Brad Pitt. Ory gi na łom i tak nie bę -
dzie cie w sta nie do rów nać, a two rze -
nie cze goś na si łę przy no si op ła ka ne
re zul ta ty. 

Nie dzia ła ją na nas rów nież od sło -
nię te owło sio ne kla ty z nie zli czo ną
ilo ścią łań cu chów i łań cusz ków (zło -
tych oczy wi ście). Pre fe ru je my sto no -
wa ną ele gan cję do sto so wa ną do wie -
ku i oko licz no ści. Z pew no ścią nie
wy wrze cie na nas ko rzyst ne go wra -
że nia za kła da jąc do noc ne go klu bu
szor ty, a do san da łów skar pet ki. Ocze -
ku je my od was sto sow ne go do oko -
licz no ści ubio ru i nie stro je nia się
w zbyt opię te ko szul ki, bo ewen tu al -
ny brzu szek zo sta nie tyl ko bar dziej
wy ek spo no wa ny. 

Mo że pa no wie nie wie dzą, ale nie
dla każ dej z nas atrak cyj ny męż czyz -
na mu si mieć na ście lat, za to po wi -
nien wy glą dać tak, aby sto ją ce obok
ko bie ty za zdro ści ły nam ta kie go to -
wa rzy sza. Przed ur lo pem za sta nów -
cie się więc nad swo im wy glą dem,
przej rzyj cie do kła da nie swo ją gar de -
ro bę. Je że li bę dzie cie mie li ja kieś
trud no ści ze skom ple to wa niem od po -
wied nich ubrań na wa ka cyj ny wy pad,
po le cam in ter net. Je że li po świę ci cie
tro chę cza su na za poz na nie się z obo -
wią zu ją cy mi w tym se zo nie tren da mi
mo dy, każ dy z pa nów do sto su je je do
swo je go wie ku i syl wet ki. Za pew niam,
że szan sa na po zna nie od po wied niej
to wa rzysz ki wa ka cyj nych eska pad
nie po mier nie wzroś nie. 

Mistrz kie row ni cy ucie ka
Wa ka cje to czas, gdy kie row cy czu -

ją przy pływ adre na li ny, sia da ją za kie -
row ni cą i… No właś nie. Nie wia do mo
dla cze go, w cza sie wa ka cji w pa nów
wstę pu je coś, co trud no ujarz mić. Ni
z te go ni z owe go sta je cie się de mo na -
mi szos, wład ca mi wszel kie go ro dza -
ju użyt ko wych dróg. Wia do mo, że
każ dy męż czyz na jest do sko na łym
kie row cą, a po zo sta li użyt kow ni cy ru -
chu dro go we go, to nie u dol ni ama to -
rzy. No i ko bie ty pro wa dzą ce sa mo -
chód. – One są naj gor sze. Wy da je się
im, że je że li zda ły eg za min na pra wo
ja zdy, to po tra fią pro wa dzić au to. Nie -
ste ty, na wa sze nie szczę ście, one nie
zda ją so bie spra wy ze swo jej sa mo -
cho do wej nie u dol no ści. 

Mi strzo wie kie row ni cy wsia da ją do
sa mo cho du, prze krę ca ją klu czyk i ru -
sza ją. A na dro dze cią gnie się ta ki nie -
dziel ny kie row ca je den z dru gim (al -
bo ba ba), a wy nie mo że cie roz wi nąć
od po wied niej pręd ko ści i po ka zać tym
ja dą cym obok, co też wasz sa mo chód
po tra fi zdzia łać. Jest go rą co, roz grza -
ny as falt, wier cą ce się i ma ru dzą ce
z ty łu dzie ci, do te go wiecz nie nie za -

do wo lo na i zrzę dzą ca żo na (oczy wi -
ście, je śli ta ka właś nie jest, a na ogół
ra czej jest). 

Trze ba więc dać upust iry ta cji i wy -
prze dzić. Co, to jest pod wój na li nia
ciąg ła? Nie szko dzi. Z na prze ciw ka je -
dzie TIR. – Nie zdą żysz wy prze dzić!
– awan tu ru je się żo na. – Co, ja nie
zdą żę? Oczy wi ście ze zdą żę. I to jest
właś nie to coś, co let nią ka ni ku łę mo -
że za mie nić w kosz mar, bo na lek ką
stłu czkę, nie za wsze moż na li czyć. 

Styl Schwarzenegger'a
Przez ca ły „nud ny” rok obie cu je cie

so bie, że w cza sie wa ka cji po pra cu je -
cie nad swo ją syl wet ką, po pra wi cie
ob wód bi cep sów i mu sku la tu rę. Za -
czy na cie zno sić z piw ni cy do do mu
za ku rzo ne przez ca ły rok nie zbęd ne
przy rzą dy: han tle, ra kie ty te ni so we,
a na wet sta rą pił kę. Ku pu je cie no we
dre sy, bo sta re ja koś się skur czy ły
(pew nie w pra niu), od po wied nie obu -
wie i wy ku pu je cie kar ne ty na wszyst -
kie ze sta wy ćwi czeń do si łow ni. Za -
czy na cie tre no wać przy sia dy, pom pki,
brzusz ki, bie gi na co raz dłuż sze dy -
stan se, pod no sze nie cię ża rów, grę
w te ni sa, pły wa nie i tak da lej. Wasz
or ga nizm nie ma ją cy nic wspól ne go
ze spor tem przez ca ły osta t ni rok za -
czy na się bun to wać. Tu coś strzyk nie,
tam coś strzyk nie, tu za bo li, tam za -
bo li. Ale co tam. Za ci ska cie zę by i ćwi -
czy cie da lej, wszak ta ka oka zja po -
wtó rzy się do pie ro za rok. No
i w re zul ta cie trze ba przy wi tać się
z gą ską, czy li z pol ską służ bą zdro -

wia. Bo krę go słup wy siadł, coś się
zwich nę ło, nie wspo mi na jąc już o stłu -
cze niach i si nia kach. 

Zro bię to sam
W trak cie kil ku osta t nich mie się cy

nie raz sły sze li ście pa no wie z ust wa -
szych to wa rzy szek ży cia, że to trze ba
na pra wić, tam to po pra wić, tu po szła
uszczel ka, szaf ki w kuch ni się nie do -
my ka ją, ta pe ta w sa lo nie od pa da, ścia -
ny w sy pial ni są brud ne… 

A że czas ur lo pu to do bry mo ment
na prze pro wa dze nie ge ne ral ne go re -
mon tu, wcie la cie ten po mysł w ży cie.
Wy sy ła cie żo nę z dzieć mi do te ścio -
wej (niech się wiedź ma tro chę po mę -
czy z dzie cia ka mi), a wy po cząt ko wo
w po je dyn kę, a po tem już wspól nie
z ko le ga mi za czy na cie re mont miesz -
ka nia. Peł ni za pa łu, nie zwa ża jąc na
wi docz ne za ok nem sło ne czko, okle ja -
cie i prze su wa cie meb le, zdzie ra cie
sta rą ta pe tę, ku pu je cie far by – oczy wi -
ście w ko lo rze usta lo nym wcześ niej
z mał żon ką. Z każ dą ko lej ną chwi lą
pra cu je się wam jed nak co raz go rzej.
Za cięż ko, za go rą co, za dusz no, trze -
ba zwil żyć gar dło, a w ogó le to kto do
cho le ry wy my ślił, że by w cza sie ur lo -
pu re mon to wać miesz ka nie. I znie -
chę ce ni wy cho dzi cie w mia sto. Po -
wrót do rze czy wi sto ści na stę pu je
w za leż no ści od mo men tu po wro tu do
do mu ro dzi ny. Re mon tu nie uda ło się
skoń czyć na czas, żo na jest nie za do -
wo lo na, je dy nie dzie cia ki ma ją ucie -
chę, bo po pier wsze mo gą pać kać się
w far bie, a po dru gie nie mu szą sprzą -
tać swo ich po koi. Je ste ście oczy wi -
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ście obu rze ni na żo nę, że nie do ce ni -
ła wa szych sta rań, że w po cie czo ła
prze pro wa dza li ście re mont, że by ło
to trud ne i kar ko łom ne za da nie.
Wresz cie po pew nym cza sie mał żon ka
da je się udo bru chać. I wszyst ko skoń -
czy ło by się do brze, gdy by nie zna le zio -
ne któ re goś dnia przez współ to wa -
rzysz kę ży cia pu ste bu tel ki po
róż no pro cen to wych al ko ho lach, któ -
re ko le dzy za pom nie li wy rzu cić. 

„Sło mia ny wdo wiec,
ile wdzię ku ma ten stan”

Kie dyś by ło ła twiej – wzdy cha cie pa -
no wie. Nie by ło te le fo nów ko mór ko -
wych, skay pa i in nych ga dże tów. Nie
by ło też agen cji de tek ty wi stycz nych.
Ta no wo czes na tech no lo gia za bra ła
wam pra wo do in tym no ści, do wcie le -
nia w ży cie wa ka cyj nych ma rzeń.
Cho ciaż nie wia do mo co gor sze
– wszę do byl skie ka mer ki, czy wścib -
skie są siad ki. 

Za łóż my, że jest wol na cha ta. Żo na
wy ku pi ła w biu rze po dró ży za gra nicz -
ną wy cie czkę, dzie ci są na obo zie, czy -
li luz blu es. Za czy na cie się za sta na -
wiać, co z tym fan tem zro bić.
Przy da ła by się ja kaś im prez ka – to
pew ne, ale żo na wie czo rem bę dzie
chcia ła po ga dać przez skay pa, a ta
wred na są siad ka z na prze ciw ka

z pew no ścią i tak do nie -
sie na szej współ mał żon ce,
kto w cza sie jej nie o bec -
no ści od wie dzał na sze do -
mo stwo. Trze ba iść w mia -
sto. Moż na za ry zy ko wać
i zdjąć ob rą czkę i cho ciaż
przez je den wie czór być
wol nym jak ptak. Ale pro -
szę uwa żać bo czy ha na
was wie le nie bez pie -
czeństw. Wy o braź cie so -
bie, że spę dza cie mi ły wie -
czór w to wa rzy stwie
uro czej pani, sy tu a cja
przy bie ra co raz bar dziej ko rzyst ny dla
was ob rót, pani jest pod wa szym wiel -
kim uro kiem, aż tu na gle myk – kli ka
wam fot kę te le fo nem i wy cho dzi na
chwi lę po pra wić ma ki jaż aby na por -
ta lu in ter ne to wym spraw dzić wasz
pro fil. 

A tam oprócz żo ny i dzie ci jest jesz -
cze pies. I te ścio wa. Trze ba uwa żać. 

Na wet je że li no wo po zna na pani nie
jest zbyt lot na w tech nicz nych no win -
kach, al bo z ja kichś po wo dów nie bę -
dzie was spraw dzać, przy pro wa dze -
nie jej do do mu sta no wi ogrom ne
ry zy ko. Po mi ja jąc już wścib ską są -
siad kę, trze ba za wsze być przy go to -
wa nym na to, że biu ro tu ry stycz ne
z któ re go usług sko rzy sta ła wa sza żo -

na właś nie splaj to wa ło i mał żon ka
aku rat w tej chwi li stoi przed drzwia -
mi wa sze go miesz ka nia i… Uff, cóż za
upior na wi zja. 

Tak więc mi li pa no wie, za pla nuj cie
so bie let ni wy po czy nek z gło wą, uni -
kając jak tyl ko moż na sy tu a cji stre -
so wych. Dbaj cie z umia rem o swo ją
kon dy cję fi zycz ną, zdej muj cie no gę
z ga zu, daj cie so bie spo kój z re mon ta -
mi i pod ry wa mi. Wy lu zuj cie się, od -
pocz nij cie i pa mię taj cie, że na ko lej ny
ur lop bę dzie cie mu sie li cze kać ca ły
rok. 

AAlleekk  ssaann  ddrraa  DDoo  bbiieecc  kkaa  
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Co raz czę ściej, bio lo gicz ni
lub adop cyj ni ro dzi ce, oj -
czym, czy ma co cha do ma -

ga ją się ali men tów od do ro słych
dzie ci. I w świet le obo wią zu ją -
ce go w Pol sce pra wa, ma ją do
te go pra wo. Nie ste ty, rów nie
czę sto są to pró by wy łu dza nia
pie nię dzy, po nie waż naj wię kszy
ape tyt na ka sę od dzie ci ma ją ci,
któ rzy swo im po cie chom ni cze -
go do bre go wcześ niej nie ofia -
ro wa li. Czy mło dzi lu dzie mo gą
się sku tecz nie bro nić przed nie
za wsze uczci wy mi za ku sa mi
swo ich daw nych opie ku nów? 

W ko lej ce po ali men ty 
Roś nie licz ba poz wów i licz ba

wy ro ków. W cią gu osta t nich kil -
ku lat za pa dło ich dwu krot nie
wię cej niż jesz cze dzie sięć lat te -
mu. I tak jak w ży ciu by wa, sy -
tu a cje w ro dzi nach są róż ne,
a dzie ciom poz wa nym o ali men -
ty los na pi sał dziw ne nie kie dy
sce na riu sze. 

Nie któ re ro dzi ny ży ją w zgo -
dzie. Do ro słe dzie ci opie ku ją się
swo i mi star szy mi, czę sto scho ro -
wa ny mi ro dzi ca mi, a ci osta t ni
na wet nie my ślą o wy stę po wa -
niu do są du z poz wem o przy -
zna nie ali men tów. Dzie ci sa me
ofe ru ją ro dzi com po moc, za bie -
ra jąc ich do swo ich do mów lub
do star cza jąc od po wied nich środ -
ków ma te rial nych nie zbęd nych
do w mia rę nor mal ne go ży cia. 

Są i ta kie przy pad ki, kie dy ro -
dzi ce wy cho wy wa li dzie ci, trosz -
czy li się o nie, za bez pie cza li od
stro ny ma te rial nej i ob da ro wy -
wa li je mi ło ścią. Nie po ra dzi li
jed nak so bie z fi nan so wym za -
bez pie cze niem sa mych sie bie.
Te raz, kie dy na sta rość bra ku je
im pod sta wo wych środ ków do
ży cia, dzie ci nie ste ty nie po czu -
wa ją się do obo wiąz ku po ma ga -
nia im w tak trud nych sy tu a -
cjach. 
n Ro dzi ce przez ca łe ży cie cięż ko
pra co wa li, aby wy cho wać i wy -
kształ cić trój kę swo ich dzie ci.
Opie ko wa li się ni mi, pła ci li za
do dat ko we za ję cia, jed nym sło -
wem swo je ro dzi ciel skie obo -
wiąz ki wy peł nia li w spo sób od po -
wie dzial ny. Dzie ci skoń czy ły
stu dia, za ło ży ły ro dzi ny, zna laz -
ły do sko na le płat ną pra cę. 

Ich oj ciec zmarł kil ka lat te mu
na za wał, a mat ka, któ rej eme -

ry tu ra led wie wy star cza na op -
ła ce nie miesz ka nia, zo sta ła cał -
ko wi cie sa ma. Ko bie ta pro wa dzi
bar dzo skrom ny tryb ży cia, ale
i tak nie stać jej na wy ku pie nie
le ków, a jej stan zdro wia z dnia
na dzień się po gar sza. Do tej po -
ry żad ne z dzie ci nie za pro po no -
wa ło mat ce po mo cy, dla te go ko -
bie ta zde cy do wa ła się za żą dać od
dzie ci ali men tów. Ro dzeń stwo
jest świę cie obu rzo ne po sta wą
mat ki. Od mo men tu zło że nia
przez nią poz wu mó wią o niej per
pani i uwa ża ją, że jej żą da nia są
cał ko wi cie bez pod staw ne. 

Są rów nież i ta kie przy pad ki,
kie dy ro dzi ce nie in te re so wa li
się swo i mi dzieć mi, zo sta wi li je
dziad kom, lub do pro wa dzi li
w ta ki czy in ny spo sób do
umiesz cze nia dzie ci w pań stwo -
wej pla ców ce opie kuń czo-wy -
cho waw czej. Nie ło ży li na ich
utrzy ma nie, nad u ży wa li al ko ho -
lu i sto so wa li wo bec nich prze -
moc. Po mi mo prze ciw no ści lo -
su te dzie ci prze szły przez pie kło
swo je go dzie ciń stwa, zdo by ły
wy ksztal ce nie, za czę ły do brze
za ra biać, za ło ży ły ro dzi ny. I na -
gle któ re goś dnia, jak grom
z jas ne go nie ba, spa da na nich
obo wią zek ali men ta cyj ny wo bec
ma mu si czy ta tu sia, któ rzy ni -
gdy w sto sun ku do nich nie speł -
nia li swo ich ro dzi ciel skich zo -
bo wią zań. 
n Oj ciec opu ścił ro dzi nę kie dy
dzie ci by ły ma łe, ale za nim to się
sta ło, przez kil ka lat zdo łał z ży -
cia mat ki i dzie ci uczy nić kosz -
mar. Pod wpły wem al ko ho lu (a
w ta kim sta nie był bez przer wy)
sto so wał prze moc fi zycz ną
w sto sun ku do ca łej ro dzi ny. Na
szczę ście, któ re goś dnia po pro -
stu znik nął z ich ży cia i w ża den
spo sób się z ni mi nie kon tak to -
wał. Mat ka uzy ska ła roz wód
z wi ny oj ca, a ali men ty na dzie -
ci wy pła cał pań stwo wy fun dusz
ali men ta cyj ny. Dzie ci do ro sły,
usa mo dziel ni ły się ma te rial nie
i za wsze po ma ga ły mat ce. Po
wie lu la tach do drzwi ko bie ty za -
pu ka ła po moc spo łecz na z py ta -
niem, czy ro dzi na nie mo że
wspo móc bied ne go, cho re go oj -
ca.

Jak moż na się do my ślać, na -
stęp nym kro kiem by ło za żą da -
nie przez oj ca ali men tów od dzie -

ci zgod nie z obo wią zu ją cym pra -
wem. Czy w sy tu a cji, gdy ten ro -
dzic był wy rod nym oj cem i z te -
go po wo du je go dzie ci przez la ta
ży ły w to tal nej bie dzie, mu szą
one po la tach ło żyć na je go
utrzy ma nie? 

Jak się chro nić 
przed na cią ga ny mi 
ali men ta mi? 

We dług obo wią zu ją ce go
w Pol sce pra wa, ali men tów od
dzie ci do ma gać się mo że ro dzic
ży ją cy w nie do stat ku, czy li oso -
ba znaj du ją ca się w sy tu a cji,
w któ rej nie ma pie nię dzy mię -
dzy in ny mi na za kup żyw no ści,
le ków, odzie ży i op ła ca nie czyn -
szu oraz me diów. 

Naj sku tecz niej szym spo so bem
ob ro ny przed nie słusz ny mi ali -
men ta mi jest udo wod nie nie, że
sy tu a cja ma te rial na ro dzi ca jest
na ty le do bra, że nie moż na mó -
wić o nie do stat ku. Przy mu su ali -
men tów moż na tak że uni k nąć,
je że li ro dzic w prze szło ści był
nie w po rząd ku wo bec dzie ci, na
przy kład znę cał się nad ni mi,
nad u ży wał al ko ho lu, nie pła cił
ali men tów i nie utrzy my wał
z dzieć mi kon tak tów. 

In nym ar gu men tem prze ciw -
ko przy zna niu ali men tów mo że
być po pad nię cie ro dzi ca w bie -
dę z włas nej wi ny. Je że li oj ciec
czy mat ka ży je w nie do stat ku na
włas ne ży cze nie i mi mo moż li -
wo ści nie po dej mu je pra cy, to
je go żą da nia wo bec dzie ci moż -
na uznać za nie zgod ne z za sa da -
mi współ ży cia spo łecz ne go. Moż -
na rów nież spró bo wać
prze ko nać sąd, że oj czym lub
ma co cha po sia da ją bio lo gicz ne
dzie ci i to one po win ny ło żyć na
ich utrzy ma nie. 

Bar dzo czę sto wy stę po wa nie
z żą da niem o ali men ty dzie je się
za spra wą opie ki spo łecz nej, któ -
ra po ma ga ro dzi com ży ją cym
w nie do stat ku. Szko da tyl ko, że
czę sto na ma wia do ta kich dzia -
łań tych, któ rzy przed la ty ży cie
swo ich dzie ci za mie ni li w kosz -
mar. 

Zda rza ją się i ta kie sy tu a cje,
kie dy to do brze sy tu o wa ny ma -
te rial nie ro dzic żą da pie nię dzy
od rów nie do brze sy tu o wa ne go
dziec ka (dzie ci), wy cho dząc z za -
ło że nia, że po cie chy po win ny się
swo im ma jąt kiem z ro dzi cem po -
dzie lić. W pol skim sy ste mie

To, że rodzice
opiekują się
dziećmi, jest
dla większości
z nas
oczywiste.
Z opieką dzieci
nad rodzicami,
bywa już
niestety bardzo
różnie. 

Ka sa dla ma mu si i ta tu sia
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praw nym ta kie żą da nia nie ma ją żad -
nych pod staw. 

Co mó wi pra wo? 
Obo wią zek do star cza nia środ ków

utrzy ma nia spo czy wa nie tyl ko na ro -
dzi cach w sto sun ku do dzie ci, ale tak -
że na peł no let nich dzie ciach w sto -
sun ku do ro dzi ców. Wy ni ka to
z od po wied niej usta wy, a pra wo pol -
skie nie prze wi du je żad nych wy łą -
czeń do ty czą cych te go obo wiąz ku. 

Ro dzi ce mo gą do ma gać się ali men -
tów od peł no let nich dzie ci, je że li ży ją
w nie do stat ku. Nato miast dzie ci mu szą
mieć moż li wo ści za rob ko wo-fi nan so we,
aby speł nić ten na ło żo ny na nich obo -
wią zek. Sąd, ba da jąc czy ro dzi ce znaj du -
ją się w nie do stat ku mu si stwier dzić,
że uza sad nio ne po trze by ro dzi ców mu -
szą być za spo ko jo ne przez ali men ty. 

Obo wią zek ali men ta cyj ny nie po -
wsta nie wo bec oso by, któ ra po zo sta je
w nie do stat ku z włas nej wi ny, na przy -
kład nie po dej mu je pra cy za rob ko wej
po mi mo moż li wo ści jej pod ję cia, lek -
ko myśl nie re zy gnu je z pra cy, nie ubie -
ga się o świad cze nia z sy ste mu ubez -
pie czeń spo łecz nych mi mo za ist nie nia
prze sła nek do ich przy zna nia. 

Dzie ci mu szą mieć moż li wo ści za -
rob ko wo- fi nan so we, aby móc pła cić
na ło żo ne na nich ali men ty. Na moż li -
wo ści za rob ko we skła da ją się: 

n wy na gro dze nie z pra cy za rob ko wej, 
n pre mie i do dat ki do wy na gro dze nia, 
n ren ta lub eme ry tu ra, 
n od set ki z ak cji, 
n ak cje zgro ma dzo ne na fun du szach

ban ko wych, 
n wszel kie in ne do cho dy, na przy kład

z wy naj mu miesz kań. 

Ali men ty moż na uzy skać na pod sta -
wie umo wy z człon ka mi ro dzi ny, lub
po przez orze cze nie są du ro dzin ne go;
wy so kość ali men tów mo że się zmie niać
w za leż no ści od po trzeb oso by upraw -
nio nej, oraz zmia ny moż li wo ści oso by
zo bo wią za nej. Obo wią zek ali men ta cyj -
ny mo że być wy ko ny wa ny po przez do -
star cza nie po mo cy ma te rial nej: żyw no -
ści, le ków, ubrań lub opa łu, za miast
świad czeń pie nięż nych. Ro dzi ce ma ją
swo bo dę w wy bo rze dziec ka, od któ re -
go za żą da ją wy ko ny wa nia obo wiąz ku
ali men ta cyj ne go. Mo że się jed nak zda -
rzyć, że ro dzeń stwo, któ re znaj du je się
w do brej sy tu a cji fi nan so wej, zo sta nie
są dow nie zo bo wią za ne do op ła ca nia ali -
men tów tak że za mniej za moż nych bra -
ci czy sio stry. 

Czę sto po wyż sze prze pi sy są sto so -
wa ne w ce lu wy łu dza nia pie nię dzy.
W ta kim przy pad ku, do ro słe już dziec -
ko mo że po wo łać się na prze pi sy pra -
wa cy wil ne go i udo wod nić, że rosz -
cze nie ro dzi ca o ali men ty sta no wi

praw ne nad u ży cie. Do ma ga nie się bo -
wiem przez nie go ali men tów, jest
sprzecz ne z nor ma mi współ ży cia spo -
łecz ne go. 

To, że ro dzi ce opie ku ją się dzieć mi,
jest dla wię kszo ści z nas oczy wi ste.
Z opie ką dzie ci nad ro dzi ca mi, by wa
już nie ste ty bar dzo róż nie. I cho ciaż
do ta kiej opie ki zo bo wią zu ją dzie ci
prze pi sy praw ne, czę sto sta rzy, cho -
rzy lu dzie, któ rzy ca łe ży cie po świę ci -
li swo im dzie ciom, ży ją w bie dzie. Mo -
że war to cza sa mi po my śleć, że i my
kie dyś bę dzie my sta rzy, a na sze dzie -
ci bio rąc z nas przy kład mo gą się za -
cho wać w sto sun ku do nas tak sa mo,
jak my w sto sun ku do swo ich ro dzi -
ców. 

Licz ba poz wów od ro dzi ców roś nie
la wi no wo. Nie ste ty, pol skie pra wo ro -
dzin ne ma my skro jo ne pod wi zję wie -
lo po ko le nio wej ro dzi ny, gdzie wszy -
scy ży ją w zgo dzie i mi ło ści. Ale czę sto,
jak to w ży ciu, sy tu a cja jest zu peł nie
in na. Dla te go te dzie ci, któ re nie za -
wdzię cza ją swo im ro dzi com ni cze go,
po win ny sko rzy stać ze wszyst kich
moż li wo ści ob ro ny, aby nie ło żyć na
tych, któ rzy tak na praw dę ich ro dzi ca -
mi ni gdy nie by li. 

EEwwaa  JJaa  nniikk  
Pod sta wa praw na: 

Art. 128 – 131 z 25 lu te go 1964 ro ku. Ko deks ro dzin ny
i opie kuń czy (Dzien nik Ustaw nr.9). 
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Miejsce na

Twoją reklamę
KONTAKT:

antwerpiapopolsku@gmail.com
tel. 0489/823 803 

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

% Chętnie pomogę w nauce języka niderlandzkiego 
w zamian za pomoc w lekkiej pracy domowej. Gsm nr: 0484 85 68 64

% Zaopiekuję się Twoją pociechą. Posiadam doświadczenie w opiece 
nad dziećmi – pracowałam w przedszkolu. Jestem miła, odpowiedzialna
i pełna pomysłów. Posiadam wykształcenie pedagogiczne. Chętnych 
do współpracy proszę o kontakt pod numerem tel. +48 530 837 997 lub
mailowo k.kurosz90@gmail.com 

% Młody chłopak bez nałogów poszukuje pracy. Posiadam kilkuletnie
doświadczenie w malarstwie. Mam samochód i prawo jazdy. 
Jestem osobą zdyscyplinowana i gotową do podjęcia każdej pracy.
Tel.: 0483.632.068. 



Naj pierw
by ła
książ ka

Jej au to -
rem jest An -
drzej Sap -
kow ski.
Ak cja dzie je
sięw wy my -
ślo nym
przez nie go
uni wersum
i trak tu je
o pe ry pe -
tiach Wiedź -
mi na Ge ral -

ta z Ri vii, zwa ne go też Bia łym
Wil kiem, któ ry w baś nio wym świe cie
– przy po mi na ją cym śred nio wie cze
– wal czy z ta jem ni czy mi stwo ra mi.
Świat ten, pe łen sprzecz no ści i nie -
pew no ści stwa rza bo ha te rom wie le dy -
le ma tów, do bro i zło nie za wsze jest
ła twe do roz poz na nia i roz dzie le nia.

Książ ka w sty lu fan ta sy oka za ła się
do sko na łą kan wą dla gry. Ja ko pier -
wsze, pró bę – nie u da ną – pod ję ło stu -
dio Me tro po lis Sof twa re. Pra ce zo sta -
ły anu lo wa ne gdyż oba wia no się zbyt
ni skiej po pu lar no ści za gra ni cą. W lip -
cu 2002 w sie ci po ja wi ły się po gło ski
o ko lej nej pró bie i tak za czę ła sięwła -
ści wa hi sto ria gry Wiedź min.

Wer sja CD Pro jekt RED
Po cząt ko wo, gra mia ła dzia łaćna au -

tor skim sil ni ku i być tyl ko w wi do ku
izo me trycz nym (tzw. wi dok po sko sie),
gdzie wszyst kie ką ty per spek ty wy są
ta kie sa me, jak np. w na ry so wa nej
„prze strzen nej” kost ce. Jed nak po sze -
re gu zmian, twór cy po sta no wi li iśćna
ca łość. Zo stał za ku pio ny sil nik Au ro ra
En gi ne i zmo dy fi ko wa ny przez twór -
ców gry.

Sil nik gry jest to bar dzo zło żo ny pro -
gram, któ ry umoż li wia ani ma cje trój -
wy mia ro we i uzy ska nie wie lu in nych
efek tów. Dzię ki ni e mu i in nych tech -
no lo gii, są moż li we wi do ki z róż nej
per spek ty wy, a tak że np. głę bia ob ra -
zu i roz my cie w ru chu, gra świat ło cie -
ni czy efekt po wie wa nia wło sów na
wie trze. Ge ne ral nie, ca ła gra zy ska ła
na re a liz mie po sta ci i sce ne rii.

Mu zy kę do Wiedź mi na skom po no -
wałAdam Sko ru pa przy współ u dzia le
Pa wła Błasz cza ka. Na gra nia gło su od -
by ły się w stu diu Start In ter na tio nal

Pol ska i wzię ło w nich udział ok. 50-ciu
pro fe sjo nal nych ak to rów, któ rzy aby
wia ry god nie od daćkli mat gry, mu sie -
li wcześ niej prze czy tać pro zę Sap kow -
skie go.

Struk tu ra gry
Gracz wcie la się w po stać Ge ral ta

z Ri vii, któ ry jest jed nym z wiedź mi -
nów – ma ją cych nad ludz kie zdol no ści.
Świat jest tu po dzie lo ny na roz dzia ły,
w któ rych otrzy mu je się okre ślo ne lo -
ka cje. Po sta cie sąwy po sa żo ne w in te -
li gen cję i mo gą róż nie re a go wać na
róż ne dzia ła nia.

Struk tu ra gry ofe ru je czte ry współ -
czyn ni ki bo ha te ra: si ła, zwin ność, wy -
trzy ma łość i in te li gen cja, któ re ma ją
po pięć po zio mów za a wan so wa nia.
W wy ni ku dzia łań, gracz zdo by wa
„pun kty do świad cze nia”, któ re wg
uzna nia mo że prze zna czyć na po lep -
sze nie róż nych atry bu tów lub na za -
kup spe cjal nych umie jęt no ści. Są one
po dzie lo ne na pa syw ne, czy li bo ha ter
dzię ki te mu się zmie nia, lub ak tyw ne,
któ re moż na uru cho mić sa me mu. Są
to np.: zdol no ści ma gicz ne, umie jęt -
ność i zdol nośćwal ki, a na wet zdol no -
ści to wa rzy skie. Nie któ re zdo by cze,
obok ko rzy ści mo gą przy -
no sić ne ga tyw ne skut ki
ubocz ne. Po stać mo że też
spo ty kać się z in ny mi bo -
ha te ra mi na grun cie to wa -
rzy skim, aby zdo by wać od
nich róż ne przed mio ty lub
po trzeb ne in for ma cje.

Gracz mu si do ko ny wać
wie lu mo ral nych wy bo rów
wpły wa ją cych na prze bieg
ak cji i za koń cze nie gry.
Nie o dłącz nym ele men tem
gry, któ ry „krę ci”, jest
oczy wi ście wal ka. Bo ha ter
ma naj pierw sta lo wy
miecz, po tem je go ar se nał
się wzbo ga ca aż do mo cy
ma gicz nych z te le ki ne -
tycz nym pchnię ciem wro -
ga włącz nie. Wiedź min
mu si cza sem od po czy wać,
aby zre ge ne ro wać si ły.

To tyl ko nie któ re z ele -
men tów gry.

Sam skró co ny ich opis
nie po zo sta wia wąt pli wo -
ści, że gra jest in te re su ją -
ca i zaj mu ją ca, nie po le ga
tyl ko na za bi ja niu po two -

rów, lecz zmu sza do za sta no wie nia nad
kon sek wen cja mi wy bo rów. Te i in ne
ce chy spra wia ją, że trud no być zdzi -
wio nym tak wiel kim po wo dze niem
Wiedź mi na, gry opar tej o bar dzo cie -
ka wą fa bu łę, co jest za słu gą i za ra zem
po twier dze niem kun sztu pi sar skie go
An drze ja Sap kow skie go.

Hi sto ria gry
Jest ona bo ga ta i dłu ga. Przy to czy -

my tyl ko nie któ re fak ty, choćwszyst -
kie by ły istot ne i zło ży ły się na obec -
nośćWiedź mi na w Pol sce i za gra ni cą.

Ofi cjal na stro na in ter ne to wa Wiedź -
min zo sta ła otwar ta 30 ma ja 2003 r
w ję zy ku pol skim i an giel skim. Rok
póź niej grę po ka za no na tar gach Elec -
tro nic En ter ta in ment Ex po (E3), dzię -
ki cze mu zo sta ła ona za u wa żo na przez
świa to we me dia. W ro ku 2005 na stą -
pi ła dru ga od sło na na tar gach E3. Rok
póź niej, na tych tar gach gra otrzy ma -
ła na gro dy dla naj lep szej kom pu te ro -
wej gry fa bu lar nej tar gów od por ta lu
IGN i stro ny Just RPG. Był to pierw szy
mię dzy na ro do wy suk ces. W sierp niu
2006 fir ma ATA RI wy da ła oświad cze -
nie me dial ne, w któ rym zo bo wią za ła

Polska gra Wiedźmin
podbija świat 
– CZĘŚĆ I
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się do wy da nia Wiedź mi na w Eu ro pie
i Azji, a 6 lu te go 2007 sta ła się ofi cjal -
nym wy daw cą w USA. Pod ko niec
2006 r. CD Pro jekt pod pi sał umo wę
z ro syj ską fir mą No wij Disk, a już 10
kwiet nia 2007 pol ski pro dukt otrzy -
mał tam na gro dę dla naj lep szej gry
kom pu te ro wej. Ko lej ne tar gi E3 przy -
nio sły na gro dę por ta lu IGN dla naj -
lep szej gry fa bu lar nej tar gów. Stro na
in ter ne to wa zo sta ła od świe żo na i by -
ła do stęp na już w oś miu ję zy kach..

Pre mie ra gry, wy da nej przez ATA RI
od by ła się 26 paź dzier ni ka 2007 r. ro -
ku na plat for mie Mic ro soft Win dows.
La ta 2007-2008 przy nio sły wy da nie
gry m. in. w Ame ry ce, Au stra lii i Ja po -
nii. Jej ty tuł mię dzy na ro do wy – The
Wit cher, w nie któ rych kra jach zo stał
prze tłu ma czo ny np. w Ro sji na Ведьма́к
(Wiedź mak), lub w Cze chach na
Zaklínač. Pra ce nad pier wszą wer sją
trwa ły przez pięć lat.

Za kro jo na na sze ro ką ska lę kam pa -
nia pro mo cyj na kosz to wa ła ok. 19 mln
zło tych. Gra zo sta ła oce nio na po zy -
tyw nie, za strze że nia by ły tyl ko co do
błę dów tech nicz nych. Zo sta ły one
w wię kszo ści usu nię te w ko lej nej wer -
sji.

Edy cja roz sze rzo na uka za ła się we
wrześ niu 2008 r. Wiel kość ak tu a li za -

cji 9 GB mó wi sa ma za
sie bie. Do czer wca 2011
ro ku sprze da no 1,87
mi lio na eg zem pla rzy,
co spo wo do wa ło sze ro -
ki od dźwięk w róż nych
me diach.

W tym że ro ku uka zał
się Wiedź min 2 Za bój cy
Kró lów. Twór cy za po -
wie dzie linarok2015ko -
lej ne wy da nie – Wiedź -
min 3 Dzi ki Gon.

Re kla ma, ja kich ma ło
Nie spo dzie wa nie, pre zy dent Sta nów

Zjed no czo nych Ba rack Oba ma, pod -
czas wi zy ty w Pol sce, pu blicz nie wy po -
wie dział się o Wiedź mi nie, ro biąc tym
wspa nia ły pre zent jej pro du cen tom.

„ […] – Kie dy osta t nio tu taj by łem,
Do nald Tusk wrę czyłmi pre zent: grę
stwo rzo ną przez Po la ków, któ ra
za skar bi ła so bie fa nów na ca łym
świe cie, Wiedź mi na. Przy zna ję, że
nie je stem za do bry w grach, ale po -
wie dzia no mi, że jest to świet ny przy -
kład miej sca Pol ski we współ czes nej
glo bal nej eko nomii. Jest to też hołd
dla ta len tu i eto su pra cy Po la ków
[…]”.

Oto jak sko men to wał to „Puls Biz -
ne su”: „Dwa zda nia wy po wie dzia ne na
te mat tej gry przez pre zy den ta USA

tra fi ły do naj waż niej szych ser wi sów
in for ma cyj nych w je go kra ju. Sza cu je
się, że te sło wa mog ły do trzećna wet do
200 mln od bior ców w sa mych Sta nach
Zjedno czo nych”.

Pier wsze dwie czę ści gry sprze da ły
się w na kła dzie po nad 7 mi lio nów
sztuk, a część trze cia ma być jesz cze
wię kszym hi tem. Wiel kie zna cze nie
ma tu do tar cie do osób, któ re na co
dzień nie pa sjo nu ją się gra mi. Mo gą
one jed nak za in te re so wać się grą,
o któ rej jest bar dzo głoś no. Wiedź min
już od niósł mię dzy na ro do wy suk ces,
i trud no oprzeć sięwra że niu, że Wiedź -
min 3 Dzi ki Gon, już jest ska za ny na
suk ces.

MMii  cchhaałłNNoo  wwaacc  kkii
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Sta rość jest okre śle niem co naj -
mniej nie zręcz nym w sto sun ku
do czło wie ka, któ ry choć mło -

dość ma już za so bą, wca le nie mu si
czuć się sta ro właś nie wte dy, kie dy
ktoś in ny uzna, że „on/ona już jest
sta ry”. Je śli ktoś sam uznał, że jest
już sta ry i/lub stuk nę ła mu 70-ka,
– nie szko dzi. Tym bar dziej za chę cam
do prze czy ta nia te go ar ty ku łu. Je śli
już ktoś się upie ra przy sło wie sta -
rość, niech tu ono wy stą pi zwłasz cza,
że za mie rza my się z nim roz pra wić
i wska zać mu je go miej sce bli żej
schył ku ży cia, a nie w kwie cie doj rza -
łe go wie ku. Ist nie je opi nia, że or ga -
nizm czło wie ka za czy na się sta rzeć
już w mo men cie na ro dzin (po dob no
na wet wcześ niej) i jest to pro ces ciąg -
ły oraz nie od wra cal ny. 

Sta rość i mło dość 
Są jak stre fy kli ma tycz ne. Nie moż na

wbić słu pa i po wie dzieć, że właś nie tu -
taj koń czy się tro pik i za czy na stre fa
umiar ko wa na. Lu dzie, fa u na, flo ra,
a na wet świat nie o ży wio ny, tak do kład -
nej gra ni cy res pek to wać nie bę dą. 

Nie każ dy mu si się zgo dzić rów nież
z tym, że na dro dze je go ży cia ktoś
wbi je słup z na pi sem – sta rość. Ma
prze cież pra wo, w za leż no ści od po -
czu cia hu mo ru, za re a go wać np.: „za -
raz, za raz; sta re to są do bre wi no
i skrzyp ce Stra di va riu sa, co tyl ko do -

da je im sma ku oraz szla chet no ści.
A o tym, kie dy po czu ję się na praw dę
sta ry, moż na bę dzie się do wie dzieć
z mo je go ne kro lo gu”. Ale do rze czy. 

Od za ra nia dzie jów 
Czło wiek mu siał chro nić się przed

sil niej szy mi zwie rzę ta mi i zdo by wać
po ży wie nie. Za sa dy współ ży cia spo -
łecz ne go, je śli w ogó le ist nia ły, nie
by ły ko rzyst ne dla lu dzi słab szych
i star szych. Obo wią zy wa ły twar de, su -
ro we i bez li tos ne pra wa na tu ry. Prze -
trwa li naj sil niej si, a sta rość by ła trak -
to wa na głów nie ja ko sła bość. 

Przez ty siąc le cia ruch był wy mo -
giem i oczy wi sto ścią dnia co dzien ne -
go, or ga nizm czło wie ka do ru chu jest
przy sto so wa ny. Nie fun kcjo nu je pra -
wi dło wo, je śli trwa w bez ru chu jak
ostry ga przy cze pio na do ka mie nia.
Jest tak skon stru o wa ny, że mu si się
ru szać, aby wszyst kie pro ce sy fi zjo -
lo gicz ne prze bie ga ły nor mal nie, o za -
ni ku mięś ni nie wspo mi na jąc. Ta
oczy wi sta oczy wi stość by wa jed nak
u lu dzi w głę bo kim lek ce wa że niu i za -
pom nie niu. Prze cież te raz sa mo chód,
win da, ru cho me scho dy... Cy wi li za -
cja da ła nam wie le, ale ode bra ła na tu -
ral ny ruch. 

Li sto nosz na spa cer? 
Nie bę dzie my tu taj za chę cać przy -

sło wio we go li sto no sza do spa ce rów,

bo ma ich do syć na co dzień. Ktoś zmę -
czo ny po ca łym dniu pra cy ma rzy tyl -
ko o tym, że by od po cząć. To zro zu mia -
łe. Ale je śli np. ktoś no si
nie od po wied nie obu wie, bo chce „wy -
glą dać” i przez to nie po trzeb nie mę czy
się pod wój nie? Każ da pra ca an ga żu je
okre ślo ne par tie mięś ni. A je śli ktoś
mu si się cią gle schy lać? A je śli mu si
cią gle stać w jed nym miej scu? Zmę -
cze nie ma róż ne ob li cza. Dla te go waż -
ne jest okre śle nie wska zań i prze ciw -
ska zań do róż nych ro dza jów
ak tyw no ści ru cho wej. Nasz li sto nosz,
pie szo po ko nu ją cy w pra cy wie le ki lo -
me trów, mo że wie le zy skać upra wia jąc
ćwi cze nia si ło we, bar dziej sta tycz ne,
an ga żu ją ce in ne par tie mięś ni niż te,
któ re są ak tyw ne pod czas cho dze nia. 

Po pięć dzie siąt ce 
Sfor mu ło wa nie „lu dzie star si, czy li

po 50 ro ku ży cia” wy stę pu ją ce ty sią -
ca mi w naj róż niej szych pu bli ka cjach,
po win no u osób w tym wie ku – szcze -
gól nie tych, któ re ma ło się ru sza ją
– wzmóc czuj ność. Co praw da w prze -
szło ści 50-ka by ła na praw dę po de -
szłym wie kiem, ale w przy szło ści, nie
bę dzie on jesz cze na wet pół met kiem
ży cia. A te raz? To za le ży od każ de go
z osob na. Po ra na cy tat z www.spor -
tcon nect.pl: 

„Ba da nia nie zbi cie po ka zu ją, że na -
le ży przy wró cić star szym oso bom
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«chęć» do upra wia nia adek wat nych
do wie ku ćwi czeń fi zycz nych, po nie -
waż nie ma żad nych bio lo gicz nych ba -
rier, któ re by ta ką ak tyw ność mog ły
wy klu czać. Je śli sta ty stycz nie 1 oso -
ba na 10 w tym wie ku pro wa dzi ak -
tyw ność ru cho wą, to jest to zde cy do -
wa nie za ma ło, a wy raź ne po gor sze nie
sta nu zdro wia ta kich osób wią że się
prze de wszyst kim z nie do sta tecz ną
ilo ścią cza su po świę ca ną na za ję cia
ru cho we”. 

Mi ty 
Wie lu lu dzi star szych są dzi, że za ję -

cia ru cho we nie są im po trzeb ne z róż -
nych po wo dów. Że są wąt li i sła bi, że
ćwi cze nia są nie bez piecz ne, że tyl ko
ener gicz ne ćwi cze nia ma ją sens,
a w ogó le to czu ją się zmę cze ni i…
sta rzy. Ale to nic in ne go, jak błęd ne
ko ło, spo wo do wa ne właś nie bra kiem
ru chu. Od in nych ewen tu al nych skut -
ków aż skó ra cier pnie, więc nie bę -
dzie my ich tu taj wy mie niać. 

Wy star czy wspom nieć o na szej po -
czci wej „pom pce”, któ ra bi je raz szyb -
ciej, raz wol niej, oraz o po dat no ści na
de pre sję i sta ny lę ko we z po wo du bra -
ku ru chu, a tak że o łam li wo ści koś ci
i bó lach sta wów. 

Wy kaz ćwi czeń? 
- Do bre so bie! To tak, jak by w in -

struk cji ob słu gi no we go te le wi zo ra,

prze czy tać punkt pierw szy: – Włą czyć
do prą du! W nie któ rych re jo nach
świa ta moż na ta kie in struk cje spot -
kać, ale je śli tu taj chcie li byś my coś
ta kie go „wci skać”, to ten ar ty ku lik
od niósł by sku tek od wrot ny do za mie -
rzo ne go. Nikt tu taj ni ko go o brak wy -
o braź ni nie po są dza, a i nie cho dzi
o to, aby roz wi jać tyl ko mięś nie brzu -
cha po przez iro nicz ny uśmie szek. 

Ni ko Ni ko, Ta na ka 
Dwa pier wsze sło wa po ja poń sku

zna czą uśmiech, a trze cie, to na zwi -
sko pro fe so ra, któ ry pro po nu je bie ga -
nie z uśmie chem na ustach. Mo wa
o tzw. slow jog ging, czy li bie ga niu
wol nym tem pem. Ta ki truch cik mo że
do ko nać cu dów w na szym zdro wiu.
Zo stał on prze te sto wa ny w Ja po nii

na gru pie osób ma ją cych śred nio 75
lat. Wszy scy czu li się wy jąt ko wo sła -
bo, mie li nad ciś nie nie i nie chęć do
ży cia. Po trzech mie sią cach ćwi czeń
4-5 ra zy w ty god niu po 30 mi nut, za -
czę ło u nich ob ni żać się ciś nie nie,
spa dło stę że nie cu kru we krwi
a wzrósł po ziom tzw. do bre go cho le -
ste ro lu, co ozna cza mniej sze ry zy ko
za wa łu ser ca lub uda ru mó zgu. Ogól -
nie, wszy scy po czu li się le piej i na -
bra li wi go ru. 

Ja ka kol wiek for ma ru chu jest wska -
za na. Pły wa nie, Nor dic Wal king (cho -
dze nie z kij ka mi), czy tu ry sty ka pie -
sza. Li sta jest dłu ga, po zo sta je tyl ko
wy brać coś dla sie bie. Jed nak jest pe -
wien prob lem: kie dyś trze ba za cząć! 

War to wie dzieć: 
n Tem po spa la nia ka lo rii w or ga niz -

mie zwię ksza się nie tyl ko pod czas
ćwi-czeń, ale tak że do kil ku na stu
go dzin po ich za koń cze niu. 

n Dzię ki ru cho wi i ćwi cze niom fi zycz -
nym, w mó zgu pod no si się po ziom
be ta-en dor fin, któ re wy wo łu ją uczu -
cie spo ko ju, wy ci sze nia i od prę że nia
oraz po ma ga ją uwie rzyć w sie bie. 

n Wie le ba dań do wo dzi, że nie ist nie -
je gra ni ca wie ku, przy któ rej ak -
tyw-ność fi zycz na by ła by nie moż li -
wa i nie da wa ła ko rzy ści. 

n Ćwi cze nia si ło we m. in. po wo du ją
ob ni że nie spo czyn ko we go ciś nie nia
tęt ni cze go oraz po pra wia ją struk tu -
rę koś ci, za po bie ga jąc oste o po ro zie. 

n Trwa łość koś ci za czy na zmniej szać
się oko ło 40 ro ku ży cia, a naj szyb -
szy spa dek no to wa ny jest w wie ku
oko ło 50 lat. 

n Oso by ak tyw ne fi zycz nie chęt niej
ra cjo nal nie się od ży wia ją, i re zy -
gnu ją z na ło gów. 

n Ro la ćwi czeń nie po le ga tyl ko na
spa la niu ka lo rii, ale na sty mu la cji
wie lu pro ce sów w or ga niz mie, ma -
ją cych wpływ na od chu dza nie. 

n Naj lep sza spraw ność or ga niz mu
przy pa da na okres po mię dzy 25
a 30 ro-kiem ży cia. Śred nio, po
ukoń cze niu 35 lat, prak tycz nie za -
czy na się pro ces sta rze nia. 
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Są wśród nas lu dzie za ję ci wy da wa -
niem pie nię dzy któ re już ma ją i nie
są za in te re so wa ni ich po mna ża niem.
In ni, bez wzglę du na stan po sia da nia,
chcą mieć pie nię dzy jesz cze wię cej po -
nie waż uwa ża ją, że ma ją ich zbyt ma -
ło, choć dla in nych ta ki ma ją tek był -
by szczy tem fi nan so wych ma rzeń.
Nie któ rzy do szli do swo ich for tun lub
so lid ne go ma te rial ne go za bez pie cze -
nia włas ną cięż ką pra cą, in ni w ja kiś
spo sób pie nią dze otrzy ma li lub odzie -
dzi czy li. 

U jed nych gra ni cę sta nu po sia da -
nia wy zna cza ich pen sja, u in nych ta -
kiej gra ni cy nie ma. Na ogół wszy scy
chce my mieć wię cej niż ma my, a za -
bie ga nie o po sia da nie pie nię dzy jest
mo to rem któ ry nas na pę dza. I nie ma
się cze mu dzi wić, sko ro są one pod sta -
wą na szej eg zy sten cji. Ale czy po sia -
da nie wiel kich pie nię dzy da je szczę -
ście? Czy są one klu czem do
zre a li zo wa nia każ de go ma rze nia, czy
otwie ra ją wszyst kie drzwi? 

Pie nią dze szczę ścia 
nie da ją… 

To tru izm tak wy świech ta ny, że aż
draż ni. Dla cze go? Mo im zda niem dla -
te go, że mu si być ko goś stać na to,
aby tak właś nie po wie dzieć. Nie któ rzy
są bo ga ci i za pie nią dze, ku swe mu
roz cza ro wa niu, szczę ścia nie ku pi li.
In ni czu ją się szczę śli wi po mi mo te go,
że wio dą skrom ne ży cie, któ re do sto -
so wa li nie do ocze ki wań in nych lu -
dzi, lecz do włas nych po trzeb. Ja ko
że ży cie nie jest tyl ko czar no-bia łe,
ist nie je oczy wi ście wie le od cie ni po -
dej ścia do pie nię dzy w kon tek ście
szczę ścia. 

Jed nak wy star czy, że ktoś się za ga -
pi i z po wo du nie zap ła co ne go na czas
ra chun ku wy łą czą mu prąd, je go bło -
gie po czu cie szczę ścia pierz cha jak
mi łość, o któ rej sta re po rze ka dło mó -
wi: „gdzie bie da wej dzie drzwia mi,
tam mi łość ula tu je ok nem”. A czy ktoś
wi dział kie dyś sa mot ne szczę ście bez
to wa rzy stwa mi ło ści? 

Ob ła ska wić pie nią dze 
W ży ciu czło wie ka pie nią dze są waż -

ne i trze ba o nie za bie gać. Ale w po go -
ni za pie niędz mi war to cza sa mi za -
trzy mać się na chwi lę i za sta no wić,
co mo że nam po móc pie nią dze ob ła -
ska wić. Ten te mat drą ży na sze umy -
sły i pod świa do mość jak fo bia. Po nie -
waż lę ku przed bie dą nie zna laz łem
na li ście fo bii, pro po nu ję na nasz uży -
tek okre śle nie „bie do fo bia”. Jak się
do niej do brać? Jed ną z form psy cho -
te ra pii róż nych fo bii jest tak zwa ne

„za nu rze nie”, czy li do pro wa dze nie do
kon tak tu z przed mio tem fo bii, za -
miast je go uni kania. Je śli ktoś boi się
np. wę ży, po wi nien do wie dzieć się
praw dy o wę żach, po znać ich zwy cza -
je itd. Spró buj my więc za nu rzyć się
cho ciaż po kost ki w na szej bie do fo -
bii, trak tu jąc to tyl ko i wy łącz nie ja -
ko garść luź nych i mo że in spi ru ją -
cych ref lek sji. 

Le piej mieć, niż nie mieć 
Czę sto czu je my się lep si i bar dziej

do war to ścio wa ni ma jąc pie nią dze. Ży -
je my w prze świad cze niu, że ty le je -
steś my war ci, ile ma my na kon cie,
a na sze co dzien ne, „zwy kłe” szczę ście
uza leż nio ne jest od wy so ko ści zgro -
ma dzo nej kwo ty. Ale czy moż li wość
ku po wa nia wszyst kie go, na co ma się
ocho tę, nie jest kom for tem? Czy lep -

sze niż prze cięt ne ży cie nie jest wy -
znacz ni kiem wyż sze go miej sca w hie -
rar chii spo łecz nej? 

Ma jąc pie nią dze, je steś my sa mo wy -
star czal ni, nie za leż ni, czu je my się lep -
si od in nych. Nie mu si my ni ko go
o nic pro sić, a je że li już, mo że my za to
za pła cić. In nych lu dzi oce nia my po
za war to ści ich por tfe la uwa ża jąc, że
szczę śli wy mo że być tyl ko ten, kto się
do ro bił. Je że li ktoś jest bied ny, za słu -
gu je tyl ko na peł ne li to ści spoj rze nie.
Na wet sta ra księ ga mó wi, że czło wiek
bied ny jest dla bo ga te go „ob mierz ły”. 

Za pie nią dze moż na ku pić
wszyst ko 

Czło wiek bo ga ty mo że so bie poz wo -
lić na wie le. Ale czy na wszyst ko? Cze -
go nie ku pi my za naj wię ksze na wet
pie nią dze? Z pew no ścią mi ło ści. Ta -
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kiej praw dzi wej, do któ rej moż na się
przy tu lić, któ ra wy słu cha i któ rej
moż na za u fać. Mi ło ści któ ra spra wia,
że je steś my go to wi na naj wię ksze po -
świę ce nie dla tej dru giej oso by. Nie
ku pi my też praw dzi wej przy jaź ni
opar tej na wza jem nym za u fa niu, któ -
ra wy ba cza, któ ra mó wi gorz ką praw -
dę a nie słod kie kłam stwa. Pie niędz -
mi nie wy peł ni my du cho wej pust ki,
nie ku pi my szczę śli wej ro dzi ny, bli -
sko ści dru gie go czło wie ka, mło do ści,
zdro wia. Na wet ma jąc naj wię ksze pie -
nią dze, nie je steś my w sta nie za po -
biec na tu ral nym pro ce som za -
cho dzą cym w na szym
or ga niz mie. Po tra fi my tro -
chę je opóź nić, ale one i tak
po zo sta ją po słusz ne tyl ko
upły wo wi cza su. 

Pie nią dze nisz czą
przy jaźń 

Praw dzi wych przy -
ja ciół po zna je się
w bie dzie – mó wi sta -
re przy sło wie. Nie
za wsze da się w ży -
ciu za sto so wać sta ro -
żyt ną su ge stię „szu -
kaj przy ja ciół wśród
lu dzi swo je go sta nu”.
Ale jak czło wiek bo ga -
ty ma się prze ko nać czy
ci, któ rzy są obok nie go,
rze czy wi ście są przy ja ciół -
mi na do bre i na złe? 

Je że li przy zwy czai ich do
ciąg łych pre zen tów, na gle ze
zdzi wie niem za u wa ży, że bez in te -
re sow ność dzia ła tyl ko w jed ną stro -
nę. Zno wu po ży czy ko lej ne pie nią dze
na „wiecz ne nie od da nie”. A „przy ja -
cie le” bę dą co raz bar dziej pew ni te -
go, że je go obo wiąz kiem wo bec nich
jest ciąg łe da wa nie. Bę dą ocze ki wa li
po mo cy nie tyl ko w re a li zo wa niu ich
ma rzeń, ale tak że te go, aby ich speł -
nie nie im ku pić. 

Lu dzie bo ga ci da ją, in ni bio rą i bio -
rą, aż pew ne go dnia zni ka ją. Na ogół
wte dy, kie dy czło wiek bar dziej ma jęt -
ny prze sta nie da wać, al bo do pad ną
go fi nan so we czy ży cio we prob le my.
Wte dy na gle wo kół nie go ro bi się pu -
sto i oka zu je się, że „przy ja cie le” za -
przy jaź ni li się z je go pie niędz mi, a nie
z nim. 

Ale w pie nią dzach drze mie po tę ga.
Czło wiek bo ga ty prę dzej czy póź niej
doj dzie do wnio sku, że pie nią dze nie
tyl ko da ją przy wi le je, ale sta ją się tak -
że obo wiąz kiem po le ga ją cym na dba -
niu o to, aby nie wy rzą dzi ły krzyw dy
ko muś in ne mu, jak rów nież sa me mu
ich po sia da czo wi. Po ma ga nie in nym
jest pięk ne. Je śli jed nak ktoś otrzy ma
po moc i te go nie do ce ni, cóż ma po -
cząć al tru i sta? Po wie dzieć – „Od tej

chwi li to jest twój prob lem, a nie mój”? 
Czło wie ko wi bo ga te mu trud no jest

mieć praw dzi wych przy ja ciół. Praw -
dzi wa przy jaźń to wiel kie sło wo, któ -
re wy my ka się pró bom umiesz cze nia
go w kon tek ście sta nu po sia da nia.
Nie mniej jed nak… 

Od pie nię dzy moż na się 
uza leż nić 

Li nia Ho mo Sa piens nie po sia da pa -
zu rów, jed nak cza sem by wa my isto ta -
mi pa zer ny mi. Nie do ty czy to wszyst -
kich, ale czę sto chce my wię cej
i wię cej. Na wet kie dy już ma my du żo,
chce my mieć jesz cze wię cej. Im wię cej
za ra bia my, tym wię cej wy da je my. Kie -
dy wię cej wy da je my, mu si my wię cej
za ra biać. Nie zwal nia my tem pa. Gro -
ma dzi my i wy da je my. Na róż ne spo so -
by. Naj czę ściej cięż ko pra cu je my, 
cza sa mi mą drze in we stu je my. Za czy -
na my pa trzeć na in nych. Po rów ny -
wać. Oni ma ją lep szy sa mo chód, mu -
si my mieć jesz cze lep szy. Oni
po je cha li na Wy spy Ka na ryj skie w sa -
mym środ ku la ta, my też bę dzie my

się sma żyć w tro pi ku. Ko muś przy -
tra fi się ja kiś ha zard i uza leż nie nie
od nie go. Ktoś in ny wpa da w błęd ne
ko ło za cią ga nia ko lej nych po ży czek.
Cza sem zna jo my chce ku pić sa mo -
chód i pro si o po ży czkę na pro cent
wyż szy od ban ko we go, bo chce mieć
pie nią dze od rę ki. Im wię cej ma my
pie nię dzy tym wię cej ich po trze bu je -
my. Błęd ne ko ło się zmy ka. Zna le źliś -
my się w szpo nach na ło gu, cho ciaż

nie zda je my so bie z te go spra wy.
Ma my co raz wię cej pie nię dzy,

ale co raz mniej sa tys fak cji.
Za chęć ciąg łe go po mna -
ża nia pie nię dzy pła ci -

my co raz wię kszym
dziw nym ka cem.

Więc klin, kli -
nem. Ale nie
przy zna my się
na wet przed
sa mym so bą,
że już je steś -
my od pie -
nię dzy uza -
leż nie ni. 

Pie nią dze
bu dzą 
za zdrość 

Stan po sia -
da nia mo że bu -

dzić skry wa ną
lub jaw ną nie -

chęć na szych
przy ja ciół, zna jo -

mych, są sia dów, nie
wspo mi na jąc już o bliż -

szej i dal szej ro dzi nie. Na -
wet, je śli ktoś wszyst ko za -

wdzię cza swo jej cięż kiej pra cy
czy wro dzo nym ta len tom do po mna -
ża nia pie nię dzy. Czło wiek ma jęt ny
cza sem za po mi na, że w spo łe czeń -
stwie fun kcjo nu je nie u za sad nio ny
naj czę ściej ste re o typ: je że li ktoś jest
bo ga ty, to z pew no ścią: pri mo – jest
nie ucz ci wy, se cun do – kom bi nu je
i ter tio – krad nie; bo prze cież cięż ką
co dzien ną ha ró wą nie moż na dojść do
tak wiel kich pie nię dzy. Lu dzie bied -
niej si za zdrosz czą bo gat szym wszyst -
kie go: do mu, sa mo cho du, mar ko wych
ubrań, za gra nicz nych wcza sów i zga -
du ją ilość zer na ich kon cie, bo prze -
cież ze ra two rzą mi lio ny. 

Pie nią dze da ją pe wien kom fort któ -
ry spra wia, że ży cie sta je się prost -
sze, bar dziej ko lo ro we i ła twiej sze.
Dzię ki pie nią dzom moż na po zna wać
świat, roz wi jać swo je pa sje i speł niać
ma rze nia. Od nich na pew no za le ży
po ziom ży cia, nie ko niecz nie po ziom
oso bi ste go szczę ścia. Ale „gdzie bie da
wej dzie drzwia mi…”
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Pra cow ni cy biur po dró ży z lu bo -
ścią przy ta cza ją ane gdo ty 
po wsta łe na sku tek zbyt niej wy -

o braź ni, wy bu ja łej fan ta zji i wy gó ro -
wa nych żą dań pol skich tu ry stów. Od
sie bie do dam, że wszyst kie opi sa ne
po ni żej zda rze nia rze czy wi ście mia ły
miej sce. 
n Pew na tu ryst ka, wy ru sza jąc w po -

dróż do Egip tu, za pom nia ła o za -
bra niu ze so bą pasz por tu. Nie mog -
ła go za tem oka zać w trak cie
od pra wy na lot ni sku i w kon sek -
wen cji nie zo sta ła wpusz czo na na
po kład sa mo lo tu.
Roz go ry czo na i zde ner wo wa na ko -
bie ta już na stęp ne go dnia zło ży ła
re kla ma cję w biu rze or ga ni za to ra
wy cie czki. W uza sad nie niu na pi sa -
ła: „Żą dam zwro tu pie nię dzy za nie -
wy ko rzy sta ną wy cie czkę. Uwa żam,
że wi na le ży po stro nie pra cow ni -
ków Wa sze go biu ra, któ rzy nie po -
in for mo wa li mnie, że Egipt nie na -
le ży do Unii Eu ro pej skiej i dla te go
na lot ni sku wy ma ga ny jest pasz -
port za miast do wo du oso bi ste go”. 

n Kil ku za przy jaź nio nych pa nów, zde -
cy do wa ło się wy je chać na af ry kań -
skie sa fa ri. Po przy jeź dzie na miej -
sce oka za ło się, że pro gram sa fa ri
przy go to wa ny przez or ga ni za to ra
wy ja zdu, za sad ni czo róż nił się od
ich ocze ki wań. Po po wro cie do Pol -
ski, roz ża le ni mi łoś ni cy po lo wań
zło ży li w biu rze tu ry stycz nym re -
kla ma cję, w któ rej za rzu ci li to u ro -
pe ra to ro wi, że „tam na miej scu nie
by ło do stę pu do bro ni i nie mo gli
po lo wać na zwie rzę ta. Poz wo lo no
im tyl ko ro bić zdję cia”. 

n Mał żeń stwo w śred nim wie ku wy -
bra ło się na wa ka cje do Ke nii. Od
sa me go po cząt ku pa ra na le ża ła do
gru py wiecz nie nie za do wo lo nych
tu ry stów, ta kich co to da ją w kość
nie tyl ko or ga ni za to rom wy ja zdu,
ale rów nież współ to wa rzy szom. Po
za koń cze niu wa ka cji, od biu ra po -
dró ży za żą da li re kom pen sa ty za to,
że: „na wy ciecz ce zbyt moc no się
ku rzy ło i nie mo gli ro bić ład nych
zdjęć, po nie waż in ni uczest ni cy wy -
pra wy wcho dzi li im przed obiek -
tyw”. Mie li rów nież pre ten sje, że
przed wy ja zdem nie zo sta li uprze -
dze nie o tym, „iż na miej scu bę dą
dzi kie zwie rzę ta i to w do dat ku nie -
zasz cze pio ne. Po za tym mia ły one
czel ność wy cho dzić z krza ków bez
uprze dze nia”. 

n Pew na mat ka wy sła ła cór kę na za -
gra nicz ne wo ja że. Po po wro cie do
do mu oka za ło się, że dziew czy na
jest w cią ży. Za po bie gli wa mat ka

za żą da ła od or ga ni za to ra wy cie czki
od szko do wa nia za to, że cór ka bę -
dąc na wa ka cjach za szła w cią żę.
W uza sad nie niu na pi sa ła: „ w ba se -
nie, w któ rym pły wa ła cór ka, pły -
wa ły rów nież ma łe plem ni ki i to
właś nie dzię ki nim do szło do za -
płod nie nia”. 

n In na tu ryst ka za żą da ła od to u ro pe -
ra to ra fi nan so wej re kom pen sa ty za
to, że prze zię bi ła się w trak cie po -
dró ży, co by ło przy czy ną jej zmar no -
wa ne go ur lo pu. Twier dzi ła, że
„w trak cie lo tu sa mo lo tem ktoś zo -
sta wił uchy lo ne ok no i mu sia ła sie -
dzieć po nad trzy go dzi ny w prze -
cią gu i ją za wia ło”. 

n Pew ne mał żeń stwo zde cy do wa ło się
na spę dze nie wa ka cji w jed nym
z mod nych za gra nicz nych ku ror tów.
Zgod nie z umo wą za war tą z or ga ni -
za to rem, ich za kwa te ro wa nie obej -
mo wa ło po byt w trzyg wiazd ko wym
ho te lu, ze śnia da nia mi i ob ia do ko la -
cja mi włącz nie. Nie ste ty, po przy lo -
cie, na miej scu oka za ło się, że w mię -
dzy cza sie ho tel przy jął zbyt du żo
in dy wi du al nych go ści i dla pa ry na -
szych tu ry stów nie by ło już miej sca.
Dla te go zo sta li prze nie sie ni do in -
ne go, po ło żo ne go nie o po dal ho te lu.
Po po wro cie z wa ka cji zło ży li skar -
gę na biu ro tu ry stycz ne do wo dząc,
że z po wo du po wyż szej zmia ny mie -
li zmar no wa ne wa ka cje. Ab sur dal -
ność tej sy tu a cji po le ga ła na tym,
że or ga ni za to rzy w ra mach re kom -
pen sa ty prze nie śli mał żeń stwo do
ho te lu, w któ rym rów nież mie li za -
gwa ran to wa ne śnia da nia i ob ia do -
ko la cje, ale aku rat ten ho tel miał
znacz nie wyż szy stan dard, prze kra -
cza ją cy za pis w umo wie. Był to ho -
tel pię ciog wiazd ko wy. 

n Klient biu ra po dró ży – or ga ni zu ją -
ce go po byt w Egip cie, po za koń cze -
niu tur nu su wy pun kto wał słusz ne
we dług nie go za rzu ty i za żą dał od -
szko do wa nia za zmar no wa ne wa ka -
cje. Głów nym po wo dem je go nie za -
do wo le nia by ło ho te lo we je dze nie.
Jak po wszech nie wia do mo, w kra -
jach arab skich je dze nie wie przo wi -
ny jest za ka za ne. Jed nak klient po -
czuł się oszu ka ny, po nie waż ani
ra zu w trak cie je go po by tu w tym
ho te lu nie po da no mu na ob iad
scha bo we go, wie przo wych że be rek
ani go lon ki. 

n In na pa ra po dróż nych, po po wro cie
z ur lo pu wy stą pi ła do biu ra po dró -
ży z re kla ma cją od no szą cą się do
zbyt mo no ton ne go je dze nia w op -
cji all in clu si ve. Opi sa li to w na stę -
pu ją cy spo sób: „Je dze nie w tym ho -

te lu by ło bar dzo mo no ton ne. Pier -
wsze go dnia spró bo wa liś my wszyst -
kich po traw, któ re by ły do stęp ne.
W ko lej nych dniach te po sił ki cią gle
się po wta rza ły”. 

Pol scy tu ry ści czę sto na rze ka ją na
lo kal ną ga stro no mię. Ma ją pre ten sje,
że w Tu ne zji na wi gi lię nie po da no im
sma żo ne go kar pia, na Kre cie grec kiej
sa łat ki ja ką ja da się w Pol sce, a w Chi -
nach ka czki po pe kiń sku ser wo wa nej
w pol skich lo ka lach ga stro no micz -
nych. Za rzu ca ją or ga ni za to rom, że
fryt ki sma ku ją ina czej niż w kra ju,
a pol skie jabł ka są bar dziej so czy ste.
Ofe ro wa ne śnia da nia, na któ re skła -
da ją się mię dzy in ny mi: wę dli ny, se -
ry, jaj ka, dże my, owo ce, wa rzy wa, sa -
łat ki, płat ki, jo gur ty, so ki i pie czy wa
– uwa ża ją za zbyt mo no ton ne. 

We dług pi lo tów i re zy den tów ob słu -
gu ją cych pol skie gru py tu ry stycz ne,
do ka no nu ab sur dal nych skarg na
sta łe we szły za ża le nia i pre ten sje na: 
l wiatr znad At lan ty ku, któ ry wiał

nie w tę stro nę, 
l zbyt du żą ilość lud no ści po cho dze -

nia arab skie go w Egip cie, 
l wy chu dzo ne psy w Gre cji, 
l pa pu gi za kłó ca ją ce wy po czy nek na

Ba li, 
l doj ście na pla żę: w jed ną stro nę z gór -

ki, ale w dru gą nie ste ty pod gór kę, 
l do jazd do Buł ga rii:, dla cze go nie je -

dzie my przez Esto nię? 
l za du żo Chiń czy ków w Pe ki nie, 
l tłok na pla ży, 
l pły wa ją ce w mo rzu ry by, 
l moc no grze ją ce słoń ce, 
l za sło ną wo dę, 
l zbyt wy so kie pal my. 

Tu ry ści za rzu ca ją or ga ni za to rom
wa ka cyj nych wy ja zdów nie kom pe ten -
cję, opie sza łość i dzia ła nia nie zgod ne
z umo wą. Za rzu ca ją biu ra po dró ży la -
wi ną skarg i za ża leń, z któ rych znacz -
na część to ab sur dy nie ma ją ce nic
wspól ne go z rze czy wi sto ścią. Szko da,
że nie któ rzy tu ry ści nie po tra fią zro -
zu mieć, iż za ko lor wo dy w mo rzu,
zbyt go rą ce słoń ce, tłok na ba se nie,
czy za dłu gi lot sa mo lo tem, or ga ni za -
to rzy wy cie czek na praw dę nie po no -
szą od po wie dzial no ści. 

MMaall  wwii  nnaa  KKoo  mmyysszz  
Źró dła: opi nie – tu ry stycz ne.pl, pod ro ze; onet.pl, tra vel -
ma nia cy.pl 
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Prze wod nik grzecz ne go tu ry sty 
Nie któ rzy ro syj scy tu ry ści uwa ża -

ją się za lep szych od in nych, nie po tra -
fią prze pro sić, po wie dzieć dzię ku ję,
nie uśmie cha ją się, nie grze szą do bry mi
ma nie ra mi, za to sza sta ją pie niędz mi na
pra wo i le wo. Naj bar dziej te go ty pu
nie grzecz ne za cho wa nia od czu wa ją
ho te la rze i miesz kań cy To ska nii,
gdzie co ro ku na wa ka cje przy jeż dża
co raz wię cej bo ga tych tu ry stów z Ro -
sji.

Przed sta wi cie le bran ży ho te lar skiej
z to skań skie go wy brze ża po sta no wi -
li wy pun kto wać Ro sja nom bra ki
w wy cho wa niu i na u czyć ich do brych
ma nier. Na zle ce nie ho te la rzy, wło -
ska agen cja re kla mo wa na krę ci ła film
– po rad nik za wie ra ją cy „de ka log do -
brych ma nier”, któ ry na da wa ny jest
w ro syj skiej te le wi zji. Moż na go tak -
że obej rzeć na wie lu spo łecz no ścio -
wych por ta lach. 

A oto nie któ re ogól no do stęp ne ra -
dy dla ro syj skich tu ry stów: „Po dzię ko -
wać, uśmiech nąć się i nie za ma wiać
cap puc ci no po obie dzie. Je że li je ste -
ście za do wo le ni z po sił ku i ob słu gi,
okaż cie to dzię ku jąc i mó wiąc o tym,
a nie tyl ko rzu ca jąc so wi ty na pi wek.
Słu chaj cie su ge stii kel ne rów, ja kie
wi no za mó wić do kon kret ne go da nia,
bo nie wie cie na przy kład, że cięż kie
czer wo ne wi no nie pa su je do go to wa -
nej ry by”. 

Sar dy nia ra tun kiem przed de pre sją 

Wło scy i an giel scy na u kow cy przez
kil ka lat ob ser wo wa li lu dzi za miesz -
ku ją cych róż ne re gio ny Eu ro py, aby
wy brać miej sce, któ re naj le piej chro -
ni lu dzi przed de pre sją. Wy gra ła Sar -
dy nia. 

Ta wło ska wy spa już od daw na
ucho dzi ła za ko leb kę dłu go wiecz no -
ści. Miesz ka tam sto sun ko wo du ża
licz ba stu lat ków, któ rzy od lat wzbu -
dza ją ogrom ne za in te re so wa nie na u -
kow ców szu ka ją cych przy czyn ich
zna ko mi tej kon dy cji fi zycz nej i dłu -
go wiecz no ści. Po wszech nie uwa ża się,
że zdro wi i za do wo le ni z ży cia Sar -
dyń czy cy nie cier pią na de pre sję, po -
nie waż ma ją czę sty kon takt z na tu rą
i od ży wia ją się we dług zdro wej śró -
dziem no mor skiej die ty. Naj no wsze
ba da nia do wio dły tak że, że miesz kań -
cy wy spy mo gą po chwa lić się zde cy -
do wa nie lep szym sta nem psy chicz -
nym niż ich ró wieś ni cy z in nych
te re nów Eu ro py. Dla cze go? Sar dyń -
czy cy czę ściej niż in ni miesz kań cy Eu -
ro py uczest ni czą w ży ciu ro dzin nym,
ma ją wie lu przy ja ciół, są sza no wa ni

przez młod sze po ko le nia i ma ją swo -
je miej sce wśród lo kal nej spo łecz no -
ści. To wszyst ko po wo du je, że cho ro -
ba zwa na de pre sją na Sar dy nię nie
do cie ra. 

Naj star sze spod nie świa ta

W trak cie prac wy ko pa li sko wych
w pół noc no-za chod nich Chi nach, ar -
che o lo dzy od kry li dwie pa ry spod ni
li czą ce 3 300 lat, któ re uzna ne zo sta -
ły za naj star sze spod nie na świe cie.
Zna le zio no je w gro bach Yan ghai, na
pu sty ni oko ło 30 ki lo me trów na
wschód od Tur fa nu. Frag men ty spod -
ni, uszy tych z trzech od ręb nych ka -
wał ków ma te ria łów, da to wa ne są na
XIII – X wiek przed na szą erą. Ma ją
pro ste no gaw ki oraz du żą sze ro kość
i wzmoc nie nia w kro ku co su ge ru je,
że słu ży ły do ja zdy kon nej. 

Wie ko wy Ka czor Do nald

Naj słyn niej szy ka czor świa ta, stwo -
rzo ny przez Wal ta Dis ne ya, skoń czył
80 lat. Na ki no wym ekra nie za de biu to -
wał w 1934 ro ku w fil mie za ty tu ło wa -
nym „Mą dra kur ka”. Od tam te go cza -
su wy stą pił w prze szło dwu stu fil mach,
co uczy ni ło go nie kwe stio no wa ną
gwia zdą dis ne jow skich pro duk cji. 

Je go imię no si jed na z aste ro id. Do -
stą pił rów nież za szczy tu po sia da nia
swo jej gwia zdy na hol ly wo odz kiej Alei
Gwiazd w Los An ge les. Po stać Ka czo -
ra jest roz poz na wal na przez 83 pro -
cent dzie ci na ca łym świe cie. Tyl ko
w ubieg łym ro ku sprze da no 80 mi lio -
nów ksią że czek i ko mik sów z przy go -
da mi Do nal da.

Czło wiek go ryl

W ogro dzie zo o lo gicz nym na Te ne -
ry fie, spo rych roz mia rów go ryl wy -
do stał się z klat ki i wszedł po mię dzy
zwie dza ją cych. Lu dzi ogar nę ła pani -
ka. Za czę li ucie kać w po pło chu, chcąc
jak naj szyb ciej opu ścić te ren ogro du.
Sy tu a cja wy glą da ła na ty le groź nie,
że we te ry narz zde cy do wał się strze -
lić do mał py lot ką ze środ kiem usy -
pia ją cym. W sy tu a cjach alar mo wych
ta ka in ter wen cja jest prze wi dzia na
od po wied ni mi prze pi sa mi, ale w tym
przy pad ku oka za ło się, że go ryl nie
był praw dzi wą mał pą, ale prze bra nym
czło wie kiem. 

Ca łe nie po ro zu mie nie wzię ło się
stąd, że pra cow nik ZOO w ko stiu mie
go ry la uczest ni czył w spe cjal nych
ćwi cze niach. Nie ste ty, we te ry narz
pra cu ją cy w tym ogro dzie za led wie

od dwóch mie się cy, nic o tym nie wie -
dział. 

Na szczę ście ca ła hi sto ria za koń czy -
ła się hap py en dem. Przed sta wi ciel
ho mo sa piens zo stał szyb ko prze wie -
zio ny do szpi ta la, a le ka rzom uda ło
się usta bi li zo wać je go stan. 

Ko niec z plom bą w zę bie? 

Na u kow cy z Uni wersytetu Har var -
da ogło si li, że sztucz ne wy peł nia nie
dziur w zę bach w nie da le kiej przy -
szło ści mo że odejść do prze szło ści. 

Po kil ku let nich ba da niach le ka rze
od kry li, że im puls la se ra mo że zre ge -
ne ro wać zę bi nę, co w kon sek wen cji
do pro wa dzi do re ge ne ra cji ko mó rek
zę bo wych. Oka zu je się, że wy star czy
je den im puls la se ra, że by w cią gu
dwu na stu ty god ni po ja wi ła się war -
stwa no wej tkan ki. 

Przy pusz cze nia, że la se ry o nie wiel -
kiej mo cy mo gą wspo ma gać re ge ne -
ro wa nie tka nek mięk kich, krą ży ły po
na u ko wym świe cie już od wie lu lat.
Tym ra zem, na szczę ście dla wszyst -
kich pa cjen tów ga bi ne tów sto ma to lo -
gicz nych, na u kow cy uzy ska li na u ko we
po twier dze nie efek tów swo ich ba dań. 

Ja zda bez pra wa ja zdy 

Pod czas ru ty no wej kon tro li dro go -
wej, wło scy po li cjan ci za trzy ma li 78-
let nią miesz kan kę Po zzal lo na Sy cy lii.
Kie dy po pro si li ją o oka za nie pra wa
ja zdy ko bie ta wy jaś ni ła, że nie ma go
przy so bie. Nie po sia da ła rów nież do -
wo du re je stra cyj ne go sa mo cho du. Do -
cie kli wi fun kcjo na riu sze po sta no wi li
spraw dzić w po li cyj nym re je strze, czy
z ja kichś po wo dów star sza pani w nim
nie fi gu ru je. Wte dy wy szło na jaw, że
miesz kan ka Po zzal lo ni gdy nie po sia -
da ła pra wa ja zdy. Przez pół wie ku po -
ru sza ła się sa mo cho dem zgod nie
z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi, nie po -
peł nia jąc żad ne go wy kro cze nia i nie
ła miąc prze pi sów dro go wych.
W związ ku z bez ko li zyj ną ja zdą nie
by ła za re je stro wa na w po li cyj nej ba -
zie ja ko kie row ca jeż dżą cy nie zgod -
nie z obo wią zu ją cym pra wem. 

Po li cjan ci, nie zwa ża jąc na proś by
star szej pani, skie ro wa li spra wę do
są du, któ ry nie spo dzie wa nie wziął
pod uwa gę oko licz no ści ła go dzą ce
w po sta ci wie lo let niej bez ko li zyj nej
ja zdy. Przed sta wi cie le wy mia ru spra -
wie dli wo ści za de cy do wa li jed nak, że
ko bie ta po nie sie kon sek wen cje pro -
wa dze nia sa mo cho du bez wy ma ga -
nych upraw nień. 

OOpprraa  ccoo  wwaa  łłaa::  KKaa  rroo  llii  nnaa  TToomm  cczzaakk  
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Za wsze moż na wy kre o wać, za tu -
szo wać, przy sło nić, zma ni pu lo -
wać. Weź my na ten przy kład ta -

kie zdję cia. Wy star czy włą czyć
szcze gó ło wą ko rek tę por tre tu, syl -
wet ki i moż na słać fo ty na Pu del ka.
Ko bie ty to też mi strzy nie pre cy zyj -
nych czyn no ści. Na wet w au to bu sie
po tra fią przez ca łą dro gę sie dzieć i się
ma lo wać. Wcho dzi do au to bu su Pani
Ka sia, a wy cho dzi Ja sia... Ot! To do -
pie ro sztu ką ro bie nia ma ki ja żu się
na zy wa! 

Był już Pan Ma rek, Gie nek, Pani
Kry sia, Ba sień ka z sio strą, ca łe ro dzi -
ny. By li z na mi star si i młod si, zna ni
i mniej zna ni, któ rzy – rzecz oczy wi -
sta, po de biu cie w fe lie to nach i tak
„stars” się sta li. Ba! Na wet ko lę dy już
wspól nie śpie wa liś my. 

Właś nie tak – spo koj nie, płyn nie
wo ja żu je my już rok z bo ha te ra mi mo -
ich wy cie czek. Na gle ciup! Bez pu ka -
nia łup! Wta ra ba ni li się ja cyś chłop cy
z wa li za mi, pra wie na czar no wszy -
scy ubra ni. Z hu kiem, w bla sku fle -
szy, sru uu szyb ciut ko po na sze ba ga -
że! Prze szu ka li, opo rów nie
sta wia liś my, to po wy wra ca li, ba ła ga -
nu nam na ro bi li i nic nie za rek wi ro -

wa li. Oj my bied ni, nie szczę śli wi, bo
nie win ni – braw nam nie bę dą bi li. 

Na mo to ry chłop cy po wsia da li, od -
je chać ze chcie li. To ja co?! Na tych -
miast spra wy w swo je rę ce, cyk!
I mó wię, i krzy czę – wszyst ko by ło,
na praw dę – wszyst ko już na mo ich
fe lie to no wych taś mach ujaw ni łem!
Jak na ta cy! Przy zna ję i praw dę
Wam wy zna ję – nie na gi na łem, nie
ma ni pu lo wa łem, nie tu szo wa łem, po
pro stu nie grze szy łem, tyl ko spi sy -
wa łem wy po wie dzi, za cho wa nia, gło -
sy, co się da ło, wsio na pa pier prze -
le wa łem, do wo dy po sia dam, ujaw nię,
bez bi cia! Chło pa ki na tych mo to -
rach, co ni gdy nie pła czą, bo nie
przy stoi fun kcjo na riu szom, w od po -
wie dzi mi rzu ca ją: panie Ada mie!
Dla te go na afe rę fe lie to no wą so bie
Pan nie za słu żył! 

Oh! Jak do brze! Jak przy jem nie ko -
ły sać się wśród bez piecz nych fal – tyl -
ko to po czu cie nie do sy tu, że in nych
na gra nia, w do dat ku ano ni mo we, bar -
dziej im się spo do ba ły... A ja? Przez
rok ma te ria ły i ha ki po dróż ni cze zbie -
ra łem. 

Gdzie ta sze ro ko ro zu mia na spra -
wie dli wość? 

Na ca łe na sze szczę ście, zna laz ła się
ekipa, która potrafi przeciwstawić się,
języki ukrócić, z piór ob rać, za dbać
o sta bil ność pol skie go na sze go au to -
bu su, pę dzą ce go na zie lo ne wy spy. O!
Dzię ki za to Naj wyż szym, ukło ny po
pas!

Szu kaj cie a znaj dzie cie! 
Kry ty cy py ta ją – i co ma ke up ma

z tym wspól ne go, dro gi panie? A to, że
do bry ma ki jaż sztu ką jest, i tak sa mo
sztu ką jest na pi sać na bia ło-czer wo -
nym au to bu sie K A S I A i po wie dzieć
wszyst kim pa sa że rom, że jest na pi sa -
ne – J A S I A. 

Ja– nie go dzi wy na grań, sła by, zbyt
uczci wy fe lie to ni sta ma ły, dzię ku ję
Czy tel ni kom za wspól nie spę dzo ne po -
dró że! Na ko lej ne za bio rę Was już we
wrześ niu! 

AAddaamm  SSnnaarr  sskkii,,  
www.adam snar ski.cba.pl 
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Przy szła ba ba na przy sta nek au -
to bu so wy. Ktoś prze jeż dża ją cy
obok, naj pew niej nie za u wa żył -

by prze rdze wia łej tab li czki z na pi sem
PKS, przy bi tej gwoź dziem do drze wa,
ani so lid nej, dłu giej ław ki za roś nię tej
chwa sta mi. 

Ba ba po sta wi ła ko biał kę na ław ce
i usia dła. – Ki dia beł? To nikt do gmi -
ny nie je dzie? Ale nic. Po du mam so bie. 

Zza za krę tu za czę ły do bie gać re gu -
lar nie po wta rza ją ce się zgrzyt nię cia
i stu ka nie, na tle sze lesz cze nia pia sku.
Ktoś nad jeż dżał zde ze lo wa nym ro we -
rem, aby po ło żyć go w ro wie i po po -
wro cie z gmi ny, wró cić nim do do mu. 

– Po chwa lo ny. – Ano, niech bę dzie
– od po wie dzia ła ba ba są siad ce. Ko bie -
ta roz sia dła się, po pra wi ła chu stę
i cięż ko west chnę ła. Ba ba splot ła pal -
ce obu dło ni i opar ła na brzu chu. 

Ta ką ci szę, moż na spot kać tyl ko
z da la od wszel kiej ludz kiej ak tyw no -
ści. Tu taj, na wznie sie niu po śród pól,
ci sza mia ła wy miar szcze gól ny. Nie
by ło na wet da le kie go szu mu, któ ry
do bie ga nie wia do mo skąd, da jąc tyl -
ko złu dze nie ci szy. To by ła głę bo ka ci -
sza. 

Po kil ku mi nu tach, od stro ny wsi
po ja wił się ci chy dźwięk i za czął na ra -
stać. Je go apo ge um przy wo ła ło u ba -
by sko ja rze nie z nur ku ją cym sa mo lo -
tem. Od ru cho wo pod nio sła rę ce, jak
gdy by coś mia ło spaść jej na gło wę.
Brzę cze nie za czę ło cich nąć i pszczo ła
po le cia ła w swo ją stro nę. – Diab li na -
da li – mruk nę ła i za ło ży ła rę ce na wy -
so ko ści ser ca. 

– Jesz cze cię ku mo to mę czy? – Ano
mę czy. – Tak to jest – pró bo wa ła pod -
trzy mać roz mo wę są siad ka. – Ty le lat
mi nę ło i jesz cze człek się boi. 

Ba ba nie od po wie dzia ła. Po pew nym
cza sie, od stro ny wsi za czął na ra stać
sze lest pia sku pod ko ła mi ko lej ne go
ro we ru. Li sto nosz ski nął gło wą, ko -
bie ty też kiw nę ły gło wa mi w nie mym
po zdro wie niu. Wie dzia ły, że te raz już
nie dłu go po wi nien nad je chać au to bus. 

– No i co tam u wos? – za gad nę ła są -
siad ka. – Aa, wszyst ko wi cie, to po co
py ta cie? – Ano, bo ku ma po my śli, że
ob ra żo na je stem, al bo co. Jak się kto
nie odzy wa, to na to wy cho dzi, że ob ra -
żo ny jest, al bo co. A wy mo cie do mnie
ja ki żal? – E tam. Na go da ła żeś się i nic
nie rze kła. To po kie go mleć po wie trze?
–Lu dzie go da ją, na to gę by ma ją, to jo
też chcia ła po go dać. – A ci sza to wom
nie pa su je? – za py ta ła ba ba. 

– Jak jest ci cho, to jo mom stra cha.
– A cze muż to? – A bo jo wim? Ku ry
gda czą, ka czki kwa czą… wszyst ko co
ży we, po swo je mu go do. A człek prze -
cie też ży wy. 

Ba ba west chnę ła i my śli. – Ona nie
da mi spo ko ju. Sa ma jest jak ta ku ra,
co ca ły dzień gda cze, a jak nie gda cze,
to zna czy, że śpi. Ale chy ba się odez -
wę. – A o czym to byś chcia ła po go -
dać? – spy ta ła głoś no. – A bo jo wim,
mo że o lu dzi skach, al bo co? 

– Ku mo ko cha na. Każ dy mo swo je.
Ktoś uśmie cha się, że ni by wszyst ko
w po rząd ku, a po tem zę bi ska ści ska
i my śli, że mosz le piej niż ona, al bo
on, jak chłop. Bo to też człek, ty le że
się szyb ciej zmę czy. 

– To je ra cja – są siad ka na to. – Te
chło py to te ra sła biz ny ta kie, bez ba -
by ani rusz. Kie dyś, jak chłop co rzekł,
to na wet ptac two prze sta wa ło rej wach
czy nić. A te ra? O wszyst ko ba by się
py ta. 

– No i co, wy star czy? – wtrą ci ła ba -
ba. – Że ni by co? – Chcia ła żeś po go -
dać, to i po ga da lim. Te ra to ja by
chcia ła tro chę po du mać, a do te go ci -
sza jest po trzeb na. 

– A co wy ku mo. Ci sza to je strasz -
na, jak nic się nie dzie je. Jak coś się
dzie je, to mu si być sły chać. A jak nic
nie sły chać, to nic się nie dzie je. Ba ba
na to – Po czci wa ko bie ci na z cie bie,
ale jak jo so bie du mom, to prze cie coś
się dzie je, cho cia ha ła su ni mo. – Go -
da cie by le co, al bo co. Jak coś się dzie -
je, kie dy ani wi du ani sły chu? – To wy
ro zu mu ni mo cie? – ob ru szy ła się ba -
ba. – Jak to nie? Ro zum to jo mom, bo
wim, kie dy co trza zro bić i jesz cze róż -
ne rze czy wim. 

Ba ba west chnę ła i my śli: – Mój Bu -
rek też wie, kie dy mi chę do sta je. A ona
to mie rzić mnie za czy na. Tę piz na, że
gło wa ma ła. A głoś no mó wi: – Ale jak
już wszyst ko zro bisz co trza, to róż ne
my śli ko ła czą się po gło wie. – A pew -
nie. Wte dy my ślę, co mom ju tro zro bić.
– Ale jak już jest ju tro, to co? 

– A po co mom my śleć ju tro, co bę -
dzie ju tro? Przy jdzie ju tro, to się po -
my śli. 

Ba ba spoj rza ła na są siad kę uważ niej.
– A jak ro bisz we ki na zi mę, to prze cie
my ślisz da lej niż ju tro. – Za śby tam.
Wszy scy ro bią we ki, to jo tyż. Ale że by
my śleć? Koń mo du ży łeb, niech my śli.
Ba ba west chnę ła bez rad nie. 

Nad jeż dżał au to bus. Są siad ka wsta -
ła z ław ki i oglą da się za ba bą, któ ra
nie ru sza się z miej sca. – Prze cie je -
dzie my – krzyk nę ła. – No to jedź cie
– od krzyk nę ła ba ba. Drzwi zam knę ły
się z sy kiem i au to bus od je chał. 

Ba ba west chnę ła z ul gą. Po kil ku -
na stu mi nu tach usły sza ła nad jeż dża -
ją cy ro wer. – Ki dia beł, za mru cza ła
pod no sem. Zza za krę tu wy ło nił się
na u czy ciel z są sied niej wsi. – Dzień
do bry pani. – Aa, wi tam pa na pro fe -
so rza. Ale au to bus to już od je chał. – To
nic. Cza sem tu przy jeż dżam, że by po -
my śleć w sa mot no ści. A tu jest ta ka
wspa nia ła ci sza. – Jo też lu bię ci szę, ale
by ła tu ta ko jed na, co ci szy nie lu bi.
Za ra so bie pój dę, ale mom tyl ko jed no
py ta nie. – Chęt nie od po wiem, je śli bę -
dę po tra fił. – No to, czy jak człek so bie
my śli o czymś, to wte dy coś się dzie -
je, czy nic się nie dzie je? 

Na u czy ciel spoj rzał na ba bę. – Mu szę
się chwi lę za sta no wić. – Skąd u niej
ta kie py ta nie. Je śli od po wiem, że pod -
czas my śle nia, nie ma żad ne go od dzia -
ły wa nia na ma te rię – mo że tyl ko po za
pro ce sa mi elek tro-che micz ny mi w mó -
zgu, to te go nie zro zu mie. Z dru giej
stro ny, dzia ła wy o braź nia, któ ra pro -
du ku je obiek ty i zda rze nia a da na oso -
ba wi dzi je swo im we wnętrz nym wzro -
kiem. Nor mal nie, ob raz z oka do cie ra
do mó zgu i jest tam prze twa rza ny.
Pod czas wy o bra ża nia so bie, ob ra zy po -
ja wia ją się w mó zgu bez po śred nic twa
oka. Każ dy czło wiek wy o bra ża so bie
ca łe sek wen cje zda rzeń. Z te go wnio -
sek, że coś się dzie je. Ale jak ja jej mam
to wy tłu ma czyć? 

- Al bo niech pon nic nie mó wi. Jo
tak spy ta ła, bo by ła tu ta ka jed na, co
głu pio go da ła. Wi dzi mi się, że te raz
to jo je stem głu pia. Bo są spra wy, któ -
re człek wie, al bo nie wie i ło pa tą mu
te go nie wrzu cisz. To wszyst ko przez
nią, bo jo chcia ła tyl ko so bie po du -
mać, a ona wszyst ko po psu ła. Ale
prze cie, jak po my ślę, że mam coś zro -
bić i to zro bię, to my śle nie rzą dzi i po -
tem coś się dzie je. Aa… pro sta ko bie -
ci na ze mnie. Nie bę dę po nu ci szy
psuć. Bo za wsze je kto in ny, kto od
człe ka wie wię cej i jest ktoś, kto wie
mniej. Tak już jest. Jak przy jdę tu kie -
dy, to so bie po du mam, dla cze go lu -
dzi ska są ta kie róż ne. Tak… nie ma,
jak to ci sza. – To jo już pój dę, bo trze -
ba stwo rom jeść dać. – Do wi dze nia
pani. Ale chwi le czkę; ja te raz te go nie
wy tłu ma czę, ale uwa żam, że jak czło -
wiek my śli, to coś się dzie je. – To do -
brze panie pro fe so rzu. Zna czy się, że
nie sie dzę tu po próż ni cy. Nie ma, jak
to ci sza… 

MMii  cchhaałł  NNoo  wwaacc  kkii  

Słowo o byle czym
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OFERTY PRACY

belgijska agencja pośrednictwa pracy pilnie poszukuje kandydatów 
na następujące stanowiska : 

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

TAPICER MEBLOWY

Opis stanowiska pracy:
- Naprawa tapicerki lub całkowita jej
wymiana

- Znajomość języka angielskiego 
- Wykończenie wyrobów tapicerskich
- Krojenie i szycie tkanin oraz
naciąganie tkanin na elementy
tapicerowane

- Wykańczanie tapicerki pasmanterią,
pikowaniem, dekoracyjnymi
gwoździami tapicerskimi itp.

- Przygotowywanie skóry oraz pokrywanie
nią części tapicerowanych przez
przyszycie, przybicie i wykończenie
dekoracyjne

- Wykonywanie napraw i renowacji mebli
tapicerowanych

STOLARZ / DEKARZ

Opis stanowiska:
Stolarka ogólna: dachy, tarasy, altanki,
parkiet, sufity, drzwi itd. Będziesz
odpowiedzialny za produkcję oraz
montaż konstrukcji drewnianych.

Wymagania:
- Kilkuletnie doświadczenie na
podobnym stanowisku

- Precyzyjność i dokładność
- Zwinność i szybkość w wykonywaniu
zadań

- Podstawowa znajomość języka
niderlandzkiego

PROGRAMISTA TOKAREK CNC.

Zadania i wymagania:
- Obsługa tokarki CNC 
- Programowanie Tokarki CNC ze
sterownikami FANUC

- Pracujesz na podstawie planów
technicznych. 

- Produkujesz m.in. części aluminiowe
60cm x 60 cm.

- Praca 7.30-16.00, gotowość do
ewentualnych nadgodzin. 

SZUKAMY RÓWNIEŻ OSÓB
Z PODSTAWOWĄ ZNAJAMOŚCIĄ
JĘZYKA NIDERLANDZKIEGO 
NA NASTĘPUJĄCE
STANOWISKA:

- Mechanik maszyn przemysłowych
- Stolarz CNC do produkcji seryjnej
Oferujemy bardzo dobre warunki pracy
z możliwością stałego kontraktu.

DOŚWIADCZONY PROJECT
ENGINEER

Jako Project Engineer stanowisz część
zespołu składającego się z kilku
inżynierów (grupy Centralnego Wydziału
Projektu). Dział ten prowadzi inwestycje
na terenie Belgii i innych krajów
europejskich w zakresie projektów
budowlanych, poprawy i ochrony
środowiska. Jako Project Engineer
będziesz prowadzić zespół inżynierów
i projektantów do budowy instalacji

chemicznych, jak również dla innych
typów projektów. Praca projektu
obejmuje koncept, kosztorys,
szczegółowy projekt instalacji, fazę
konstrukcyjną oraz wykonanie projektu.
Możliwość różnorodnych projektów.
Istnieje możliwość rozwoju zawodowego
i innych funkcji kierowniczych.

Wymagania:
- Bardzo dobra znajomość języka
rosyjskiego. Inwestycje będą
dokonywane na Ukrainie. 

- Wyksztalcenie jak również
doświadczenie inżynieryjne: Project
Engineer, Mechanical Engineering,
Industrial Engineering (Electro-
Mechanics, Elektronika) z kilkuletnim
doświadczeniem w realizacji projektów,
w tym dla przemysłu chemicznego. 

- Wymagany jest dyplom z zakresu
bezpieczeństwa lub motywacja do
osiągnięcia go w krótkim czasie

- Umiejętność pracy w zespole, poczucie
organizacji oraz pragnienie zdobycia
nowych umiejętności 

- Pragmatyczne podejście 
- Doskonałe umiejętności
komunikacyjne, znajomość języka
rosyjskiego jest koniecznością,
angielski lub francuski jest pożądany. 

- Silne zdolności przywódcze 
- Projekty mogą mieć miejsce w Europie,
w tym na Ukrainie, w Turcji i części
Afryki
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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 
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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. 0475/831435
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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