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od redakcji 

Wrzesień jest miesiącem szczególnym. Dla młodszego pokolenia, oznacza przede wszystkim
początek roku szkolnego. Ale ciągle są wśród nas ludzie, którym wrzesień kojarzy się z wybuchem
II wojny światowej. Dla nich słowo patriotyzm ma wymiar oczywisty i jednoznaczny. 

W obecnych czasach, gdyby spytać młodego człowieka kto dzisiaj jest, lub jak być dziś patriotą,
pewnie musiałby się głęboko zastanowić. 

Bowiem wiele wzorców i zachowań obecnych na kartach historii, nie daje możliwości ich wiernego
naśladowania we współczesności. Teraz jesteśmy świadkami i uczestnikami jednoczenia się
Europy... Jak więc być patriotą dziś? Zapraszamy do lektury artykułu.

W tym wydaniu są również ważne informacje o systemie oświaty we Flandrii, ciekawych miejscach
wartych odwiedzenia, nieodłączne kalendarium imprez i inne artykuły. 

Mamy nadzieję, że lato spełniło wszystkie Państwa oczekiwania i pomogło doładować akumulatory
energii na nadchodzący jesienny okres. Mimo chłodu i szarości, musi nam wystarczyć optymizmu
i sił aż do kolejnych wakacji. Życzymy więc samych pogodnych dni, jeśli nie za oknem, to w naszych
domach. 

RReeddaakkccjjaa

JJEESSIIEEŃŃ  
Złota polska jesień jest niezaprzeczalnie piękna, bo jest polska. Jesień belgijska oferuje nam

podobne odcienie złota i całą gamę kolorów, przywołuje wiele różnych skojarzeń, ale to jesień
belgijska... Spacerując po parku, patrząc na liście opadające z drzew, nieraz wspominamy kasztan
rosnący blisko domu, czy niezapomnianą czerwień i złoto polskiej jesieni.

Nie będę uderzać w nutki patriotycznej nostalgii. Wymiar naszej emigracji jest inny, niż to
kiedyś bywało. Są wśród nas tacy, którzy być może sami doświadczyli gdzieś daleko sytuacji,
w których widok krakowskiej czapeczki z piórkiem powodował stany emocjonalne możliwe do
wyleczenia tylko za pośrednictwem barmana. Szanuję to i rozumiem, gdyż sam doświadczyłem
takich przeżyć. Wszystkie emocje mają wiele różnych odcieni i uwarunkowań, jednak w dzisiejszej
Europie wystarczy tylko zamknąć drzwi, wziąć paszport i za kilka, czy kilkanaście godzin być
w Polsce. Nie grożą nam więc chroniczne stany nostalgii. 

Wbrew pozorom nie odbiegliśmy daleko od tematu, gdyż jesień, jak żadna inna pora roku zachęca
do zadumy, wspomnień i refleksji nad upływem czasu. 

„Liście, które jesienią spadają z drzew, chciałoby się wskazać jako przykład przemijania” – napisał
Peter Rosegger.

Jeśli czytający te słowa reprezentuje wiek zbliżony do jesieni swojego życia, łatwiej da się
zaprowadzić do krainy zadumy. Młodsi, muszą pogodzić się z faktem, iż czas dla nas wszystkich
niezmiennie idzie tylko do przodu. Nikomu nie odbieram jednak prawa do jego własnych odczuć
zwłaszcza, że jesienią jesteśmy szczególnie podatni na zmiany nastrojów. Jest to spowodowane
silną zależnością człowieka od rytmu przyrody. Często jesienią jest nam smutniej, czujemy się
bardziej rozdrażnieni i z niepokojem czekamy na zbliżające się chłody i deszcze. Brakuje nam
ciepłych promyków słońca i długich, letnich wieczorów. 

Jesień życia, to temat szczególny, nawet swego rodzaju tabu. Zwykle gdy starzejemy się,
koniecznie staramy się ukryć pierwsze odznaki tego procesu. W naszej kulturze nie ma takiego
szacunku dla ludzi starszych, jak w wielu innych, gdzie młodsi chętnie słuchają rad tych bardziej
doświadczonych życiowo. W niektórych społeczeństwach właśnie Rada Starszych ma decydujący
głos. Tak już jest, że młody człowiek chętniej uczy się na własnych błędach niż na cudzych. Lecz
może wcześniej należy zadbać o to, aby późniejszy okres swojego życia przeżyć spokojnie, godnie
i w choćby minimalnym komforcie. To idealny stan rzeczy, lecz w życiu bywa różnie. 

A miało być o jesieni...
Michał Nowacki
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ZZAAPPRRAASSZZAA  DDZZIIEECCII,,  
MMŁŁOODDZZIIEEŻŻ  II  DDOORROOSSŁŁYYCCHH  

NNAA  ZZAAJJĘĘCCIIAA::

4 zajęcia z baletu klasycznego
4 hip-hop, funky jazz, clip dance
4 taniec nowoczesny
4 wolna grafika (piórko,

ołówek, flamastry, tusz,
druk, akwarela)

4 rysowanie komiksów
4 studio wokalne
4 teatr dla najmłodszych
4 zumba fitness
4 aerobik
4 zajęcia sportowe
4 zabawa z angielskim 
4 nauka hiszpańskiego
4 niderlandzki dla dzieci  

Zapisy do 15 września, 
zajęcia rozpoczynamy 

od października.

Więcej informacji:

tteell..::  00448899  882233--880033,,    
00448855  662288--449988,,  00448888  441166--448811,,

ee--mmaaiill::  iinnffoo@@cchhiillddrreennooffeeuurrooppee..bbee
wwwwww..cchhiillddrreennooffeeuurrooppee..bbee



Bar dzo istot ną po sta wą
wpły wa ją cą na fun kcjo no -
wa nie wspól not na ro do -

wych jest pa trio tyzm, któ re go ro -
zu mie nie ma obec nie kon tekst
znacz nie szer szy niż je go pier -
wot na wy kład nia.
Je steś my Po la ka mi, od ma ja 2004
ro ku na le ży my do Unii Eu ro pej -
skiej. Tak więc mo że my na zwać
się Eu ro pej czy ka mi, człon ka mi
Unii. Wła ści wie, to każ dy znas ma
pod wój ne „oby wa tel stwo” – rzecz
nie sły cha na, a jed nak – je steś my
nie tyl ko oby wa te la mi Pol ski, lecz
rów nież, peł no praw ny mi oby wa -
te la mi zmie nia ją cej się Eu ro py.
Bez wzglę du na wiek czy płeć, je -
steś my nie ja ko zmu sze ni do peł -
nie nia obyd wu tych jak że waż nych
ról. Nie są ła twe, wy ma ga ją od nas
nie zwy kłe go po świę ce nia. 
Wzo ro wy oby wa tel po wi nien być
prze de wszyst kim pa trio tą. Tu
jed nak po ja wia się py ta nie – co
to jest wła ści wie pa trio tyzm? 
We dług En cy klo pe dii Po wszech -
nej PWN pa trio tyzm, to „po sta -
wa spo łecz no-po li tycz na opar ta
na za sa dach mi ło ści i przy wią za -
nia do oj czyz ny, jed no ści i so li -
dar no ści z włas nym na ro dem”.
Nie trud no jest wska zać przy kła -
dy praw dzi we go pa trio tyz mu
wra ca jąc wspom nie nia mi do daw -
nych cza sów wo jen i po wstań. Czy
moż na jed nak mó wić o pa trio tyz -
mie w dzi siej szych cza sach? Czym
jest i jak de fi nio wać pa trio tyzm
współ cześ nie?
Dzi siaj nie mo że my de fi nio wać
swe go pa trio tyz mu przez pryz mat
świa dec twa da wa ne go w ob li czu
za gro że nia Oj czyz ny, czy ży cia
współ ro da ków. Whi sto rii Rze czy -
pos po li tej zry wy pa trio tycz ne ode -
gra ły ogrom ną ro lę w wie lu woj -
nach, jak i pod czas za bo rów.
Wte dy o lu dziach moż na by ło mó -
wić, że są praw dzi wy mi pa trio ta -
mi, z krwi i koś ci. Od da wa li swo -
je ży cie bro niąc wol nej Pol ski. 
Wszyst kie in ne spra wy scho dzi -
ły na dru gi plan, naj waż niej sza
by ła wal ka w myśl idei o so li dar -
nej i nie po dleg łej Oj czyź nie. Burz -
li we dzie je na sze go na ro du, gdzie
śmierć w wal ce z wro giem i bez -
gra nicz ne po świę ce nie dla kra ju
by ły głów ny mi wy róż ni ka mi pa -
trio tyz mu, są dziś – na szczę ście
– do świad cze nia mi hi sto rycz ny -
mi, sza no wa nym ele men tem pol -
skiej toż sa mo ści na ro do wej.
Współ czes ny pa trio tyzm, to nie
tyl ko kwe stia na sze go ję zy ka, tra -

dy cji kul tu ro wych oraz do świad -
czeń hi sto rycz nych. Wszyst ko to
wpły wa na po czu cie toż sa mo ści
na ro do wej, lecz świa do my pa trio -
tyzm wy ra ża się też po przez afir -
ma cję sym bo li na ro do wych, któ -
re są ozna ka mi od ręb no ści
na ro du, a za ra zem przy na leż no -
ści do nie go. Z te go też po wo du
bar wy na ro do we, go dło czy hymn
są ota cza ne szcze gól nym sza cun -
kiem i po wa ża niem. 
Współ cześ nie, mia rą pa trio tyz mu
win ny być dzia ła nia na rzecz
wspól ne go do bra, dba nie o kon -
dy cję mo ral ną na ro du, czy po ło -
że nie na ci sku na uczci wość oby -
wa tel ską, po czy na jąc od
jed no stek, a na in sty tu cjach ży -
cia gos po dar cze go, kul tu ral ne -
go, spo łecz ne go i po li tycz ne go
koń cząc. 
Wy znacz ni kiem pol skie go pa trio -
tyz mu po win na być rów nież od -
wa ga cy wil na, sza cu nek wo bec
pra wa czy zwy kła pra co wi tość.
Po sta wy te słu żą nie tyl ko utrzy -
ma niu ła du de mo kra tycz ne go czy
wzro sto wi za moż no ści oby wa te -
li i pań stwa, ale tak że ge ne ru ją
etos ży cia spo łecz ne go, tak waż -
ny dla fun kcjo no wa nia no wo czes -
ne go na ro du. War to zwró cić rów -
nież uwa gę, iż pa trio tyzm to tak że
pęd ku wie dzy i dba łość o edu ka -
cję na ro du.
Wresz cie god ne za cho wa nie na te -
re nie in nych państw, za prze cza ją -
ce cza sa mi ne ga tyw nym ste re o ty -
pom oPo la kach, a tak że sza cu nek
dla lu dzi in nych tra dy cji kul tu ro -
wych czy po li tycz nych, to tak że
prze jaw doj rza łe go pa trio tyz mu. 
Obec nie, rów nież otwar cie na
świat, uczest ni cze nie w prze mia -
nach do ko nu ją cych się wo kół Pol -
ski, do sko na le wpi su ją się w re -
a li za cję wska zań współ czes ne go
pa trio tyz mu. 
Bio rąc udział w dzia łal no ści i roz -
wo ju or ga ni za cji oraz wspól not
mię dzy na ro do wych tj. ONZ, Unii
Eu ro pej skiej czy NATO, bu du je -
my po myśl ność gos po dar czą i po -
li tycz ną swe go na ro du i pań stwa.
Oczy wi ście, wy znacz ni kiem te go
ty pu po staw po win na być pol ska
ra cja sta nu. Po ko jo wa współ pra -
ca z in ny mi na ro da mi, ko rzy sta -
nie z cu dzych do świad czeń gos -
po dar czych, spo łecz nych czy
po li tycz nych, a tak że po ma ga nie
in nym na cjom wpo trze bie, do sko -
na le wy peł nia po trze by współ czes -
ne go, ro zum ne go pa trio tyz mu.
Rów nież na grun cie pol skim, ale

nie tyl ko, uczest ni cze nie w ży ciu
spo łecz nym i po li tycz nym kra ju,
to jak że po żą da ny prze jaw pa trio -
tyz mu. Po przez świa do me i za an -
ga żo wa ne uczest nic two w fun -
kcjo no wa niu pań stwa, np.
po przez re fe ren da i wy bo ry, moż -
na wpły wać na do bór elit rzą dzą -
cych, a tak że kształt de cy zji do -
ty czą cych fun kcjo no wa nia na ro du
na róż nych płasz czyz nach.
Pod su mo wu jąc roz wa ża nia do ty -
czą ce pa trio tyz mu na le ży pa mię -
tać, iż za rów no w Pol sce jak i na
ca łym świe cie, ist nie je bar dzo sil -
ny po ziom iden ty fi ka cji lu dzi z ich
włas ną kul tu rą, na ro dem i in sty -
tu cja mi ży cia pu blicz ne go. Tro -
ska o za cho wa nie włas nej kul tu -
ry czy ję zy ka, cią gle wy zna cza
rytm fun kcjo no wa nia po szcze gól -
nych na cji na świe cie. Oczy wi ście
w na tu ral ny i cy wi li zo wa ny spo -
sób po sze rza się za kres współ pra -
cy po mię dzy pań stwa mi, wza jem -
ne prze ni ka nie się pro pu bli co
bo no. Ale to prze cież nie stoi
w jaw nej opo zy cji do wy znacz ni -
ków po staw pa trio tycz nych, gdyż
w dzi siej szych cza sach pa trio tyzm
na bie ra no we go zna cze nia.
Współ czes ny pa trio ta to oso ba
dba ją ca o in nych, zna ją ca hi sto -
rię Pol ski, od no szą ca się z sza -
cun kiem i god no ścią do świąt
i sym bo li na ro do wych. Sta ra się
utrzy mać do bry wi ze ru nek Pol -
ski i Po la ków na świe cie, jest
dum ny z by cia Po la kiem i z pol -
skich tra dy cji.
Je den z ide o wych oj ców za ło ży -
cie li współ czes nej Unii Eu ro pej -
skiej, kan clerz RFN Kon rad Ade -
na u er ma wiał: „bu duj my Eu ro pę
Oj czyzn, wzbo ga caj my się na wza -
jem!” Jak że to pa trio tycz ne i uni -
wersalne za ra zem!
Oczy wi ście do strze ga jąc po zy ty -
wy fun kcjo no wa nia pa trio tyz mu
we współ czes nym świe cie na le ży
pa mię tać, aby hoł do wa nie te go
ty pu po sta wom nie prze ro dzi ło
się w brak sza cun ku dla in nych
kul tur, na ro dów czy państw. Nad -
u ży wa nie ha seł pa trio tycz nych,
nad mier na eg zal ta cja spu ściz ną
hi sto rycz ną włas ne go na ro du, za -
rów no w wy mia rze kul tu ro wym,
gos po dar czym jak i po li tycz nym,
przy pi sy wa nie mu mi sji cy wi li za -
cyj nej kosz tem in nych, mo że
zmie nić się w po sta wy szo wi ni -
stycz ne jak na przy kład fa szyzm
czy na zizm, któ rych brze mię ludz -
kość dźwi ga do dzi siaj.

IIzzaa  bbee  llaa  KKrrzzyy  ssiiaakk  

Współczesny patriotyzm
Współczesny
patriotyzm, 
to nie tylko
kwestia
naszego
języka, tradycji
kulturowych
oraz
doświadczeń
historycznych.
To także
afirmacja
symboli
narodowych
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Wpio sen ce zes po łu „Kom bi”
jest ta ki tekst:

„Każ de po ko le nie ma włas ny
czas, każ de po ko le nie chce
zmie nić świat”.

I to jest chy ba naj lep szy wstęp
do te go ar ty ku łu.
Te raz jest czas po ko le nia ży ją ce -
go w XXI wie ku, a co się z tym
wią że, czas tech no, in ter ne tu,
kom pu te rów i te le fo nów ko mór -
ko wych. Epo ka sa te li tów, wy -
praw kos micz nych na Mar sa
i naj no wszej ge ne ra cji ro bo tów.
Czy dzi siej sza mło dzież tak da le -
ce róż ni się od tej sprzed czter -
dzie stu, pięć dzie się ciu lat, że
część na u czy cie li, me to dy ków
i psy cho lo gów za rzu ca jej brak
kul tu ry, sza cun ku dla star szych,
nie do u cze nie i ego izm?
Spró bu je my na to py ta nie od po -
wie dzieć.
Czę sto sły szy się opi nie, zwłasz -
cza ze stro ny na u czy cie li star sze -
go po ko le nia, że jesz cze kil ka na -
ście lat te mu mło dzież by ła
grzecz niej sza, bar dziej po słusz -
na i le piej się z nią pra co wa ło.
Czy tak jest rze czy wi ście? A je -
że li tak, to czy wi na le ży tyl -
ko po stro nie tych mło dych
lu dzi? Od po wiedź jest na stę -
pu ją ca. To szko ła, na u czy -
cie le i ro dzi ce nie ma ją cza -
su, aby się ni mi zaj mo wać.
W efek cie mło dzi lu dzie są
po zo sta wie ni sa mym so bie.
Róż ni ca po le ga też na tym,
że obec nie wie le na gan nych
za cho wań od ra zu jest na -
głaś nia nych. Bru tal ne gry
kom pu te ro we czy fil my, na

wie lu mło dych

lu dziach od cis nę ły swo je pięt no.
Ale nie moż na prze cież wszyst -
kich oce niać tak sa mo. Znacz na
część obec nej mło dzie ży, to war -
to ścio wi lu dzie, któ rych ma rze -
niem jest zdo by cie od po wied nie -
go wy kształ ce nia, czy za wo du.
Czę sto pod adre sem współ czes -
nej mło dzie ży pa da za rzut, że bra -
ku je jej au to ry te tów. Praw dą jest,
że daw niej au to ry te ta mi mo gli
być na u czy cie le, wy cho waw cy,
czy prze ło że ni z har cer stwa. Ale
współ czes na mło dzież – w do bie
po wszech nej do stęp no ści in for -
ma cji – też ma swo je au to ry te ty,
o któ rych ist nie niu mo że my nie
mieć po ję cia. I nie dla wszyst kich
są to gwia zdy pop kul tu ry.
Ko lej ne po rów na nie: Daw niej
mło dzież mia ła wię cej róż nych
za in te re so wań i pa sji. Dziś go -
dzi na mi oglą da te le wi zję i sie dzi
przy kom pu te rze, na włas ne ży -
cze nie izo lu jąc się od bli skie go
oto cze nia. Owszem, ale kie dyś
mło dzi lu dzie nie mie li do swo -
jej dys po zy cji ta kich elek tro nicz -
nych ga dże tów i tak sze ro kie go
do stę pu do in for ma cji.
Fak tem jest, że du ża gru pa mło -
dzie ży trak tu je in ter net ja ko roz -
ryw kę, ale jest rów nież spo ro
osób, któ re czer pią z in ter ne tu
wiel kie ko rzy ści. Zdo by wa ją
w ten spo sób wie dzę i na wią zu -
ją po ży tecz ne zna jo mo ści ko rzy -
sta jąc z naj no wo cześ niej szych
tech nik.
Dzi siej sza mło dzież nie czy ta?
Owszem czy ta, lecz e-bo o ki, czy
tre ści stron in ter ne to wych. Prze -
cież daw niej też nie wszy scy czy -
ta li i to nie z po wo du trud ne go
do stę pu do ksią żek. By ły prze -
cież bib lio te ki i wy po ży czal nie

z ty sią ca mi to mów. Nie któ -
rzy nie czy ta li, bo po

pro stu nie chcie li. Wo -
le li bie gać go dzi na mi

po pod wór ku
i grać w kap sle,

czy prze sia -

dy wać z ko le ga mi na trze pa ku.
A prze cież w tym na szym zwa -
rio wa nym świe cie, zda rza ją się
tak że przy pad ki, że na gle mi lio -
ny lu dzi za czy na ją czy tać. Przy -
kła dem niech bę dą książ ki o Har -
rym Po tte rze, sa ga Tol kie na, czy
fan ta sty ka Sap kow skie go.
Pod adre sem współ czes nej mło -
dzie ży bar dzo czę sto pa da ją za -
rzu ty, że jest nie do u czo na i ge -
ne ral nie nie chce się uczyć.
Oczy wi ście, nie wszy scy gar ną
się do na u ki, ale kie dyś wca le nie
by ło le piej. Praw da jest ta ka, że
obec nie mło dzi lu dzie uczą się
o wie le wię cej niż daw niej. Tyl -
ko bar dzo czę sto uczą się te go,
co ich in te re su je, al bo co bę dzie
im po trzeb ne w przy szło ści. Uczą
się z in ter ne tu, a tak że uczęsz -
cza jąc na róż ne go ro dza ju kur -
sy. A prze de wszyst kim uczą się
ję zy ków ob cych.
Ale jak wy glą da ją na co dzień?
Jak cho dzą ubra ni do szko ły? To
fakt, że obec nie jest wię ksza swo -
bo da oby cza jo wa i to le ran cja.
Nie jed no krot nie mło dzież rze -
czy wi ście nie od po wied nio pre -
zen tu je się w szko le. Ale tak po
pro stu jest. To znak na szych cza -
sów i nie wie le moż na tu zmie nić.
Po zo sta je je dy nie to za ak cep to -
wać, na wet wbrew włas nym od -
czu ciom i po glą dom.
W dzi siej szych cza sach mło dzi lu -
dzie ma ją o wie le wię ksze moż li -
wo ści niż kie dyś. Ale czy umie ją
je wy ko rzy stać? My ślę że tak, cho -
ciaż z pew no ścią nie wszy scy po -
tra fią się w tej rze czy wi sto ści od -
na leźć. Ale tak już jest, że za wsze
znaj dą się „bun tow ni cy”, „prze -
ciw ni cy” i „od mień cy”. Jed no cześ -
nie za wsze bę dą fan ta stycz ni mło -
dzi lu dzie, łak ną cy wie dzy
i kształ cą cy się przez wie le lat. 
Mło dzież w każ dej epo ce ma pra -
wo do swo ich włas nych ide a łów
i nie za wsze mo że my wy ma gać,
aby ak cep to wa ła te z na szej mło -
do ści. Po zo sta je więc poz wo lić
na szym dzie ciom kie ro wać się
włas ny mi po glą da mi i ka te go ria -
mi este tycz ny mi, ale jed no cześ -
nie pró bo wać je zro zu mieć, a na -
wet uczest ni czyć w tym co no we. 

...„Każ de po ko le nie ma własny
głos,
każde pokolenie chce wierzyć
w coś,
każde pokolenie rozwieje się,
a nasze – nie”...

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa

Ach, ta dzisiejsza młodzież...
Czy dzisiejsza
młodzież 
tak dalece
różni się 
od tej sprzed
czterdziestu,
pięćdziesięciu
lat?
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Wspo mi na jąc swo ją szko łę nie mo że my
się nad zi wić, jak bar dzo zmie ni ła się
w sto sun ku do tej obec nej. Wie lu z nas

w wie ku po wiedz my doj rza łym, wspo mi na jąc swój
pier wszy dzień w szko le, czę sto po rów nu je to co
by ło kie dyś z te raź niej szo ścią.

Mia łam sie dem lat, gdy ro dzi ce po raz pier wszy
za pro wa dzi li mnie do szko ły. By ła to ty po wa ty -
siąc lat ka na jed nym z osie dli, w prze cięt nym pol -
skim mie ście śred niej wiel ko ści. Ta kich szkół po -
wsta wa ło wte dy wie le, gdyż re a li zo wa no pro gram
„Ty siąc Szkół na Ty siąc le cie Pol ski”. Mo ja pod -
sta wów ka: du ży, sza ry bu dy nek, ko ry tarz i kla -
sy: nie cie ka we, jed no ko lo ro we i po dob ne do sie -
bie. A w nich licz ne gru py dzie ci, czę sto
za gu bio nych i onieś mie lo nych.

Wpraw dzie mo je szkol ne cza sy prze sła nia już
mgieł ka za pom nie nia, ale
pew ne ob ra zy są jesz cze bar -
dzo wy raź ne.

Szkol ny far tu szek, gra na to -
wy lub ciem no nie bie ski ze sti -
lo nu lub non-iro nu z przy pi -
na nym bia łym koł nie rzy kiem.
Wło sy zwią za ne w tak zwa ny
koń ski ogon, lub ścię te w mia -
rę krót ko. Po pu lar ne by ły
rów nież za ple cio ne war ko cze. 

Ni ko mu nie przy szło na wet
do gło wy aby ubrać się ina -
czej. Szkol ny strój nie pod le -
gał dys ku sji. 

Do sta łe go wi ze run ku
ucznia idą ce go do szko ły
w tam tych cza sach na le żał
oprócz tor ni stra na ple cach,
wo rek z ma te ria łu ścią gnię ty
sznur kiem, do któ re go wkła -
da no obu wie na zmia nę. Zmia -
na obu wia by ła obo wiąz ko wa,
a je go brak skut ko wał nie mi -
ły mi dla ucznia kon sek wen -
cja mi. Zwy kle w każ dej szko -
le na dol nym po zio mie by ła
szat nia. Każ da kla sa mia ła
swój boks otwie ra ny i za my ka ny przez woź ną,
gdzie zmie nia ło się obu wie i zo sta wia ło kur tki. 

Ko lej ny atry but szko ły tam tych cza sów to tar -
cza, czy li ka wa łek gra na to we go fil co we go ma te -
ria łu z wpra so wa nym na dru kiem. Na tar czy wid -
nia ła na zwa miej sco wo ści, nu mer szko ły
i nie kie dy na zwi sko pa tro na pla ców ki. Mu sia ła
być przy szy ta do rę ka wa tak, aby by ła wi docz na
(żad ne nu me ry z agraf ką nie prze cho dzi ły). Ja ko
dziec ko nie bar dzo ro zu mia łam zna cze nia tar czy,
ale na u czy cie le po tra fi li wpo ić nam sza cu nek do
te go ka wał ka ma te ria łu, któ ry nas wy róż niał
w sza rym bez bar wnym tłu mie tam tych lat. 

Co jesz cze pa mię tam? Odzna kę „wzo ro we go
ucznia”. Ten czer wo ny, owal ny ka wa łek ma te ria -
łu otrzy my wa li tyl ko ci, któ rzy mie li do sko na łe
oce ny, ale też by li przy kła dem pil no ści i od po -
wied nie go za cho wa nia.

Na u czy cie le – no cóż, tu taj też zmie ni ło się bar -
dzo wie le. Prze de wszyst kim nasz sto su nek do
„cia ła pe da go gicz ne go” był in ny. Na u czy cie le cie -
szy li się ogrom nym sza cun kiem. Nikt nie dys ku -
to wał z tym co po wie dzia ła pani w szko le, a ro -
dzi ce po kor nie cho dzi li na wy wia dów ki. Dy rek tor
był naj waż niej szą oso bą i osta teczną in stan cją
w ra zie ja kich kol wiek prob le mów. Dla nie grzecz -
ne go ucznia wi zy ta w dy rek tor skim ga bi ne cie by -
ła na praw dę nie mi łym do świad cze niem.

Mo ja szko ła to tak że wszech wład na pani woź -
na ob wiesz cza ją ca ręcz nym dzwon kiem po czą tek
i ko niec lek cji. By ła oso bą, z któ rą wszy scy mu -
sie li się li czyć. Wie dzia ła wszyst ko o wszyst kich,
by ła na praw dę sro ga, a wśród młod szych uczniów
bu dzi ła na wet uczu cie stra chu. 

W każ dej szko le by ła rów nież hi gie nist ka, czy -
li szkol na pie lę gniar ka. Każ dy z uczniów był wzy -

wa ny na tak zwa ny prze gląd,
czy li re gu lar ne spraw dza nie
czy sto ści wło sów, szyi, uszu,
czy paz nok ci. Dba ła rów nież
o na sze szcze pie nia, a w ra zie
prob le mów zdro wot nych kie -
ro wa ła do le ka rza.

W cza sie dłu giej przer wy
ucznio wie kar nie wy pi ja li obo -
wiąz ko wą szklan kę mle ka
i nie ist nia ła ab so lut nie żad -
na moż li wość, aby te go uni k -
nąć. Zresz tą tam ta szko ła, to
prze de wszyst kim obo wiąz ki
i dys cy pli na. Mie liś my na
przy kład do dat ko wy ze szyt,
w któ rym po pra wia ło się błę -
dy z dyk tan da. Po pra wia nie
po le ga ło na 50-krot nym prze -
pi sa niu da ne go wy ra zu, aby
do brze za pa mię tać je go pi sow -
nię. 

Co jesz cze... Za ję cia od by -
wa ły się przez sześć dni w ty -
god niu. Je śli się nie my lę,
wpro wa dzo no póź niej jed ną
wol ną so bo tę w mie sią cu. By -
ło bar dzo du żo ape li i szkol -

nych aka de mii, gdzie obo wią zy wał strój ga lo wy.
To ozna cza ło, ze mu sia łam za ło żyć bia łą bluz kę
i gra na to wą pli so wa ną spód ni czkę. Na każ dej
aka de mii by ła część ar ty stycz na przy go to wa na
przez wy zna czo ną kla sę. Świąt tak zwa nych pań -
stwo wych by ło bar dzo du żo: po czą tek lub za koń -
cze nie woj ny, 22 lip ca, 1 ma ja czy ja kieś in ne.
Koś ciel ne świę ta nie wcho dzi ły w grę, zresz tą re -
li gii nie uczy liś my się w szko le, tyl ko w sal kach
ka te che tycz nych przy koś cie le. Nie by ło Wa len -
ty nek, Świę ta Chło pa ka czy Dnia Wa ga ro wi cza. 

Nie by ło pra cow ni kom pu te ro wych i te ma tycz -
nych. Na u ka ję zy ka an giel skie go nie wcho dzi ła
w grę, za to wszy scy obo wiąz ko wo od pią tej kla -
sy uczy liś my się ję zy ka ro syj skie go. Ge ne ral nie,
przed mio ty i pro gram na u cza nia róż ni ły się od
obo wią zu ją cych te raz. W szko łach pa no wa ły in -
ne zwy cza je. Na przer wach dziew czyn ki gra ły

Moja podstawówka
Szkoła dawniej i dziś

Nie wszyscy
uczniowie
lubią swoją
szkołę. 
Ale po latach
z pewnością
będą ją
wspominać
z sympatią 
i
rozrzewnieniem.
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w gu mę i w kla sy, a chłop cy w kap sle lub w cym -
ber ga ja (tra fie nie do bram ki mo ne tą za po mo cą
grze bie nia). 

Pa mię tam, że każ dej je sie ni jeź dzi liś my na wy -
kop ki. Ucznio wie z każ dej szko ły w czy nie spo -
łecz nym w wy bra nym PGR (pań stwo we gos po -
dar stwa rol ne), po ma ga li w wy ko py wa niu
i zbie ra niu z po la ziem nia ków. Bar dzo lu bi łam te
wy ja zdy, któ re by ły uroz ma i ce niem szkol nej rze -
czy wi sto ści.

A na sze kla sy? Przed roz po czę ciem lek cji cze -
ka liś my przed drzwia mi na na u czy cie la, sto jąc
kar nie w dwu sze re gu. Wraz z roz po czę ciem ro -
ku szkol ne go wy cho waw ca wy zna czał każ de mu
ucznio wi okre ślo ne miej sce, któ re go nie wol no
by ło zmie niać. Na ogół chło piec sie dział z dziew -
czyn ką, co by ło nie jed no krot nie przed mio tem żar -
tów. Pa mię tam, że kla sy nie by ły tak ko lo ro we
jak te raz, ale na pa ra pe tach sta ło mnó stwo kwia -
tów w do ni czkach. Każ de dziec ko na po cząt ku
ro ku szkol ne go mu sia ło przy nieść z do mu je den
ta ki kwia tek, aby je go kla sa mia ła mnó stwo zie -
le ni. Mi le wi dzia ne by ły tak że fi ran ki w ok nach,
któ re rów nież przy no si li ucznio wie.

Z ca łą pew no ścią ina czej wy glą da ło wy po sa że -
nie ucznia i pro wa dze nie lek cji.

Do szko ły no si łam tor ni ster, a pi sa łam pió rem
na któ re skła da ła się ob sad ka z wy mien ną sta -
lów ką. Mia łam też ka ła marz z atra men tem, mnó -
stwo bi bu ły do su sze nia i za wsze brud ne od atra -
men tu pal ce. Na u czy ciel nie miał moż li wo ści
wy bo ru pod ręcz ni ków, obo wią zy wał tyl ko je den
z da ne go przed mio tu, a „Ele men tarz” Ma ria na

Fal skie go obec ny był w szko le przez wie le, wie -
le lat. 

Oczy wi ście pso ci liś my jak wszyst kie dzie ci
w tym wie ku, ale my ślę, że dzi siej si ucznio wie
pa trzy li by na na sze „wy czy ny” z lek kim po bła ża -
niem.

A te raz? Mun dur ki od cho dzą w za pom nie nie,
chy ba ze ro dzi ce zde cy do wa li się na szko łę mun -
dur ko wą. Kró lu ją dżin sy i ko lo ro we stro je, PSP,
ko mór ki i MP4. 

Zmie ni li się ucznio wie, ale też na u czy cie le. Trud -
no oce niać, czy kie dyś by ło le piej, czy te raz jest
le piej. Czas nie u bła ga nie idzie do przo du eg zek -
wu jąc swo je pra wa i dzi siej sza szko ła jest in na
od tej z mo ich wspom nień. 

Dzie ci roz po czy na ją ce na u kę za wsze przyj mu -
ją wszyst kie szkol ne re gu ły i obo wią zu ją ce za sa -
dy, a w mia rę do ra sta nia by wa, że je ła mią.

Tak by ło, jest i bę dzie. Nie wszy scy ucznio wie
lu bią swo ja szko łę. Ale po la tach z pew no ścią bę -
dą ją wspo mi nać z sym pa tią i roz rzew nie niem.
Tak jak ja.

MMaarr  ttaa  NNaa  wwrroocc  kkaa
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Wrze sień i no wy rok
szkol ny 2011 – 2012,
to dla wie lu ro dzi ców

i ich dzie ci du że wy zwa nie. Nie
za wsze wie my jak po stą pić, do
ko go zwró cić się o ra dę, jak po -
móc na sze mu dziec ku by uchro -
nić je przed nie po trzeb nym stre -
sem.

Sy stem oświa ty w Bel gii róż -
ni się za sad ni czo od pol skie go
sy ste mu oświa to we go. Bel gia
jest kra jem dwu ję zycz nym, za -
rów no fran cu ski jak i fla man -
dzki są ję zy ka mi urzę do wy mi.
Sy stem szkol ny odzwier cie dla
struk tu ry na ro do wo-ję zy ko we,
w któ rych za rów no stre fa fran -
cu sko ję zycz na jak i fla man dzko -
ję zycz na po sia da ją osob nych mi -
ni strów edu ka cji. Sy stem
kon tro li opie ra się na cen tral -
nych jak i na re gio nal nych in -
spek to rach oświa to wych, któ -
rzy kon tro lu ją re a li za cję tak
zwa ne go mi ni mum pro gra mo -
we go.

W Bel gii wy róż nia my: szkol -
nic two pań stwo we, szkol nic two
pro win cjo nal ne, szkol nic two
pod za rzą dem mia sta, wy zna nio -
we, al ter na tyw ne i szkol nic two
pry wat ne.

Pra wie wszyst kie dzie ci
uczęsz cza ją do szko ły już od 2,5
ro ku ży cia. Dzie ci od szó ste go
do osiem na ste go ro ku ży cia pod -
le ga ją obo wiąz ko wi szkol ne mu.
Dal sza edu ka cja czy li od 18 ro -
ku ży cia za le ży od in dy wi du al -
nych po trzeb ucznia-stu den ta.

Szkol nic two pod sta wo we
Pier wszym eta pem w sy ste mie

bel gij skim jest tzw. pprrzzeedd  sszzkkoo  --
llee, któ re ma ści sły zwią zek ze
szko łą pod sta wo wą. Uczęsz cza -
nie dziec ka do przed szko la jest
waż nym eta pem w roz wo ju
dziec ka, któ re po zna je śro do wi -
sko szkol ne, uczy się ży cia
w gru pie, roz wi ja swo je zdol no -
ści ma nu al ne, uczy się być sa -
mo dziel nym i do brze zor ga ni zo -
wa nym.

Dru gim waż nym eta pem jest
sszzkkoo  łłaa  ppoodd  ssttaa  wwoo  wwaa, któ ra jest
obo wiąz ko wa od 6-go do 12-go
ro ku ży cia, czy li przez 6 lat. Na -
u ka w szko le pod sta wo wej po -
dzie lo na jest na trzy eta py: pier -
wszy dla dzie ci w wie ku 6 – 8
lat, dru gi 8 – 10 lat i trze ci 10
– 12 lat. Każ dy z tych eta pów od -
po wie dzial ny jest za re a li za cję
okre ślo ne go ma te ria łu. 

Każ da szko ła ma ści sły kon -
takt z PPoo  rraadd  nniiąą  PPssyy  cchhoo  lloo  ggiicczz  --
nnoo--ppee  ddaa  ggoo  ggiicczz  nnąą  ((CCLLBB)), któ ra
jest pla ców ką oświa to wo-wy cho -
waw czą udzie la ją cą po mo cy
dzie ciom i mło dzie ży. Każ da
szko ła we Flan drii współ pra cu -
je z ta ką pla ców ką. W po rad ni
pra cu je zes pół le ka rzy, pie lę -
gnia rek, zes pół pra cow ni ków
po mo cy spo łecz nej, psy cho lo -
gów i pe da go gów.

Wspól nie ze szko łą ten właś -
nie zes pół dba o to, by każ de
dziec ko w od po wied ni spo sób
roz wi ja ło swo ją wie dzę, ta lent
i umie jęt no ści.

W po cząt ko wej fa zie na u cza -
nia sto su je się oce ny opi so we,
któ re ma ją za chę cać ucznia do
lep szej pra cy.

W wie lu szko łach wpro wa dza -
ne są oprócz przed mio tów obo -
wiąz ko wych tak że za ję cia fa kul -
ta tyw ne, któ re słu żą roz wi ja niu
za in te re so wań ucznia.

Ucznio wie po za koń cze niu na -
u ki w szko le pod sta wo wej otrzy -
mu ją dy plom ukoń cze nia szko -
ły, któ ry da je upraw nie nia do
roz po czę cia na u ki w szko le śred -
niej.

Szkol nic two śred nie
W Bel gii, uczęsz cza nie do

szko ły śred niej jest obo wiąz ko -
we do osiem na ste go ro ku ży cia,
ale jest moż li wość od 15 do 16
ro ku ży cia uczęsz cza nia do szko -
ły przy spo so bie nia za wo do we -
go pod wa run kiem, że uczeń ma
ukoń czo ną dru gą kla sę szko ły
śred niej. 

Szkol nic two śred nie po dzie lo -
ne jest na czte ry kie run ki:
n Ogól na Szko ła Śred nia (ASO)

– od po wied nik pol skie go li ce -
um

n Tech nicz na Szko ła Śred nia
(TSO) – od po wied nik tech ni -
kum

n Szko ła Sztuk (KSO) – od po -
wied nik li ce um pla stycz ne go

n Szko ła Za wo do wa (BSO) – od -
po wied nik za wo dów ki

n Szko ła Przy spo so bie nia Za wo -
do we go (DBSO) od 16 lat
– przy u cze nie do za wo du

Kształ ce nie w szko le śred niej
zo sta ło po dzie lo ne na trzy po -
zio my po dwa la ta. Pier wszy po -
ziom szko ły śred niej obej mu je
uczniów od 12 do 14 ro ku ży cia
(1 i 2 kla sa), dru gi po ziom od 14
do 16 ro ku (3 i 4 kla sa) i trze ci

po ziom od 16 do 18 ro ku ży cia
(5 i 6 kla sa). Ukoń cze nie trze -
cie go po zio mu szko ły śred niej
da je moż li wość roz po czę cia stu -
diów wyż szych.

Na każ dym po zio mie re a li zu -
je się okre ślo ne za da nia dy dak -
tycz no-mo ra li za tor skie:
1. W pier wszych dwóch la tach

re a li zo wa ny jest jed no li ty pro -
gram ogól noksz tał cą cy obej -
mu ją cy wszyst kich uczniów. 

2. Na stęp ne dwa la ta to okres,
w któ rym ucznio wie orien tu -
ją się w moż li wo ści wy bo ru
spe cja li za cji przy szłe go
kształ ce nia. 

3. Osta t nie dwa la ta śred nie go
kształ ce nia obej mu ją wy łącz -
nie przed mio ty wy bra nej spe -
cja li za cji, któ ra jest wpro wa -
dze niem do przy szłe go
kie run ku stu diów wyż szych,
czy też wszel kich form kształ -
ce nia za wo do we go. 
Ucznio wie któ rzy zde cy do wa -

li się na szko łę śred nią, zob li go -
wa ni są przy stą pić do eg za mi -
nu koń co we go. Świa dec two
szko ły śred niej po za tra dy cyj -
ny mi oce na mi za wie ra tak że
krót ki opis ucznia. Świa dec two
poz wa la na pod ję cie dal szej na -
u ki w szko le wyż szej, na uni -
wersytecie lub pod ję cie pra cy
w przy pad ku TSO, KSO, BSO lub
DBSO.

Szkol nic two wyż sze
Szkol nic two wyż sze (uni -

wersytety) speł nia w Bel gii dwa
głów ne ce le:
1. pro wa dzi ba da nia na u ko we
2. przy go to wu je ka drę naj wy żej

wy kwa li fi ko wa nych spe cja li -
stów dla róż nych dzie dzin ży -
cia gos po dar cze go i spo łecz -
ne go.
Pod sta wo we stu dia uni -

wersyteckie obej mu ją dwa cy -
kle kształ ce nia.

Pier wszy z nich trwa zwy kle
dwa lub trzy la ta i koń czy się
uzy ska niem stop nia zbli żo ne go
do an glo sa skie go ba che lor.

Dru gi cykl stu diów obej mu je
ko lej ne dwa – trzy la ta na u ki,
a w przy pad ku me dy cy ny czte -
ry i pro wa dzi do na da nia ty tu -
łu ma ster, któ ry jest od po wied -
ni kiem pol skie go ma gi stra.
Nie któ re kie run ki przy zna ją ty -
tuł in ży nie ra okre ślo nej spe cjal -
no ści. Tak sa mo jak w Pol sce,
na u cza nie po dzie lo ne jest na wy -
kła dy i ćwi cze nia, któ re koń czą

Sy stem szkol nic twa w Bel gii
Szkolnictwo
podstawowe
składające się
z dwóch etapów
(przedszkole
i szkoła
podstawowa)
jest
najistotniejszym
momentem
w życiu
i rozwoju
dziecka
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się eg za mi nem pi sem nym, rza dziej
nato miast ustnym.

Ist nie je jesz cze trze ci za a wan so wa -
ny cykl stu diów, któ ry pro wa dzi do
do kto ra tu. Je go uzy ska nie trwa mi -
ni mum dwa la ta i po prze dza go pu -
blicz na ob ro na pra cy. Aby zo stać wy -
kła dow cą aka de mic kim wy ma ga ny
jest ty tuł do kto ra.

Dru gą gru pą są tzw. szko ły wyż sze,
głów nie o cha rak te rze za wo do wym.
Szko ły te go ro dza ju przy go to wu ją
mło dzież do wy ko ny wa nia za wo du,
a ba da nia na u ko we po zo sta wia ją na
dal szym pla nie. Za rów no w sy ste mie
fla man dzkim jak i fran cu sko ję zycz -
nym ist nie je ich w su mie sześ ćdzie -
siąt. Po nad to w Bel gii dzia ła tak że
dwa dzie ścia je den in sty tu tów wyż sze -
go szkol nic twa ar ty stycz ne go i ar chi -
tek tu ry. 

Bel gij skie ko le gia wyż sze go szkol -
nic twa za wo do we go wzo ru ją swo ją
struk tu rę oraz or ga ni za cję to ku na u -
cza nia na uni wersytetach. Ko le gia ofe -
ru ją głów nie pro gra my na wyż szym
po zio mie za wo do wym, obej mu ją cym
je den cykl kształ ce nia. W sy ste mie fla -
man dzkim zwy kle trwa on trzy la ta,
a we fran cu skim czte ry la ta. Po ukoń -
cze niu ko le gium moż na roz po cząć stu -
dia uzu peł nia ją ce, któ re w za leż no ści
od kie run ku trwa ją rok lub dwa la ta.

Szkol nic two spe cjal ne
Szko ły spe cjal ne to in sty tu cje oświa -

to wo-wy cho waw cze dla dzie ci i mło -
dzie ży, któ re ze wzglę du na róż ne upo -
śle dze nia fi zycz ne bądź umy sło we,
za bu rze nia cha rak te ru, stan zdro wia
i trud no ści wy cho waw cze nie mo gą
kształ cić się w szko łach zwy kłych. Po -
moc wy cho waw cza or ga ni zo wa na
w szko łach spe cjal nych dla dzie ci tam
uczęsz cza ją cych obej mu je:
1. wy cho wa nie i na u cza nie
2. ele men ty wy kształ ce nia ogól ne go:

przy go to wa nie do okre ślo ne go za -
wo du

3. na u cza nie z ta kim sa mym pro gra -
mem na u cza nia jak w szko łach zwy -
kłych, zor ga ni zo wa ne spe cjal nie dla
dzie ci, któ re ze wzglę du na stan
zdro wia prze by wa ją w sa na to riach
lub in nych pla ców kach zdro wot no
-wy cho waw czych. Or ga ni zo wa ne
są rów nież in ter na ty prze zna czo ne
dla dzie ci upo śle dzo nych fi zycz nie
lub umy sło wo. W ta kich in ter na -
tach ucznio wie pra cu ją w nie wiel -
kich grup kach.

Trud no ści dy dak tycz no-wy cho -
waw cze

Bel gia to kraj, w któ rym do ko nu je
się du że go „prze sie wu” uczniów spra -
wia ją cych róż ne go ro dza ju prob le my
na po zio mie szko ły po cząt ko wej. Tak
jak pi sa łam, przy szko le pod sta wo wej

ist nie je świet nie zor ga ni zo wa na sieć
wy spe cja li zo wa nych oś rod ków, w któ -
rych po do ko na niu dia gno zy za pa da
de cy zja o dal szych for mach edu ka cji
uczniów, któ rzy wy ka zu ją trud no ści
dy dak tycz no-wy cho waw cze, czy też
ja kie kol wiek ce chy nie peł no spraw no -
ści. Na u cza nie oraz pra ca ko rek cyj na
od by wa się w oś rod kach szkol nych,
gdzie oprócz pe da go gów pra cu je wie -
lu spe cja li stów w za leż no ści od ty pu
za bu rzeń czy nie peł no spraw no ści.

Oś rod ki szkol ne dla uczniów z trud -
no ścia mi dy dak tycz no-wy cho waw czy -
mi oraz de fi cy ta mi roz wo jo wy mi po -
dzie lo no na osiem ty pów, w któ rych
pro wa dzi się dzia ła nia dia gno stycz -
no-te ra pe u tycz ne:
1. dzie ci z ob ni żo ną spraw no ścią in -

te lek tu al ną
2. dzie ci z umiar ko wa nym upo śle dze -

niem 50 –70
3. dzie ci o za cho wa niach afek tyw nych

i agre syw nych
4. dzie ci nie peł no spraw nych ru cho -

wo
5. dzie ci prze wle kle cho re, nie zdol ne

do fun kcjo no wa nia w szko le ma so -
wej

6. dzie ci nie wi do me i nie do sły szą ce
7. dzie ci głu che i nie do sły szą ce
8. dzie ci z za bu rze nia mi na ob sza rze

fi zjo pa to lo gicz nym, z trud no ścia -
mi w na u ce i nie peł no spraw ni ob -
ję ci są szcze gól nym sy ste mem opie -
ki. 
Każ dy ab sol went szko ły spe cjal nej

ma moż li wość zwró ce nia się o po moc
do asy sten ta so cjal ne go, któ ry mię -
dzy in ny mi or ga ni zu je i po ma ga w od -
by wa niu sta żu w za kła dzie pra cy. Po
po myśl nie za koń czo nym sta żu ab sol -
went zo sta je sta łym pra cow ni kiem da -
ne go za kła du pra cy. Je śli sta ży sta nie
spro sta za da niu, kie ro wa ny jest do oś -
rod ka pra cy chro nio nej.

W sto sun ku do uczniów za nied ba -
nych wy cho waw czo i wy ka zu ją cych
ne ga tyw ny sto su nek do obo wiąz ków
szkol nych ist nie je w Bel gii sze ro ka
ofer ta za gos po da ro wa nia cza su wol -
ne go i roz wi ja nia za in te re so wań.

Pra wa i obo wiąz ki ro dzi ców
wzglę dem szko ły

W Bel gii ro dzi ce ma ją moż li wość
wy bo ru, czy dziec ko ma się kształ cić
w szko le pań stwo wej czy cał ko wi cie
pry wat nej, któ re nie są ob ję te prze pi -
sa mi pań stwa re gu lu ją cy mi spra wy
szko ły. Moż li wość ta kie go wy bo ru
stwa rza usta wa o edu ka cji.

Do obo wiąz ku ro dzi ców na le ży za -
pi sa nie dzie ci do szko ły pod sta wo wej
i do pil no wa nie, by re gu lar nie do niej
uczęsz cza ły.

Po rad nic two szkol ne dla uczniów
nie let nich, je że li cho dzi o róż ne ro -
dza je szkol nic twa to zna czy: szkol nic -

two spe cjal ne sta cjo nar ne lub nie sta -
cjo nar ne, szkol nic two ogól noksz tał -
cą ce, tech nicz ne i za wo do we, mo że
od by wać się je dy nie za zgo dą ro dzi -
ców.

Ro dzi ce ma ją pra wo od wo ły wać się
do są du od de cy zji rad kla so wych pod -
ję tych przez szko łę oraz w przy pad ku
od rzu ce nia zgło sze nia dziec ka do
szko ły.

De cy zja o wy bo rze dro gi kształ ce -
nia po dej mo wa na jest głów nie przez
ro dzi ców oraz przez spe cjal ną ko mi -
sję skła da ją cą się z na u czy cie li. Szko -
ła bez zgo dy ro dzi ców nie mo że za de -
cy do wać o za kwa li fi ko wa niu ucznia,
to jed nak ro dzi ce nie prze ciw sta wia -
ją się opi niom na u czy cie li, zda jąc so -
bie spra wę z te go, że nie wła ści we ukie -
run ko wa nie ich dziec ka bę dzie
przy czy ną je go nie po wo dzeń. Tak więc
ca ła pro ce du ra kwa li fi ka cyj na opie ra
się na wza jem nym za u fa niu po mię dzy
ro dzi ca mi a szko łą.

Pod su mo wu jąc
Na za koń cze nie war to zwró cić uwa -

gę na naj bar dziej istot ny ele ment w sy -
ste mie edu ka cyj nym w Bel gii.

Szkol nic two pod sta wo we skła da ją -
ce się z dwóch eta pów (przed szko le
i szko ła pod sta wo wa) jest naj i stot niej -
szym mo men tem w ży ciu i roz wo ju
dziec ka, a do te go do bra współ pra ca
szko ły, Po rad ni Psy cho lo gicz no-pe -
da go gicz nej (CLB) i ro dzi ców jest klu -
czem do suk ce su!!!

Kie dy na sze dziec ko po wy żej 12 ro -
ku ży cia przy by wa do Bel gii, pro szę
pa mię taj cie Pań stwo o tzw. kla sach
ty pu OKAN, w któ rych głów ny na cisk
po ło żo ny jest na na u kę ję zy ka ni der -
lan dzkie go. 

Ten ar ty kuł de dy ku ję ma łym bo ha -
te rom – Izie i Tom ko wi, któ rzy prze -
szli trud ną dro gę, by wresz cie po czuć
się do brze i na wła ści wym miej scu
w szko le i jej oto cze niu. Ich ro dzi ce
(Syl wia, Ania, Da rek, Ka mil) trosz czą
się nie tyl ko o każ dy ich dzień w szko -
le. Po ma ga ją im trzy ma jąc „rę kę na
pul sie” i w ra zie po trze by szu ka jąc po -
mo cy wśród do świad czo nej ka dry pe -
da go gicz nej. Pod ję li rów nież trud ne
wy zwa nie na u cze nia się ję zy ka ni der -
lan dzkie go. Tak trzy mać!

Na pod sta wie wia do mo ści ze bra -
nych przez na u czy cie la – Ka rin Van
Al phen 

BBoo  żżee  nnaa  SSuu  cchhooddóółł
––  nnaa  uu  cczzyy  cciieell
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Jej droga 
do finału
Junior
Eurosong
rozpoczęła się
w lutym, 
kiedy wysłała
propozycję
z napisaną
przez siebie
piosenką 
Big Bang

Zbli ża się fi nał bel gij skich eli -
mi na cji kon kur su Ju nior

Eu ro song 2011. Od 26 wrześ nia
w Ket ne cie obej rzy my dzień po
dniu czte ry pół fi na ły, w któ rych
z dwóch mło dych wo ka li stów ju -
ry wy bie rze jed ne go. 30 wrześ -
nia szczę śli wa czwór ka bę dzie
wal czy ła o bi let do Je re van (Ar -
me nia). Tam w grud niu od bę dzie

się eu ro pej ski fi nał. Kto
bę dzie re pre zen to -

wał Bel gię zde cy -
du ją w po ło wie
wi dzo wie (po -
przez te leg ło -
so wa nie),
w po ło wie ju ry.
W skład ju ry
wcho dzą 3 zna -
ne po sta cie:

Mi gu el Wiels (pro du cent m.in.
K3), Eva Da e le man (pre zen ter ka
ka na łu Eén) i wo ka li sta Tom Di -
ce, któ ry re pre zen to wał Bel gię na
fe sti wa lu Eu ro wi zji w 2010 ro ku. 

O Ale xan drze pi sa liś my już
w po przed nim nu me rze „An -
twer pii po pol sku”. Jej dro ga do
fi na łu Ju nior Eu ro song roz po -
czę ła się w lu tym, kie dy wy sła -
ła pro po zy cję z na pi sa ną przez
sie bie pio sen ką Big Bang. Aby
z oko ło 1000 dzie ci wy ło nić
ósem kę, VRT or ga ni zo wa ło aż 3
run dy prze słu chań, w któ rych
licz ba uczest ni ków stop nio wo
ma la ła. 25 czer wca ofi cjal nie zo -
sta ły ogło szo ne na zwi ska bel gij -
skich fi na li stów.

Z Ale xan drą roz ma wia Han na
Korcz.

JJaa  kkaa  bbyy  łłaa  ttwwoo  jjaa  ddrroo  ggaa  ddoo  ssuukk  --
ccee  ssuu  jjaa  kkoo  bbeell  ggiijj  sskkiieejj  ffii  nnaa  lliisstt  kkii
kkoonn  kkuurr  ssuu  JJuu  nniioorr  EEuu  rroo  ssoonngg
22001111??

Do kon kur su przy mie rza łam się
już wcześ niej, kil ka lat te mu
i w po przed niej edy cji, bez suk ce -
su. W tym ro ku w koń cu uda ło mi
się przejść szczę śli wie wszyst kie
eli mi na cje. Zo sta ła nas ósem ka.
To by ło na praw dę wspa nia łe. 

OOffii  ccjjaall  nniiee  nnaa  zzwwii  sskkaa  ffii  nnaa  llii  ssttóóww
ooggłłoo  sszzoo  nnoo  2255--ttee  ggoo  cczzeerr  wwccaa..  MMiiaa  --
łłaaśś  pprraaww  ddoo  ppoo  ddoobb  nniiee  bbaarr  ddzzoo  pprraa  --
ccoo  wwii  ttee  llaa  ttoo..  WW jjaa  kkiicchh  zzaa  jjęę  cciiaacchh
uucczzeesstt  nnii  cczzyy  łłaaśś,,  żżee  bbyy  pprrzzyy  ggoo  ttoo  --
wwaaćć  ssiięę  ddoo  ffii  nnaa  łłuu  kkoonn  kkuurr  ssuu??

La tem fak tycz nie wie le się wy -
da rzy ło. By liś my na dwóch obo -
zach, gdzie za ję cia pro wa dzi li
z na mi fan ta stycz ni ar ty ści. Ich
ra dy by ły bar dzo cen ne. Wszy scy
wy stę po wa liś my też na fe sti wa -
lu Zo mer hits w We sten de. To by -
ło nie sa mo wi te prze ży cie. Śpie -
wa liś my przed 15-ty sięcz ną
pu blicz no ścią. A po za tym, po nas
wy stę po wa li ta cy wo ka li ści jak
Ke vin, Ian Tho mas, Bart Pe e ters,
któ rzy rów nież nas słu cha li! Wie -
le się te go dnia na u czy łam, to
bar dzo cen ne do świad cze nie.

SSaa  mmaa  sskkoomm  ppoo  nnoo  wwaa  łłaaśś  ii nnaa  ppii  ssaa  --
łłaaśś  ssłłoo  wwaa  ddoo  sswwoo  jjeejj  ppiioo  sseenn  kkii  „„BBiigg
BBaanngg””..  SSkkąądd  ppoo  mmyyssłł  nnaa  ttaa  kkii  tteesstt??

Chcia łam na pi sać tekst, w któ -
rym każ dy móg łby od kryć tro -
chę sa me go sie bie, któ ry coś by
wno sił. Ist nie je już ty le pio se -
nek o mi ło ści, o za ko cha niu.
Czu łam, że jest czas na coś no -
we go.

JJaa  kkiiee  ssąą  ttwwoo  jjee  mmuu  zzyycczz  nnee  iinn  --
ssppii  rraa  ccjjee??

Mo im wiel kim ido lem jest Av -
ril La vi gne. Nie tyl ko jej mu zy -
ka jest fan ta stycz na, ma oso bo -
wość. Bi je z niej prze ko na nie
o włas nej war to ści i to uwa żam
za bar dzo co ol. Cza sa mi otrzy -
mu ję ko men ta rze, że je stem do
niej tro chę po dob na. Uwa żam to
za wiel ki kom ple ment.

JJaa  kkiiee  mmiieejj  ssccee  zzaajj  mmuu  jjee  mmuu  zzyy  --
kkaa  ww ttwwoo  iimm  żżyy  cciiuu??

Mu zy ka jest ba a a ar dzo waż na
w mo im ży ciu. Śpie wam za wsze
i wszę dzie. Każ de go dnia sia dam
do swo je go pia ni na i gi ta ry. Wy -
ro słam z nią, moi ro dzi ce rów -
nież spę dza ją wię kszość swe go
ży cia z mu zy ką. Mam ją we krwi
i nie mog ła bym bez niej żyć. 

TTwwoo  jjee  mmoott  ttoo  ww pprroo  ffii  lluu  iinn  tteerr  --
nnee  ttoo  wwyymm  bbrrzzmmii  „„DDoonn''tt  wwoorr  rryy..
BBee  hhaapp  ppyy””..  DDllaa  cczzee  ggoo??

Je stem po pro stu bar dzo po -
zy tyw ną oso bą. Na wszyst ko
pró bu ję pa trzeć przez ró żo we
oku la ry. Ży cie jest prze cież za
krót kie, że by je tra cić na tro ski.

UUrroo  ddzzii  łłaaśś  ssiięę  ww LLee  uu  vveenn,,  aallee
ttwwooii  rroo  ddzzii  ccee  ww PPooll  ssccee..  JJaakk  ttwwoo  --
jjee  ppooll  sskkiiee  ppoo  cchhoo  ddzzee  nniiee  wwppłłyy  wwaa
nnaa  żżyy  cciiee  ww BBeell  ggiiii??

Pol skie ko rze nie nie ma ją wię -
ksze go wpły wu na mo je ży cie
tu taj... Za cho wu je my oczy wi ście
pol skie tra dy cje (np. Świę ta Bo -
że go Na ro dze nia). Umiem mó -
wić po pol sku i to jest oczy wi -
ście su per prak tycz ne.

CCzzyy  mmaasszz  ppllaa  nnyy  aarr  ttyy  ssttyycczz  nnee
nnaa  „„ppoo  kkoonn  kkuurr  ssiiee””??

Na 100% wiem, że mo je pla ny
bę dą zwią za ne z mu zy ką! Jak?
O tym mu szę jesz cze po my śleć,
na ra zie nie mam cza su.

Dzię ku ję za roz mo wę. 
Trzy ma my za cie bie kciu ki.
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Polonia głosuje na Alexandrę!

Vi de oc lip pio sen ki Ale xan -
dry moż na obej rzeć na Yo u -
Tu be wpi su jąc Ale xan dra, Big
Bang

((hhttttpp::////wwwwww..ffaa  ccee  bboo  ookk..ccoomm//hhoo  --
mmee..pphhpp??sskk==qquu  eessttiioonn&&iidd==
225544667788224477888811991155&&qqaa__rreeff==qqdd))

Już te raz moż na za gło so -
wać na jej pio sen kę na Fa ce -
bo o ku Bel go vi sion:

hhttttpp::////wwwwww..yyoo  uu  ttuu  bbee..ccoomm
//wwaattcchh??  vv==6600bbZZEEkk77oo__uu44
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Z łezką w oku, niekoniecznie.
Polak jednak potrafi

PPiieerr  wwsszzyy  rraazz  pprrzzyy  jjee  cchhaa  łłaaśś  ddoo  AAnn  ttwweerr  --
ppiiii  ww cczzaa  ssiiee  ssttuu  ddiióóww..  DDllaa  cczzee  ggoo  wwyy  bbrraa  --
łłaaśś  wwłłaaśś  nniiee  ttoo  mmiiaa  ssttoo??

Przy je cha łam zwie dzić An twer pię
w 1997 ro ku pod czas let nich wa ka cji.
By łam wte dy stu den tką Aka de mii Eko -
no micz nej we Wroc ła wiu na Wy dzia le
In ży nie ryj no – Eko no micz nym Prze my -
słu. Chcia łam na włas ne oczy zo ba czyć
An twer pię – słyn ną świa to wą sto li cę dia -

men tów, po znać to nie zwy kłe mia sto, je go hi sto rię, kul tu -
rę, ar chi tek tu rę i sztu kę. I co istot ne, od po cząt ku za in try -
go wał mnie ję zyk ni der lan dzki. Z ty mi mi ły mi wra że nia mi
wró ci łam do Pol ski na roz po czy na ją cy się ko lej ny rok aka -
de mic ki. Sen ty ment do te go mia sta oraz sa me do bre wspom -
nie nia po zo sta ły.

WW jjaa  kkiimm  ssttoopp  nniiuu  wwaa  kkaa  ccyyjj  nnyy  ppoo  bbyytt  wwppłłyy  nnąąłł  nnaa  TTwwoo  jjee  ddaall  --
sszzee  żżyy  cciioo  wwee  ppllaa  nnyy??

Po po wro cie do Wroc ła wia kon ty nu o wa łam stu dia, a tak -
że roz po czę łam na u kę ję zy ka ni der lan dzkie go. Opa no wy wa -
łam ten ję zyk w mia rę szyb ko i da wa ło mi to ogrom na sa tys -
fak cję. Cie ka wość i chęć dal szej na u ki za de cy do wa ły
o wy jeź dzie do An twer pii. Po sta no wi łam za ry zy ko wać. W 2002
ro ku przy je cha łam po now nie do te go mia sta, aby kon ty nu -
o wać na u kę ni der lan dzkie go na Uni wersytecie w An twer pii.

JJaa  kkii  mmiiaa  łłaaśś  ppoo  mmyyssłł  nnaa  ssiiee  bbiiee  ii cczzyymm  cchhcciiaa  łłaaśś  ssiięę  zzaa  jjąąćć  zzaa  --
wwoo  ddoo  wwoo??  JJaa  kkii  mmiiaa  łłaaśś  ppllaann??

W 2005 ro ku otwo rzy łam włas ne biu ro A-CA PI TE. Ofe -
ro wa łam po moc w roż nych spra wach ad mi ni stra cyj nych,
za kła da niu dzia łal no ści gos po dar czej zaj mo wa łam się spra -
wa mi po by to wy mi, ubez pie cze niem zdro wot nym itd. W tam -
tym cza sie by ło to pier wsze i je dy ne ta kie biu ro w An twer -
pii, któ re zaj mo wa ło się spra wa mi Po la ków.

AAbbyy  ssiięę  rroozz  wwii  jjaaćć  ppoo  ssttaa  wwii  łłaaśś  nnaa  ddaall  sszzaa  nnaa  uu  kkęę,,  ppoo  wwiieeddzz  ccoo
zzrroo  bbii  łłaaśś  ww ttyymm  kkiiee  rruunn  kkuu??

Pro wa dząc włas ne biu ro chcia łam po sze rzyć swo ją wie -
dzę, aby jesz cze le piej do ra dzać i po ma gać klien tom. W 2005
ro ku roz po czę łam dwa kur sy: księ go wo ści oraz kurs z za -
kre su bel gij skie go sy ste mu za bez pie czeń spo łecz nych. Na
tych za ję ciach zdo by łam do dat ko wą wie dzę, któ ra by ła mi
po trzeb na do dal szej pra cy.

W 2006 ro ku do dat ko wo roz po czę łam w Bruk se li pod y -
plo mo we stu dia dzien ni kar skie. By ła to dla mnie fa scy nu -
ją ca przy go da. Szyb ko po łknę łam dzien ni kar skie go bak cy -
la i re gu lar nie za czę łam pi sać ar ty ku ły o te ma ty ce zwią za nej
z pra cą i ży ciem w Bel gii do cza so pism po lo nij nych.

WW jjaa  kkii  ssppoo  ssóóbb  nnaa  wwiiąą  zzaa  łłaaśś  wwssppóółł  pprraa  ccęę  zz AACCVV??
W trak cie pro wa dze nia włas nej dzia łal no ści na wią za łam

współ pra cę z ACV- Po wszech nym Chrze ści jań skim Związ -
kiem Za wo do wym. Oso by, któ re zgła sza ły się do mnie z prob -
le ma mi zwią za ny mi z pra cą kon tak to wa łam ze związ ka mi.
Po pew nym cza sie zgło si łam się ja ko jed na z ochot ni czek
w cha rak te rze tłu ma cza, peł niąc dy żu ry w ACV.

WWyy  jjaaśś  nniijj,,  ccoo  wwppłłyy  nnęę  łłoo  nnaa  ddee  ccyy  zzjjęę  ssttwwoo  rrzzee  nniiaa  ww AACCVV  nnoo  --
wwee  ggoo  ddzziiaa  łłuu??

Po wej ściu Pol ski do Unii Eu ro pej skiej do ACV za czę ło
przy cho dzić wie lu Po la ków z prze róż ny mi prob le ma mi. Ba -
rie ra ję zy ko wa, nie zna jo mość praw i obo wiąz ków pra cow -
ni ka, po trze ba ure gu lo wa nia sy tu a cji za wo do wej i po by to -
wej spo wo do wa ły, że za an ga żo wa nie ochot ni ków-tłu ma czy
już nie wy star czy ło. W od po wie dzi na tak du że za in te re so -
wa nie i za po trze bo wa nie w 2007 ro ku ACV stwo rzy ło no wy
od dział – Se kre ta riat dla pra cow ni ków z Eu ro py Środ ko wej
i Wschod niej. Zgło si łam swo ja kan dy da tu rę i po szczę ści ło
mi się. Z pew no ścią mo je szan se zwię kszy ło ukoń cze nie kur -

su z za kre su bel gij skie go sy ste mu za bez pie czeń spo łecz -
nych.

CCzzyy  mmoo  żżeesszz  wwyy  jjaaśś  nniićć  cczzyymm  ssiięę  zzaajj  mmuu  jjee  SSee  kkrree  ttaa  rriiaatt  ddllaa
pprraa  ccooww  nnii  kkóóww  zz EEuu  rroo  ppyy  ŚŚrroodd  kkoo  wweejj  ii WWsscchhoodd  nniieejj??

Se kre ta riat zaj mu je się spra wa mi osób z no wych kra jów
Unii Eu ro pej skiej, za trud nio nych w Bel gii na umo wę o pra -
cę, mię dzy in ny mi ta ki mi, któ re do ty czą eu ro pej skich prze -
pi sów o ko or dy na cji sy ste mów za bez pie cze nia spo łecz ne go.
Cho dzi tu taj o prze no sze nie praw so cjal nych pra cow ni ków
z jed ne go pań stwa Unii Eu ro pej skiej do dru gie go. Po ma -
ga my w uzy ski wa niu za sił ków po ro do wych i ro dzin nych,
nie któ ry mi spra wa mi po dat ko wy mi oraz spra wa mi do ty -
czą cy mi eu ro pej skich prze pi sów o ubez pie cze niu zdro wot -
nym. Udzie la my ogól nych in for ma cji do ty czą cych pra wa
pra cy i ubez pie cze nia spo łecz ne go w Bel gii oraz kie ru je my
na szych człon ków do od po wied nich dzia łów ACV 
zaj mu ją cych się np. wy pad ka mi przy pra cy, rosz cze nia mi
pra cow ni ków zwią za ny mi z upa dło ścią firm pra co daw ców,
rosz cze nia mi w sto sun ku do pra co daw ców (w związ ku z nie -
wyp ła co ny mi na leż no ścia mi, nie wła ści wą pro ce du rą zwol -
nie nia z pra cy, ła ma niem praw pra cow ni ków), za sił ka mi dla
bez ro bot nych. Dą ży my sku tecz nie do te go, aby każ da oso -
ba uzy ska ła to do cze go ma pra wo.

In nym za da niem Se kre ta ria tu jest or ga ni zo wa nie se sji in -
for ma cyj nych, do ty czą cych wa run ków płac i za trud nie nia
w Bel gii. Wciąż two rzy my no we i ak tu al ne ma te ria ły in for -
ma cyj ne, któ re ma ją za za da nie uła twić pra cę i ży cie w tym
kra ju.

CCoo  nnoo  wwee  ggoo  AACCVV  oorr  ggaa  nnii  zzuu  jjee  ww nnaajj  bblliiżż  sszzyymm  cczzaa  ssiiee??
8 paź dzier ni ka 2011 ro ku ACV i ACV LBC-NVK (cen tra -

la ACV zaj mu ją ca się oso ba mi za trud nio ny mi ja ko pra cow -
ni cy umy sło wi) przy go to wu ją w An twer pii spot ka nie in for -
ma cyj ne skie ro wa ne do pie lę gnia rek z no wych kra jów Unii
Eu ro pej skiej za trud nio nych na te re nie Bel gii. Ser decz nie
za pra sza my wszyst kich za in te re so wa nych do udzia łu w tym
spot ka niu.

CCzzyy  wwaarr  ttoo  TTwwoo  iimm  zzddaa  nniieemm  nnaa  llee  żżeećć  ddoo  AACCVV??
Uwa żam, że tak. ACV jest naj wię kszym z trzech związ -

ków za wo do wych w Bel gii. Je go człon ko wie otrzy mu ją wszel -
kie nie zbęd ne in for ma cje, po ra dy oraz po moc praw ną. Przy -
na leż ność do związ ku za wo do we go w Bel gii jest ko niecz na
z uwa gi na zmie nia ją ce się, szcze gól nie dla ob co kra jow ców
pra wo pra cy, oraz skom pli ko wa ny sy stem za bez pie cze nia
spo łecz ne go i zdro wot ne go. War to znać swo je pra wa i obo -
wiąz ki, aby nikt nie mógł nas oszu kać i wy ko rzy stać. Na le -
ży sa me mu dbać o włas ne in te re sy, a w tym tak że po ma ga
ACV.

JJaakk  ooccee  nniiaasszz  sswwoo  jjee  rree  llaa  ccjjee  zz bbeell  ggiijj  sskkii  mmii  kkoo  llee  ggaa  mmii  zz pprraa  --
ccyy??

Współ pra cę z bel gij ski mi ko le ga mi oce niam bar dzo do -
brze. Czę sto mo gę li czyć na ich po moc, chęt nie słu żą swo -
im do świad cze niem i wie dzą. Od Bel gów na u czy łam się czym
jest or ga ni za cja pra cy o cha rak te rze związ ko wym, jak rów -
nież te go, ze waż na jest współ pra ca, a nie współ za wod nic -
two. Bel go wie są otwar ci na no we po my sły, któ re ma my
i pro po nu je my. Owo cem ta kiej współ pra cy po mię dzy Se kre -
ta ria tem, a dwo ma in ny mi cen tra la mi bran żo wy mi by ło
stwo rze nie bro szu ry in for ma cyj nej o związ kach za wo do -
wych, któ ra zo sta ła prze tłu ma czo na na 15 ję zy ków.

CCzzyy  lluu  bbiisszz  sswwoo  jjąą  pprraa  ccęę??
Oczy wi ście, że lu bię swo ją pra cę, któ ra da je mi du żo sa -

tys fak cji i jest in te re su ją ca. Speł niam się za wo do wo i mam
per spek ty wy roz wo ju ka rie ry.

RRoozz  mmaa  wwiiaa  łłaa  
IIzzaa  bbee  llaa  KKrrzzyy  ssiiaakk

Przyjechałam
zwiedzić
Antwerpię
w 1997 roku
podczas
letnich
wakacji.
- rozmowa
z Aldoną
Kuczyńską-
-Naskręt 
z
Sekretariatu
dla
pracowników
z Europy
Środkowej
i Wschodniej
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Al do na 
Ku czyń ska-Na skręt
ACV – Se kre ta riat dla
pra cow ni ków z Eu ro py
Środ ko wej i Wschod niej



Po wszech ny Chrze ści jań ski
Zwią zek Za wo do wy (ACV

we Flan drii, CSC w Wa lo nii) ist -
nie je już od po nad 120 lat i zrze -
sza oko ło 1,7 mln człon ków. 

ACV/CSC jest sza no wa nym
i uzna wa nym przez pra co daw -
ców i rząd par tne rem w dia lo gu
spo łecz nym. Pro fe sjo nal na po -
moc udzie la na jest przez 3100
pra cow ni ków w po nad 150 od -
dzia łach te re no wych (387 pun -
ktach kon tak to wych).

ACV/CSC dzia ła na rzecz
wszyst kich pra cow ni ków, bez
wzglę du na ich sta tus; dzia łal -
ność ta obej mu je oso by za trud -
nio ne jak i nie za trud nio ne,
przed się bior stwa, urzę dy, in sty -
tu cje i ca łe spo łe czeń stwo. ACV
bro ni praw do ty czą cych pra cy,
za rob ków, za bez pie cze nia spo -
łecz ne go oraz ja ko ści ży cia.
Pra wo daw stwo eu ro pej skie
n in for ma cje i po moc do ty czą ca

pra wa do za sił ku ro dzin ne go
na rzecz dzie ci prze by wa ją cych
w in nym kra ju UE oraz praw
do świad czeń eme ry tal nych,
ubez pie cze nia zdro wot ne go itd.

Czas pra cy
n Wy miar cza su pra cy obo wią -

zu ją cy w two im sek to rze.
n Któ re go dzi ny pra cy są nad -

go dzi na mi?
n Ja kie wy na gro dze nie przy słu -

gu je za go dzi ny nad licz bo we,
czy moż na je za mie nić na ur lop?

n Re gu la cje w za kre sie pra cy
w dni usta wo wo wol ne.

Umo wa o pra cę
W ACV/CSC uzy skasz in for ma -

cje na te mat obo wią zu ją cych ro -
dza jów umów o pra cę, jak i sta tu -
tów pra cow ni czych i ich zna cze nia.
Wy na gro dze nie 
n Udzie la my in for ma cji na te -

mat płac obo wią zu ją cych
w two im sek to rze.

Cho ro ba lub wy pa dek
n Kie dy za cho ru jesz lub ule -

gniesz wy pad ko wi, udzie li my
in for ma cji do ty czą cych zgło -
szeń o nie zdol no ści do pra cy,
pła cy gwa ran to wa nej za okres
cho ro by, zwol nie nia z pra cy
w cza sie cho ro by, za sił ku cho -
ro bo we go itd.

Wy pad ki przy pra cy i cho ro -
by za wo do we
n W ra zie prob le mów, po ma ga -

my w za ła twia niu for mal no -
ści z to wa rzy stwa mi ubez pie -
cze nio wy mi (od wy pad ków
przy pra cy) i w Fun du szu Cho -
rób Za wo do wych. 

n Je śli za cho dzi po trze ba, per -
trak tu je my z fir mą ubez pie cze -
nio wą lub z Fun du szem w ce -
lu uzna nia zda rze nia za
wy pa dek przy pra cy lub cho ro -
bę za wo do wą oraz czu wa my
nad prze bie giem pro ce du ry
orze ka nia o wy so ko ści pro cen -
to we go uszczer bku na zdro wiu.

n W ra zie ko niecz no ści kie ru je -
my spra wę do są du pra cy.

Ur lop wy po czyn ko wy
n Czy wiesz do ilu dni płat ne go

ur lo pu masz pra wo?
n Jak ob li cza się świad cze nia ur -

lo po we?
Cza so we za wie sze nie umo wy
o pra cę i zmniej sze nie wy -
mia ru cza su pra cy
n Cza so we za wie sze nie umo wy

o pra cę.
n Zmniej sze nie wy mia ru cza su

pra cy.
n Ur lop wy cho waw czy i opie -

kuń czy na człon ka ro dzi ny.
n Pre mie rzą du fla man dzkie go.
n Pra wa przy słu gu ją ce ko rzy -

sta ją ce mu z ww. ur lo pów.
n Po moc w zło że niu wnio sku ur -

lo po we go.
Bez ro bo cie
n ACV/CSC po ma ga w za ła twie -

niu for mal no ści zwią za nych
z otrzy ma niem za sił ku dla bez -
ro bot nych.

n Do ra dza i po ma ga zgro ma dzić
nie zbęd ne do ku men ty oraz
wy pła ca za sił ki.

Zwol nie nie z pra cy i upa dłość
fir my
n Spraw dza my czy pro ce du ra

zwol nie nia z pra cy by ła zgod -
na z prze pi sa mi oraz czy okres
wy po wie dze nia i wy so kość od -
szko do wa nia są pra wi dło we.

n W przy pad ku upa dło ści fir my
udzie la my po mo cy w zło że niu
wszyst kich do ku men tów i po -
ma ga my od zy skać na leż no ści
przy słu gu ją ce pra cow ni ko wi.

n W sy tu a cjach spor nych kie ru -
je my spra wę do są du pra cy.

Pra ca tym cza so wa
n Jak dłu go mo że trwać two ja

umo wa?
n Ja ki wy miar cza su pra cy obo -

wią zu je pra cow ni ka tym cza -
so we go?

n Czy masz pra wo do ur lo pu płat -
ne go lub oko licz no ścio we go?

n Co dzie je się gdy za cho ru jesz
lub ule gniesz wy pad ko wi przy
pra cy?

n Ja kie przy słu gu je ci wy na gro -
dze nie?

n Czy masz pra wo do zwro tu

kosz tów za do jazd do pra cy?
n Czy masz pra wo do do dat ko -

we go wy na gro dze nia rocz ne -
go oraz do pre mii związ ko wej?

n Czy masz pra wo do do dat ków
z Fun du szu Świad czeń So cjal -
nych sek to ra pra cy tym cza so wej?

Pre mie rocz ne i związ ko we
n ACV/CSC wy pła ca pre mie

rocz ne i pre mie związ ko we
w nie któ rych sek to rach

Świad cze nia eme ry tal ne
n Udzie la my in for ma cji na te -

mat prze pi sów eme ry tal nych
w sek to rze. Po ma ga my w za -
ła twie niu for mal no ści do ty -
czą cych eme ry tur po mo sto -
wych i wcześ niej szych.

Za si łek straj ko wy
Człon ko wie ACV, któ rzy bio rą
udział w straj ku, otrzy mu ją spe -
cjal ny za si łek straj ko wy, po któ -
ry na le ży zgło sić się z kar tą
straj ko wą w naj bliż szym se kre -
ta ria cie ACV/CSC.
Za si łek ro dzin ny i jed no razo -
wa za po mo ga z ty tu łu uro dze -
nia dziec ka (za si łek poro do wy).
Po ma ga my w za ła twie niu for mal -
no ści zwią za nych z za sił kiem ro -
dzin nym i po ro do wym. Udzie la -
my in for ma cji na te mat za sił ków
oraz kon tak tu je my się z od po -
wied ni mi in sty tu cja mi. Spraw -
dza my, czy masz pra wo do pod -
wyż szo ne go za sił ku ro dzin ne go.
Sty pen dia
Na po cząt ku ro ku szkol ne go
ACV/CSC udzie la in for ma cji na te -
mat sty pen diów oraz in nych spo -
so bów do fi nan so wa nia na u ki.
Bez płat na po moc praw na
Udzie la my bez płat nych po rad
praw nych oraz re pre zen tu je my
pra cow ni ków w są dzie pra cy.
Wa run kiem ko rzy sta nia z bez -
płat nej po mo cy praw ni ków jest
mi ni mum, sze ścio mie sięcz ne
nie przer wa ne człon ko stwo
w związ ku za wo do wym (w mo -
men cie po wsta nia prob le mu).

AAllddoonnaa  KKuucczzyyńńsskkaa--NNaasskkrręętt

Szcze gó ło we in for ma cje:
AACCVV  AAnn  ttwweerr  ppeenn
NNaa  ttiioo  nnaa  llee  ssttrraa  aatt  111111  
22000000  AAnn  ttwweerr  ppeenn
007788  1155  2200  9922,,  
0033  22222277  116677  ((6644  lluubb  5500))  
––  ppnn  ii cczzww  99::3300  ––  1122::3300
Adre sy od dzia łów lo kal nych 
na stro nie:
wwwwww..aaddrreess  sseenn..aaccvv--oonn  llii  nnee..bbee
wwwwww..aaccvv--aann  ttwweerr  ppeenn..bbee  

Tekst po wstał na podstawie broszury
informacyjnej „Chroniony w pracy”

wydanej przez ACV/CSC.

Związki zawodowe
ACV/CSC
jest
szanowanym
i uznawanym
przez
pracodawców
i rząd
partnerem
w dialogu
społecznym.
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Wzam ku Sterckshof
(De ur ne) mie ści się
wspa nia łe Zil ver mu -

se um, któ re go hi sto ria roz po czy -
na się w XIV wie ku. Ho of vun der,
ogrom ne gos po dar stwo oto czo -
ne fo są, le ża ło na far mie nie da le -
ko An twer pii. Roz wi ja ło się pręż -
nie, roz sze rza jąc swo je te re ny
i ma jąc na wet swój włas ny bro -
war. W 1524 ro ku bo ga ty an twer -
pski ku piec Ge rard Sterck za ku -
pił tę po sia dłość. Uwa żał, że przy
je go po zy cji i ma jąt ku na le ży mieć
od po wied nie za ple cze miesz ka -
nio we. Od te go mo men tu za czy -
na się wła ści wa hi sto ria zam ku,
któ ry od na zwi ska wła ści cie la za -
czę to na zy wać Sterckshof.

W cią gu na stęp nych stu le ci je -
go dzie je by ły bar dzo burz li we.
W wy ni ku na ja zdów i gra bie ży
za czął po pa dać w ru i nę. W XX
wie ku za byt kiem za in te re so wa -
ły się wła dze mia sta An twer pia.
Za pa dła de cy zja o za ku pie niu
nie ru cho mo ści i do pro wa dze niu
do daw nej świet no ści. W la tach
trzy dzie stych ubieg łe go wie ku
za koń czo na zo sta ła od bu do wa

zam ku i od te go mo men tu peł -
ni on ro lę mu ze um. Po cząt ko wo
ko lek cja obej mo wa ła kul tu rę
i sztu kę fla man dzką, na stęp nie
by ły tam zbio ry rę ko dzie ła, aż
wresz cie po wsta ło mu ze um sre -
bra. Ten szla chet ny me tal jest
bar dzo wdzięcz nym ma te ria łem
dla ar ty stów, a z po wo du swo -
jej mięk ko ści otwie ra przed
twór ca mi wie le moż li wo ści.

Za mek Sterchshof jest wprost
wy ma rzo ny do te go ty pu przed -
sięw zięć. Du żo po koi, mnó stwo
prze strze ni i fan ta stycz ne otocz -
nie (park Ri vie ren hof). Do obej -
rze nia są eks po na ty z okre su od
XVI wie ku do chwi li obec nej.
Przed sta wio ne są te ma tycz nie
od bi żu te rii, po ar ty ku ły gos po -
dar stwa do mo we go.

Wi zy tów ką mu ze um jest so wa
w kształ cie kie li cha z 1549 ro -
ku oraz osiem na sto wiecz ny ka -
ła marz i czaj nik. Zil ver mu se um
po sia da bo ga tą ko lek cję przed -
mio tów i wy ro bów ze sre bra z ca -
łe go świa ta. Oczy wi ście du żo
miej sca po świę co no ro dzi mym
mi strzom.

Za in te re so wa ni mo gą brać
udział w cza so wych i te ma tycz -
nych wy sta wach np. w „Srebr -
nej nie dzie li”. Jest rów nież bar -
dzo bo ga ta ofer ta skie ro wa na do
szkół i przed szko li. Są in te re su -
ją ce opi sy dzieł sztu ki, po szcze -
gól nych sty lów i in for ma cje do -
ty czą ce ar ty stów. Moż na się
do wie dzieć wszyst kie go o sre -
brze, po czą wszy od su ro we go
me ta lu, aż do naj róż niej szych
form je go prze rób ki.

Mu ze um to tak że cen trum 
ba dań na u ko wych na rzecz pro -
mo cji w złot nic twie. Po sia da
rów nież bo ga tą bib lio te kę z uni -
katową ko lek cją.

Nie pow ta rzal na ofer ta dla za -
in te re so wa nych w każ dym prze -
dzia le wie ko wym.

Go rą co po le cam.
HHaann  nnaa  KKoorrcczz  

HHoo  ooff  ttvvuunn  ddeerr  lleeii  116600
22110000  AAnn  ttwweerr  ppeenn  DDee  uurr  nnee
tteell::  0022--336600--5522--5522
wwwwww..zziill  vveerr  mmuu  ssee  uumm..bbee
OOttwwaarr  ttee::  oodd  wwttoorr  kkuu  ddoo  nniiee  ddzziiee  --
llii  ww ggoo  ddzzii  nnaacchh  oodd  1100::0000--1177::3300

Zilvermuseum
Antwerpia, 
to nie tylko
diamenty
i złoto.
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CEN TRA AL STA TION – kolejowa katedra
W Newsweeka
i światowych
agencji
turystycznych
zdobył 
4 miejsce
w kategorii
„Najpiękniejszy
dworzec 
na świecie”.

Wszy scy ko cha my tu tej sze
po cią gi. Są szyb kie, wy -

god ne i sto sun ko wo ta nie.

Chy ba każ dy z nas miał oka -
zję być na wie lu dwor cach ko le -
jo wych w Bel gii.

Je den z nich jest szcze gól ny,
bo w kon kur sie zor ga ni zo wa -
nym przez ty god nik New swe ek

��  dworzec kiedyś dworzec dzisiaj ��
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i świa to we agen cje tu ry stycz ne, zdo -
był 4 miej sce w ka te go rii „Naj pięk -
niej szy dwo rzec na świe cie”. Mo wa
o Cen tra al Sta tion w An twer pii zwa -
nym też „ko le jo wą ka te drą”. Ten nie -
zwy kły za by tek w cen trum mia sta,
z wy glą du przy po mi na ra czej bu do -
wlę sa kral ną niż dwo rzec ko le jo wy.

Je go hi sto ria roz po czy na się w ro ku
1854, kie dy to ru szył pier wszy po ciąg
z Me che len do An twer pii. Wte dy był to
skrom ny, drew nia ny bu dy nek, a je dy -
ną atrak cją dla pod róż nych był gra mo -
fon, któ ry umi lał czas ocze ki wa nia.

W la tach 1899-1905 trwa ła bu do wa
dwor ca za pro jek to wa ne go przez ar chi -
tek ta L. De la cen se rie z Bru gii. Mo że -
my uznać, że Cen tra al Sta tion w obec -
nej for mie ist nie je właś nie od 1899
ro ku. In spi ra cją dla ar chi tek ta był dwo -
rzec w Lu cer nie i rzym ski Pan te on. Nie -
któ re źró dła po da ją na wet, że twór ca
czer pał po my sły z wa szyn gtoń skie go
Ka pi to lu. Ogrom ny wkład w bu do wę
dwor ca miał Król Le o pold II i to właś nie
on za su ge ro wał ar chi tek to wi za czer -
pnię cie in spi ra cji ze szwaj car skie go
dwor ca i Pan te o nu. Je go ini cja ły „L”,
od wró co ne do sie bie ple ca mi, znaj du -
ją się w wie lu miej scach bu dyn ku Cen -
tra al Sta tion. To rów nież je mu za wdzię -
cza my prze pięk ną ko pu łę wzo ro wa ną
na rzym skim Pan te o nie, znaj du ją cą się
w cen tral nej czę ści dwor ca. Na ścia -
nach nato miast umiesz czo no pła sko -
rzeź by przed sta wia ją ce sym bo le han -
dlu i rze mio sła oraz in sy gnia
kró lew skie. Ca ło ści do peł ni ły mar mu -
ro we po sadz ki i zło ce nia.

W 2009 ro ku za koń czył się trze ci
etap w hi sto rii „ko le jo wej ka te dry”.
Po mi mo mo der ni za cji uda ło się za cho -

wać nie pow ta rzal ne pięk no te go bu -
dyn ku. Dwo rzec zo stał prze bu do wa -
ny i roz bu do wa ny. Pod sta rym bu dyn -
kiem – na głę bo ko ści do 20 me trów
pod po zio mem ulic – do bu do wa no no -
we pod ziem ne pe ro ny, któ re słu żą pa -
sa że rom uda ją cym się do kra jów Eu -
ro py za chod niej, szyb ką li nią
ko le jo wą. Z pe ro nów znaj du ją cych się
na gór nych plat for mach moż na udać
się w pod róż do wię kszych miast na
te re nie Bel gii. Pod ziem ny tu nel łą czy
część po łud nio wą mia sta z pół noc ną.
Wszyst kie tu ne le są fan ta stycz nie za -
pro jek to wa ne i speł nia ją bar dzo ry -
go ry stycz ne wy mo gi bez pie czeń stwa. 

Po prze bu do wie, na te re nie dwor ca
znaj du je się w su mie 14 plat form roz -
miesz czo nych na 4 po zio mach.

Głów ny bu dy nek, w któ rym znaj du -
ją się mię dzy in ny mi ka sy bi le to we
i nie pow ta rzal ny hall, ma 3 kon dy -
gna cje z cen tral ną ko pu łą oraz wie żą
i jest po łą cze niem tra dy cji z no wo czes -
no ścią. Utrzy ma ny jest w sty lu ba ro -
ko wym z kla sycz ną ele wa cją z ka mie -
nia. Nato miast część słu żą ca do
przy ja zdu i od ja zdu po cią gów, to
struk tu ra pa ra so li ze szkła i sta li
– sym bol prze my słu i bo gac twa mia -
sta. Do wy ło że nia wnę trza uży to róż -
nych ro dza jów ka mie nia. Nie któ re pły -
ty by ły na wet spe cjal nie ob ra bia ne,
aby mia ły nie rów ną po wierz chnię.
Oprócz ka mie nia, zo sta ły uży te róż -
ne ro dza je mar mu ru, aby uzy skać od -
po wied ni efekt wi zu al ny. Wy bie ra no
ta kie ma te ria ły, któ re by ły w cał ko -
wi tej har mo nii z ist nie ją cym już bu -
dyn kiem ze sta li, szkła i ka mie nia.

Po re mon cie sta cja po wię kszy ła się
o do dat ko we wej ście i cen trum han -

dlo we. Oczy wi ście nie za bra kło pun -
któw ofe ru ją cych dia men ty, ka wia re -
nek i ba rów szyb kiej ob słu gi. Po wsta -
ło osza ła mia ją co pięk ne atrium
z wpa da ją cy mi przez nie pro mie nia -
mi słoń ca, co spra wia wra że nie jas no -
ści i lek ko ści ca łe go bu dyn ku. Ru cho -
me scho dy wio zą pa sa że rów na
wszyst kie po zio my. Oprócz te go, mo -
że my po dzi wiać ba lu stra dy, bal ko ny,
im po nu ją ce ko lum ny i ga le rie.

CCeenn  ttrraa  aall  SSttaa  ttiioonn  ww lliicczz  bbaacchh::
n ca ły kom pleks to po nad 400 m dłu -

go ści,
n skle pie nie ze szkła i sta li ma 185 m

dłu go ści i 44 m w naj wyż szym pun -
kcie,

n dach ma 43 me try wy so ko ści, 
n 186 me trów dłu go ści i 66 me trów

sze ro ko ści,
n róż ni ca po mię dzy naj niż szym, a naj -

wyż szym po zio mem wy no si 61 me -
trów,

n dwo rzec mo że ob słu gi wać oko ło
100.000 pa sa że rów dzien nie,

n po cią gi znaj du ją ce się na naj niż szej
plat for mie moż na oglą dać z wy so -
ko ści oko ło 20 me trów.

Bu dy nek ty po wy dla XIX wiecz nej
ar chi tek tu ry jest obec nie sta cją tran -
zy to wą od po wia da ją cą po trze bom XXI
wie ku. Zo stał ob ję ty ochro ną kon ser -
wa to ra za byt ków. Ma spe cy ficz ny kli -
mat i do sko na le łą czy hi sto rię ze
współ czes no ścią, wkom po no wu jąc się
jed no cześ nie w pięk no i ar chi tek tu rę
mia sta. Cen tra al Sta tion w „mie ście
dia men tów” śmia ło moż na na zwać
klej no tem wśród za byt ków An twer -
pii. 

MMaarr  ttaa  WWaa  wwrroocc  kkaa
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PPeell  ggrroomm (na Pel grim stra at 15) – to Pub po łą -
czo ny z re sta u ra cją znaj du ją cy się w cen trum An -
twer pii. Choć z ze wnątrz nie zwra ca na sie bie
uwa gi, uważ ny ob ser wa tor zo ba czy sta rą be czkę
na wi no przy twier dzo ną do ścia ny na wy so ko ści
2 pię tra. Sło wo pel grom w ję zy ku sta ro fla man -
dzkim zna czy piel grzym. Kto wej dzie przez cięż -
kie dę bo we drzwi i mi nie przed sio nek z ko min -
kiem, znaj dzie się w szcze gól nym miej scu gdzie
w XV wie ku an twer pscy kup cy skła do wa li swo -
je to wa ry, a póź niej stru dze ni wę drów ką piel grzy -
mi zmie rza ją cy do San tia go de Com po stel la za -
trzy my wa li się by od po cząć. 

La bi rynt śred nio wiecz nych piw nic wy ło żo nych
czer wo ną ceg łą, cią gną cy się pod kil ko ma ka mie -
ni ca mi, ma syw ne drew nia ne sto ły, świat ło świec
i ba ro ko wa mu zy ka w tle, two rzą nie pow ta rzal -
ny kli mat, któ ry do peł ni gab lo ta ze zna le zi ska -
mi ar che o lo gicz ny mi. Moż na za mó wić jed ną z tu -
tej szych spe cjal no ści, bef sztyk cha te a u briand
po da wa ny z ciep ły mi wa rzy wa mi i kro kie ta mi lub
fryt ka mi. Oczy wi ście kar ta me nu pro po nu je wię -
cej po traw, m in. kre wet ki przy rzą dza ne na wie -
le spo so bów. Moż na też tu wpaść po pro stu na
pi wo. Lecz ser wo wa ne są tak wy bor ne je go ga -
tun ki jak np. Pel grom Grand Cru, Po or ter sbier
czy Kwak (nie trze ba do da wać że bu tel ko wa ne),
że de gu sto wa nie i de lek to wa nie się ich sma kiem
mo że za jąć wię cej cza su niż pla no wa liś my. W prze -
szło ści pi wo by ło po da wa ne w tak war to ścio wych
szkla ni cach, że trze ba by ło od dać w za staw włas -

ne bu ty, któ re
by ły do od zy -
ska nia po
zwro cie nie usz -
ko dzo ne go kuf -
la. Po zo sta ło -
ścią te go
zwy cza ju jest
te raz 10 �  de -
po zy tu za wy -
myśl ne szkło
z ła bę dzią szy -
ją. Ale mi mo tej
ma łej nie do -
god no ści, np.
słyn ny Kwak
w god nej opra -
wie bę dzie sma ko wał jesz cze pysz niej. Nie na le -
ży się bać śred nio wiecz nych wam pi rów, gdyż bę -
dzie my przed ni mi do sko na le chro nie ni przez
czos nek roz wie szo ny w wie lu miej scach. 

Po pu lar ne są tu m.in. przy ję cia i śred nio wiecz -
ne bie sia dy dla wię kszych grup, gdzie w uży ciu
są drew nia ne łyż ki. Oczy wi ście moż na tu za jrzeć
sa me mu, lub spę dzić we dwo je ro man tycz ny wie -
czór przy świe cach. 

PPeell  ggrriimm  ssssttrraa  aatt  1155,,  AAnn  ttwweerr  ppeenn,,  BBeell  ggiiaa  
KKoonn  ttaakktt  tteell::  ++3322  ((00))  33  223344  00880099,,  ff
aaxx::  ++3322  ((00))  33  223311  99333355,,  
ee--mmaa  iill::  iinn  ffoo@@ppeell  ggrroomm..bbee

Rudy poleca!
Miejsca 
godne uwagi
poleca Rudy,
poszukiwacz
i odkrywca
klimatycznych
miejsc
i zaułków
w Antwerpii.
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żródło:
http://www.pocketresto.be/antwerpen/pelgrom#

Ta cy klicz na im pre za ist nie je już od po nad 8
lat. Trwa od ma ja do wrześ nia w osta t nią nie dzie -
lę każ de go mie sią ca z ini cja ty wy Me ka nik Strip
i mia sta An twer pia. Każ de go ro ku frek wen cja ar -
ty stów wzra sta, tak jak i po ziom ich prac. Ry ne -
czek od by wa się na świe żym po wie trzu, przy scho -
dach mu ze um sztuk pięk nych w An twer pii
(Mu se um van scho ne
kun sten), gdzie ama to -
rzy oraz pro fe sjo nal ni
ar ty ści nie tyl ko wy sta -
wia ją ale tak że sprze da -
ją swo je ob ra zy, gra fi ki
i fo to gra fie. Czas do dat -
ko wo umi li wy stęp na
ży wo An dre Do nni Trio.
Bę dą też prze jaż dżki bry -
czką, sma ko wi te je dze -
nie i nie pow ta rzal ne kli -
ma ty. W tym ro ku udział
za po wie dzia ło po nad
120 ar ty stów, któ rzy
oprócz wy sta wy i pre -
zen ta cji swo ich dzieł, na
miej scu ma lu ją czy rzeź -
bią, da jąc w ten spo sób
moż li wość obej rze nia ca -
łe go pro ce su twór cze go. 

Praw dzi wa oka zja dla mi łoś ni ków dzieł sztu ki,
a w tym: ob ra zy, gra fi ki, ry sun ki, fo to gra fie, książ -
ki o sztu ce. Na tej naj wię kszej we Flan drii ulicz -
nej wy sta wie ar ty stów i jed nym z naj bar dziej ma -
low ni czych ryn ków sztu ki, od naj dzie my po wiew
kli ma tu pa ry skie go Mon tpar nas se.

AAnn  ttwweerr  ppeenn  ZZuu  iidd
LLee  oo  ppoolldd  ddee  WWaa  eell  ppllaa  aattss
WWssttęępp  wwooll  nnyy
WW ggoo  ddzzii  nnaacchh  oodd  1122::0000  ddoo  1177::0000

Lam ber mon tmar tre
„Mo ment w krę gu sztu ki”

Po raz kolejny
i niestety
ostatni w tym
roku, 
odbędzie się
Lambermonte
martre.



Ulu bio ne miej sce spot kań
ar ty stycz nej bo he my An -

twer pii. Sam w so bie jest dzie -
łem sztu ki i dłu go by szu kać cze -
goś po dob ne go. Za pro jek to wa ny
i urzą dzo ny przez ab sol wen tów
Kró lew skiej Aka de mii Sztuk
Pięk nych w An twer pii, któ rzy za -
gos po da ro wa li dwa pię tra na 800
me trach kwa dra to wych. Cze go
tam nie ma? In te rak tyw ny bu -
tik, sklep, ga le ria, pre zen ta cje
i po ka zy mo dy, im pre zy, wy sta -
wy, pre mie ry i kon cer ty mu zycz -
ne. Nie zwy kle eks cy tu ją cym do -
świad cze niem jest obej rze nie
naj no wszych ko lek cji odzie ży
i bu tów umiesz czo nych w ogrom -
nej prze strze ni. Są mar ko we
ubra nia, naj no wsze i naj lep sze
wy sta wy, po ka zy bi żu te rii, dział
po świę co ny fo to gra fii i al bu my
o mo dzie, a to wszyst ko w nie -
pow ta rzal nym kli ma cie. RA cza -
sa mi przy po mi na ka wia ren kę in -
ter ne to wą, nie kie dy księ gar nię,
czy mu ze um. Jest re sta u ra cja,
w któ rej mo że my zjeść na praw -
dę zdro wo, na przy kład zu pę
z mar chwi i to fu. Ca ło ści do peł -
nia ką cik mu zycz ny z di dże jem
i mu zy ką w od po wied nim kli ma -
cie. Moż na obej rzeć pra ce twór -
ców, któ rzy spe cjal nie za pro jek -
to wa li pew ne ele men ty wy stro ju.
I tak na przy kład za miast zwy -
kłej ka sy gdzie re gu lu je się na -
leż no ści, ma my wiej ską cha tę po -
kry tą strze chą. Z ko lei na da chu
jest prze pięk ny, sen ny, zie lo ny
ogród. 

Na jed nej ze ścian za wie szo ny
jest dy wan in spi ro wa ny sztu ką
In ków i za wie ra ją cy mo ty wy baś -
nio we i mi tycz ne po two ry.

Do RA ła two tra fić, ale o wie -
le trud niej z nim się roz stać, gdyż
jest przy go dą ze sztu ką w nie -
zwy kłym i nie za pom nia nym sty -
lu. Na praw dę war to to zo ba czyć.

KKaa  ttaa  rrzzyy  nnaa  MMoo  rraaww  sskkaa

RRAA
KKlloo  oo  sstteerr  ssttrraa  aatt  1133
22000000  AAnn  ttwweerr  ppeenn
tteell..  ++3322  22  229933  3377  8800
wwwwww..rraa1133..bbee

RA
Niesamowity
sklep, galeria
i muzeum
w jednym.
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THE AU STRA LIAN 
PINK FLO YD SHOW – 10.09

Nie za pom nia ne prze bo je le gen dar nej
gru py Pink Flo yd w wy ko na niu au stra -
lij skiej gru py spe cja li zu ją cej sią w wy -
jąt ko wo „wier nym” ich od twa rza niu. Nie -
sa mo wi te efek ty dźwię ko we i wi zu al ne,
fan ta stycz ne oświet le nie.
MMiieejj  ssccee::  EEllii  ssaa  bbeetthh  HHaa  aall  AAnn  ttwweerr  ppeenn
WW ggoo  ddzzii  nnaacchh::  oodd  2200::0000  ((ddrrzzwwii  oottwwaarr  ttee
oodd  1199::0000))..  
wwwwww..  aauuss  ssiieeff  lloo  yydd..ccoomm

MARKT VAN MOR GEN 
– 11.09

Wy po sa że nie wnętrz, gra fi ka, kre a cje
przy szłych pro jek tan tów mo dy, bi żu te -
ria, wy stę py ar ty stycz ne.
MMiieejj  ssccee::  KKlloo  oo  sstteerr  ssttrraa  aatt  22000000  AAnn  ttwweerr  ppeenn
WW ggoo  ddzzii  nnaacchh::  oodd  1122::0000  ddoo  1188::0000
WWssttęępp  wwooll  nnyy
wwwwww..mmaarrkkttvvaann  mmoorr  ggeenn..bbee

OPEN MO NU MEN TEN 
– 11.09 

23 edy cja „Po znaj na sze dzie dzic two na -
ro do we”.Zwie dza nie i po zna wa nie za -
byt ków, sta no wisk ar che o lo gicz nych
i miejsc, któ re na ogół nie są w An twer -
pii do stęp ne.
WW ggoo  ddzzii  nnaacchh::  oodd  1100::0000  ddoo  1188::0000
WWssttęępp  wwooll  nnyy
SSzzcczzee  ggóó  łłoo  wwee  iinn  ffoorr  mmaa  ccjjee  nnaa  ssttrroo  nniiee::
wwwwww..ooppeenn  mmoo  nnuu  mmeenn  tteenn..bbee

STU DIO 54 
– 17.09

Naj wię ksza dy sko te ka na świe cie. Prze -
pych, blichtr i spe cjal nie wy po ży czo ne li -
mu zy ny dla go ści. Wszyst ko po to, aby
zna leźć się w nie za pom nia nym kli ma cie
tam tych lat. Dżin sy za bro nio ne.
Wzo ro wa na na naj bar dziej le gen dar nej
dy sko te ce z lat sie dem dzie sia tych – Stu -
dio 54 w No wym Jor ku. Raz w ro ku w An -
twer pii or ga ni zo wa na jest ta ka im pre za,
gdzie kró lu je naj lep sza mu zy ka di sco.
Nie za pom nia ne prze ży cie.
MMiieejj  ssccee::  SSppoorr  ttppaa  llee  iiss  AAnn  ttwweerr  ppeenn  ––  MMeerr  --
kksseemm
WW ggoo  ddzzii  nnaacchh::  oodd  2211::0000  ddoo  77::0000
WWssttęępp::  bbii  llee  ttyy  ww ccee  nniiee  oodd  4400  €
wwwwww..ssppoorr  ttppaa  llee  iiss..bbee  (w wy szu ki war kę
na stro nie spor tpa le is na le ży wpi sać stu -
dio 54).

TE KIEL-A 
– 10.09

Ko lo ro we i nie za pom nia ne prze ży cia ar -
ty stycz ne przy go to wa ne w ra mach ko -
lej nej edy cji tzw. Fe sti wa lu Dziel ni cy.
Ży wio ło wa, cza sa mi eg zo tycz na mu zy -
ka, spek ta kle, wy stę py ar ty stów cyr ko -
wych, roz ryw ka dla dzie ci i wspa nniiaa  łłee
jjee  ddzzee  nniiee  zz rróóżż  nnyycchh  zzaa  kkąątt  kkóóww  śśwwiiaa  ttaa..
MMiieejj  ssccee::  KKiieell  ppaarrkk  AAnn  ttwweerr  ppeenn
WW ggoo  ddzzii  nnaacchh::  oodd  1144::0000  ddoo  2200::0000

WWssttęępp  wwooll  nnyy  
wwwwww..ttee  kkiiee  llaa..bbee

KOM OP TE GEN KAN KER LO -
OP – 17.09

Bie gi w te re nie dla dzie ci i do ro słych. 
Dla dzie ci na dy stan sie 600 me trów,
nato miast dla do ro słych 5 i 10 ki lo me -
trów. W za wo dach udział wziąć mo że
każ dy, kto tyl ko ma ocho tę. Im pre za ma
na ce lu zbiór kę pie nię dzy na wal kę z ra -
kiem.
MMiieejj  ssccee::  GGiiee  lleennss  EElleecc  ttrroo,,  KKlloo  oo  sstteerr  ssttrraa  --
aatt  1199--2211  EEkkee  rreenn
WW ggoo  ddzzii  nnaacchh::  ddzziiee  ccii  oo 1188::4400,,  ddoo  rroo  śśllii  oodd
1199::0000
WWssttęępp::  66  €
Bi le ty moż na za ku pić u or ga ni za to rów
w dniu im pre zy, lub po przez stro nę in ter -
ne to wą: wwwwww..kkoo  mmoopp  ttee  ggeenn  kkaann  kkeerr  lloo  oopp..bbee

FLA MEN CO 
– 22.09

Mu si cal fla men co zka sta nie ta mi inie pow -
ta rzal ną hisz pań ską mu zy ką. Du żo tań -
ca, śpie wu i ar ty stycz nych prze żyć.
MMiieejj  ssccee::  SSttaaddsssscchhoo  uuww  bbuurrgg,,  22000000  AAnn  --
ttwweerr  ppeenn,,  TThhee  aa  tteerr  ppllee  iinn
WW ggoo  ddzzii  nnaacchh::  oodd  2200::0000  ddoo  2233::0000
WWssttęępp::  bbii  llee  ttyy  ww ccee  nniiee  oodd  88  €
wwwwww..mmuu  ssii  cchhaallll..bbee
wwwwww..ssttaaddsssscchhoo  uuww  bbuurr  ggaann  ttwweerr  ppeenn..bbee

WE WILL ROCK YOU 
– do 25.09

Mu si cal z pio sen ka mi le gen dar nej gru -
py Qu e en. Jed no z naj bar dziej do cho do -
wych przed sta wień mu zycz nych, wy ko -
ny wa ne na ca łym świe cie, za wie ra ją ce
25 naj wię kszych prze bo jów te go zes po -
łu.
MMiieejj  ssccee::  SSttaaddsssscchhoo  uuww  bbuurrgg,,  22000000  AAnn  ttwweerr  --
ppeenn,,  TThhee  aa  tteerr  ppllee  iinn
WW ggoo  ddzzii  nnaacchh::  oodd  2200..0000  ddoo  2233..0000
WWssttęępp::  bbii  llee  ttyy  ww ccee  nniiee  oodd  1199  € (do stęp -
ne tak że na stro nie in ter ne to wej)
wwwwww..mmuu  ssii  cchhaallll..bbee
wwwwww..ssttaaddsssscchhoo  uuww  bbuurr  ggaann  ttwweerr  ppeenn..bbee

BAL LON FE STI VAL 
– 02-04.09

Trzyd nio wy fe sti wal ba lo nów. Nie sa mo -
wi te atrak cje. Po nad 50 ba lo nów na grza -
nych po wie trzem w prze róż nych kon fi -
gu ra cjach. Nie pow ta rzal ne prze ży cie.
Bę dzie ta niec la ta ją cych ba lo nów, ba lo -
no we pa ra dy i in ne atrak cje.
MMiieejj  ssccee::  SSiinntt  NNii  kkllaa  aass
WW ggoo  ddzzii  nnaacchh::  22..0099  ––  oodd  1188::3300  ddoo  2222::0000
33..0099  ––  oodd  1166::0000  ddoo  2233::0000
44..0099  ––  oodd  1100::0000  ddoo  1188::0000
WWssttęępp  wwooll  nnyy
wwwwww..vvrree  ddee  ffee  ee  sstteenn..bbee

FOR TBOM 
– 01-04.09

Fe sti wal dla ca łej ro dzi ny. Te atr dla dzie -
ci w każ dym wie ku, tych naj młod szych

i tro chę star szych. Pod ziem ne tu ne le,
baj ko we chat ki, na mio ty peł ne nie spo -
dzia nek i mnó stwo zie le ni w For cie 4.
MMiieejj  ssccee::  FFoorrtt  44  ––  MMoorr  ttsseell
WW ggoo  ddzzii  nnaacchh::  11..0099  ––  2200::1155,,  22..0099  ––  2200::1155
33..0099  ––  oodd  1155::0000  ((oossttaa  tt  nnii  ssppeekk  ttaakkll  rroozz  ppoo  --
cczzyy  nnaa  ssiięę  oo 2200::1155))
44..0099  ––  oodd  1111::0000  ((oossttaa  tt  nnii  ssppeekk  ttaakkll  rroozz  ppoo  --
cczzyy  nnaa  ssiięę  oo 1188::0000))
wwwwww..ffoorr  ttbboomm..bbee

HOB BY CRE A TIEF SA LON 
– 21-25.09

Tar gi dla osób kre a tyw nych lu bią cych
ar ty stycz ną twór czość. Mnó stwo wy -
staw ców pre zen tu ją cych nie tu zin ko we
wy ro by ar ty stycz ne z róż nych ma te ria -
łów.
MMiieejj  ssccee::  NNeekk  kkeerr  hhaall,,  22880000  MMee  cchhee  lleenn
WW ggoo  ddzzii  nnaacchh::  1100::0000--1188::0000
WWssttęępp::  ddoo  rroo  śśllii  1100  €,,  ddzziiee  ccii  ddoo  llaatt  1122  ggrraa  --
ttiiss..
wwwwww..hhoobb  bbyy  ssaa  lloonn..bbee

XTRE ME XPE RIEN CE 
PRO VIN CIAL DE SCHOR RE
– 04.09.

Spek takl przy go da, w któ rym każ dy mo -
że wziąć udział. Za pre zen to wa ne bę dą 4
ży wio ły: zie mia, po wie trze, ogień i wo da.
Atrak cje to m.in.: sy mu la tor sur fin gu, ja -
zda de ska mi po spe cjal nie przy go to wa -
nym te re nie, sy mu la tor la ta nia
MMiieejj  ssccee::  DDee  SScchhoorr  rree,,  BBoo  oomm
WW ggoo  ddzzii  nnaacchh::  1100::0000  ––  1177::0000
WWssttęępp  wwooll  nnyy
wwwwww..xxttrree  mmeexx  ppee  rriieenn  ccee..bbee

DA NIEL LE EN LI LIA NE
– 09.09.

„Wy jmij pędz le z two jej sza fy” – war szta -
ty ma lar skie. Trze ba za brać ze so bą pędz -
le i moż na ma lo wać wszyst ko i wszę -
dzie.
MMiieejj  ssccee::  NNoo  vvaa,,  SScchhiijj  ffssttrraa  aatt  110055,,  22002200
AAnn  ttwweerr  ppeenn
OOdd  1133::3300
WWssttęępp  wwooll  nnyy
wwwwww..nnoo  vvaa--kkiieell..bbee

AN TWER PDRA GONS 
– 10.09 

Pier wsza edy cja fe sti wa lu An twer pdra -
gons, czy li wy ści gu „smo czych ło dzi”.
Wła dze mia sta An twer pia po raz ko lej ny
za ska ku ją swo ich miesz kań ców i tu ry -
stów or ga ni zu jąc wspa nia łą im pre zę. Fe -
sti wal na wią zu je do chiń skiej tra dy cji
wy ści gów ło dzi, któ re na dzio bach
umiesz czo ne ma ją smo cze gło wy.
Ło dzie ma ją oko ło 12,5 me tra dłu go ści
i roz wi ja ją pręd kość do 17 km na go dzi -
nę. Każ da dru ży na skła da się z mak sy -
mal nie 17 za wod ni ków (16 wio śla rzy +
bęb niarz na da ją cy rytm). 
Za po wia da ją się wiel kie emo cje, po nie -
waż oprócz wy ści gu or ga ni za to rzy za -
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pew nia ją mnó stwo in nych atrak cji. Mię -
dzy in ny mi wy stę py, twór cze ani ma cje,
du żo do brej mu zy ki oraz spe cja ły chiń -
skiej kuch ni. Jed nym sło wem fan ta stycz -
ne zbli że nie kul tu ry Wscho du i Za cho du.
AAddrreess::  KKaatt  tteenn  ddiijj  kkddookk  ((oobbookk  MMuu  zzee  uumm
MMAASS))..
WW ggoo  ddzzii  nnaacchh::  oodd  1100::0000  ddoo  wwiiee  cczzoo  rraa..
WWssttęępp  wwooll  nnyy..

VER TEL FE STI VAL 
– 18.09.

Fe sti wal opo wia da nia ba jek. W pro gra -
mie m.in. przed sta wie nia dla dzie ci, te -
a try ku kieł ko we, baj ko we rek wi zy ty
i du żo do brej za ba wy.
MMiieejj  ssccee::  SSpprroo  ookk  jjeess  hhuu  iiss,,  RRii  vviiee  rreenn  hhooff,,  DDee  --
uurr  nnee,,  AAnn  ttwweerr  ppiiaa..
WW ggoo  ddzzii  nnaacchh::  1133::0000  ––  1188::0000
WWssttęępp  wwooll  nnyy
wwwwww..pprroo  vvaanntt..bbee

fol Klof OR KIE STRA 
10.09

Na de skach te a tru De Ro ma bę dzie moż -
na usły szeć or kie strę fol Klof i nie spo -
ty ka ny głos El ly Aer den. W śpie wie wo -
ka list ki od naj dzie my wpły wy mu zy ki
bał kań skiej, śró dziem no mor skiej, ży -
dow skiej a tak że ten den cje skan dy naw -
skie. Ca łość zo sta nie wzbo ga co na o wy -
stęp tan ce rzy z gru py Fris se folk.
WW ggoo  ddzzii  nnaacchh::  oodd  2200::0000
MMiieejj  ssccee::  DDee  RRoo  mmaa,,  TTuurr  nnhhoo  uutt  ssee  bbaa  aann  228866,,
BBoorr  ggeerr  hhoo  uutt
WWssttęępp::  1144  €
wwwwww..ddee  rroo  mmaa..bbee      wwwwww..ffrriiss  ssee  ffoollkk..bbee

MMAARRTTAA  WWAAWWRROOCCKKAA

WYDARZENIA ARTYSTYCZNE
ZORGANIZOWANE W RAMACH
PROGRAMU KULTURALNEGO
POLSKIEJ PREZYDENCJI
W RADZIE UNII
EUROPEJSKIEJ – Bruksela

Wy sta wa „Po tę ga fan ta zji. 
No wo czes na i współ czes na 
sztu ka z Pol ski”

Na wy sta wę skła da się nie mal 200 prac 35
pol skich ar ty stów. Pre zen to wa ne są jed ne
znaj bar dziej zna czą cych dzieł pol skiej sztu -
ki współ czes nej, m.in. pra ce Mo ni ki Sos -
now skiej, Wil hel ma Sas na la, Pio tra Uklań -
skie go, Ka ta rzy ny Ko zy ry i Ro ber ta
Kuś mi row skie go – ar ty stów, któ rzy swo -
ją ka rie rę roz po czę li po upad ku ko mu niz -
mu w ro ku 1989, a obec nie cie szą się mię -
dzy na ro do wą sła wą. Ich pra ce znaj du ją się
w naj wię kszych ko lek cjach na świe cie.
Ce lem wy sta wy jest po ka za nie, w ja ki spo -
sób fan ta sty ka, ma gia, sza leń stwo i ab -
surd sta ły się waż ny mi te ma ta mi pol skiej
sztu ki współ czes nej. By po ka zać ko rze nie
tych ten den cji ku ra to rzy się gnę li po dzie -
ła po wsta łe pod ko niec XIX wie ku i w XX
wie ku, uka zu jąc pra ce ta kich mi strzów
jak: Ta de usz Kan tor, Jó zef Me hof fer, Wit -
ka cy i Bru no Schulz.

2244  cczzeerr  wwccaa-- 1188  wwrrzzeeśś  nniiaa  22001111,,  BBOO  ZZAARR,,
RRuuee  RRaa  vveenn  ssttee  iinn  2233,,  BBrruukk  ssee  llaa
wwwwww..iiaamm..ppll

„Ali na Sza pocz ni kow. 
Scul ptu re Undo ne. 1955-1972”. 

Wy sta wa jed nej z naj wy bit niej szych pol -
skich rzeź bia rek współ czes nych. Za pre -
zen to wa ne pra ce po cho dzą z eks pe ry men -
tal ne go okre su twór czo ści ar tyst ki,
w którm skła nia ła się ku kom po zy cjom
ab strak cyj nym po słu gu jąc się mię dzy in -
ny mi od le wa mi ży we go cia ła. 
1100  wwrrzzeeśś  nniiaa  22001111--88  ssttyycczz  nniiaa  22001122
WWIIEELLSS  CCoonn  tteemm  ppoo  rraa  rryy  AArrtt  CCeenn  ttrree,,  AAvv..  VVaann
VVooll  xxeemm  llaa  aann  335544,,  BBrruukk  ssee  llaa
hhttttpp::////wwwwww..wwiieellss..oorrgg

Fos sils 
and Gar dens

Trzy pro jek ty ar ty stycz ne w prze strze ni
pu blicz nej Bruk se li. Do udzia łu w wy da -
rze niu za pro sze ni zo sta li pol scy ar ty ści.
Każ dy z pro jek tów jest osob ną na rra cją
ale wszyst kie po zo sta ją w ści słej re la cji
z ide a mi zjed no czo nej Eu ro py. Pre zen ta -
cja bę dzie mó wi ła o Pol sce i Po la kach wię -
cej niż obie go we ste re o ty py, po ka zy wa ła
na szą jaś niej szą stro nę, po czu cie hu mo -
ru, prak tycz na nie prak tycz ność, oraz dy -
stans do nas sa mych i wbrew ocze ki wa -
niom, otwar tość i op ty mizm.
Ju li ta Wój cik – „Tę cza”
Do mi nik Lej man – pro jek cje świet lne
„Pod wój na war stwa”
Ma u ry cy Go mul nic ki – ak cja „Wid mo – ro -
man tycz ny po stwan da lizm”
1177  wwrrzzeeśś  nniiaa  --1177  ggrruudd  nniiaa  22001111,,  BBrruukk  ssee  llaa
wwwwww..ccuull  ttoo  rree  ppoo  lloo  nnaa  ii  ssee..eeuu

An to lo gia pol skiej 
ani ma cji

Grat ka dla fa nów pol skiej sztu ki ani ma -
cji bę dą cej dzię ki swe mu ory gi nal ne mu
i in no wa cyj ne mu po dej ściu jed ną z naj -
bar dziej wi docz nych na świe cie wi zy tó -
wek pol skiej kul tu ry.
Za pre zen to wa ne zo sta ną m.in. dzie ła Ja na
Le ni cy, Wa la ria na Bo row czy ka, fil my nie -
za leż ne go stu dia ‘Se-Ma-For’ w Ło dzi, nie
za brak nie rów nież przy gód Bol ka i Lol ka.
0011//0099//1111  ––  2233//1100//1111
CCII  NNEE  MMAA  TTEEKK,,  RRuuee  BBaa  rroonn  HHoorr  ttaa  99,,  BBrruukk  ssee  llaa
wwwwww..ccii  nnee  mmaa  tteekk..bbee

Ka rol Szy ma now ski
Król Ro ger

Wer sja kon cer to wa dzie ła za brzmi
w Kró lew skim Te a trze La Mon na ie
w Bruk se li. Wy stą pi chór Ca me ra ta Si -
le sia oraz chór Pol skie go Ra dia Kra ków
pod dy rek cją An ny Szo stak, chór dzie -
cię cy Te a tru La Mon na ie pod dy rek cją
De nis Me nier oraz or kie stra sym fo nicz -
na te a tru La Mon na ie pod dy rek cją
Har tmu ta Ha en sche na.
SSoo  bboo  ttaa,,  1100  wwrrzzeeśś  nniiaa  22001111,,  ggooddzz..  2200::0000
PPllaa  ccee  ddee  llaa  MMoonn  nnaa  iiee,,  BBrruukk  ssee  llaa
CCee  nnaa  bbii  llee  ttóóww  oodd  1133  €
wwwwww..llaa  mmoonn  nnaa  iiee..bbee

„Ob óz So li dar ność”
Pro jekt przy go to wy wa ny we współ pra -
cy No we go Te a tru w War sza wie i In sty -
tu tu Sztu ki Wy spa/Fun da cji Wy spa Pro -
gress w Gdań sku.
Przed mio ty ze Stocz ni Gdań skiej wy bra -
ne przez ar ty stę Grze go rza Kla ma na
i pod da ne mo dy fi ka cji ru sza ją w tra sę,
a ich ba nal ność i za ra zem le gen dar ność
opusz cza ją swój bez poś red ni kon tekst
i wy wo żą stocz nio wy mit da le ko od miej -
sca po wsta nia, pod da jąc go kry tycz nej
dys ku sji.
2233..0099..22001111 ––  0011..1100..22001111
KKoo  nniinn  kklliijj  kkee  VVllaa  aamm  ssee  SScchhoo  uuww  bbuurrgg
((KKVVSS)),,  BBrruukk  ssee  llaa
wwwwww..kkvvss..bbee

Pol skie Ki no 
Te raz!

Ci ne ma tek przed sta wia se lek cję oko ło
dzie sięć pol skich fil mów fa bu lar nych
zre a li zo wa nych na po cząt ku trze cie go
ty siąc le cia.
Cykl za pra sza wi dza do za poz na nia się
z no wy mi tren da mi, mło dy mi ta len ta -
mi oraz już uzna ny mi twór ca mi fil mo -
wy mi. Moż na bę dzie zo ba czyć m.in.
Czte ry no ce z An ną, w re ży se rii zdo byw -
cy Osca ra, Je rze go Sko li mow skie go,
Pia ni stę Ro ma na Po lań skie go, Ta ta rak
An drze ja Waj dy, Cześć Te re ska Ro ber -
ta Gliń skie go, Po ra umie rać Do ro ty Kę -
dzie rzaw skiej a tak że film Ko mor nik,
Fe lik sa Fal ka i An drze jem Chy rą w ro -
li głów nej. 
1155..0099--1166..1100
CCII  NNEE  MMAA  TTEEKK,,  RRuuee  BBaa  rroonn  HHoorr  ttaa  99,,  BBrruukk  --
ssee  llaa
wwwwww..ccii  nnee  mmaa  tteekk..bbee

Lu i gi Che ru bi ni, ‘Me dea’, 
reż. Krzysz tof War li kow ski

Me dea w in sce ni za cji Krzysz to fa War li -
kow skie go zo sta ła prze nie sio na z cza -
sów an tycz nych w re a lia lat 60-tych po -
przed nie go stu le cia. 
Spek takl zre a li zo wa ny w kon wen cji kla -
sycz ne go kry mi na łu uwspół cześ nia an -
tycz ny mit, a tak że oży wia ope rę na pi -
sa ną u schył ku XVIII wie ku. 
Kie dy od twór czy ni ty tu ło wej Me dei
(Nad ja Mi cha el) po ja wia się na sce nie
w czar nej ob ci słej su kien ce, w szpil kach
i z na ta pi ro wa nym ko kiem, wy glą da jak
hol ly wo odz ka gwia zda fil mo wa. Me lanż
sty lu wła ści we go ope rze oraz pew nej
nad ek spre syj no ści za po ży czo nej z dra -
ma tur gii bru ta li stów za o wo co wał 
po wsta niem no we go ak tor skie go ga -
tun ku bę dą ce go spe cjal no ścią War li -
kow skie go.
66,,  88,,1133,,  1155,,  1177,,  2200,,  2222  wwrrzzeeśś  nniiaa,,  ggooddzz..  2200::0000
1111wwrrzzeeśś  nniiaa,,  ggooddzz..  1155::0000
TTee  aattrr  KKrróó  lleeww  sskkii,,  LLaa  MMoonn  nnaa  iiee,,  BBrruukk  ssee  llaa
CCee  nnaa  bbii  llee  ttóóww::  oodd  1122  €
wwwwww..llaa  mmoonn  nnaa  iiee..bbee

PPAATTRRYYCCJJAA  WWIIŃŃSSKKAA--BBOOGGUUSSZZEEWWSSKKAA
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QUALITY OF SERVICE 
jest firmą, która oferuje 

PŁATNE USŁUGI W ZAKRESIE DORADZTWA I ADMINISTRACJI

Q
UA

LITY OF SERVICE

UWAGA! NOWY NUMER TELEFONU 
– 0903 122 15 (1,5 €/min)

Quality of Service, 
Osystraat 9, parter,  2060 Antwerpen
(okolice Rooseveltplaats)

Tel: 0903 12 215 (1,5€/min)
E-mail: info@qualityofservice.be

OSOBY PRYWATNE:
u sprawy pobytowe w Belgii (zameldowanie, 

ubezpieczenie, rejestracja samochodu),
u sprawy finansowe (pomoc przy otwieraniu 

kont bankowych, asystowanie 
przy pożyczkach i kredytach, informacje
podatkowe),

u sprawy rodzinne (pomoc przy znalezieniu
żłobka 
lub przedszkola, składanie wniosków 
o rodzinne, becikowe, urlop macierzyński 
i wychowawczy),

u doradztwo i pomoc w problemach 
życia codziennego

u tłumaczenia wolne: ustne i pisemne,
u asystowanie w instytucjach i urzędach

FIRMY:
u asystowanie przy otwieraniu firm

jednoosobowych i spółek 
u administracja związana z prowadzeniem

firmy – wystawianie faktur, listy ponaglające
do zapłaty, występowanie o atesty, 
pozwolenia i zaświadczenia, 

u Limosa
u kontakty z księgowymi i klientami

NASZE USŁUGI ŚWIADCZYMY 
TYLKO PO WCZEŚNIEJSZYM 

UMÓWIENIU



Le ko ma nia jest zja wi skiem
czę stym i lek ce wa żo nym.

Do stęp do le ków bez re cep ty by -
wa do bro dziej stwem, ale mo że
też być zgub ny. Ap tek cią gle
przy by wa i cza sa mi od no szę
wra że nie, że jest ich wię cej niż
skle pów spo żyw czych. Z za ło że -
nia, le kar stwa po trze bu je czło -
wiek cho ry. Czyż by więc na sze
spo łe czeń stwo by ło co raz bar -
dziej cho re? Wpraw dzie ilość ap -
tek i mno gość le ków to efek ty
roz wo ju cy wi li za cyj ne go, ale to
chy ba wstyd dla zdro we go, my -
ślą ce go czło wie ka, do pro wa dzić
się do do cho ro by le kar stwem,
a ra czej nie roz sąd nym je go za -
ży wa niem. Ma te ria jest de li kat -
na, bo co ko mu do te go, że je śli
roz bo li nas gło wa, za ży je my nie -
win ną tab let kę. Po tem dru gą,
ju tro też – bo wczo raj po mog ła
– itd. itp. Je śli spo ra dycz nie sa -
mi bie rze my le ki do stęp ne bez
re cep ty, to jesz cze nic złe go.
Jed nak je śli ktoś za cznie
brać bez kon sul ta cji z le -
ka rzem le ki sta le i co raz
wię cej, a na do miar złe -
go te do stęp ne tyl ko na
re cep tę i nie bę dzie
mógł już bez nich nor -
mal nie fun kcjo no wać,
po ra przy znać się przed
so bą że jest się le ko ma -
nem. 

DDee  ffii  nnii  ccjjaa  llee  kkoo  mmaa  nniiii::  
Jest to zes pół za cho -

wań czło wie ka, któ ry
ma nie od par tą po trze -
bę lub przy mus sta łe -
go za ży wa nia le ku.
Dba o to, aby za wsze
mieć za pas le ku (lub
le ków) i w przy pad ku
na głe go przer wa nia
je go za ży wa nia ma
tzw. ob ja wy ab sty nen -
cji, czy li od czu wa dy skom -
fort fi zycz ny i psy chicz ny. 

Po pew nym cza sie sta le za ży -
wa ne le kar stwo co raz sła biej
„dzia ła” i trze ba brać go co raz
wię cej, aby uzy skać po dob ny
efekt jak uprzed nio (tzw. efekt
to le ran cji). 

Le ki uza leż nia ją ce to naj czę -
ściej: prze ciw bó lo we, na sen ne,
do pin gu ją ce i eu fo ry zu ją ce.
W przy pad ku nad u ży wa nia sub -
stan cji nie bę dą cej le kiem mó -
wi my o tok sy ko ma nii lub na rko -
ma nii, ale me cha niz my oraz
skut ki są ana lo gicz ne, a nie bez -
pie czeń stwa groź ne.

To le ran cja na lek, za leż nie od
je go ro dza ju, mo że wy stą pić już
po dwóch ty god niach przyj mo -
wa nia i pro wa dzić do za leż no ści
fi zycz nej i psy chicz nej oraz ob -
ja wów od sta wie nia, kie dy or ga -
nizm na gle nie do stał te go, do
cze go zdą żył się już przy zwy cza -
ić. Ten stan ozna cza po cząt ki
uza leż nie nia. W przy pad ku nie -
któ rych le ków naj szyb ciej roz -
wi ja się to le ran cja efek tu na sen -
ne go (kil ka ty god ni) i wte dy już
trze ba zwię kszyć daw kę. To le -
ran cja na dzia ła nie prze ci wlę ko -
we mo że być kwe stią mie się cy.
Nie bę dzie my się za głę biać w far -

ma ko lo gicz ne
i me dycz ne za wi ło -
ści, gdyż ten ar ty kuł ma cha rak -
ter in for ma cyj ny i nie wcho dzi
w kom pe ten cje me dy cy ny. 

JJaakk  zz ttyymm  sskkoońń  cczzyyćć??  
Je śli już je steś my uza leż nie ni

od le karstw, pier wszym kro kiem
jest przy zna nie się przed so bą
do le ko ma nii i mo ty wa cja do le -
cze nia. W pier wszym sta dium
mo że wy star czyć roz są dek i sil -
na wo la, ale czę sto sto pień za a -
wan so wa nia jest ta ki, że sa mo -

dziel ny „od wyk” mo że być groź -
ny dla zdro wia lub ży cia. Naj le -
piej więc iść z tym prob le mem
do le ka rza, bo uza leż nie nie jest
cho ro bą. By wa, że trze ba się
przy go to wać na dłuż szy pro ces,
gdyż po dia gno zie po prze dzo nej
ba da nia mi, na stą pi po wol ne od -
sta wia nie le ków lub zmia na na
in ne, oraz ob ser wo wa nie ob ja -
wów od sta wie nia (w do mu lub
w szpi ta lu za leż nie od sub stan -
cji uza leż nia ją cej). Rów no le gle,
mo że być wska za na po moc psy -
cho te ra pe u tycz na, gdyż uza leż -
nie nie ma dwa ob li cza: fi zycz ne
i psy chicz ne. 

TTrroo  cchhęę  hhii  ssttoo  rriiii::
W 1964 ro ku Ko mi tet Świa -
to wej Or ga ni za cji Zdro wia
(WHO) po raz pier wszy za -
stą pił sze reg wy mie nio -
nych wy żej po jęć jed nym
wspól nym sło wem – klu -
czem, mia no wi cie: za leż -
ność (uza leż nie nie), sto -
so wa nym z okre śle niem
ty pu: ko ka i no wa, ha szy -
szo wa, al ko ho lo wa itd.
Na „po cie sze nie” mo że -
my do dać, że prob lem
uza leż nień ist nie je od
wie ków i był trak to wa -
ny od po tę pie nia do po -
bła ża nia lub na wet ak -
cep ta cji. Ma pa
uza leż nień wy glą da ła
tak: Azja Wschod nia
– opium, Bli ski Wschód
– ha szysz, Ame ry ka
Środ ko wa – ha lu cy no ge -
ny, Eu ro pa – al ko hol. 

W la tach 60-tych i 70-
tych ubieg łe go wie ku
w Eu ro pie wy stą pi ła
praw dzi wa epi de mia
uza leż nień, szcze gól nie

na rko ma nia – naj czę ściej
u mło dzie ży. Daw niej i dziś

jest wie lu, któ rzy do ra bia ją
się na tym nie ucz ci wych for -

tun, pod czas kie dy in ni za włas -
ne pie nią dze tra cą zdro wie lub
ży cie. 

MMóó  wwiiąą  lliicczz  bbyy::
Tyl ko w Pol sce, z po wo du nad -

u ży wa nia le ków prze ciw bó lo -
wych, kil ka ty się cy osób rocz -
nie lą du je w szpi ta lu z róż ny mi
prob le ma mi: trwa łe uszko dze -
nie wą tro by, ko niecz ność usu -
nię cia ner ki itd.

W cią gu ro ku, do Szpi ta la Pra -
skie go w War sza wie, tra fia 
kil ku set pa cjen tów któ rzy sa -

Lekomania – do leczenia?
Dostęp 
do leków 
bez recepty
bywa
dobrodziejstwe
m, ale może
też być zgubny
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DYNAMIKA, ELASTYCZNOŚĆ, ZAANGAŻOWANIE,
NOWOCZESNA OBSŁUGA PRAWNA 

NA EUROPEJSKIM POZIOMIE

Obsługa prawna w j. polskim,
niderlandzkim, angielskim, rosyjskim 

bez pośredników, w bezpośrednim kontakcie
z adwokatem prowadzącym sprawę.

Prowadzi sprawy:

n Gospodarcze;
n Handlowe;
n Windykacyjne;
n Odszkodowawcze;

n Pracy i ubezpieczeń
społecznych;

n Rodzinne;
n Karne.

mo dziel nie bra li le ki prze ciw za pal ne.
Szpi tal MSWiA pra wie co dzien nie

przyj mu je pa cjen tów któ rzy przed aw -
ko wa li le ki.

Co dzien nie oko ło 2 mi lio ny Po la -
ków ku pu je le kar stwa, wy da jąc 2 mld
zł mie sięcz nie. 

W Pol sce spo ży wa się nie mal 100
mi lio nów roz ma i tych tab le tek dzien -
nie.

Po la cy są na trze cim miej scu na
świe cie pod wzglę dem spo ży cia le ków
prze ciw bó lo wych. 

Sta ty stycz ny Po lak ku pu je 34 opa -
ko wa nia le ków rocz nie. Oby wa te le
Nie miec za ra bia ją śred nio 2 ra zy wię -
cej niż Po la cy, ale ku pu ją dwa ra zy
mniej le ków niż my. 

W ca łej Pol sce jest oko ło 13.000 ap -
tek, z cze go 300 no wych po wsta ło
w ro ku ubieg łym. Tyl ko w War sza wie
jest po nad 600 ap tek. 

Oko ło 90% Po la ków nie czy ta in -
struk cji do łą czo nej do le karstw.

MMóó  wwiiąą  ffaakk  ttyy::
Z ca łym sza cun kiem dla me dy cy ny,

far ma ko lo gii, le ka rzy i na u kow ców
oraz wszyst kich pa cjen tów po trze bu -
ją cych le karstw prze pi sa nych przez
le ka rza, war to pa mię tać że:

Wię kszość le ków i ich sub sty tu tów,
do stęp nych w ap te kach bez re cep ty

to to war na sprze daż i jak wszyst ko
co moż na ku pić, jest przed mio tem
wiel kiej ma chi ny mar ke tin gu oraz
przy no si czę sto wie lo mi lio no we zy -
ski. Jo gur ty na za par cia, tab let ki na
po pra wę kon cen tra cji, her bat ki na
zga gę, moż na od daw na ku pić nie tyl -
ko w ap te kach, ale też na sta cjach ben -
zy no wych i w skle pach spo żyw czych. 

Część „cu dow nych” kos me ty ków
dzia ła na po gra ni czu bran ży kos me -
tycz nej i far ma ce u tycz nej. By wa, że
„ten wspa nia ły” krem od mła dza ją cy
uza leż nia tak sa mo jak tab let ki prze -
ciw bó lo wi gło wy. 

RRoozz  ssąą  ddeekk  ppoodd  ppoo  wwiiaa  ddaa::
Naj le piej przed przyj mo wa niem ja -

kich kol wiek le ków skon sul to wać się
z le ka rzem, któ ry mo że po móc w zna -
le zie niu przy czyn na sze go dy skom -
for tu. Tab let ki od bó lu gło wy mo gą
po móc do raź nie, ale ma ją wpływ tyl -
ko na ob ja wy, któ rych przy czy na mo -
że być zdia gno zo wa na i wy le czo na. 

Je śli już mó wi my o przyj mo wa niu
le ków. Nie na le ży po pi jać le karstw
mle kiem ani so ka mi z grejpfru ta lub
po ma rań czy, a na wet po czci wą her -
ba tą czy ka wą, ze wzglę du na nie bez -
pie czeń stwo in te rak cji. Naj le piej le ki
po pi jać wo dą. Łą cze nie le karstw z al -
ko ho lem lub za ży wa nie ich pod czas

„ka ca” jest wiel ce ry zy kow ne chy ba,
że sa mi chce my za fun do wać so bie cha -
łup ni czy „od wyk” i nie la da sen sa cje.
War to wte dy – na wszel ki wy pa dek
– mieć przy so bie spraw ny te le fon i nu -
mer po go to wia ra tun ko we go. 

Kie dyś sfor mu ło wa no ta ką myśl.
„W da le kiej przy szło ści ludz kość doj -
dzie do ta kie go po zio mu roz wo ju, że
wsty dem bę dzie przy znać się do te go,
że jest się cho rym”. W na szych cza -
sach, uni kanie nie roz waż ne go sa mo -
o ka le cze nia cia ła, du cha i umy słu, na
włas ne ży cze nie i za włas ne pie nią -
dze, mo że być waż nym kro kiem w za -
prze sta niu obar cza nia przy szłych 
po ko leń uszko dzo nym ko dem ge ne -
tycz nym. Wszyst ko co do star cza my
or ga niz mo wi, mu si być i jest „bra ne
pod uwa gę” przez skom pli ko wa ny me -
cha nizm ewo lu cji. Na wet je śli dzi siaj
nie chce my aż tak da le ko wy bie gać
w przy szłość, nie za szko dzi chwi la ref -
lek sji. 

Ży czę zdro wia! 
KKaa  rroo  llii  nnaa  TToomm  cczzaakk

Źró dła: pl.kra kow.pl krasnystaw.pl
artykuł, autor: mgr. Katarzyna Siwek psycholog,
specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia
Graegon T., Graedon J.: Niebezpieczne interakcje leków.
AN TA, 1998.
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1.Bel go wie sor tu ją śmie ci.
W Eu ro pie Bel gia zaj mu je czo -

ło we miej sce w prze twa rza niu
od pa dów. Na jed ne go Bel ga
przy pa da 114 kg od zy ska nych
śmie ci na Po la ka za led wie 4 kg!

Pa mię tam mo je za sko cze nie,
gdy w pier wszym dniu mo je go
po by tu w An twer pii zo ba czy łam,
że w ka mien ni cy w któ rej wy naj -
mu ję miesz ka nie nie ma zsy pu
ani kon te ne ra na śmie ci. 
Za cie ka wio na za py ta łam wła ści -
ciel kę gdzie mam wy rzu cać śmie -
ci. Wte dy za poz na łam się z tu -
tej szym sy ste mem gos po dar ki
od pa da mi. Ku pi łam spe cjal ne
wor ki, a po tem wy rzu ca jąc śmie -
ci se gre go wa łam je. Po pew nym
cza sie we szło mi to w krew. Moż -
na więc po ku sić się o stwier dze -
nie, że bel gij ski sy stem po przez
lek ki przy mus osią ga do bre re -
zul ta ty. W Pol sce pro po nu je się
oby wa te lom se gre ga cję. Właś nie
pro po nu je… mo że tu tkwi błąd?
Sta wia się kon te ne ry, z na dzie -
ją, że ktoś je zo ba czy i za cznie
dbać o Zie mię. Re zul ta ty są jed -
nak zni ko me. Tyl ko nie licz ni in -
te re su ją się re cy klin giem. 

CCzzyy  wwiieesszz  iillee  llaatt  bbęę  ddąą  rroozz  kkłłaa  --
ddaa  łłyy  ssiięę  śśmmiiee  ccii,,  kkttóó  rryycchh  nniiee  oodd  --
ddaasszz  ddoo  rree  ccyy  kklliinn  gguu??
Szkło- 4000 lat.
Pla sti ko we opa ko wa nia – od 100
do 1000 lat.
Me tal np. pusz ka – 100 lat. 
Gu ma do żu cia – 5 lat 
Pa pie ros – 5 lat.
Pa pier np. bi let au to bu so wy – 4
mie sią ce.

2.Bel go wie na za ku py za bie -
ra ją swo ją siat kę lub wó zek. 

Ma te ria ło wa siat ka bądź prak -
tycz ny wó zek na kół kach to atry -
but to wa rzy szą cy Bel gom w za -
ku pach. Czy za u wa ży li ście jak
wie lu z nich re zy gnu je z pla sti -
ko wych sia tek? W Pol sce od nie -
daw na wpro wa dzo no płat ne re -
kla mów ki, co w pew nym stop niu
zmniej szy ło ilość zu ży wa nych
to reb, na dal jed nak da le ko nam
do ide a łu. A prze cież tak nie wie -
le trze ba, by wy cho dząc z do mu
za brać ze so bą siat kę na za ku -
py.

CCzzyy  wwiieesszz,,  żżee  ppllaa  ssttii  kkoo  wwaa  rree  --
kkllaa  mmóóww  kkaa  rroozz  kkłłaa  ddaa  ssiięę  ww ggllee  bbiiee
aażż  440000  llaatt??

3.Bel go wie ogra ni cza ją za -
nie czysz cze nie po wie trza – wy -
bie ra ją ro wer.

Ro we rzy ści po ko nu ją co dzien -
nie ki lo me try ście żek. Do pra -
cy, na uczel nię, do skle pu, do
zna jo mej – po co wsia dać w au -
to sko ro moż na do je chać na ro -
we rze. Nie wąt pli wie je stem za -
u ro czo na tu tej szą mo dą na dwa
kół ka. Przy no si wie le ko rzy ści
za rów no czło wie ko wi jak i śro -
do wi sku. Ro we rzy sta jest zdro -
wszy, ma lep szą kon dy cję. Wy -
bie ra jąc ja zdę na ro we rze nie
emi tu je za nie czysz czeń. Wi dząc
w An twer pii każ de go dnia ty sią -
ce ro we rzy stów, spró buj my so -
bie wy o bra zić jak za kor ko wa ne
by ło by mia sto, gdy by każ dy
z nich wsiadł do sa mo cho du. 

Je stem prze ko na na, że prze -
ję cie od Bel gów wy łącz nie tych
trzech eko-na wy ków zmie ni ło -
by dia me tral nie pol ską eko lo -
gię. Choć to tyl ko mo je su biek -
tyw ne od czu cie. 

SSyyll  wwiiaa  SSzzuumm  nniiaakk

Belgijski
system poprzez
lekki przymus
osiąga dobre
rezultaty

Eko-nawyki
o tym, cze go mo że my na u czyć się od Bel gów.
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Lu cy na przy je cha ła do Bel gii ma jąc kil ka na ście
lat. Po śmier ci ta ty ma ma za de cy do wa ła, że wy -
jeż dża ją z kra ju w po szu ki wa niu lep sze go ży cia.
By ła mą drą, wspa nia łą ma mą. „Da ła mi mi łość i na -
u czy ła mnie ob da ro wy wać nią in nych. My ślę, że
na wet po śmier ci po mog ła mi prze trwać to, przez
co prze szłam i da wa ła si łę mo im bli skim by wie -
rzy li we mnie po mi mo wszyst ko” – mó wi, ocie ra -
jąc łzy spły wa ją ce po po li czkach. Lu cy na mia ła do -
bry start. Skoń czy ła szko łę, póź niej stu dia, zna laz ła
świet ną pra cę w kan ce la rii praw ni czej i ży ła peł -
nią ży cia, jak na u czy ła ją ma mu sia. Po zna ła Mak -
sa i po ro ku po bra li się. Uro dzi ła dwo je dzie ci.
Otwo rzy li włas ną kan ce la rię i by li tak szczę śli wi,
że nie za u wa ży li na wet te go, co za czy na nie do bre -
go dziać się w ich do mu. To po stę po wa ło po wo lut -
ku jak w wię kszo ści po dob nych hi sto rii. Trud no
za u wa żyć kie dy gra ni ca zo sta je prze kro czo na. Lu -
cy na, za wsze peł na ener gii, zaj mo wa ła i in te re so -
wa ła się wszyst kim. Meb lo wa ła no wo za ku pio ny
dom, pla no wa ła wy cie czki, wa ka cje, uczy ła się nur -
ko wać, że glo wać. Za czę ła grać na gieł dzie, co przy -
no si ło sa tys fak cje fi nan so we, a co za tym idzie jesz -
cze wię kszy mo tor na pę do wy w po go ni za ży ciem.
Każ dy dzień da wał ra dość, du że su my na kon cie
i częst szą nie o bec ność przy sto le pod czas ko la cji.
Pra co wa ła al bo pla no wa ła, lub by wa ła w swo im
świe cie, świe cie bo ga tych, ale jed no cześ nie nie -
szczę śli wych lu dzi. Ban kie ty, ba le, spot ka nia to -
wa rzy skie, na stęp ny na pływ go tów ki i ko lej ny kie -
li szek szam pa na. Nie słu cha ła o do brych wy ni kach
w na u ce swo ich sy nów, nie wie dzia ła, że je den
z nich się za ko chał, nie za u wa ży ła si wych wło sów
u Mak sa. By ła tyl ko ona i ko lej na już bu tel ka wi -
na do wie czor nych za jęć w biu rze. Z cza sem prze -
sta ła sy piać w łóż ku, wy god niej szy stał się fo tel
przy któ rym stał ba rek wy peł nio ny naj lep szy mi
trun ka mi. Ży cie wy peł nio ne pra cą i in ny mi spra -
wa mi by ło speł nie niem, a z no cą na ra stał ob łęd
wal ki o jesz cze wię cej i sza leń cze opę ta nie by zdo -
by wać, zdo by wać, zdo by wać... Nie po tra fi ła zwol -
nić tem pa, za do wo lić się z te go co już osią gnę ła,
pły nę ła w ot chłań za gu bie nia tra cąc to co naj waż -
niej sze, ro dzi nę. Na nic by ły proś by Mak sa i chłop -
ców. Tłu ma czy ła, że chce się wzno sić po nad rze -

czy wi stym świa tem, że nie chce po spo li to ści i że
ro bi to dla nich, a oni nie ro zu mie ją waż no ści jej
ma rzeń. To by ło błęd ne ko ło. Im wię cej roz mów,
tym wię cej roz go ry cze nia, zgrzy tów i wy pi ja ne go
wi na. Co raz czę ściej nie by wa ła w do mu, zna laz ła
na stęp ne hob by – ha zard i oczy wi ście pi ła przy tym
jesz cze wię cej. Wra ca ła nad ra nem z bu tel ką w rę -
ku, a by wa ło też tak, że nie by ło jej kil ka dni. Maks
i sy no wie nie re a go wa li już, sta li się ty ko wi dza -
mi roż nych zda rzeń, któ re zmie nia ły się wraz z na -
stro ja mi pi ja nej, trzeź wie ją cej czy nie do pi tej Lu -
cy ny. Każ da z tych sy tu a cji by ła ża łos na
i nie sa mo wi cie bo les na. Gdy mó wi li o od wy ku śmia -
ła się w głos, wy krzy ki wa ła al bo beł ko ta ła że są
śmiesz ni, nie za rad ni, że bez niej nic by nie mie li.
Nie od wra ca li się jed nak od niej sły sząc ta kie sło -
wa. Za no si li pi ja ną do łóż ka, gła ska li i mó wi li o tym
jak bar dzo ja ko cha ją. Kosz mar pi jań stwa do peł -
nił się któ re goś let nie go po ran ka, wraz z dzwon -
kiem do drzwi, za któ ry mi po ja wił się ko mor nik.
Sza leń stwem Lu cy ny by ło za sta wie nie do mu i in -
nych dóbr, oszu ku jąc przy tym pra wo, dzie ci i mę -
ża któ re go pod ro bio ne pod pi sy skła da ła na róż -
nych, waż nych do ku men tach dą żąc do
za mie rzo ne go ce lu. Ce lu nie ste ty nie osią gnę ła.
Za miast zdo być jesz cze wię cej, stra ci ła wszyst ko
co mie li jak rów nież to, co naj cen niej sze – do bre
imię, za u fa nie i wol ność, sta jąc się nie wol ni kiem
na ło gu. Jed nak mia ła to szczę ście, że by ła ko cha -
na przez swo ich męż czyzn, któ rzy roz po czę li wal -
kę o nią, z nią sa mą. Nie by ło ła two zbu do wać od
no wa to co za brał al ko hol i ha zard. Ale dzię ki mi -
ło ści, któ rej ich na u czy ła jak kie dyś ją jej ma ma,
po wo lut ku za czę li sta wiać pier wsze kro ki ku oca -
le niu. Ku pi li ma ły dom w tań szej dziel ni cy w An -
twer pii, w któ rym na ko min ku sta ły te sa me zdję -
cia co kie dyś, wspa nia lej, ra dos nej ro dzi ny. Lu cy na
mia ła gdzie wró cić z ku ra cji od wy ko wej, a oni wy -
cze ki wa li dnia kie dy zo sta nie już z ni mi na za wsze.
Le cze nie trwa ło po nad rok. Rok, któ ry dał im jesz -
cze wię cej niż za brał na łóg. Da li świa dec two te go,
że praw dzi wa mi łość prze zwy cię ży wszyst ko i z gru -
zów na no wo zbu du je to, cze go bez mi ło ści zbu do -
wać się nie da...

ee..kk..

Prawdziwe historie
Lucyna
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Zawsze pełna
energii,
zajmowała
i interesowała
się wszystkim

Ogłoszenia drobne:
KUPIE, SPRZEDAM, ODDAM, SZUKAM
ITD.

w szukam chętnych osób do nauki
języka angielskiego 
tel. +32483148323

Dodaj bezpłatnie swoje
ogłoszenie 

wysyłając maila pod adres

redakcjachildrenofeurope@yahoo.com



Ocza mi wy o braź ni wi dzę nad miar bia łej pian -
ki ście ka ją cy po osz ro nio nym ku fel ku peł -

nym zło ci ste go na po ju. Pod no szę go ma je sta tycz -
nym ru chem do ust i... 

Po wo dzie i her ba cie, pi wo jest trze cim, naj czę -
ściej spo ży wa nym na po jem na świe cie. Sło wo po -
cho dzi od pra sło wiań skie go sło wa pi vo, któ re
ozna cza ło na pój, na pi tek. Przy pa dek spo wo do -
wał, że oko ło 6000 lat te mu, do mie sza ni ny cia -
sta i wo dy do sta ły się droż dże i tak po wstał pra -
przo dek na sze go pi wa. Na pój ten był męt ny, gę sty
i bar dzo po żyw ny, dla te go był na zy wa ny „chle -
bem w pły nie”. W śred nio wiecz nej Eu ro pie pi wo
od da ło nie ma łe za słu gi na po lu wal ki z róż ny mi
cho ro ba mi nę ka ją cy mi nasz kon ty nent, za co by -
ło wdzięcz nie na zy wa ne „na po jem ży cia”. Dziś
jest po wszech nie do stęp ne i pi te na co dzień oraz
od świę ta.

Aby po wsta ło pi wo po trzeb ny jest słód, otrzy -
my wa ny głów nie z jęcz mie nia, któ ry mo czy się
w wo dzie i po kieł ko wa niu su szy. Po za cie ra -
niu i fil tra cji sło du otrzy mu je się brze czkę, któ -
ra wraz z chmie lem po ugo to wa niu pod da wa na
jest fer men ta cji al ko ho lo wej przy uży ciu droż -
dży. 

Tech no lo gie pro duk cji pi wa i je go skład ni ki
ule ga ją ciąg łym mo dy fi ka cjom, ist nie je mno gość
i róż no rod ność ga tun ków. Te i in ne uwa run ko -
wa nia po wo du ją, że pi wa nie moż na do kład nie
za szuf lad ko wać. Nie ist nie je je go jed noz nacz na
ty po lo gia. 

RRóóżż  nnii  ccee
Któ re pi wo ko mu sma ku je, to kwe stia in dy wi -

du al ne go gu stu. Na blo gach „piw nych” moż na
prze czy tać wy po wie dzi w sty lu: „Cią gle po szu ku -
ję swo jej mar ki – to jest piw ka któ re by ło by au -
ten tycz nie smacz niut kie...”. Ale nie zde cy do wa ny
sma kosz bę dzie na rze kał: „Pi wo pro du ko wa ne
me to da mi wiel ko prze my sło wy mi to wy rób pi wo-
po dob ny”. Lub: „Ma łe bro wa ry ma ją prob lem z po -
wta rzal no ścią sma ku”. Al bo: „To pi wo nie pa ste -
ry zo wa ne jest nie złe, ale ja kim cu dem ma 5
mie się cy przy dat no ści do spo ży cia?”. Nie jest na -
szą in ten cją za glą da nie do kuch ni prze my słu bro -

war ni cze go. Je śli ktoś nie mo że cią gle zna -
leźć swo jej mar ki, mo że spró bu je sa me mu
na wa rzyć so bie pi wa. Do słow nie, gdyż moż -
na za poz nać się z re cep tu ra mi i tech no lo -
gia mi do pro duk cji pi wa w wa run kach do -
mo wych. 

W ro ku ubieg łym po wsta ło Pol skie Sto -
wa rzy sze nie Pi wo wa rów Do mo wych. Or -
ga ni zo wa ne są roz ma i te gieł dy, gdzie moż -
na po chwa lić się swo i mi wy ro ba mi
i wy mie nić do świad cze nia. Jed ną z naj -

wię kszych jest mię dzy na ro do wa gieł da
w Żyw cu.

Każ de pi wo na le ży do jed nej
z dwóch ro dzin: pi wa gór nej fer -

men ta cji – „ale”, lub pi wa dol -
nej fer men ta cji – „la ger”. Pi wo
mo że być pa ste ry zo wa ne i wte -
dy ma dłuż szy okres przy dat -
no ści do spo ży cia. Nie pa ste -
ry zo wa ne (uwa ża ne czę sto
za smacz niej sze), moż na
prze cho wy wać tyl ko do kil -
ku ty god ni. Są też pi wa fil -
tro wa ne (wię ksza trwa łość)
i nie fil tro wa ne (mniej sza
trwa łość, lecz wię cej wa lo -
rów sma ko wych). Jest też
pi wo fer men ta cji spon ta -
nicz nej, są róż ne me to dy
wa rze nia. Aż trud no
uwie rzyć, jak bo ga ta jest
róż no rod ność od mian,
sty lów i ga tun ków pi -
wa.

Aby powstało
piwo potrzebny
jest słód,
otrzymywany
głównie
z jęczmienia,
który moczy
się w wodzie
i po
kiełkowaniu
suszy. 
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DDOO  ZZWWOO  LLOO  NNEE,,  ZZAA  KKAA  ZZAA  NNEE,,  ZZAA  LLEE  CCAA  NNEE??  
Na te mat zło ci ste go na po ju zda nia są po dzie lo ne. W za -

kre sie wpły wu pi cia pi wa na zdro wie osta tecznym au to -
ry te tem bę dzie nasz le karz. Oto garść in for ma cji. 

n Po dob no jed no pi wo dzien nie nie za szko dzi na sze mu
zdro wiu, prze ciw nie, mo że zdzia łać wie le do bre go w or -
ga niz mie.

n Ewen tu al ny „mię sień piw ny” – czy li brzu szek, nie ko -
niecz nie i nie tyl ko mu si być efek tem pi cia pi wa. Czę -
sto przy czy ną jest spo ży wa nie nad mier nie tu czą cych
prze ką sek, wy pi ja nie pi wa w nie roz sąd nych ilo ściach
oraz brak ru chu.

n Pół li tra pi wa ma naj czę ściej do 250 kcal. – czy li 4 pi -
wa to rów no war tość oko ło jed ne go ham bur ge ra. 

n Pi wo nie pa ste ry zo wa ne za wie ra wię cej prze ci wut le nia -
czy któ re chro nią or ga nizm przed ak tyw no ścią wol nych
rod ni ków. 

n Łu ski jęcz mie nia za wie ra ją kwa sy krze mo we, któ re ha -
mu ją oste o po ro zę. 

n Pi wo uzu peł nia po ziom pły nów ustro jo wych, dla te go
w roz sąd nych ilo ściach by wa za le ca ne spor tow com po
dłu go trwa łym wy sił ku. 

n W chmie lu są ży wi ce wy ko rzy sty wa ne w me dy cy nie
przy le cze niu ner wi cy i bez sen no ści.

CCIIEE  KKAA  WWOOSSTT  KKII  
n Naj star szy bro war na świe cie od kry to w Egip cie. Jest

on da to wa ny na oko ło 3700 r. p.n.e.
n W śred nio wie czu pi wo by ło zwy kłym na po jem dla mni -

chów, któ rzy rzad ko za stę po wa li je wo dą.
n Lud wik Pa ste ur w ro ku 1862 prze te sto wał kon ser wa -

cję ter micz ną pro duk tów spo żyw czych, a w ro ku 1876
wy dał książ kę „Stu dium nad pi wem”. 

n Chmiel za czął swo ją piw ną ka rie rę w XIV wie ku, kie dy
to po wie lu eks pe ry men tach przed się bior czych za kon -
ni ków, wy parł in ne do dat ki sta jąc się przy pra wą nu -
mer je den. 

n Czte ry pa ra gra fy w ko dek sie Ham mu ra bie go po świę -
co ne są te ma ty ce piw nej. 

n Kie dyś pi wo by ło uwa ża ne za zdro wsze od wo dy. Przy -
czy ną (zna ną lub nie) by ło go to wa nie, któ re nisz czy ło
część za raz ków. 

n Pol ska jest na 3 miej scu w Eu ro pie i 5 na świe cie w spo -
ży ciu pi wa na jed ne go miesz kań ca. 
W XIV wie ku w Kra ko wie by ło 25 bro wa rów. 

Roz poz na nie pi wa z sza li kiem na oczach to nie la da sztu -
ka. Bi ro fi le, sma ko sze i ko ne se rzy pi wa po tra fią o nim po -
wie dzieć wie le, na pod sta wie sa me go sma ku i za pa chu.
Do dat ko wo istot ny jest ko lor, spo sób pie nie nia i czas
utrzy my wa nia się pia ny. Oczy wi ście moż na się de lek to -
wać sma kiem pi wa dla sa me go sma ku, po mi ja jąc wszel -
kie oko licz no ści, a na wet zwy czaj nie uga sić nim pra gnie -
nie w do mu, w re sta u ra cji czy w ple ne rze. Na pój ten jed nak
nie ma sta tu su zwy kłe go na po ju chło dzą ce go z oczy wi -
stych wzglę dów, więc spo ży wa nie go na uli cy tak jak wo -
dę mi ne ral ną, bu dzi róż ne re ak cje. Co by nie po wie dzieć,
pi wo zy ska ło po nad cza so wą po pu lar ność i ma ło kto oś -
mie li się do szu ki wać w nim prze wa gi wad nad za le ta mi. 

MMii  cchhaałł  NNoo  wwaacc  kkii

Źró dła: 
Sta ni sław Ku trze ba: Pi wo w śred nio wiecz nym Kra ko wie.
John P Ar nold: Ori gin and Hi sto ry of Be er and Bre wing
Wi ki pe dia
Wła dy sław Dyl kow ski: Bro war nic two
An drzej Sa dow nik: Pi wo. Na zdro wie? Oczy wi ście tak!
Zie mo wit Fa łat: Wszyst ko o pi wie.

Miejsce 
na Twoją reklamę

kontakt:
redakcjachildrenofeurope@yahoo.com

tel. 0489/823 803 

29wrzesień 2011 Antwerpia po polsku    



Za pew ne nic ni ko mu nie mó -
wi na zwa miej sco wo ści Tor -

gny, jed nak po sta ram się nie co
przy bli żyć spe cy fi kę te go miej sca
i po le cić je Pań stwu na we e kend.
Dla mi łoś ni ków na tu ry, spo ko ju,
dla tych, któ rzy ma rzą o tym aby
uciec z mia sta cho ciaż na kil ka
chwil, jest to na praw dę wy ma rzo -
ne miej sce na od po czy nek. 

Miej sco wość Tor gny po ło żo na
jest na sa mym po łud niu Bel gii,
1 km od gra ni cy z Fran cją, w pro -
win cji Luk sem bur gii. Pa trząc na
ma pę, mia ste czko jest pun ktem
naj bar dziej wy su nię tym na po -
łud nie kra ju i dzię ki te mu cie szy
się do sko na łym mi kro kli ma tem,
któ ry poz wa la na upra wę wi no -
ro śli. Bu dyn ki w ko lo rze och ry
z ręcz nie ocio sa nych ka mie ni

i czer wo nych pły tek wy glą dem
przy po mi na ją ar chi tek to nicz nie
po łud nie Fran cji. Tor gny po wsta -
ło w XIV wie ku, po cząt ki mia ste -
czka okre śla się na 1324 rok. 

Spa ce ru jąc po Tor gny zo ba czyć
moż na prze pięk ne ka mien ne do -
my ozdo bio ne kwia ta mi, któ re
we wnątrz za cho wa ły „su ro wy”
cha rak ter po łą czo ny z luk su sem.
Mu szę przy znać, że ta mie szan -
ka da je nie sa mo wi ty efekt. Idąc
da lej zo ba czą Pań stwo ma lut ki
koś ciół spod któ re go po dzi wiać
moż na prze pięk ne wi do ki i upra -
wy wi no ro śli w ca łej oko li cy. Pro -
po nu ję za trzy mać się na chwi lę
w ogro dzie, gdzie lo kal ne wy -
śmie ni te bia łe wi no po da je się
wprost od „pro du cen ta”. 

W mia ste czku mie ści się prze -
pięk ny kom pleks ho te lo wy „L'Em -
pre in te du Temps” z dwie ma re -
sta u ra cja mi. Ser wis oraz stan dard
po koi ho te lo wych jest na praw dę
na naj wyż szym po zio mie. Po le -
cam wy brać się wie czo rem na ko -
la cję do jed nej z re sta u ra cji, gdzie
ape ri tif po da wa ny jest wogro dzie,
a da nia są wy śmie ni te i bar dzo
ory gi nal ne. Pięk na de ko ra cja
wnętrz ro bi wspa nia łe wra że nie.
Szcze gól nie po le cam, je śli ktoś ma
ocho tę spę dzić ro man tycz ny wie -
czór we dwo je. Kre a tyw ność lo -
kal nych ku cha rzy zpew no ścią za -
chwy ci wie lu go ści.

W nie da le kiej od leg ło ści od
Tor gny (16 km) zwie dzić moż na
klasz tor Or val, skąd po cho dzi ser
i pi wo o tej sa mej na zwie. Du ża
część klasz to ru otwar ta jest dla
zwie dza ją cych, ale co cie ka we,
moż na so bie tak że wy ku pić na -
wet ty dzień po by tu w klasz to rze
je śli po czu ją Pań stwo po trze bę
to tal ne go wy ci sze nia. Na miej -
scu na być moż na świe że se ry
oraz pi wo (nie wszyst kie ro dza -
je pi wa Or val do stęp ne są w skle -
pach na te re nie Bel gii, dla te go
po le cam za o pa trzyć się w kil ka
bu te lek na miej scu). 

War ta zo ba cze nia jest tak że
twier dza w Montmédy (już po
stro nie fran cu skiej). Po le cam ją
wszyst kim mi łoś ni kom for ty fi -
ka cji. Ci che spo koj ne miej sce,
chwi la od po czyn ku i jak za wsze
pięk ne wi do ki. Nie moż na tak że
za pom nieć o uro czym mia ste -
czku Avioth, w któ rym znaj du je
się go tyc ka ba zy li ka zbu do wa na
w la tach 1250 – 1400. 

Je śli ma ją Pań stwo ocho tę na
zim ne, nie zna ne jesz cze do tąd pi -
wo, po le cam mu ze um pi wa w Ste -
nay (po stro nie fran cu skiej),
w któ rym do wie dzieć się moż na
do słow nie wszyst kie go na te mat
pro duk cji oraz ga tun ków te go
na po ju. Na sa mym koń cu mu ze -
um, już po obej rze niu wszyst kie -
go (eks po na ty aż na 4 pię trach!),
moż na na pić się zim ne go pi wa
oraz za ku pić lo kal ne, ma ło zna -
ne ro dza je te go trun ku. Do praw -
dy po le cam! 

Mog ła bym tak pi sać i pi sać,
wy mie niać po ko lei wszyst ko co
tam wi dzia łam. Jak wspa nia le
wy po czę łam, wy ci szy łam się
wśród tych pięk nych i na tu ral -
nych wi do ków i jak mia łam wra -
że nie, że czas się za trzy mał... My -
ślę so bie jed nak, że pa pier nie
od da te go wszyst kie go co moż -
na zo ba czyć na włas ne oczy. Go -
rą co po le cam i ży czę Pań stwu mi -
łe go po by tu w naj pięk niej szym
mia ste czku Bel gii (bo tak właś -
nie okre śla ne jest Tor gny). 

MMaa  ggddaa  llee  nnaa  WWaa  wwrryy  sszzuukk

WWiięę  cceejj  iinn  ffoorr  mmaa  ccjjii::
wwwwww..lleemm  pprree  iinn  ttee  dduu  tteemmppss..bbee
RRuuee  ddee  ll''EEssccoo  ffiieett  ttee  1122BB--66776677
TTOORR  GGNNYY  TTeell..::  ++3322  6633  6600  8811  8800
FFaaxx..::  ++3322  6633  5577  0033  4444
EE--mmaa  iill::  
iinn  ffoo@@lleemm  pprree  iinn  ttee  dduu  tteemmppss..bbee

Dla
miłośników
natury,
spokoju, 
dla tych, którzy
marzą o tym
aby uciec
z miasta
chociaż 
na kilka chwil,
jest to
naprawdę
wymarzone
miejsce na
odpoczynek.

Polecam na weekend
miasteczko Torgny w południowej Belgii
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Już możesz 
kupić 

naszą płytę!
Dla uświet nie nia pol skiej pre zy den cji 

w Ra dzie Unii Eu ro pej skiej 
na gra liś my 3-je zycz ną pły tę.

Czy sły sze li ście kie dyś 
„Hej gó rol, ja ci gó rol” 
po łą czo ną z ra pem?

Na pew no nie. 

Dla te go kup na szą pły tę 
i po czuj współ czes ne brzmie nie 

pol skie go fol klo ru.

Pły ta do na by cia w pol skich skle -
pach:

„Ra ry tas” – Lan ge Le em stra at, 
Car not stra at, 

He ren tal se ba an (De ur ne)
„Aniel ska kuch nia” 

– Tur nho ut se bann (De ur ne)
Pol skie de li ka te sy „Jo lan ta” 

– Frans de l'Al bre la an (Mer ksem)
Pol ski sklep – Sint-Jan sple in

Dzie ci z fun da cji 
„Chil dren of Eu ro pe”



Je że li chce my za ku pić nie ru cho mość, po win niś my naj pierw
skon tak to wać się z Im mo the ker.

Im mo the ker jest nie za leż ną or ga ni za cją, któ ra ofe ru je swe
nie od płat ne usłu gi i do radz two fi nan so we wcza sie, przed ipo
pod pi sa niu umo wy kre dy to wej z wy bra nym ban kiem i za ku -
pie nie ru cho mo ści. 

CCzzyymm  zzaajj  mmuu  jjee  ssiięę  IImm  mmoo  tthhee  kkeerr??
Na pod sta wie na szej sy tu a cji oso bi stej, w trak cie kon sul -

ta cji eks pert udzie li nam po ra dy do ty czą cej wszyst kich as -
pek tów zwią za nych z za ku pem nie ru cho mo ści i po my łek, ja -
kich po win niś my się wy strze gać pod czas ca łe go pro ce su
za ku pu miesz ka nia.

Je że li zna le źliś my już in te re su ją cą nas nie ru cho mość i zna -
my jej ce nę, bądź pod pi sa liś my już umo wę wstęp ną, przed -
sta wi ciel Im mmo the ke ra po rów na z na mi pro po zy cje kre dy -
tu miesz ka nio we go in sty tu cji kre dy to wych, dzia ła ją cych na
ryn ku hi po tecz nym. Wy so kość ewen tu al ne go kre dy tu osza -
co wa na zo sta nie na pod sta wie na sze go wie ku, sy tu a cji ro -
dzin nej, za rob ków oraz ewen tu al nych osz częd no ści. Dłu gość
spła ty kre dy tu hi po tecz ne go za le ży prze de wszyst kim od na -
sze go wie ku. Mu si on jed nak zo stać spła co ny mak sy mal nie
przed osią gnię ciem przez nas 65. ro ku ży cia.

Je że li zde cy du je my się na za war cie umo wy kre dy to wej z jed -
ną z in sty tu cji kre dy to wych za po śred nic twem Im mo the ke -
ra, je go przed sta wi ciel zaj mie się wszyst ki mi for mal no ścia mi
zwią za ny mi z za ku pem nie ru cho mo ści. Mo że my li czyć na je -
go po moc przed iwtrak cie pod pi sa nia za rów no umo wy wstęp -
nej jak i koń co wej umo wy no ta rial nej. Umo we te są pi sa ne
skom pli ko wa nym i czę sto nie zro zu mia łym dla nas ję zy kiem,
stąd war to, aby przed pod pi sa niem prze czy tał je eks pert.

Nie ste ty zda rza się, że kre dy to bior cy pod pi su ją umo wy kre -
dy to we nie czy ta jąc sa mej umo wy, nie wspo mi na jąc o jej za -
łącz ni kach. Stąd bio rą się naj częst sze prob le my, zwłasz cza
z kwe stio no wa niem op łat, co do któ rych nie do czy ta liś my
umów bę dą cych za łącz ni ka mi do dat ko wych op łat i pro wi zji.

In te re su ją cą usłu ga, ja ką ofe ru je swo im klien tom Im mo -
the ker jest Kre diet be wa ker („straż nik kre dy to wy”). Po le ga
ona na ciąg łej ob ser wa cji ryn ku fi nan so we go. W mo men cie,
kie dy opro cen to wa nie kre dy to we zo sta nie tak ob ni żo ne, iż
przy nie sie nam to znacz ny spa dek rat kre dy to wych, zo sta -
nie my o tym od ra zu po in for mo wa ni, a nasz do rad ca do pil -
nu je for mal no ści zwią za nych z re fi nan so wa niem pod pi sa ne -
go przez nas kre dy tu hi po tecz ne go. Dla wszyst kich klien tów
Im mo the ke ra jest to usłu ga bez płat na, na le ży jed nak op ła cić
jed no ra zo we kosz ty w wy so ko ści 150€.

Kon sul ta cje udzie la ne są je dy nie po wcześ niej szym umó -
wie niu. Zo sta nie my wte dy tak że po in for mo wa ni, ja kie do ku -
men ty po trzeb ne nam bę dą pod czas spot ka nia z kon sul tan -
tem. Adre sy inu me ry te le fo nów znaj dzie cie Pań stwo na stro nie
in ter ne to wej: wwwwww..iimm  mmoo  tthhee  kkeerr..bbee//NNLL//KKaann  ttoo  rreenn//AAnn  ttwweerr  ppeenn

Dla wszyst kich, któ rzy pra gną na być nie ru cho mość, bar -
dzo po moc na bę dzie stro na in ter ne to wa www.hoe ve el kost -
mij nhu is.be. Znaj dzie my tam mnó stwo po rad zwią za nych
z kre dy tem, po dat ka mi, do dat ko wy mi kosz ta mi oraz przy -
słu gu ją ca nam do ta cją.

In te re su ją cy jest kal ku la tor, któ ry poz wo li nam ob li czyć
wszyst kie kosz ty i op ła ty no ta rial ne, ja kie bę dzie my mu sie li
po nieść przy za war ciu umo wy kre dy to wej, czy li uświa do mi
nam, ile tak na praw dę kosz to wać bę dzie nasz przy szły dom.

Ren te op de voet (wwwwww..rrooddvv..bbee) jest stro ną in ter ne to wą, gdzie
po rów nać mo że my ofer ty kre dy tu hi po tecz ne go róż nych ban -
ków, na pod sta wie umów pod pi sa nych przez in nych. Co dzien -
nie miesz kań cy róż nych stron Bel gii umiesz cza ją tam wy so -
kość otrzy ma ne go przez nich kre dy tu hi po tecz ne go i je go
opro cen to wa nia. Na fo rum mo że my po pro sić o prze sła nie
nam in te re su ją cej nas ofer ty kre dy to wej, ja ką otrzy ma li in -
ni, abyś my tak że my, na jej pod sta wie, ne go cjo wać mo gli ko -
rzyst ne wa run ki kre dy to we w na szym ban ku.

MMaarr  llee  nnaa  CChhrraa  bbąąsszzcczz

Za nim zde cy du je my się 
na za kup miesz ka nia... cz. 2
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LITY OF SERVICE

QUALITY OF SERVICE jest firmą, 
która zatrudnia Panie w sektorze czeków usługowych 

Quality of  Service, 
Osystraat 9, parter, 
2060 Antwerpen
(okolice Rooseveltplaats)

Tel.: 0485/000 825
(prosimy o kontakt przez sms)
e-mail: info@qualityofservice.be

Czynne:
od wtorku do piątku 
od 12.00 do 17.30
(lub na umówione spotkanie)

Naszym Paniom oferujemy konkurencyjne warunki pracy
i pomoc administracyjną osób z wieloletnim 
doświadczeniem.
Respektujemy prawa pracownika i dbamy 
o dobrą atmosferę, miłą i fachową obsługę 

Doceniając ciężką pracę naszych Pań oferujemy:
u 10.71 € brutto za godzinę 
u czeki żywnościowe w wysokości 4 €
u wszystkie świadczenia socjalne tj. pieniądze 

wakacyjne, premie noworoczne, rodzinne, chorobowe...

u płatne dni świąteczne
u ubezpieczenie od wypadków przy pracy i w drodze do pracy
u zwrot kosztów dojazdów do pracy
u ekwiwalent za czas dojazdu do pracy
u ubrania robocze i rękawiczki lub ekwiwalent
u premie uznaniowe i okolicznościowe
u dbając o nasze pracownice organizujemy różnorodne 

szkolenia i sesje informacyjne 

ZAPRASZAMY PANIE Z WŁASNYMI KLIENTAMI, 
POSZUKUJĄCE PRACY ORAZ PRACUJĄCE OKRESOWO

W BELGII ZE ZMIENNICZKĄ

DIENSTENCHEQUES



Ofe ru ję:

Tłu ma cze nia 
Pol sko-Ni der lan dzkie 
Ni der lan dzko-Pol skie

• Tłu ma cze nia ustne i pi sem ne 
• Po moc przy wy peł nia niu do ku men tów
• Po moc przy za ła twia niu spraw ban ko wych 

oraz urzę do wych (np. za ło że nie kon ta, 
ubie ga nie się o po ży czkę, spot ka nia urzę do we, 
wy mia na do ku men tów itp.)

• Tłu ma cze nia CV
• Po sia dam włas ny trans port
• Gwa ran tu je po uf ność

Kon takt:

Pon-Pt: 18:00 do 21:00
Sob-Niedz: 12:00 do 21:00
Syl wia: (+32) 0496.92.32.40

LEARN APRENDE
ENGLISH IN ENGLISH ESPANOL EN ESPANOL

Do you want to learn Spanish 
or improve your English?

Chcesz nauczyć się Hiszpańskiego lub poprawić swoją
znajomość Angielskiego?

Home tutoring
Korepetycje 

Dynamic lessons
Dynamiczne lekcje

Interesting activities

Interesujące zajęcia dla każdej grupy wiekowej 

Cena: 20 Euro/75 minut
Zajęcia prowadzone są przez doświadczonego wykładowcę wyłącznie 

po angielsku bądź hiszpańsku

Kontakt: monto1985@hotmail.com

Miejsce 
na Twoją
reklamę

kontakt:
redakcjachildrenofeurope

@yahoo.com
tel. 0489/823 803 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA NOWE 
KURSY JĘZYKA NIDERLANDZKIEGO 

Z TŁUMACZENIEM NA JĘZYK POLSKI, NA POZIOMY:

NIDERLANDZKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH POZ. 1
NIDERLANDZKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH POZ. 2
NIDERLANDZKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH POZ. 3
NIDERLANDZKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH POZ. 4
NIDERLANDZKI DLA ZAAWANSOWANYCH POZ. 2.1

ZAPISY NA KURSY JĘZYKA NIDERLANDZKIEGO:
3 września, 10 września, 17 września 2011 od 10.00 do 18.00 godz.
w ‘t Werkhuys, Zegelstraat 13, 2140 Borgerhout
Więcej informacji: VIVA-POL vzw
Tel: 0479 33 67 41 (po niderlandzku) – 0498 33 79 43 (po polsku) E-mail: viva-pol@hotmail.com

33wrzesień 2011 Antwerpia po polsku    



34 Antwerpia po polsku     wrzesień 2011

Któż z nas, gdy tylko nadeszła odpowiednia pora, nie ruszał do lasów sosnowych, poszukując
królewskiego borowika, nie czołgał się po gęstych zagajnikach za maślakami i nie wypatrywał pod
strzelistymi drzewami podgrzybków i kurek żółciejących w poszyciu. Żaden grzybiarz nie przegapi
grzybowego sezonu, nie pozwoli aby ominęła go potrójna frajda: zbieranie, przyrządzanie i wreszcie
jedzenie tych najpyszniejszych darów lasu. Jesteśmy mistrzami w zbieraniu i przygotowywaniu
potraw z grzybów. Sezon właśnie trwa. Wiem, że nikogo specjalnie do jedzenia grzybów namawiać
nie trzeba.

MMaarriiuusszz  KKrrzzyyssiiaakk

Kuchnia męskim okiem  

Bakłażany faszerowane grzybami
SSkkłłaaddnniikkii::
ll 33--44  bbaakkłłaażżaannyy  ll ssóóll  
NNaaddzziieenniiee  
ll 4455  ddaagg  ggrrzzyybbóóww  lleeśśnnyycchh  ll 1100  ddaagg  sseerraa  eeddaammsskkiieeggoo  ll 1100  ddaagg
bbrryynnddzzyy  ll 22  cceebbuullee  ll ssookk  zz ccyyttrryynnyy  ll 22  cczzuubbaattee  łłyyżżkkii  bbuułłkkii  ttaarrtteejj
ll 22  łłyyżżkkii  sskkllaarroowwaanneeggoo  mmaassłłaa  ll łłyyżżkkaa  śśmmiieettaannyy  2222%%  ll ppęęcczzeekk
nnaattkkii  ppiieettrruusszzkkii  ll ppiieepprrzz,,  ssóóll

SSppoossóóbb  wwyykkoonnaanniiaa::
1.Umyte bakłażany przekroić wzdłuż na pół, łyżeczką wydrążyć

miąższ, zostawiając przy skórce cienką warstwę. Wydrążony
miąższ oprószyć solą, lekko skropić sokiem z cytryny i włożyć
do miseczki. Połówki bakłażanów posypać od wewnątrz solą, po
25 minutach spłukać pod bieżącą wodą i osuszyć. Miąższ
z miseczki lekko odcisnąć, drobno posiekać.

2.Grzyby oczyścić, wypłukać, osuszyć i pokroić w plasterki. Cebule
obrać i posiekać. Na rozgrzanym maśle obsmażyć rozdrobnione
składniki nadzienia. Pod koniec smażenia dodać posiekaną natkę
pietruszki, zagęścić farsz bułką tartą, wymieszać ze śmietaną,
bryndzą i startym żółtym serem, przyprawić do smaku pieprzem
i solą. Napełnić bakłażanowe miseczki farszem, ułożyć
w natłuszczonym żaroodpornym naczyniu i zapiekać 25-30 minut
w piekarniku nagrzanym do 222°C.

Sernik z malinami
KKrruucchhee  cciiaassttoo

ll 117755  gg  mmąąkkii  ppsszzeennnneejj  ll sszzcczzyyppttaa  ssoollii,,  sszzcczzyyppttaa  ccyynnaammoonnuu  
ll 5500  gg  ccuukkrruu  ll 7755  gg  sscchhłłooddzzoonneeggoo  mmaassłłaa  ll 11  jjaajjkkoo

MMaassaa  sseerroowwaa
ll 440000  gg  mmaalliinn    ll 110000  gg  mmaassłłaa  ll 33  jjaajjkkaa  ll 550000  gg  ttwwaarroogguu  
ll 110000  gg  ccuukkrruu  ll 22  łłyyżżkkii  mmąąkkii  zziieemmnniiaacczzaanneejj  ll 33  łłyyżżkkii  ssookkuu  
zz  ccyyttrryynnyy  ll sszzcczzyyppttaa  ssttaarrtteejj  sskkóórrkkii  zz  ccyyttrryynnyy  ll ccuukkiieerr  ppuuddeerr

SSppoossóóbb  wwyykkoonnaanniiaa
1. Przygotować kruche ciasto-make energicznie zagnieść z solą,

cynamonem, cukrem, pokrojonym w kawałki masłem i jajem.
Uformować kule, zawinąć w folię spożywczą i włożyć na ok.
30 min do lodówki.

2. Piekarnik rozgrzać do 180° C. Ciasto rozwałkować i włożyć
do wyłożonej pergaminem tortownicy.

3. Masa: maliny przebrać i oczyścić. Masło roztopić i wystudzić.
Żółtka oddzielić od białek i wymieszać z pokruszonym
twarogiem, cukrem, żółtkami, mąką. masłem, sokiem i
skórką z cytryny. Białka ubić na sztywno i dodać do masy
serowej. Połową masy posmarować kruche ciasto. Kilka
malin odłożyć do dekoracji, resztę ułożyć na cieście i
przykryć pozostałą masą serową.

4. Sernik piec ok. 60 minut. Po ok. 30 minutach przykryć folią
aluminiową. Wyjąć, przełożyć na kratkę kuchenną i odstawić
do wystygnięcia. Przed podaniem udekorować pozostałymi
malinami i oprószyć cukrem pudrem.
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AAll  ffoonn  ssoo  SSii  ggnnoo  rrii  nnii  „„ZZbbyytt  dduumm  --
nnaa,,  zzbbyytt  kkrruu  cchhaa””  ppoo  wwiieeśśćć  oo MMaa  --
rriiii  CCaall  llaass

„Zbyt dum na, zbyt kru cha” jest spi sa ną przez
Al fon so Si gno ri ni bio gra fią grec kiej śpie wa czki
ope ro wej, Ma rii Cal las. Opo wia da o sztu ce, suk -
ce sie, tra gicz nej mi ło ści, tęsk no cie za utra co nym
szczę ściem oraz prob le mach psy chicz nych na by -
tych w dzie ciń stwie i sa mot no ści.

Ma ria Cal las (1923–1977) by ła ży wą le gen dą,
iko ną kul tu ry i naj wię kszą di vą ope ro wą XX wie -
ku. Ta cha ryz ma tycz na i peł na tem pe ra men tu
grec ka śpie wa czka po sia da ła nie zwy kły głos. Sil -
na i nie po ko na na na sce nie, za ra zem nie zwy kle
wraż li wa i kru cha w ży ciu pry wat nym. Ma rię po -
zna je my ja ko brzyd szą i grub szą cór kę pań stwa
Cal las, ży ją cą w cie niu swej sio stry Jac kie. Kie -
dy od kry to w niej ta lent mu zycz ny, jej mat ka zro -
bi ła z niej ma szyn kę do ro bie nia pie nię dzy. Dro -
ga do ka rie ry peł na by ła wy rze czeń i upo ko rzeń.
Ma ria cier pli wie do sko na li ła swój głos, dą żąc do
per fek cji. By ła am bit na i zde ter mi no wa na. Na zy -
wa na „pri ma don ną stu le cia”, wzbu dza ła po dziw
na ca łym świe cie. Jej zdol no ści ak tor skie i wspa -
nia ły głos o nie prze cięt nie sze ro kiej ska li uczy -
ni ły ją sław ną i speł nio ną za wo do wo ar tyst ką.
Dy rek to rzy naj wię kszych scen ope ro wych za bie -
ga li o kon trak ty ze sław ną śpie wa czką, a pu blicz -
ność le ża ła u jej stóp. Swo im nie spo ty ka nie pięk -
nym so pra nem dra ma tycz nym – tak okre ślo no
bar wę jej gło su – śpie wa ła par tie ope ro we, z któ -
ry mi nie każ da śpie wa czka by ła w sta nie się zmie -
rzyć.

Nie licz ni jed nak wie dzie li, że Ma ria Cal las wy -
so ko nad pra cę sta wia ła mi łość. Zna laz ła ją w oso -
bie grec kie go ma gna ta fi nan so we go Ary sto te le -
sa Onas si sa. Kie dy u szczy tu swej ka rie ry po zna ła
swe go przy szłe go mę ża, nie przy pusz cza ła, że to
uczu cie do szczęt nie ją wy pa li. Właś nie dla nie go
zre zy gno wa ła z ka rie ry i prze sta ła śpie wać. Za -
szła w cią żę i da ła się po ni żać w imię mi ło ści, któ -
ra ode szła tak na gle jak się po ja wi ła.

Po roz sta niu z mi liar de rem, któ ry zna lazł się
w ra mio nach Jac qu e li ne Ken ne dy, Cal las po pa -
dła w głę bo ką de pre sję, któ ra na si li ła się po utra -
cie ich wspól ne go sy na. Po tem na stą pi ły prob le -
my z gło sem i jej ka rie ra nie ste ty mu sia ła do biec
koń ca. Bez śpie wa nia, Onas si sa i dziec ka nie po -
zo sta ło jej już nic. 

Książ ka „Zbyt dum na, zbyt kru cha” po ka zu je
nam wiel ką Cal las – dum ną, wal czą cą, sta wia ją -
cą sztu kę na pier wszym miej scu i Ma rię – kru -
chą, sa mot ną, nie zwy kle wraż li wą ko bie tę, głod -
ną mi ło ści. War to prze czy tać tę po zy cję, aby
do jrzeć praw dę o le gen dar nej ar tyst ce. Książ ka
uka zu je syl wet kę nie zwy kle pięk nej i nie sa mo -
wi cie uzdol nio nej ko bie ty, któ ra z dnia na dzień
po świę ci ła wszyst ko dla męż czyz ny.

IIzzaa  bbee  llaa  KKrrzzyy  ssiiaakk

Zde cy do wa nie
po le cam!

Warto przeczytać
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Wy dział Kon su lar ny Am ba sa dy 
Rze czy pos po li tej Pol skiej w Bel gii
Rue des Francs 28 
1040 Et ter be ek Bruk se la 
Tel cen tra la: 00 32 2 73 90 100 lub 101
Tel se kre ta riat: 00 32 2 73 90 121 
Ema il: be bru amb3@msz.gov.pl
Go dzi ny otwar cia: 

poniedziałek – wy łącz nie na umó wio ne wcześ niej spot -
ka nie
wto rek, czwar tek, pia tek: 09.00-13.00, Śro da 13.00-18.00

Telefon Dyżurny Wydziału Konsularnego +32 492 727 405
(odbierany po godzinach pracy urzędu; wyłącznie w sprawach
pilnych takich jak zgony, wypadki, zagrożenia życia) 

Am ba sa da RP w Bruk se li
Ave nue des Ga u lo is, 29
1040 Bruk se la
tel.+32 2 739.01.00, +32 2 739.01.01, +32 2 735.72.12
fax +32 2 736.18.81
e-ma il: sec re ta riat@po lem bas sy.be
www: www.bruk se la.po lemb.net

Te le fo ny awa ryj ne w Bel gii
Po go to wie ra tun ko we i straż po żar na 100
Po li cja 101
Ser wis w przy pad ku wy pad ku, agre sji 112
Te le fon za u fa nia dla do ro słych 107
Za gi nię cie dziec ka lub prze moc sek su al na 
wo bec dziec ka „Child fo cus” 110

Szpi ta le oraz kli ni ki w An twer pii i oko li cach:
Stro na in ter ne to wa po świę co na szpi ta lom w Bel gii:
wwwwww..hhooss  ppii  ttaallss..bbee

1) Kli ni ka der ma to lo gicz na Not te bo hom, 
Biar tstra at 2, 2018 An twer pia, tel 03/2372860

2) GZA Zie ken hu i zen (szpi tal), Cam pus Sint Au gu sti -
nus, Oo ster vel dla an 24, 2610 Wir lijk, 
tel 03/4433011

3) GZA Zie ken hu i zen (szpi tal) Cam pus Sint Jo zef, 
Mo len stra at 19, 2640 Mor tsel, tel 03/4441211

4) GZA Zie ken hu i zen (szpi tal), Cam pus Sint Vin cen -
tius, Sint-Vin cen tius stra at 20, 2018 An twer pia, 
tel 03/2852000

5) So cjal ne Cen trum Me dycz ne, Mo or ken sple in 14,
2140 Bor ger ho ut, tel 03/2358802

6) Cen trum Psy chia trycz ne Sint Ama de us, 
De ur ne stra at 252, 2640 Mor tsel, tel 03/4406850

7) ZNA Mid del he im (szpi tal), Lin den dre ef 1, 
2020 An twer pia, tel 03/2803111

8) ZNA Stu i ven berg (szpi tal), 
Lan ge Be el de ken sstra at 267, 2060 An twer pia, 
tel 03/2177111

9) ZNA Sint- Eras mus (szpi tal), 
Lu i te nant Lip pen sla an 55, 2140 Bor ger ho ut,
tel 03/2708011

10) ZNA Jan Pal fijn (szpi tal), Lan ge Brem stra at 70,
2170 Mer ksem, tel 03/6402111

11) ZNA Ho ge Be u ken (szpi tal), Com man dant 
We yn sstra at 165, 2660 Ho bi ken, tel 03/8309090

12) ZNA Ko ning Pa o la (szpi tal dzie cię cy – Kin de rziek -
hu ijs), Lin den dre ef 1, 2020 An twer pia, 
tel 03/2802000

13) ZNA Sint Eli sa beth (szpi tal), Le o pol dstra at 26,
2000 An twer pia, tel 03/2344111

Le ka rze pol sko ję zycz ni w An twer pii i oko li cach:

Le ka rze do mo wi:
Agniesz ka Bor kie wicz 
Mug gen ber glei 278, 2100 De ur ne. Tel. 03/321.58.39 

Mar tin Ro sen blum tel. 03/218.77.07 
Ja na Vav ro wa tel. 0475/83.14.35 
przyj mu ją na Me chel se ste en veg 217, 
na umó wio ne spot ka nie 

Hen ri Ja ku bo wicz tel. 03/239.18.19. Bel giëlei 124 

La ryn go log
An drzej Za row ski 
Va la ar stra at 131, 2610, Bel gia +32 3 827 56 42 
W szpi ta lu Sint-Au gu sti nus, tel: 03 443 36 04

Pe dia tra
Ku ro to wa An drea
Szpi tal Sint Vin cen tius. St-Vin cen tius stra at 20, 
2018 An twer pia, tel. 03 285 28 35

Den ty sta
Ma gda le na Usci no wicz 
Egied Se ger sla an 5, 2610 Wil rijk, tel.03/828 52 60 

Ap te ki dy żur ne
www.apo the ek.be – na le ży klik nąć na „wach tdien sten apo -
the kers” i wpi sać swój kod po czto wy
0900/10.500.

Pol ski koś ciół 
Msze świę te: śro da godz. 19:00

so bo ta godz. 18:30
nie dzie la godz.9:00 i 13:00

Pier wszy pią tek mie sią ca – msza świę ta o go dzi nie 19:00
Pół go dzi ny przed każ dą mszą – na bo żeń stwo i spo wiedź
Adres: Koś ciół pod wez wa niem św. Te re sy, Ber chem
Gro te ste en weg 650 

Kon takt z dusz pa ste rzem:
ks. Ry szard Ku row ski
Ou de ste en weg 66, 2060 An twer pen, tteell::  0033  223333  8877  9933

Ad wo ka ci 
Je że li masz ja kieś praw ne prob le my, szu kasz po mo cy a nie
masz du żych do cho dów i nie stać cię na ad wo ka ta mo żesz
sko rzy stać z dar mo wej po mo cy praw nej. W za leż no ści od
do cho dów mo żesz ją uzy skać za nie wiel ką kwo tę lub zu -
peł nie za dar mo. Po moc obej mu je wszyst kie as pek ty praw -
ne (spra wy ro dzin ne, od szko do wa nia, itp.). 

OOrr  ddee  vvaann  aadd  vvoo  ccaa  tteenn  ttee  AAnn  ttwweerr  ppeenn
Bo li var pla ats 20/15, 2000 An twer pen, tel.03/260 72 50
godz. przy jęć od 14.30 – 16.00
Naj le piej umó wić się wcześ niej na spot ka nie;
W okre sie li piec, sier pień – tyl ko we wtor ki i czwar tki.
Uma wia my się tyl ko te le fo nicz nie w godz 10.00-12.00,
tel. 03/260 72 80

Waż ne nu me ry te le fo nów 
w Bel gii i An twer pii oraz przydatne informacje:
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