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od re dak cji 

To już rok od kie dy je steś my z Wa mi, dro dzy Czy tel ni cy. 
Oglą da jąc osta t nio pier wszy nu mer „An twer pii po pol sku” spoj rze liś my na sie bie z uśmie -

chem. Uda ło się!!!
Rok te mu by liś my peł ni obaw i nie po ko ju, czy Czy tel ni cy nas za ak cep tu ją, czy po mysł ga -

ze ty, a zwłasz cza jej treść spo do ba ją się i zo sta ną po zy tyw nie przy ję te.
Dzisiaj już wiemy, że nasza gazeta ma swoje stałe miejsce na rynku mediów polonijnych

w Belgii. Czytelnicy pytają o każdy kolejny numer, a my staramy się robić wszystko, aby
sprostać ich oczekiwaniom.

Zaczynaliśmy skromnie – kilku zapaleńców, którzy zdecydowali, że w Antwerpii musi być
polska gazeta. I dalej jesteśmy razem, chociaż pewne cykle się skończyły, a tematy wyczerpały.
Dołączają do nas kolejne osoby, które chcą razem z nami tworzyć kolejny numer. Niektórzy
z nas bardziej skoncentrowani na pracy zawodowej mają może mniej czasu dla gazety, 
ale zawsze służą swoją radą i pomocą.

Mamy nadzieję, że to co proponowaliśmy do tej pory i tematy jakie zamierzamy poruszać
w przyszłości spotkają się z aprobatą i zainteresowaniem naszych Czytelników.

Dziękujemy całej redakcji – tym, którzy piszą artykuły jak i osobom dbającym o szatę
graficzną. Z tej okazji życzmy sobie, abyśmy przez kolejny rok dalej razem pracowali nad naszą
wspól ną ga ze tą. A prze de wszyst kim, aby pra co wa ło się nam tak sym pa tycz nie jak do tej po -
ry.

Dzię ku je my na szym Czy tel ni kom za tak po zy tyw ne przy ję cie „An twer pii po pol sku”, za każ -
dy te le fon i ma il skie ro wa ny do re dak cji. Ma my na dzie je, że bę dą Pań stwo in for mo wać nas
o tym co cie ka we go i in te re su ją ce go dzie je się w An twer pii. Cze ka my rów nież na sy gna ły do -
ty czą ce Po lo nii i spraw zwią za nych z ży ciem na emi gra cji.

Dzię ku je my Ago rze Hol ding, któ ra jest na szym „do brym du chem” od po cząt ku. Je steś my
wdzięcz ni za po moc, zro zu mie nie, fa cho we ra dy i wszyst kie mi łe sło wa pod na szym adre sem.
To właś nie dzię ki „Ago rze” wy szedł pier wszy nu mer „An twer pii po pol sku”. To dla nas bar -
dzo waż ne, że ktoś w Pol sce do ce nia wy si łek gru py za pa leń ców w An twer pii.

Pra wie rok po uka za niu się pier wsze go nu me ru „An twer pii po pol sku”, wy pu ści liś my na ry -
nek dru gą ga ze tę – Dien sten / Usłu gi / Ser vi ce, w skró cie DUS. Jest to wy jąt ko wy mie sięcz -
nik, któ ry tak na praw dę po wstał na proś bę na szych Czy tel ni ków. Każ dy pol ski przed się bior -
ca, czy oso ba pry wat na mo że za mie ścić w nim ogło sze nie, któ re uka że się w trzech ję zy kach
(po ni der lan dzku, po an giel sku i po pol sku). Wia do mo, że nie któ re pol skie usłu gi i to wa ry nie
ma ją so bie rów nych. Ale Bel go wie nie za wsze wie dzą gdzie ich szu kać. Stro ny in ter ne to we
za wie ra ją ce te go ty pu ogło sze nia są tyl ko w na szym oj czy stym ję zy ku i dla prze cięt ne go Bel -
ga – nie zro zu mia le. DUS uka zu je się w wer sji ga ze to wej i elek tro nicz nej i po przez wy jąt ko wą
sieć dy stry bu cji do cie ra do miesz kań ców Flan drii. 

Za pra sza my wszyst kich Po la ków do ko rzy sta nia z tych usług. Ce ny za umiesz cze nie re klam
są na praw dę nie wiel kie, a głów nym na szym ce lem jest umoż li wie nie na wią za nia kon tak tów
biz ne so wych pol skim fir mom na tu tej szym ryn ku. Bę dzie my roz sze rzać dy stry bu cję na in ne
kra je Unii Eu ro pej skiej i ma my na dzie je, że po mo że my na szym ro da kom.

Jesz cze raz ogrom ne po dzię ko wa nia dla wszyst kich i do zo ba cze nia w ko lej nym nu me rze.

RRee  ddaakk  ccjjaa
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Dzielnice Antwerpii
Lit tle Bom bay nad Schel dą
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Na ca łym świe cie przed -
się bior cy i pra cow ni cy
z In dii pod bi ja ją ryn -

ki. Po wo li, nie spie sząc się, bez
roz gło su. In die „eks por tu ją mó -
zgi i rę ce swo ich oby wa te li”
i bar dzo do brze na tym wy cho -
dzą. Nie bez po wo du Hin du si na -
zy wa ni by wa ją „Ży da mi XXI wie -
ku”. Ma ją do sko na łe wy czu cie
biz ne so we, a jed ną z ich głów -
nych za let jest cier pli wość. Po -
tra fią cze kać, a to wiel ka sztu -
ka.

Hin du si miesz ka ją rów nież
w An twer pii i prze ję li 75 pro cent
kon tro li nad tu tej szym ryn kiem
dia men tów. A to ozna cza, że
„prze cięt ny Hin dus pa ra ją cy się
nad Schel dą han dlem dia men ta -
mi jest wy jąt ko wo bo ga ty”. 

Pier wsi in dyj scy imi gran ci
przy by li do An twer pii pod ko -
niec lat czter dzie stych XX wie -
ku. Na wię kszą ska lę Hin du si
za czę li osie dlać się w An twer pii
w la tach 70-tych ubieg łe go wie -
ku. Sku si ło ich to mia sto ol brzy -
mi ob ro ta mi, a tak że li be ral nym
bel gij skim pra wem imi gra cyj -
nym. Po wo dy ich przy ja zdu by -
ły czy sto eko no micz ne; zwię -
kszyć stan dard swo je go ży cia
i opa no wać wszyst kie sek to ry
bran ży dia men to wej. 

Na po cząt ku osie dli li się w po -
bli żu dia men to wej gieł dy. Część
z nich otrzy ma ła bel gij skie oby -
wa tel stwo, a część poz wo le nie
na pra cę. Oce nia się, że dzi siaj
w An twer pii miesz ka kil ka na -
ście ty się cy Hin du sów. Zaj mu ją
się wie lo ma rze cza mi, pra cu ją
w roż nych miej scach, ale kurs
ca łej in dyj skiej spo łecz no ści wy -
zna cza ją ci zaj mu ją cy się han -
dlem dia men ta mi. 

An twer pscy Hin du si zwią za ni
z bran żą dia men to wą w wię kszo -
ści po cho dzą ze sta nu Gu dża rat,
cen trum in dyj skie go han dlu dia -
men ta mi. Ich przod ko wie ob ra -
bia li te ka mie nie jesz cze na ko -
le szli fier skim na pę dza nym
pe da łem. Przy jeż dża jąc do An -
twer pii Hin du si do sko na le odro -
bi li lek cje. Wie dzie li co zro bić,
aby za jąć po zy cje li de ra na tym
her me tycz nym jak by się wy da -
wa ło ryn ku dia men tów. 

Po wią za ni są ze so bą nie tyl -
ko kla no wo, ale prze de wszyst -
kim po przez re li gie. Wię kszość

wy zna je dżi nizm, sze rzej zna ny
ja ko Ja in Dhar my.

Ta sta ro żyt na re li gia prze de
wszyst kim od rzu ca sto so wa nie
ja kiej kol wiek prze mo cy. Ja i ni -
sci są rów nież we ge ta ria na mi.
Nie mo gą wy ko ny wać wie lu za -
wo dów, bo cał ko wi te od rzu ce -
nie prze mo cy unie moż li wia im
pra cę na przy kład w po li cji, woj -
sku, a na wet rol nic twie. Dla te -
go zo sta ją han dla rza mi dro gich
ka mie ni i ban kie ra mi. Bo gac two
ja kim dys po nu ją nie stoi
w sprzecz no ści z dżi niz mem.

Jest ta kie miej sce w An twer -
pii, do kład nie w dziel ni cy Wir -
lijk w oko li cach par ku Den
Brandt, kie dy spa ce ru jąc ra no
uli ca Sne e uw bes la an moż na
usły szeć in dyj ska mu zy kę i bi -
cie dzwo nów. Ma ło któ ry
z miesz kań ców wie, że za szczel -
ny mi, zie lo ny mi ży wop ło ta mi,
znaj du je się dziel ni ca w dziel ni -
cy. Właś nie to miej sce wy bra ły
so bie in dyj skie ro dzi ny zwią za -
ne z han dlem dia men ta mi. Męż -
czyź ni pra cu ją, ko bie ty są w do -
mu. Tak by ło od za wsze i tak jest
dziś. W sto sun ku do in nych hin -
du skich imi gran tów, ta sto sun -
ko wo ma ła gru pa za wia du je
znacz ny mi środ ka mi fi nan so wy -
mi. W An twer pii mó wi się o tym
miej scu „Lit tle Bom bay”, al bo
„Be ver ly Hills”, po nie waż tu tej -
sze do my ma ja dość im po nu ją -
ce roz mia ry.

Kil ka lat te mu głoś no by ło
w An twer pii na te mat pod wój -
ne go we se la ja kie wy pra wił hin -
du ski han dlarz dia men tów cór -
ce i sy no wi. Kró lew ski prze pych
po pro stu kłuł w oczy, ale bio -
rąc pod uwa gę koszt – oko ło 16
mi lio nów eu ro – nie ma się co
dzi wić. Pa triar cha ro du prze ro -
bił ha le wy sta wo wa Nek ker ha -
al w Me che len na hin du ską świą -
ty nię w któ rej przez czte ry dni
hucz nie świę to wa ło czte ry ty sią -
ce go ści. Jed nak po wszech na
opi nia jest ta ka, że by ła to wy -
jąt ko wa eks tra wa gan cja. Na co
dzień bo ga ci Hin du si nie ob no -
szą się ze swo im do bro by tem na
ze wnątrz. Cięż ko pra cu ją.

Pra wie 90 pro cent męż czyzn
z bran ży dia men to wej bie rze za
żo nę ko bie tę ze swo je go kla nu,

pra wie wszy scy z po nad 350
„dia men to wych” in dyj skich ro -
dzin są ze so bą spo krew nie ni.
Uwa ża ją, że praw dzi wy biz nes
po wi nien być pod kon tro lą ro -
dzi ny, wte dy ma szan se na roz -
wój i nie boi się kon ku ren cji.
Jest to zresz tą za sa da obo wią -
zu ją ca rów nież w in nych kra -
jach. Po wsta ją ce tam fi lie, czy
przed się bior stwa opar te są prze -
de wszyst kim na związ kach ro -
dzin nych.

Hin du si trosz czą się o swo je
ro dzi ny, przy kła da jąc ogrom ną
wa gę do wy kształ ce nia dzie ci.
Wie le z nich stu diu je na re no -
mo wa nych uczel niach zwłasz cza
na kie run kach zwią za nych z za -
rzą dza niem, han dlem i mar ke -
tin giem. Na uni wersytecie w An -
twer pii uczy się wie lu po tom ków
hin du skich dia men cia rzy, któ -
rzy przy go to wy wa ni do te go za -
wo du od dzie ciń stwa, po ukoń -
cze niu stu diów za rzą dzać bę dą
ro dzin ny mi fir ma mi. 

Po wie lu la tach ży dow scy han -
dla rze dia men tów utra ci li po zy -
cję li de ra na rzecz Hin du sów,
któ rzy oka za li się sku tecz niej si.
Ży dzi wy pra co wu ją dzi siaj oko -
ło 25 pro cent ogól ne go ob ro tu,
resz ta na le ży do Hin du sów.
Przez osta t nie dwa dzie ścia lat
w pra cow niach sku pio nych wo -
kół gieł dy dia men to wej z 30 ty -
się cy szli fie rzy uby ła 1/3. Czę -
stym wi do kiem są Hin du si
w gar ni tu rach od Ar ma nie go
tar gu ją cy się z or to dok syj ny mi
Ży da mi w dłu gich czar nych
płasz czach i jar muł kach. Co waż -
ne, przy by sze z In dii nie ma ja
prob le mów je śli cho dzi o ogra -
ni cza nie han dlu w dniach kie dy
Ży dzi świę tu ją sza bat. Hin du si
w tym cza sie po pro stu han dlu -
ją i za ra bia ją pie nią dze. 

Jed nak naj bar dziej te zmia ny
wi docz ne są w gieł do wej sto łów -
ce. Kil ka na ście lat wcześ niej ser -
wo wa no w niej pra wie wy łącz -
nie ko szer ne da nia. Te raz
po tra wy są w znacz nej mie rze
hin du skie. Jak twier dza znaw -
cy te ma tu „właś nie tam moż na
zjeść naj lep sze cur ry w mie ście”.
Nie do mi nu je już ji dysz, ale an -
giel ski. Je den z bar dziej zna czą -
cych hin du skich gra czy w bran -
ży dia men to wej twier dzi, że
„ży dow skim han dla rzom bra ku -
je du cha wal ki”. „Za du żo na rze -

w Antwerpii
mieszka
kilkanaście
tysięcy
Hindusów.
Pierwsi
indyjscy
imigranci
przybyli 
do Antwerpii
pod koniec lat
czterdziestych
XX wieku.
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ka ją za po mi na jąc, ze przy sil nym wie -
trze nie trze ba szu kać schro nie nia,
tyl ko bu do wać wia tra ki”. In ny hin du -
ski przed się bior ca od trzy dzie stu lat
zwią za ny z ta bran żą uwa ża, że „Wie -
lu cha sy dom nie uda ło się do trzy mać
kro ku glo ba li za cji”.

Hin du si nie są na ro dem sen ty men -
tal nym. Nie czu ja się emo cjo nal nie
zwią za ni z An twer pia. Do brze im się
tu ży je, do sko na le za ra bia ją, ale gdy -
by sy tu a cja uleg ła zmia nie „w każ dej
chwi li go to wi są spa ko wać się i osiąść
w in nym miej scu w cią gu kil ku dni”.
Mó wi się, że są „naj bar dziej uda ny mi
imi gran ta mi ze wszyst kich osia dłych
w An twer pii”.

W 1992 pod ję to de cy zje o bu do wie
w An twer pii hin du skiej świą ty ni,
a pra ce ru szy ły dzie więć lat póź niej.
Hin du si za ku pi li dział kę o po wierz -
chni 4.000 me trów kwa dra to wych na
te re nie dziel ni cy Wir lijk przy La ar -
sstra at. Bu do wa świą ty ni nie po chło -
nę ła ani jed ne go eu ro z kie sze ni po -
dat ni ka. „Dia men cia rze” wy bu do wa li
ją z włas nych pie nię dzy oraz z da ro -
wizn od spo łecz no ści hin du skiej z ca -
łe go świa ta. Jed no cześ nie po wsta ło
JCCA -Ja in Cul tu ral Cen ter An twerp,
miej sce gdzie od by wa ją się spot ka nia
kul tu ral ne, se mi na ria i wy kła dy do -
ty czą ce dżi niz mu. Uro czy ste otwar cie
mia ło miej sce w ubieg łym ro ku.

Na zwa świą ty ni to Shan khes hvar
Parshva nath Man dir. Wy bu do wa na

w sty lu Na gar ma trzy Shik ka ra (cha -
rak te ry stycz na wie ża świą tyń hin du -
skich). Naj wię kszą z nich jest środ ko -
wa. Obiekt mo że po mie ścić oko ło
1.500 osób, a wy bu do wa ny zo stał na
wzór świą ty ni Shri mad Raj chan dra
As hram w Agas.

Bu do wa li ją in ży nie ro wie z In dii i dzie -
siąt ki wo lon ta riu szy, któ rzy zmie nia li
się co sześc mie się cy. Naj waż niej sze by -
ło za cho wa nie au ten tycz no ści obiek tu.
Dla te go je dy ny w swo im ro dza ju bia ły
mar mur, któ re go zu ży to oko ło 3.500
ton przy pły wał stat kiem z In dii. Do kład -
nie z mia sta Ra dża stan, któ re sły nie
z do sko na lej ja ko ści mar mu ru. Wszyst -
kie zu ży te ka mie nie oraz mar mur cię te
i ob ra bia ne by ły ręcz nie. Je den zbu dow -
ni czych wspo mi na, że „wy glą da ło to jak
ukła da nie gi gan tycz nych kloc ków Le -
go”. Za miast że la za, któ re -
go uży wa nie w te go ty pu
obiek tach ze wzglę dów re li -
gij nych jest za bro nio ne za -
sto so wa no miedź, a ogrze -
wa nie pod ło gi i bu dyn ku
do sto so wa no spe cjal nie do
bel gij skie go kli ma tu. Po za -
koń cze niu bu do wy do obiek -
tu wpro wa dzo no po sa gi Bo -
gów. Ale naj pierw ka płan
mu siał je po świe cić, bo ina -
czej „by ły by tyl ko rzeź ba mi,
a nie po sa ga mi”. 

Dla Hin du sów w An twer -
pii świą ty nia jest ka mie -

niem mi lo wym, naj bar dziej świę tym
miej scem w Eu ro pie i naj wię kszym te -
go ty pu obiek tem po za In dia mi. Ten
mo nu men tal ny bu dy nek po wstał z ma -
rzeń gru py za pa leń ców, któ rzy po za
in ten cja mi czy sto re li gij ny mi chcie li,
aby „świat za wsze pa mię tał o na szej
spo łecz no ści i na szych war to ściach”.
Dla nich świą ty nia to „sym bol po ko -
ju, jed no ści i nie sto so wa nia prze mo -
cy łą czą cy Bel gię i In die”.

Hin du si do swo ich suk ce sów pod -
cho dzą czy sto fi lo zo ficz nie. Moc no wie -
rzą w po ję cie in dyj skiej kar my i uwa -
ża ją, że los za le ży od da nej oso by
i dzia łań w daw nym ży ciu. „Zła kar -
ma jest pra wie nie moż li wa do zła ma -
nia. Jak dia ment”.

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa
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Ko mor nik są do wy po sia da na te -
ry to rium Bel gii dwo ja ki sta tus
praw ny.

Z jed nej stro ny jest on urzęd ni kiem pań -
stwo wym, z dru giej – oso bą pro wa dzą cą
sa mo dziel ną dzia łal ność gos po dar czą. Ko -
mor nik są do wy dzia ła jąc ja ko urzęd nik
pań stwo wy wy peł nia obo wią zu ją cą go
prze pi sa mi ko dek su po stę po wa nia są do -
we go ro lę, przez co je go czyn no ści po sia -
da ją szcze gól ną moc do wo do wą, po dob -
ną do ak tów no ta rial nych. Dzia ła nia
po dej mo wa ne przez ko mor ni ka wra mach
pro wa dzo nej przez nie go do dat ko wo dzia -
łal no ści nie po sia da ją te go cha rak te ru,
(np. zwy kłe wez wa nie do za pła ty, ra port
z oglę dzin na zle ce nie, itp.). Pod sta wo wą
ro lą ko mor ni ka jest wy ko ny wa nie do rę -
czeń poz wów, wy ro ków oraz ich eg ze ku -
cja. 

SSppoo  rrzząą  ddzzee  nniiee  oorraazz  ddoo  rręę  cczzee  nniiee  ppoozz  wwuu  ssąą  --
ddoo  wwee  ggoo  

Na te re nie Bel gii poz wy oraz wy ro ki są -
do we do rę cza ne są przez ko mor ni ka są -
do we go nie zaś przez sąd (po za nie licz ny -
mi wy jąt ka mi, jak np. wspra wach z ty tu łu
naj mu lub opie ki, któ re wszczy na ne są za
po mo cą wnio sku są do we go, do rę cza ne -
go przez sąd). W spra wach cy wil nych ko -
mor nik dzia ła na zle ce nie jed nej ze stron,
w spra wach kar nych do rę cza pis ma są -
do we na zle ce nie pro ku ra tu ry.

Po zew są do wy((ddaagg  vvaa  aarr  ddiinngg  ––  wwsspprraa  wwaacchh
ccyy  wwiill  nnyycchh,,  ddaagg  vvaa  aarr  ddiinngg  ––  pprroo  jjuu  ssttii  ssttiiaa  wwsspprraa  --
wwaacchh  kkaarr  nnyycchh))do rę czo ny przez ko mor ni ka
jest ak tem wszczy na ją cym pro ces są do wy.
Za wie ra krót ki opis rosz cze nia/za rzu tów,
miej sce oraz ter min roz pra wy.

WW jjaa  kkii  ssppoo  ssóóbb  oodd  bbyy  wwaa  ssiięę  ddoo  rręę  cczzee  nniiee  ppoozz  --
wwuu??  

Ko mor nik są do wy na da je poz wo wi są -
do we mu spe cy ficz ną for mę, w któ rej za -
war te są prze pi sy, da ne oraz sfor mu ło wa -
nia, okre ślo ne prze pi sa mi ko dek su
po stę po wa nia są do we go. 

Do rę cza jąc po zew, ko mor nik uda je się
do miej sca za miesz ka nia poz wa ne go (za -
mel do wa nia zgod nie z re je strem pu blicz -
nym – rijksre gi ster) ce lem do rę cze nia do
rąk oso by poz wa nej. 

Je śli ko mor nik nie za sta nie poz wa ne -
go pod je go adre sem za mel do wa nia lub
w in nym miej scu, (to zna czy, je śli ko mor -
nik za sta nie poz wa ne go na uli cy lub w in -
nym miej scu, rów nież mo że do ko nać do -
rę cze nia) zo sta wia po zew w skrzyn ce
po czto wej, jed no cześ nie wy sy ła jąc list po -
le co ny do poz wa ne go z in for ma cją, iż po -
zo sta wił u nie go o da nej go dzi nie, w da -
nym dniu po zew są do wy oraz, iż je śli
poz wa ny poz wu nie otrzy mał, mo że zgło -
sić się do ko mor ni ka po je go od pis.

Je śli poz wa ny nie po sia da adre su za -
mel do wa nia na te ry to rium Bel gii, ist nie -
ją dwie moż li wo ści do rę cze nia:
n Ko mor nik są do wy wy sy ła list po le co ny

na adres za gra ni cą, (je śli adres jest zna -
ny). W tym wy pad ku po zew, co do za -
sa dy, po wi nien zo stać prze tłu ma czo ny
na ję zyk kra ju, do któ re go jest wy sy ła -
ny lub w spra wach kar nych – ję zyk zro -
zu mia ły dla poz wa ne go.

n Je śli poz wa ny nie po sia da za mel do wa -
nia w Bel gii ani zna ne go adre su po za
gra ni ca mi, ko mor nik do rę cza po zew do
pro ku ra tu ry ze skut kiem do rę cze nia do
oso by. Jest to do mnie ma nie po praw ne -
go do rę cze nia poz wu, po dob ne do do -
mnie ma nia sto so wa ne go w Pol sce na
pod sta wie, któ re go sąd po zo sta wia do -
ku men ty w ak tach są do wych ze skut -
kiem do rę cze nia do oso by.
W każ dym z tych przy pad ków do rę cze -

nie poz wu jest po praw ne i skut ku je
wszczę ciem pro ce su są do we go. Nie o bec -
ność na wy zna czo nej przez ko mor ni ka
roz pra wie ozna cza co do za sa dy, wy da nie
przez sąd wy ro ku za ocz ne go, w któ rym
sąd wca ło ści przy chy la się do po wódz twa
i rosz czeń po wo da (to jest oso by/ fir my/
pro ku ra tu ry po zy wa ją cej przez sąd) – po -
za nie licz ny mi wy pad ka mi, wktó rych sąd
do strze że bra ki for mal ne jak np. nie po -
praw ne do rę cze nie.

SSppoo  rrzząą  ddzzaa  nniiee  oorraazz  ddoo  rręę  cczzaa  nniiee  wwyy  rroo  kkuu  ssąą  --
ddoo  wwee  ggoo

Wy rok są do wy w spra wach cy wil nych
oraz han dlo wych sta je się pra wo moc ny
do pie ro po do rę cze niu go przez ko mor ni -
ka są do we go (po za nie licz ny mi wy jąt ka -
mi, w któ rych wy rok do rę cza sąd). W tym
wy pad ku ko mor nik dzia ła w cha rak te rze
urzęd ni ka pań stwo we go, na zle ce nie jed -
nej ze stron, do rę cza jąc wy rok stro nie
prze ciw nej. 

Do rę cze nie wy ro ku są do we go od by wa
się w ten sam spo sób, co do rę cze nie poz -
wu są do we go. Do rę cze nie wy ro ku przez
ko mor ni ka (lub sąd) wszczy na bieg ter -
mi nu ape la cyj ne go/od wo ław cze go.

* W spra wach kar nych do rę cza ne są je -
dy nie wy ro ki za ocz ne. Wy ro ki wy da ne
przez sąd w obec no ści ska za ne go lub je -
go peł no moc ni ka ogła sza ne są pu blicz -
nie.

ZZaa  bbeezz  ppiiee  cczzee  nniiee  oorraazz  eegg  zzee  kkuu  ccjjaa  zzmmaa  jjąątt  kkuu..
WWłłaa  mmaa  nniiee  cczzyy  zzggoodd  nnaa  zz pprraa  wweemm  eegg  zzee  kkuu  --
ccjjaa??

Ko mor nik są do wy jest rów nież eg ze ku -
to rem orze czeń są do wych oraz praw usta -
wo wych. Wy ko na nie orze cze nia są do we -
go mo że po le gać na za bez pie cze niu
ma jąt ku, na ka za niu lub za ka za niu okre -
ślo nych czyn no ści (np. wy da nie dziec ka)

lub też eg ze ku cji z ma jąt ku dłuż ni ka.
Wwię kszo ści przy pad ków ko mor nik dzia -
ła wy ko nu jąc wy rok są do wy. Je dy nie
w nie licz nych przy pad kach za bez pie cze -
nie ma jąt ku od by wa się bez uprzed niej in -
ter wen cji są du, jak np. za bez pie cze nie/
blo ka da ra chun ku ban ko we go lub za bez -
pie cze nie ma jąt ku na pod sta wie nie o pro -
te sto wa nej fak tu ry po mię dzy oso ba mi pro -
wa dzą cy mi dzia łal ność gos po dar czą.

Wy ko nu jąc de cy zję są du, ko mor nik do -
rę cza w pier wszym rzę dzie wy rok są do -
wy ((bbee  ttee  kkee  nniinngg  vvoonn  nniiss,,  aarr  rreesstt  ooff  ddwwaann  --
ggbbee  vveell)), wokre ślo ny po wy żej spo sób. Je śli
rosz cze nie do ty czy obo wiąz ku za pła ty, ko -
mor nik do rę cza rów nież na kaz za pła ty
((bbee  vveell  ttoott  bbee  ttaa  lleenn,,  ddwwaann  ggbbee  vveell)). Je śli dłuż -
nik po mi mo do rę czo ne go na ka zu za pła -
ty nie za sto so wał się do na ka zu, ko mor -
nik po dej mu je ko lej ny krok tj. wszczy na
eg ze ku cję de cy zji są do wej. 

WWyy  kkoo  nnaa  nniiee  nnaa  mmaa  jjąątt  kkuu  oossoo  bbii  ssttyymm  ddłłuużż  --
nnii  kkaa

Zaj mu jąc ma ją tek, ko mor nik uda je się
do miej sca za mel do wa nia/ pro wa dze nia
dzia łal no ści dłuż ni ka w to wa rzy stwie po -
li cji oraz ślu sa rza. Na wy pa dek obec no ści
dłuż ni ka, ko mor nik in for mu je go o po -
wo dzie je go wi zy ty, in wen ta ry zu je wszyst -
kie pod le ga ją ce za bez pie cze niu/blo ka dzie
rze czy ru cho me oraz po zo sta wia ko pię ra -
por tu z za ję cia ((pprroo  cceess  vveerr  bbaa  aall  vvaann  bbee  wwaa  --
rreenndd  bbeess  llaagg)), in for mu jąc w nim dłuż ni ka
o od po wie dzial no ści kar nej na wy pa dek
zby cia za bez pie czo ne go ma jąt ku.

Je śli dłuż nik nie znaj du je się wmo men -
cie wi zy ty ko mor ni ka w do mu, wów czas
ko mor nik wy mie nia z po mo cą ślu sa rza
za mek w do mu lub lo ka lu dłuż ni ka oraz
in wen ta ry zu je rze czy ru cho me w for mie
ra por tu z eg ze ku cji ((pprroo  cceess  vveerr  bbaa  aall  vvaann
uuiitt  vvooee  rreenndd  bbeess  llaagg)), po zo sta wia jąc go
w miej scu za ję cia oraz in for mu jąc dłuż ni -
ka, iż klu cze mo że ode brać na wska za nym
po ste run ku po li cji. 

Rów nież te go ro dza ju za ję cie skut ku je
od po wie dzial no ścią kar ną na wy pa dek
zby cia ma jąt ku bez zgo dy są du lub ko -
mor ni ka są do we go. 

Je śli po za ję ciu ru cho mo ści dłuż nik nie
do ko na za pła ty na leż no ści (w ca ło ści lub
w ra tach, je śli wie rzy ciel wy ra zi na nie
zgo dę), wów czas ko mor nik wy zna cza da -
tę za bra nia rze czy ru cho mych oraz ter -
min li cy ta cji ((bbee  rriicchhtt  vvaann  aaaann  ppllaakk  kkiinngg--
zz rree  gguu  łłyy  ww żżóółł  ttyymm  kkoo  lloo  rrzzee)).

PPoo  wwyyżż  sszzee  ddzziiaa  łłaa  nniiaa  kkoo  mmoorr  nnii  kkaa,,  ppoo  mmii  --
mmoo  iiżż  ssttaa  nnoo  wwiiąą  ddaa  llee  kkoo  iiddąą  ccąą  iinn  ggee  rreenn  ccjjęę
ww ssffee  rręę  żżyy  cciiaa  pprryy  wwaatt  nnee  ggoo  oobbyy  wwaa  ttee  llii,,  ssąą
zzggoodd  nnee  zz pprrzzee  ppii  ssaa  mmii  pprraa  wwaa  ii nniiee  ppoodd  llee  ggaa  --
jjąą  oodd  ppoo  wwiiee  ddzziiaall  nnoo  śśccii  kkaarr  nneejj  kkoo  mmoorr  nnii  kkaa..

IIwwoo  nnaa  WWiiee  wwiióórr  kkaa
AAdd  vvoo  ccaa  aatt

Wizyta komornika sądowego
(GERECHTSDEURWAARDER/ HUISSIER DE JUSTICE)
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Na sze usłu gi:
* Po moc dla pol skich firm w Bel gii.
* Po moc dla pra cow ni ków in dy wi du al nych za trud nio nych w Bel gii.
* Po moc ad mi ni stra cyj na i ję zy ko wa.
* Po moc dla pod wy ko naw ców i pra cow ni ków.
* Zaj mu je my się rów nież prob le ma mi wy na gro dzeń oraz wa run ków
za trud nie nia ma ją cych za sto so wa nie pod czas de le go wa nia pra cow -
ni ków, a tym sa mym za pew nia my ochro nę so cjal ną pra cow ni ków de -
le go wa nych, za trud nio nych z do ku men tem A1.

Chcesz znać swoje prawa? – masz problem
z dokumentami? – potrzebujesz dobrego
prawnika? – Chcesz uniknąć problemów 
przy kontroli? – Masz problem z pracodawcą?
– Problem z prowadzeniem firmy?

Czym jest PVBF?
Dzię ki usta wom Unii Eu ro pej skiej o wol nym prze pły wie osób, usług

i pie nię dzy, każ da pol ska fir ma mo że le gal nie wy ko ny wać usłu gi na
te re nie Bel gii. Każ dy kraj UE ma jed nak swo je lo kal ne pra wa i obo -
wiąz ko we for mal no ści ad mi ni stra cyj ne, do któ rych każ dy pod wy ko -
naw ca, pra cow nik, wła ści ciel fir my, po wi nien się do sto so wać. Naj waż -
niej sze jest jed nak, aby przed roz po czę ciem dzia łal no ści lub pra cy
do brze się do in for mo wać w za kre sie te go, co trze ba i co moż na ro -
bić w Bel gii w ro li za gra nicz ne go pra cow ni ka lub pod wy ko naw cy. Po -
la cy i pol skie fir my są obec ni na bel gij skim ryn ku od wie lu lat. Cie szą
się opi nią so lid nych wy ko naw ców, zwłasz cza w za kre sie usług re mon -
to wych i bu do wla nych. Bez względ nie ba rie rą znie chę ca ją cą Po la ków
jest wie lo ję zycz ność, nie zna jo mość prze pi sów, oraz roz bu do wa na
biu ro kra cja ad mi ni stra cyj na. Dla Bel gów głów nym prob le mem jest
nie do peł nie nie spraw ad mi ni stra cyj nych ze stro ny Po la ków co po wo -
du je du że prob le my dla firm i urzę dów w Belgii. W tym ce lu po wsta -
ła or ga ni za cja PVBF (POL SKO-FLA MAN DZKA FE DE RA CJA BU DO -
WLA NYCH). Głów nym ce lem PVBF jest po moc, zrze sze nie i do radz two
dla za trud nia ją cych się Po la ków lub firm bel gij skich współ pra cu ją -
cych z Po la ka mi. Or ga ni za cja zaj mu je się udzie la niem po rad oraz roz -
wią zy wa niem prob le mów do ty czą cych dzia łal no ści i współ pra cy, zgod -
nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi i pra wa mi ryn ku pra cy w Bel gii. 

Pol sko-Fla man dzka Fe de ra cja Bu do wla nych udzie la wspar cia
w prob le mach ad mi ni stra cyj nych, ję zy ko wych i praw nych. Współ pra -
cu je z or ga ni za cja mi za an ga żo wa ny mi bez poś red nio lub po śred nio
w isto tę prob le mu le gal nej pra cy i le gal nych do ku men tów. Współ pra -
cu je rów nież z or ga ni za cja mi in spek to ru ją cy mi wa run ki pra cy i za trud -
nie nia, na le gal nych wa run kach i zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi -
sa mi Unii Eu ro pej skiej, co poz wo li uni k nąć prob le mów zwią za nych
z pra cą nie le gal ną lub nie do peł nie niem praw ochro ny so cjal nej.

PVFB współ pra cu je rów nież z or ga ni za cja mi rzą do wy mi za rów no
w Bel gii jak i w Pol sce. Wszyst ko po to aby uni k nąć prob le mów zwią -
za nych z nie wie dzą o obo wią zu ją cych prze pi sach i wy mo gach pań -
stwo wej in spek cji pra cy oraz pra wa pra cy. W szcze gól no ści or ga ni -
za cja zaj mu je się ochro ną pra cow ni ków de le go wa nych, oraz po ma ga
w do peł nie niu wszyst kich for mal no ści zwią za nych z za trud nie niem
z do ku men tem A1. Or ga ni za cja udzie la też do radz twa prak tycz ne go,

ukie run ko wu ją ce go na wła ści wą dro gę w związ ku z pro wa dze niem
lub za ło że niem fir my. 

PVFB zaj mu je się rów nież po mo cą z roz wią zy wa niem prob le mów
już za ist nia łych, wska zu jąc naj lep sze roz wią za nia. Współ pra cu je z praw -
ni ka mi oraz urzę da mi zaj mu ją cy mi się do kład nie pod mio tem spra wy.
W ten spo sób współ pra ca z or ga ni za cją mo że za osz czę dzić wie le
prob le mów. Po la cy pra cu ją cy w Belgii ofi cjal nie, pro wa dzą cy włas ną
le gal ną dzia łal ność ma ją pra wa rów ne Bel gom, co czę sto nie jest prze -
strze ga ne. Ści sła współ pra ca z Belgij ską Fe de ra cją Bu do wla nych po -
ma ga nam roz wią zy wać te go ty pu prob le my i eg zek wo wać jak naj -
lep sze wa run ki pra cy dla na szych ro da ków le gal nie tu pra cu ją cych
lub pro wa dzą cych włas ne fir my.

Pol scy wy ko naw cy i pod wy ko naw cy, czę sto za czy na ją pra cę w Belgii
bez do brej zna jo mo ści prze pi sów i praw ryn ku pra cy, dla te go nie jed -
no krot nie na ra że ni są na wy ko rzy sty wa nie i po waż ne prob le my praw -
ne. Prob lem ten wy ni ka z nie świa do mo ści i nie zna jo mo ści prze pi sów
do ty czą cych for mal no ści któ rych po win ni do ko nać. Tym cza sem dro -
ga jest pro sta i po trze ba je dy nie do bre go ukie run ko wa nia i pro fe sjo -
nal nej po ra dy. Ofe ru je my Pań stwu le gal ną po moc w tym za kre sie. Po -
sia da my do świad czo ny per so nel oraz jak wspo mi na liś my wy żej
współ pra cu je my z or ga ni za cja mi pań stwo wy mi po wią za ny mi bez poś -
red nio z kon tro lą i spraw dza niem le gal no ści do ku men tów. Ofe ru je my
rów nież po moc w pro wa dze niu fir my, po moc w co dzien nym za rzą -
dza niu fir mą z ko rzy ścia mi dla Pań stwa. Zaj mu je my się do ku men ta -
mi, księ go wo ścią, po dat ka mi, ubez pie cze nia mi, po je dyn czy mi prob -
le ma mi firm jak i pra cow ni ków in dy wi du al nych, prob le ma mi
wy na gro dzeń i ochro ną so cjal ną pra cow ni ków de le go wa nych.

Współ pra ca z vzw PVBF za czy na się od człon ko stwa do ko na ne go
z włas ne go wy bo ru lub kon sul ta cja mi wol ny mi od człon ko stwa, wy -
bór na le ży już tu do Pań stwa i za leż ny jest od Pań stwa po trzeb. Oso -
by zgła sza ją ce się do fe de ra cji otrzy mu ją cer ty fi kat po świad cza ją cy
le gal ność ich do ku men tów. Oso by zrze szo ne otrzy mu ją kar tę człon -
kow ską i wła ści wie nie mu szą się już o nic mar twić. Fe de ra cja za pew -
nia im cał ko wi tą ochro nę. W sy tu a cjach prob le ma tycz nych fe de ra cja
zaj mu je się prob le ma mi i naj lep szym ich roz wią za niem. Cer ty fi kat
i człon ko stwo jest gwa ran cją rze tel no ści dla firm i urzę dów Bel -
gij skich. 

W każ dym przy pad ku ofe ru je my pe łen za kres swo ich usług w peł -
nym wy mia rze Pań stwa za do wo le nia i na szych moż li wo ści.

Ma my na dzie ję że wkrót ce po wi ta my Pań stwo w na szej or ga ni za -
cji. Wię cej in for ma cji otrzy ma ją Pań stwo na na szej stro nie in ter ne to -
wej www.pvbf.be

Zgłoś się do nas!

Flor Al pa er tstra at 14R
2600 Ber chem
tel. +32 (0)3844 91 01
tel. +32 (0)471 875 118 (ję zyk pol ski)
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POL SKO FLA MAN DZKA FE DE RA CJA BU DO WLA NYCH
PVBF

PO OLS-VLA AM SE BO UW FE DE RA TIE vzw
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Chciałbyś nawiązać współpracę z Belgami, zaoferować swoje usługi i produkty?

Nic prostszego!
Rozpoczęliśmy wydawanie gazety ogłoszeniowej w trzech językach jednocześnie:

niderlandzkim, polskim i angielskim.

DUS (Diensten/Usługi/Service)

Każde ogłoszenie dotrze do szerokiej rzeszy odbiorców
poprzez rozwiniętą sieć dystrybucji.

Co miesiąc wydanie gazetowe i internetowe!

Zainteresowanych pozyskaniem klientów zapraszamy do współpracy.

Kontakt:
tel.: 0490823803, e-mail: dusantwerpen@hotmail.com

www.dusantwerpen.be

Już jest!
Jedyna taka
gazeta
ogłoszeniowa!
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Wtym nu me rze przed sta wię
Pań stwu za sa dy obo wią zu -
ją ce na wyż szych uczel -

niach w Hisz pa nii oraz Por tu ga lii.

HISZ PA NIA
Hisz pa nia ma bar dzo bo ga tą tra dy -

cję w sek to rze edu ka cji. Pier wszy uni -
wersytet po wstał już w ro ku 1218
w Sa la man ce.

Szkol nic two wyż sze w Hisz pa nii do -
pie ro od nie daw na do sto so wu je się do
wy ma gań eu ro pej skich. Od 2010 ro -
ku wpro wa dza ne są zmia ny ma ją ce na
ce lu upo rząd ko wa nie sy ste mu edu ka -
cyj ne go, któ ry fun kcjo no wał od wie -
lu lat i nie speł niał od po wied nich wy -
mo gów eu ro pej skich.

Na po ziom na u cza nia nie moż na na -
rze kać. Hisz pań skie uczel nie sły ną
z wy so kie go po zio mu i do sko na łej in -
fra struk tu ry.

Uczel nie 
W Hisz pa nii dzia ła 50 pu blicz nych

uni wersytetów i 19 pry wat nych, z cze -
go czte ry to uczel nie ka to lic kie. Po za
tym ist nie ją trzy pu blicz ne, mię dzy -
na ro do we uczel nie wyż sze.

Stu den ci ma ja spo ry wpływ na swo -
ją edu ka cję. Tyl ko część przed mio tów
jest obo wiąz ko wa, po zo sta łe są do wy -
bo ru. Wszyst ko za le ży od uczel ni i kie -
run ku stu diów. 

W tym ro ku aka de mic kim na pra -
wie 1,5 mi lio na no wych stu den tów,
oko ło 200.000 stu diu je on li ne. Jest to
co raz bar dziej po pu lar na for ma zdo -
by wa nia wie dzy w tym kra ju. W związ -
ku z kry zy sem fi nan sów pu blicz nych
co raz wię cej mło dych lu dzi stu diu je
i pra cu je jed no cześ nie, a na u ka przez
in ter net jest ide al nym roz wią za niem.

Hisz pa nia ma jesz cze dwie wyż sze
uczel nie na Wy spach Ka na ryj skich.

Pun kty ECTS i stop nie aka de mic -
kie

Wyż sze szko ły w Hisz pa nii uczest -
ni czą w sy ste mie ECTS. Aby ukoń czyć
je den rok stu diów trze ba zgro ma dzić
60 pun któw za li cza jąc po szcze gól ne
przed mio ty. Zdo by cie jed ne go pun ktu
to oko ło 10 go dzin pra cy za rów no na
uczel ni jak i w do mu. 

Hisz pań skie szkol nic two wyż sze
dzia ła we dług trzy stop nio we go cy -
klu:
n aby otrzy mać ty tuł za wo do wy po -

trze ba 3 lat, po ukoń cze niu dru -
gie go cy klu trwa ją ce go dwa la ta
otrzy mu je się dy plom bę dą cy od -
po wied ni kiem pol skie go ma gi stra,
ko lej ne 4,5 lat trze ba po świę cić na
zro bie nie do kto ra tu.

Bar dzo istot ny jest fakt, że stu den -
ci sa mi ukła da ją so bie pla ny za jęć.

RRee  kkrruu  ttaa  ccjjaa
Wszyst kie hisz pań skie uczel nie or -

ga ni zu ją eg za mi ny wstęp ne w dwóch
ter mi nach: w lip cu i we wrześ niu. Przy
czym na bór wrześ nio wy do ty czy tyl -
ko kie run ków na któ rych zo sta ły jesz -
cze wol ne miej sca.

Kan dy da ci, któ rzy pod czas eg za mi -
nów uzy ska ją mak sy mal na licz bę pun -
któw, mo gą wy brać do wol ną uczel nię
i kie ru nek stu diów.

Stu den ci z za gra ni cy, któ rzy chcą
uczyć się w Hisz pa nii po win ni wejść
na stro nę: The na tio nal Di stan ce Le -
ar ning Uni versity (UNED). Jest to
kon takt z cen tral ną re je stra cją, gdzie
otrzy ma się do wy peł nie nia spe cjal ny
for mu larz, któ ry na stęp nie na le ży ode -
słać po czta. UNED spraw dzi, czy wy -
kształ ce nie zdo by te przez kan dy da ta
upraw nia go do ubie ga nia się o miej -
sce na stu diach. Ba da rów nież do stęp -
ność wy bra ne go kie run ku stu diów
i ukła da li stę ra kin go wa. 

W nie któ rych re gio nach Hisz pa nii
trze ba też wy sy łać spe cjal ne zgło sze -
nie. Do ty czy to na przy kład zna ne go
uni wersytetu w Bar ce lo nie. Zgło sze -
nia przyj mo wa ne są do pier wsze go ty -
god nia lip ca.

Wszyst kie do kład ne in for ma cje znaj -
du ją się na stro nach in ter ne to wych
wy bra nej uczel ni. 

Zna jo mość ję zy ka, cer ty fi ka ty
Wie le uczel ni zwłasz cza tech nicz -

nych, ofe ru je na u kę po an giel sku. Ale
w wię kszo ści obo wią zu je ję zyk hisz -
pań ski, bądź ka ta loń ski. Je że li ktoś
de cy du je się na stu dia po za Ma dry -
tem mu si zwró cić uwa gę na ję zyk. Mo -
że się oka zać, że cho ciaż uczel nie wy -
ma ga ją cer ty fi ka tu z ję zy ka
hisz pań skie go, wy kła dy pro wa dzo ne
są po ba skij sku.

Naj czę ściej wy ma ga nym cer ty fi ka -
tem ję zy ko wym jest DE LE (Di plo mas
de Es pa nol co mo Len gua Ex tran je -
ra). Aby uzy skać in for ma cje jak go
zdo być na le ży wejść na stro nę In sty -
tu tu Cer van te sa. 

Kosz ty stu dio wa nia
Te o re tycz nie stu dia są bez płat ne,

ale obo wią zu je op ła ta wpi so wa.
Koszt za rok na u ki to wy da tek od
400 do 600 eu ro. Op ła ty mo gą być
wyż sze w przy pad ku stu diów spe -
cja li stycz nych na przy kład me dy cy -
ny. Stu dia pod y plo mo we są płat ne
i wa ha ją się w gra ni cach od kil ku -
set do kil ku ty się cy eu ro za rok na -
u ki.

Ży cie stu den ckie
Ży cie stu den ckie w Hisz pa nii nie

kwit nie tak jak kie dyś. Wszyst kie mu
wi nien jest kry zys fi nan so wy pań stwa.
Wie czo rem ba ry i pu by nie są już tak
za tło czo ne. Na le ży pa mię tać o obo -
wiąz ko wej sje ście, czy li oko ło trzy go -
dzin nej przer wie mniej wię cej w go -
dzi nach od 14 do 17. 

Za kwa te ro wa nia w Hisz pa nii moż -
na po szu kać na aka de mic kim por ta -
lu Uni versia.net, lub na stro nie Con -
se jo de Co le gios May o res de Es pa na.

Aka de mi ki w Hisz pa nii nie są ta nie,
mie sięcz nie trze ba za pła cić na wet do
700 eu ro. Bar dziej op ła ca się po szu -
kać kwa te ry na mie ście, moż na za pła -
cić o wie le mniej. Bar dzo przy stęp ne
ce no wo jest wy ży wie nie w sto łów kach
stu den ckich. 

Sty pen dia
Na stro nie in ter ne to wej Uni versia

Grants moż na zna leźć po trzeb ne in -
for ma cje o moż li wo ści zdo by cia sty -
pen dium. Spe cjal ne pro gra my pro wa -
dzi hisz pań skie Mi ni ster stwo
Edu ka cji, Po li ty ki Spo łecz nej i Spor -
tu jak rów nież Mi ni ster stwo Spraw
Za gra nicz nych.

Dla przy szłe go stu den ta w Hisz pa -
nii po moc na mo że oka zać się stro na
edu ca web.com, na któ rej znaj du ją się
in for ma cje o edu ka cji, szko le niach,
za sa dach re kru ta cji i tym po dob ne. 

POR TU GA LIA
Hi sto ria por tu gal skich uczel ni jest

dłu ga, ale rów nież dłu ga jest licz ba
wy zwań ja kie sto ją przed por tu gal -
skim sy ste mem edu ka cji. Wyż sze
uczel nie ku szą pięk ną ar chi tek tu ra,
za byt ka mi, mię dzy na ro do wym to wa -
rzy stwem i wspa nia łą po go dą. Ale mu -
szą nie ste ty nad ra biać wie lo let nie za -
leg ło ści i ma ja bar dzo ma ło ofert
w in nym ję zy ku niż por tu gal ski. 

Uczel nie 
W Por tu ga lii dzia ła 15 uni -

wersytetów i po nad dwa dzie ścia szkół
ty pu po li tech ni ka. Zresz tą ca ły sy stem
szkol nic twa wyż sze go po dzie lo ny jest
na dwa sek to ry: uni wersytecki i po li -

Stu dia w Eu ro pie dla Eu ro pej czy ka
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tech nicz ny. Rok aka de mic ki za czy na
się w paź dzier ni ku i skła da się z dwóch
16-to ty god nio wych se me strów. Po
każ dym z nich na stę pu je 4-ty god nio -
wa se sja eg za mi na cyj na.

Wy kaz wszyst kich szkół wyż szych
w Por tu ga lii znaj du je się na stro nie
DGES, czy li Di rec cao-Ge ne ral do En -
si no Su pe rior. 

Pun kty ECTS i stop nie aka de mic -
kie

Na u ka po dzie lo na jest na trzy eta -
py. Stu dia I stop nia trwa ją zwy kle 3
lub 4 la ta i koń czą się uzy ska niem dy -
plo mu li cen cja ta (Li cen cia do).

Stu dia II stop nia to 1,5 lub 2 la ta
na u ki i dy plom ma gi stra (Me stre).

Stu dia III stop nia koń czą się zdo by -
ciem do kto ra tu (Do u tor) i trwa ją zwy -
kle 3 la ta. 

W Por tu ga lii obo wią zu je sy stem
pun któw ECTS, by za li czyć rok trze -
ba ich zdo być 60.

Re kru ta cja
Co ro ku por tu gal skie Mi ni ster stwo

Na u ki wraz z uczel nia mi ogła sza, ja -
ka jest ilość wol nych miejsc na po -
szcze gól nych kie run kach. By do stać
się na stu dia trze ba zdać eg za min pań -
stwo wy. Wa run kiem przy stą pie nia do

eg za mi nu jest po twier dze nie dy plo -
mu ukoń cze nia szko ły śred niej w por -
tu gal skiej pla ców ce eu ro pej skiej sie -
ci ENIC/NA RIC. Li sta ra kin go wa
kan dy da tów ukła da na jest na pod sta -
wie wy ni ków eg za mi nów koń czą cych
edu ka cję w szko le śred niej oraz eg za -
mi nów wstęp nych na stu dia. Każ dy
kan dy dat mo że wska zać sześć szkół
wyż szych na któ rych chciał by stu dio -
wać.

Eg za mi ny wstęp ne od by wa ją się
zwy kle w po ło wie lip ca. 

Zna jo mość ję zy ka i cer ty fi ka ty
Ję zy kiem wy kła do wym jest por tu -

gal ski, a uczel nie wy ma ga ją po twier -
dze nia je go zna jo mo ści spe cjal nym
cer ty fi ka tem. Jest du ża ilość kur sów
ję zy ko wych dla cu dzo ziem ców, nato -
miast ma ło kie run ków, gdzie ję zy kiem
wy kła do wym jest an giel ski.

Kosz ty stu dio wa nia
Stu dia w Por tu ga lii nie dość że są

płat ne, to jesz cze sto sun ko wo dro gie.
Se mestr na u ki na stu diach I lub II
stop nia kosz tu je od 500 do oko ło ty -
sią ca eu ro. Nie któ re kie run ki ma gi -
ster skie są jesz cze droż sze- czes ne się -
ga na wet pię ciu ty się cy eu ro.
Nato miast za stu dia do kto ran ckie

trze ba za pła cić na wet do sze ściu ty -
się cy eu ro.

Ży cie stu den ckie
Ce ny w Por tu ga lii moż na po rów nać

do cen w Pol sce. Są tyl ko odro bi nę
wyż sze. Mie sięcz nie na je dze nie, trans -
port i drob ne przy jem no ści trze ba
prze zna czyć oko ło 600 eu ro. Na uczel -
niach w aka de mic kich sto łów kach wy -
ży wie nie jest nie dro gie. Na przy kład
dwu da nio wy ob iad to koszt oko ło 2,5
eu ro.

Osob nym prob le mem jest za kwa te -
ro wa nie. Ist nie ją nie dro gie aka de mi -
ki, ale licz ba chęt nych znacz nie prze -
wyż sza ilość wol nych miejsc. Aby
wy na jąć kwa te rę na mie ści trze ba
prze zna czyć na wet 400 eu ro. Bar dzo
po moc ne są zrze sze nia stu den tów,
któ re dzia ła ją przy każ dej uczel ni.

Sty pen dia
W Por tu ga lii dzia ła sy stem po ży -

czek stu den ckich i sty pen diów so cjal -
nych. Do kład ne in for ma cje znaj du ją
się na każ dej uczel ni i w por tu gal skim
mi ni ster stwie na u ki.

W na stęp nym nu me rze stu dia
w Wiel kiej Bry ta nii i Ir lan dii.

KKaa  rroo  llii  nnaa  TToomm  cczzaakk

11maj 2012 Antwerpia po polsku    

maj_fundacja:Layout 1 2012-05-03 01:08 Page 11



„Mo że się zda rzyć, że uro dzi łaś
się bez skrzy deł, 
ale naj waż niej sze, że by nie
prze szka dzać im wy ros nąć”
– Co co Cha nel.

Wszy scy ko ja rzą Cha nel
nu mer 5 z naj pięk -
niej szym za pa chem

na świe cie. Twór czy ni tych per -
fum to iko na mo dy, któ ra zre -
wo lu cjo ni zo wa ła ko bie cą gar -
de ro bę, uwol ni ła panie od
nie wy god nych gor se tów, nie -
prak tycz nych stro jów i na u -
czy ła ko bie ty cho dzić w spod -
niach.

Kim by ła Co co Cha nel? W ja ki
spo sób zro bi ła tak wiel ka ka rie -
rę w świe cie mo dy?

Oto opo wieść o nie zwy kłym ży -
ciu nie zwy klej ko bie ty.

Ga briel le Bon he ur Cha nel uro -
dzi ła się w ma łym fran cu skim
mia ste czku Sa mur 19 sierp nia
1883 ro ku. By ła nie ślub nym
dziec kiem, ro dzi ce za le ga li zo wa -
li swój zwią zek w ro ku jej przy -
jścia na świat. Mia ła pię cio ro 
ro dzeń stwa i nie szczę śli we dzie -
ciń stwo. Mat ka zmar ła gdy
dziew czyn ka mia ła kil ka lat, a oj -
ciec wkrót ce po tym po rzu cił ro -
dzi nę.

Ga briel le wraz z sio stra mi do
1890 ro ku prze by wa ła w przy -
klasz tor nym sie ro ciń cu w Au ba -
zi ne. Na stęp ne dwa la ta spę dzi -
ła w szko le pro wa dzo nej przez
sio stry za kon ne w Mo u lins, któ -
re na u czy ły ją szyć. Po tem pod -
ję ła pra cę ja ko szwa czka w skle -
pie ze stro ja mi ślub ny mi,
ubran ka mi dla dzie ci i odzie żą
dla ko biet. Każ de wa ka cje spę -
dza ła u ciot ki, któ ra przy bli ży ła
jej sztu kę two rze nia ka pe lu szy.

MMłłoo  ddzziieeńń  cczzee  llaa  ttaa  ww PPaa  rryy  żżuu
Swo je do ro słe ży cie w Pa ry żu

roz po czę ła od wy stę pów ar ty -
stycz nych w pa ry skich ka wiar -
niach. Pod pseudo nimem Co co
umi la ła go ściom wie czo ry ja ko
pio sen kar ka. Ca ły do wcip po le -
gał na tym, że śpie wać nie po tra -
fi ła wca le. 

Ale mia ła mnó stwo tem pe ra -
men tu, wi go ru, ar ty stycz ne go
dry gu i za pa łu do tań ca, dla te go
brak ta len tu wo kal ne go 
ja koś ni ko mu spe cjal nie nie prze -
szka dzał. Naj czę ściej wy ko ny wa -
ła pio sen kę za ty tu ło wa ną „Ko Ko
Ri Ko” i praw do po dob nie stąd
wziął się jej pseudo nim.

Już w tam tych cza sach wy róż -
nia ła się z tłu mu. Za wsze by ła
ubra na bar dzo ele gan cko i gu -
stow nie. Pa mię tać na le ży, że był
to okres ka pe lu szy przy bra nych
sztucz ny mi kwia ta mi i owo ca mi,
sztyw nych gor se tów krę pu ją cych
ko bie ty oraz wie lu nie prak tycz -
nych ele men tów gar de ro by. 

Co co mia ła wie lu ado ra to rów
rów nież z tak zwa nych wyż szych
sfer.

Przez pe wien czas wio dła siel -
skie ży cie w do mu Eten na Bal -
sa na – ofi ce ra pie cho ty, ale zre -
zy gno wa ła z wy god ne go ży cia na
rzecz speł nie nia włas nych ma -
rzeń. Wró ci ła do Pa ry ża i za czę -
ła dzia łać.

PPiieerr  wwsszzyy  sskklleepp
W trak cie „wy gna nia na pro -

win cję” jak okre śla ła swój po byt
w do mu Bal sa na Co co du żo pro -
jek to wa ła i ob my śla ła stra te gię
włas nej mar ki odzie żo wej. 

W 1909 ro ku otwo rzy ła w Pa -
ry żu swój pier wszy sklep z ka pe -
lu sza mi. Od nio sła ogrom ny suk -
ces sprze da jąc za pro jek to wa ne
przez sie bie na kry cia gło wy.
Miej sce wy bra ła nie przy pad ko -
wo. Od po cząt ku wie dzia ła cze -
go chce, dla te go swój bu tik
umiej sco wi ła w bar dzo luk su so -
wej i eks klu zyw nej dziel ni cy. 

Czte ry la ta póź niej otwo rzy ła
sklep w nor man dzkim ku ror cie
De a u vil le, w któ rym oprócz ka -
pe lu szy za czę ła sprze da wać ubra -
nia in spi ro wa ne mo dą mę ską
oraz stro ja mi spor to wy mi. Po sta -
wi ła na pro sto tę, ele gan cję i wy -
go dę. Klien tkom pro po no wa ła to
w co ubie ra ła się sa ma. Po zby ła
się gor se tu, wy rzu ci ła wiel kie
„nie zgrab ne” ka pe lu sze. W jej
skle pie nie by ło ni cze go co w tam -
tych cza sach by ło „mod ne”. Praw -
dzi wą mo dę wpro wa dzi ła Co co.
By ła zja wi sko wa i szo ko wa ła. Nie
tyl ko męż czyzn, ale prze de
wszyst kim ko bie ty. Ja ko pier wsza
wpro wa dzi ła do ko bie cej ko lek -
cji ko stiu mów dżer sej uwa ża ny
do tąd za dzia ni nę bie liź nia ną oraz
kra wa ty, ma ry nar ki, spod nie. Od -
nio sła suk ces. Ko bie ty z przy jem -
no ścią po zby ły się cias nych i krę -
pu ją cych ubrań no sząc wy god ne
i ele gan ckie stro je od Co co.

To la to w Pa ry żu by ło wy jąt -
ko wo upal ne. Panie mu sia ły mę -
czyć się w dłu gich, nie wy god -
nych spód ni cach skry wa jąc
twarz za pa ra sol ka mi. Obo wią -

zy wa ła wte dy mo da na bla dą, jas -
ną skó rę, zresz tą coś ta kie go jak
opa la nie w ogó le nie wcho dzi ło
w grę. Cha nel po sta no wi ła to
zmie nić. Za pro jek to wa ła dla ko -
biet pier wsze ko stiu my ką pie lo -
we – gra na to we spod nie ry ba czki
i tu ni ki wy koń czo ne bia łą la mów -
ką, prze wią za ne w pa sie ele gan -
cką wstąż ką.

Aby za chę cić panie do wło że -
nia ko stiu mu Co co zro bi ła to ja -
ko pier wsza. Za pre zen to wa ła się
na pla ży w za pro jek to wa nym
przez sie bie stro ju wy wo łu jąc
skan dal i „sie jąc zgor sze nie”. Jak -
by te go by ło ma ło poz wo li ła so -
bie na zdję cie ka pe lu sza!!! i za -
czę ła się opa lać. Po mysł chwy cił,
ko stiu my ką pie lo we sta ły się
prze bo jem, a ko bie ty na resz cie
po czu ły się wol ne.

MMaarr  kkaa  CChhaa  nneell
W 1936 ro ku w Pa ry żu Co co

Cha nel zo sta ła za re je stro wa na
ja ko pro jek tan tka mo dy i w tym
sa mym ro ku otwo rzy ła ko lej ny
sklep przy Rue Cam bon już pod
mar ką Cha nel. Za pro jek to wa ne
przez nią suk nie kosz to wa ły ba -
ga te la oko ło 3.000 fran ków, ale
sprze da wa ły się do sko na le. Co -
co by ła ge niu szem mar ke tin go -
wym i do sko na le zda wa ła so bie
spra wę z te go, że to co dro gie jest
bar dzo po żą da ne. W jej skle pie
dam skie ko lek cje wzo ro wa ne by -
ły na sty lu „skrom na, ale bar dzo
ele gan cka panien ka”.

Za pro jek to wa ła i za pro po no -
wa ła swo im klien tkom sztucz ną
bi żu te rię. Sa ma no si ła ją do
wszyst kie go, nie tyl ko do stro -
jów wie czo ro wych, ale i na co
dzień.

Obo wiąz ko we sznu ry pe reł,
bran so let ki, klip sy, kol czy ki
i bran so le ty sta ły się nor mą. No
i to reb ki! Moż na po wie dzieć, że
ko bie ty za wdzię cza ją dzi siej szy
fa son to re bek właś nie Co co Cha -
nel. Da ła nam to reb kę, któ rej nie
trze ba by ło no sić w re ku. Jej to -
reb kę – ma łą w kształ cie pro sto -
ką ta z łań cusz kiem lub pa skiem
ko bie ty no si ły na ra mie niu.

Styl Cha nel zo stał do ce nio ny
przez Hol ly wo od. Otrzy ma ła pro -
po zy cję, aby zre wo lu cjo ni zo wać
skost nia ły świat ame ry kań skie -
go fil mu. Za mi lion do la rów Co -
co wpro wa dziła swój styl, pro -
sto tę i ele gan cję. To ona na u czy ła
gwia zdy fil mo we, a po tem ame -
ry kań skie ko bie ty od po wied nio

Coco Numer 5
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się ubie rać, ma lo wać i sto so wać do dat -
ki. Pro jek to wa ła stro je mię dzy in ny mi
dla: Ka the ri ne Hep burn, Gra ce Kel ly,
Eli za beth Tay lor. 

W Pa ry żu pra co wa ła wśród sław.
W no wo otwar tym stu dio te a tral nym
stwo rzy ła ko stiu my do „An ty go ny”,
gdzie sce no gra fię przy go to wał Pab lo
Pi cas so.

W 1924 ro ku w te a trze Champs-Ely -
se es od by ła się ko lej na pre mie ra te a -
tral na do któ rej Co co za pro jek to wa ła
ko stiu my do te ni sa, gol fa i pły wa nia.
Znów od nio sła suk ces. W ta kich wy -
da rze niach uczest ni czy ła jesz cze kil -
ka krot nie. Jej po ka zy by ły ar ty stycz -
ny mi wy da rze nia mi i za każ dym ra zem
od ra zu po po ka zie sta wa ły się mod ne.

Ko lek cja Cha nel z 1929 ro ku to pier -
wsza ko lek cja mo dy spor to wej w XX
wie ku. Na le ży do dać, ze ubra nia przez
nią pro jek to wa ne by ły do stęp ne nie tyl -
ko dla eli ty fi nan so wej. Sta ły się pro -
duk ta mi ma so wy mi i w tań szych wer -
sjach mógł je ku pić każ dy. 

Po woj nie swój pa ry ski sa lon otwo -
rzy ła po now nie w 1954 ro ku. W no wej
ko lek cji zna lazł się mię dzy in ny mi twe -
e do wy ko stium jej sztan da ro wy po -
mysł, z któ re go do dnia dzi siej sze go
ko rzy sta ją ko bie ty na ca łym świe cie. 

NNuu  mmeerr  55..
Naj bar dziej uwo dzi ciel ski za pach na

świe cie – Cha nel no.5 tra fił na ry nek
w 1922 ro ku i od tam te go cza su jest
ma rze niem każ dej ko bie ty. „ Co 55 se -
kund któ raś się ga po ten nie śmier tel -
ny za pach”. Co co mó wi ła: „Chce, aby
mo je per fu my pach nia ły ko bie tą”. Za -
pa chy two rzył dla niej słyn ny w Pa ry -
żu Er nest Be a ux. Po słał do jej pa ry -

skiej pra cow ni dwie se rie per fum no -
szą cych nu me ry od 1 do 5 i od 20 do
24. Cha nel wy bra ła prób kę z nu me rem
5 na pa miąt kę dnia, w któ rym jej no -
wa ko lek cja od nio sła ogrom ny suk ces.
Per fu my by ły cał ko wi tym za prze cze -
niem do tych czas obo wią zu ją cych jed -
nok wia to wych kom po zy cji w ozdob -
nych bu tel kach. Cha nel nr.5 są
mie sza ni ną oko ło 80 skład ni ków pra -
wie nie zmie nia nych przez te wszyst -
kie la ta. Co co wy bra ła dla nich pro sty
fla kon w sty lu Art. De co. Z uży wa nia
per fum uczy ni ła sztu kę mó wiąc, że „ko -
bie ty win ny zra szać ni mi te miej sca,
w któ rych chcia ły by być ca ło wa ne”.
A Ma ry lin Mon roe po wta rza ła, że te per -
fu my są je dy ną rze czą ja ka ma przy so -
bie w łóż ku.

MMaa  łłaa  cczzaarr  nnaa
W1926 ro ku Co co Cha nel po ka za ła

je den ze swo ich naj bar dziej ge nial nych
i po nad cza so wych pro jek tów „ma łą
czar ną”. Ta pro sta su kien ka się ga ją ca
do ko lan, po zba wio na ozdób, bez koł -
nie rzy ka sta ła się sym bo lem każ dej ko -
bie ty. Jak wszyst ko co za pro jek to wa -
ła Cha nel „ma ła czar na” nie wy cho dzi
z mo dy i jest „od por na” na zmie nia ją -
ce się tren dy. Od mo men tu za pre zen -
to wa nia tej su kien ki czar ny ko lor ko -
ja rzo ny do tej po ry z ża ło bą stał się
sym bo lem mo dy i ele gan cji. 

MMęężż  cczzyyźź  nnii  CCoo  ccoo
Mie li ogrom ny wpływ na po my sły,

pro jek ty, ko lek cje i całe ży cie Co co.
Swój pier wszy bu tik otwo rzy ła dzię -

ki pie nią dzom i ko nek sjom swe go przy -
ja cie la Etien na Bal sa na. Gdy ko lej ny
ko cha nek Ar thur Ca pel zgi nął tra gicz -

nie, Co co rzu ci ła się w wir pra cy i wte -
dy właś nie po wsta ła spo ra część jej no -
wej ko lek cji. Zwią zek z ro syj skim księ -
ciem Dy mi trem Ro ma no wem
za in spi ro wał ją do umiesz cze nia w pro -
jek tach ory gi nal nych, lu do wych. mo -
ty wów ro syj skich. Gdy po zna ła Ben da
Or diu ka West min ste ru jej ko lej ne po -
my sły na wią zy wa ły do ele gan ckie go
i je dy ne go w swo im ro dza ju sty lu an -
giel skie go. 

W cza sie II woj ny świa to wej na wią -
za ła ro mans z nie miec kim ofi ce rem
Han sem Gun the rem von Din ckla ge.
Zwią zek trwał 5 lat, a po je go za koń -
cze niu wy je cha ła do Lo zan ny i wio dła
sa mot ne ży cie. Oskar ża na o współ pra -
cę z fa szy sta mi osu nę ła się w cień. 

Ni gdy nie wy szła za mąż. Zmar ła
w 1971 ro ku w Pa ry żu w wie ku 88 lat.

Jej im pe rium kie ru je Karl La ger feld.

LLee  ggeenn  ddaa  CCoo  ccoo  CChhaa  nneell
W świe cie mo dy by ła wy rocz nią. Mia -

ła nie za wod ny in stynkt i za wsze tra -
fia ła z ko lek cja mi w gu sta od bior ców.
Po my li ła się tyl ko dwa ra zy. Nie do ce -
ni ła spód ni czki mi ni i dżin sów. Pod ko -
niec swo jej ka rie ry za pom nia ła „ze mo -
da mu si się zmie niać wraz z epo ką”.
Zde cy do wa ła, że mi nis pód ni czki są nie -
po trzeb ne i nie wpro wa dzi ła ich do swo -
jej ko lek cji. Z ko lei o dżin sach mia ła
jak naj gor sze zda nie po mi mo te go, że
ca ły świat je no sił. Uwa ża ła, że są „wy -
jąt ko wym bez gu ściem”.

By ła iko ną sty lu. Prze ści gnę ła swo -
ją epo kę da jąc świa tu nie sa mo wi te pro -
jek ty, kre a cje i wi zje. Co co Cha nel to
ma ła czar na, dwu czę ścio wy ko stium
ką pie lo wy, nie prze ma kal ny płaszcz,
ble ze ry, spod nie, gol fy, sznu ry pe reł,
czer wo na szmin ka, to reb ki i fry zu ra
na „pa zia”. Za jej przy kła dem ko bie ty
za czę ły no sić na gło wie chust ki i opa -
lać się w stro jach ką pie lo wych naj pierw
jed no, a póź niej dwu czę ścio wych. 

Mia ła nie zwy kle sil ną oso bo wość,
sta wia ła so bie wy zwa nie i do cho dzi ła
do ce lu. To właś nie ona da ła ko bie tom
wy go dę i kom fort. Mó wi ła, „że dzię ki
jej ubra niom ko bie ty bę dą się nor mal -
nie po ru szać i żyć”.

Se kre tem suk ce su Co co Cha nel by -
ła nie zwy kłość nie zwy klej ko bie ty. Sil -
nej, am bit nej, pew nej sie bie i upar cie
dą żą cej do ce lu. Uwiel bia nej, po dzi wia -
nej i kry ty ko wa nej. Jej re we la cyj ne ko -
lek cje pro stych, ele gan ckich i wy god -
nych stro jów od po wia da ły zmia nom
spo łecz nym ja kie na stą pi ły po I woj nie
świa to wej.

„Co co nie mu sia ła two rzyć swo je go
sty lu, ona nim po pro stu by ła”. Wie -
rzy ła, że „mo da, w któ rej nie moż na
wyjść na uli ce nie jest mo da”. 

Jej ży cio we mot to brzmia ło: Mo da
prze mi ja, styl po zo sta je”. 

BBaarr  bbaa  rraa  KKaa  mmiińń  sskkaa
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Garaż samochodowy 
ADMAR oferuje:

s naprawy elektryczne 
s mechaniczne skanowanie
s wymiana płynów 
s auto-holowanie Belgia i Polska

Szybko, tanio, solidnie
Antwerpia, Deurne, 

Herentalsebaan 498, tel.: 0495933446

Miejsce 
na Twoją reklamę

KONTAKT:

antwerpiapopolsku@yahoo.com
tel. 0489/823 803 

w Do wynajęcia apartament
z dwiema sypialniami w Mortsel.
Cena: 590 euro za miesiąc.
Dostępny od 1 czerwca. 
Tel.: 0475280027
w Do wynajęcia apartament,
dwie sypialnie, w Mortsel. 
Cena 590 euro + 30 euro koszty.
Tel.: 0495246405

Dodaj bezpłatnie swoje ogłoszenie
wysyłając maila pod adres

redakcjachildrenofeurope
@yahoo.com
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Chęt nych jest wie lu. Z pew no -
ścią naj bar dziej za ro bi or ga -
ni za tor roz gry wek czy li UE -

FA. Z dwóch kra jów or ga ni zu ją cych
mi strzo stwa o wie le bar dziej sko rzy -
sta Pol ska niż Ukra i na prze de wszyst -
kim dla te go, że wię kszość eu ro pej -
skich re pre zen ta cji pił kar skich
wy bra ła właś nie nasz kraj.

1.
Eu ro pej ska Fe de ra cja Pił ki Noż nej,

czy li wspom nia na wy żej UE FA wzbo -
ga ci sie o oko ło 100 mi lio nów eu ro.
Na tę kwo tę zło żą się prze de wszyst -
kim wpły wy ze sprze da ży praw te le -
wi zyj nych do oglądania roz gry wek,
pie nią dze od spon so rów, zy ski z li cen -
cji na sprze da wa nie pro duk tów z lo -
go i tak da lej. Bę dzie to kwo ta nie o -
po dat ko wa na, gdyż właś nie ta ki
wa ru nek sta wia fe de ra cja kra jom or -
ga ni zu ją cym Eu ro. Bez za gwa ran to -
wa nia od po wied nich ulg nie ma żad -
nej roz mo wy.

2.
Spo ro za ro bi Pol ski zwią zek Pił ki

Noż nej, in ne fe de ra cje pił kar skie, za -
wod ni cy, tre ne rzy i dzia ła cze spor to -
wi. Za każ dy wy gra ny mecz UE FA wy -
pła ci Pol sce mi lion eu ro, za re mis – pół
mi lio na. Za awans do ćwier ćfi na łu do -
sta nie my oko ło 2 mi lio nów eu ro, z te -
go po ło wa przy pad nie pił ka rzom. Gdy -
by ja kiś cu dem uda ło się Po la kom
wy grać wszyst kie me cze mo gą li czyć
na ja kieś 5 mi lio nów eu ro.

3.
We dług sza cun ków Mi ni ster stwa

Spor tu i Tu ry sty ki tyl ko w czer wcu
wpły wy z tu ry sty ki wzros ną o oko ło
800 mi lio nów zło tych. Kwo ta im po -
nu ją ca, ale chęt nych do jej roz dys po -
no wa nia jesz cze wię cej. Trud no oce -
nić kto ile za ro bi, ale z pew no ścią
moż na stwier dzić kto za ro bi naj wię -
cej: ho te la rze oraz wła ści cie le pen sjo -
na tów i mo te li. Z pew no ścią ce ny noc -
le gów w tym cza sie wzros ną i to
znacz nie, więc zy ski bę dą spo re. Ki -
bic bez wie lu rze czy mo że się obejść,
ale mu si mieć gdzie spać.

Ist nie je jed nak oba wa i to uza sad -
nio na, że na si ro dzi mi ho te la rze tak
za sza le ją z pod wyż sza niem cen, że
znacz nej czę ści przy jezd nych po pro -
stu nie bę dzie na nie stać. A wte dy za -
ro bek nie bę dzie już tak du ży. 

Nie moż na w tym miej scu nie
wspom nieć o wła ści cie lach pry wat -
nych miesz kań, któ rzy rów nież li czą
na za ro bek. Po wsta ło sto wa rzy sze nie
„Są sie dzi na me cze 2012”, któ re zaj -
mu je się wy naj mo wa niem pry wat nych
lo ka li pił kar skim ki bi com. We dług ich

wy li czeń gosz cząc u sie bie na przy -
kład 5 osób moż na za ro bić na wet
20.000 zło tych.

4.
Na spo re zy ski mo że li czyć ga stro -

no mia. Re sta u ra to rzy twier dzą, że nie
bę dą pod no sić cen i są przy go to wa ni
na przy ję cie se tek ty się cy klien tów.
W wie lu obiek tach ga stro no micz nych
prze pro wa dzo no grun tow ną mo der -
ni za cję, przy go to wa no spe cjal nie me -
nu i za trud nio no do dat ko wą ob słu gę
mó wią cą bie gle przy naj mniej po an -
giel sku. Jak wie my wiel ki mecz otwar -
cie Pol ska-Gre cja od bę dzie się w War -
sza wie, dla te go też po szu ki wa ne są do
ob słu gi klien tów oso by mó wią ce po
grec ku, a kar ty dań wzbo ga cą się
o przy sma ki z te go kra ju.

5.
Ko lej na bran ża, któ ra już za cie ra rę -

ce to wszel kie go ty pu trans port. Bio -
rąc pod uwa gę, że spo ra część oglą -
da ją cych roz gryw ki to VIP-y, de le ga cja
UE FA i ich za pro sze ni go ście trze ba
za ło żyć, że prze miesz czać się bę dą
prze de wszyst kim trans por tem lot ni -
czym a zwłasz cza pod nieb ny mi tak -
sów ka mi. I to właś nie te go ty pu fir -
my trans por to we bę dą ko lej nym
be ne fi cjen tem. Jak po da ją wła ści cie -
le „la ta ją cych tak só wek” prze lot z War -
sza wy do Ki jo wa w chwi li obec nej
kosz tu je już po nad sie dem ty się cy eu -
ro, a ce ny mo gą jesz cze wzros nąć. Pol -
skie ko le je rów nież za ro bią bez wzglę -
du na to ja ki wy go dy ofe ru ją
pa sa że rom. Sza cu je się, ze PKP In ter -
ci ty pod sta wi kil ka dzie siąt do dat ko -
wych wa go nów. Ki bi ce mu szą się prze -
cież ja koś prze miesz czać. 

6.
Wszel kiej ma ści VIP-y i tak zwa ni ce -

le bry ci, nie mó wiąc już o po li ty kach na
ogół nie po ru sza ją się bez ochro ny. Czy -
li ta bran ża rów nież za ro bi. Wła ści cie -
le firm ochro niar skich za cie ra ją rę ce,
po nie waż oprócz czu wa nia nad oso bi -
sto ścia mi ochro nia rze bę dą po ma gać
służ bom mun du ro wym na sta dio nach.
A za to też trze ba bę dzie za pła cić.

7.
Nie bę dą rów nież na rze kać wiel kie

i ma łe fir my pro du ku ją ce wszyst ko co
ma zwią zek z mi strzo stwa mi. Ko szul -
ki re pre zen ta cji, fla gi, cza pe czki, roż -
ne go ro dza ju ga dże ty – w tym wy pad -
ku po my sło wość nie zna gra nic. 

8.
Na spo re zy ski li czą bro wa ry.

Wszyst kie zna ne mar ki przy go to wa -
ły się do piw nej ofen sy wy wy da jąc

ogrom ne kwo ty na pro fe sjo nal ne kam -
pa nie re kla mo we. Po go da po win na do -
pi sać, a nie ma to jak chłod ne pi wo.
Rów nież skle py sprze da ją ce zło ci sty
płyn li czą na wię kszy ob rót. Bo je że li
klient ze chce ku pić pi wo, to z pew no -
ścią i chip sy i jesz cze coś do dat ko wo.

9.
Za ro bią ste war dzi, kel ne rzy, tłu ma -

cze, agen cje pra cy tym cza so wej, tak -
sów ka rze, na wet służ ba zdro wia. Pol -
ska Or ga ni za cja Tu ry stycz na do ko na ła
wy li czeń z któ rych wy ni ka, że w cza -
sie Eu ro przy je dzie do nas po nad pół
mi lio na ki bi ców i tu ry stów. Pra cow -
ni cy ob słu gu ją cy me cze, sprze daw cy
i ochro nia rze mo gą otrzy mać od 10 do
14 zło tych za go dzi nę pra cy. Nato miast
za rob ki net to w bran ży ga stro no micz -
nej wy nio są mi ni mum dwa ty sią ce zło -
tych plus na piw ki. Chęt nych do pra -
cy przy ob słu dze Mi strzostw Eu ro py
szu ka ły tak że UE FA, PZPN, Spół ka
Eu ro 2012 i spon so rzy mi strzostw.

10.
Wy gra ła z pew no ścią bran ża bu do -

wla na. Po nad 80 mi liar dów zło tych
kosz to wa ły pro jek ty zwią za ne z bu do -
wą sta dio nów, lot nisk, czy mo der ni -
za cją dróg. To właś nie dzię ki tym mi -
strzo stwom wy żej wy mie nio ne obiek ty
po wsta ły kil ka lat szyb ciej. I cho ciaż
wie my, że nie wszyst ko uda ło się zro -
bić, to ist nie je du ża szan sa, że no wa
in fra struk tu ra przy cią gnie za gra nicz -
nych in we sto rów i ob cy ka pi tał.

11.
Nie ste ty za ro bi też „czar ny ry nek”

zwłasz cza ten zwią za ny z prze my tem
pa pie ro sów. Nie bę dą mog ły rów nież
na rze kać agen cje to wa rzy skie i panie
upra wia ją ce naj star szy za wód świa ta

Bez sprzecz nie naj wię cej zy ska ją
wiel kie świa to we kon cer ny, któ rych
zy ski pły ną ce z re klam są na praw dę
ogrom ne.

Czy za ro bi na tym nasz wi ze ru nek
– Pol ski ja ko kra ju no wo czes ne go,
przy jaz ne go i otwar te go na no we wy -
zwa nia? Zo ba czy my. Sza cu je się, że
dzię ki or ga ni za cji Mi strzostw Eu ro -
py w Pił ce Noż nej w la tach 2012- 2020
łącz ne przy cho dy z tu ry sty ki wzros -
ną o oko ło pięć mi liar dów zło tych.

Na pew no nasz wi ze ru nek się po -
pra wi. Mo że Po la cy uwie rzą wresz cie,
że po tra fią or ga ni zo wać wiel kie, ma -
so we im pre zy. Ja kie na praw dę bę dą
zy ski zo ba czy my. Miej my na dzie je, że
nie bę dzie strat. Na ra zie trzy maj my
kciu ki, aby wszyst ko uda ło się jak naj -
le piej.

SSzzyymmoonn  MMaalliicckkii

16 Antwerpia po polsku     maj 2012

Kto zarobi na Euro 2012?

maj_fundacja:Layout 1 2012-05-03 01:08 Page 16



17maj 2012 Antwerpia po polsku    

maj_fundacja:Layout 1 2012-05-03 01:08 Page 17



Dro gie Panie,

Wiel ki mi kro ka mi zbli ża ją się pił kar -
skie roz gryw ki w ra mach Eu ro 2012.
Wia do mo, że na si męż czyź ni bę dą cał -
ko wi cie od por ni na wszyst kie prob le -
my te go świa ta. Bę dą obok nas, ale jak
by ich nie by ło. Mo że my za pom nieć
o wspól nych spa ce rach, za ku pach, ro -
dzin nych spot ka niach. Wszyst ko pod -
po rząd ko wa ne bę dzie me czom, a na
nas spo czy wa obo wią zek nie do pusz -
cze nia do woj ny do mo wej. Wbrew po -
zo rom nie jest to jed nak dla nas czas
stra co ny. Ma my kil ka moż li wo ści, aby
wyjść z tej sy tu a cji z tar czą, a na do -
da tek od nieść jesz cze pew ne ko rzy ści. 

PPoo  ppiieerr  wwsszzee::  
Nie daj my się zwa rio wać i nie poz -

wól my, aby na si pa no wie uma wia li się
z ko le ga mi na wspól ne oglą da nie me -
czu po za do mem. Bo za wsze ist nie je
du że nie bez pie czeń stwo, ze spot ka ją
tam dłu go no gą blon dyn kę młod szą od
nas o ja kiej 15 lat i nie daj Bo że ma ją -
cą spor to we za in te re so wa nia.

Swo je go męż czyz nę le piej mieć za -
wsze pod rę ką, niż za sta na wiać się gdzie
ak tu al nie się po dzie wa. Dla te go nie rób -
my awan tur gdy w na szym do mu po -
ja wi się na gle za pas pi wa i chip sów, tyl -
ko ciesz my się, ze nasz par tner me cze
oglą da w do mu, na wet gdy by to ozna -
cza ło wi zy ty nie zbyt lu bia nych przez
nas ko le gów na sze go współ mał żon ka.

PPoo  ddrruu  ggiiee::  
Na ucz my się z każ dej sy tu a cji wy cią -

gać ko rzy ści. Na si par tne rzy przy sta ną
na wie le, abyś my tyl ko zgo dzi ły się na
te spor to we wa riac twa i z mniej szym
niż za zwy czaj opo rem wy sup ła ją swo je
osz częd no ści na ja kiś pre zen cik dla nas. 

Mu si my tyl ko dzia łać z ogrom nym
wy czu ciem, że by męż czyź ni nie zo rien -
to wa li się w co my z ko lei gra my.

PPoo  ttrrzzee  cciiee::  
Ich sie dze nie przed te le wi zo rem

ozna cza dla nas wię kszą swo bo dę. Mo -
że my nad ro bić za leg ło ści to wa rzy skie,
od wie dzić fry zje ra i ma ni cu rzyst kę. I to
wszyst ko bez obaw, że ktoś po wie: „zno -
wu ogór ko wa?” Da ję sło wo, że w tym
okre sie męż czyź ni nie bę dą przy wią -
zy wać spe cjal nej uwa gi co i kie dy je -
dzą, Dla nich naj waż niej szy bę dzie spo -
kój pod czas oglą da nia me czu.

PPoo  cczzwwaarr  ttee::  
Gdy nasz uko cha ny mąż wró ci szyb -

ciej z pra cy (prze cież do oglą da nia me -
czu trze ba się przy go to wać) z ca łą pew -
no ścią zdą ży jesz cze na pra wić w do mu
ja kiś dro biazg, o któ ry pro si my go
przy naj mniej od ro ku. Dzia łaj my dy -
plo ma tycz nie, bo na stęp na ta ka oka -
zja nie pręd ko się po wtó rzy.

PPoo  ppiiąą  ttee::
Za kup zło ci ste go pły nu to do sko na -

ła oka zja, aby na si pa no wie za spon so -
ro wa li in ne do mo we po trze by. Dla te -
go z uśmie chem na ustach po proś my,
aby ro biąc za ku py dla sie bie przy oka -
zji ku pi li kil ka dro bia zgów do do mu.
Na sto pro cent nie od mó wią.

PPoo  sszzóó  ssttee::
Na resz cie bę dzie my mia ły tro chę cza -

su na spot ka nia zprzy ja ciół ka mi nie de -
ner wu jąc się, że po po wro cie do do mu
usły szy my: „gdzieś ty tak dłu go by ła?”
Na si męż czyź ni al bo wca le nie za u wa żą,
że nie ma nas w do mu, al bo za re a gu ją
na nasz po wrót ze sto ic kim spo ko jem.

Mam na dzie je, że kil ka po wyż szych
wska zó wek umi li nam sa mot ność pod -
czas mun dia lu. Pa mię taj my jed nak, że
pew nych rze czy ro bić nam po pro stu
nie wol no!!! 
n W trak cie me czu nie za da waj my nie -

mą drych py tań w sty lu: „Ko cha nie,
a kto gra, a któ ry to Ro nal do?”

n W żad nym wy pad ku nie pró buj my za -
sła niać ekra nu te le wi zo ra, bo kon -
sek wen cje mo gą być dla nas nie mi łe

n Pod żad nym po zo rem nie poz wól my so -
bie na kry ty kę je go ulu bio nej dru ży ny,
bo te stra ty bę dą trud ne do odro bie nia

A tak na praw dę – poz wól my męż -
czyz nom oglą dać ich uko cha ne me cze.
Nic nam się nie sta nie, je że li przez mie -
siąc nie bę dzie my w cen trum za in te re -
so wa nia. Wy tłu macz my so bie, że pa -
no wie nie ro bią nic złe go i do ceń my że
są w do mu, a nie Bóg wie gdzie. 

Po daj my więc ko lej ne pi wo, a sa me
po czy taj my książ kę, lub po ser fuj my
w in ter ne cie. Prze cież naj waż niej szy
jest to, że ma my przy so bie uko cha ne -
go męż czyz nę. A że aku rat te raz bie ga
z ob łę dem w oczach po po ko ju krzy -
cząc gol!!! jest na praw dę dru go rzęd ne.
Je że li do dat ko wo zde cy du je my się coś
dla nie go zro bić, po czy taj my tro chę
o co cho dzi w tym Eu ro i zo rien tuj my
się, ja ka jest je go ulu bio na dru ży na.

My ślę, że naj wię kszą przy jem ność
spra wi my swo je mu męż czyź nie wte dy,
gdy ze szkla ne czka pi wa wrę ce usią dzie -
my obok nie go na ka na pie i bez za da wa -
nia głu pich py tań wspól nie obej rzy my
mecz. To na praw dę nie wiel kie po świę -
ce nie w po rów na niu z wdzięcz no ścią ja -
ką nas ob da rzy na sza dru ga po ło wa.  

BBaarr  bbaa  rraa  KKaa  mmiińń  sskkaa
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Sza now ni Pa no wie,

Eu ro 2012 nie uch ron nie nad cho dzi
wiel ki mi kro ka mi i już jest po wo dem
naj róż niej szych emo cji któ re zna my
z te le wi zji. Ale cho dzi mi o nasz kom -
fort spo koj ne go po dzi wia nia wy czy -
nów pił ka rzy w te le wi zji. Nikt o to nie
za dba, je śli sa mi te go nie uczy ni my.
Ja ko że na sze to wa rzysz ki ży cia na
ogół nie pa sjo nu ją się pił ką noż ną tak
jak my – męż czyź ni, war to za sta no -
wić się nad tym, jak spra wić aby – na
ile to moż li we – móc spo koj nie od dać
się spor to wym emo cjom. 

Za cznij my od uważ nej in spek cji sta -
nu tech nicz ne go wszyst kich sprzę tów
z za kre su AGD, czy li ar ty ku łów gos -
po dar stwa do mo we go. Lo dów ka, któ -
ra za czy na wy da wać nie co dzien ne od -
gło sy, ze psu je się na złość aku rat
pod czas Eu ro i przy pra wi nas o emo -
cje da le kie od tych spor to wych. Ciek -
ną cy kran i skrzy pią ce drzwi też nie
po win ny ujść na szej uwa dze. 

Jak już upo ra my się z ty mi prob le -
ma mi, bę dzie my mo gli spo koj nie wy -
brać się do skle pu aby uzu peł nić od -
po wied nie za pa sy. Dy plo ma tycz nie
bę dzie wte dy za pro po no wać: „Ko cha -
nie, mo że ku pić coś do do mu?” Uni k -
nie my wte dy wy mó wek na te mat tre -
ści na szych za ku pów. 

Po nie waż ko bie ty uwiel bia ją za ku -
py, po święć my przed roz gryw ka mi je -
den dzień na wy cie czkę po skle pach
i z za in te re so wa niem przy glą daj my
się wszyst kie mu, co wzbu dzi za chwyt
na szej par tner ki. War to mieć wte dy
kil ka za skór nia ków aby nie spo dzie -
wa nie speł nić ma rze nie na szej da my
ser ca i ku pić przed miot jej za chwy tu.

Je śli na sza to wa rzysz ka ży cia za -
cznie nam się po dej rzli wie przy glą dać
i szu kać po wo dów na sze go nie zwy -
kłe go za cho wa nia, przy znaj my się bez
za że no wa nia, że jest ona dla nas naj -
waż niej sza na świe cie, dla te go za in -
te re so wa nie nad cho dzą cy mi wy da rze -
nia mi spor to wy mi trak tu je my
dru go pla no wo, ale jej ulu bio ny se rial
moż na prze cież u ko le żan ki na grać
na DVD i wspól nie obej rzeć po me czu.
Wte dy na sza da ma bę dzie spo koj na

o jej po zy cję w na szym ser cu i po win -
na zgo dzić się na po wyż sze pro po zy -
cje. 

Wy raź my też za chwyt ak tu al nym
ko lo rem jej wło sów i nie opo nuj my,
je śli bę dzie chcia ła go zmie nić. Wi zy -
ta u fry zje ra jest za chłan nym po że ra -
czem cza su, więc ter min pod czas 
roz gry wek nie po wi nien sta no wić
prob le mu. 

Jed nak nie or ga ni zuj my na si łę jej
nie o bec no ści w do mu pod czas na szych
pił kar skich uczt du cho wych. Nie pró -
buj my też wzbu dzić jej za in te re so wa -
nia tym szla chet nym spor tem i tłu ma -
czyć, że ta gru pa fa ce tów bie ga ją cych
po bo i sku wal czy o na sze do bre imię
na świe cie i cho dzi głów nie o to, aby
pił ka tra fi ła do bram ki prze ciw ni ka.
Na sze panie nie są aż tak zam knię te
w krę gu spraw uwa ża nych tyl ko za
ko bie ce, więc niech nas nie zdzi wi, kie -
dy bę dą chcia ły ra zem z na mi za siąść
przed te le wi zo rem i wy ra zić swo je opi -
nie np. na te mat stro jów pił ka rzy.

Po rze ka dło „przez żo łą dek do ser -
ca” w przy pad ku pań ra czej nie znaj -
du je po twier dze nia w ży ciu. Dro ga do
ser ca ko bie ty nie jest tak krę ta, war -
to więc tra fiać bez poś red nio do ser ca
po przez wy ra ża nie uczuć. Na mięt ny
po ca łu nek po każ dym wspa nia łym 
go lu po wi nien z bie giem cza su wy -
two rzyć u na szej par tner ki mi łe sko -
ja rze nie ze spor tem pił kar skim i spo -
wo do wać przy chyl ność dla na szej
pa sji. 

Re a su mu jąc tych kil ka my śli je stem
prze ko na ny, że spot ka my się wśród
pań ze zro zu mie niem dla na sze go tym -
cza so we go sza leń stwa, pod wa run -
kiem, że nie za nied ba my w tym cza -
sie oka zy wa nia do wo dów na sze go
nie u sta ją ce go za fa scy no wa nia na szą
dru gą po ło wą. Ży czę sa mych mi łych
pił kar skich wra żeń!

SSzzyymmoonn  MMaalliicckkii
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WWyy  jjąątt  kkoo  wwaa  ttoo  rreebb  kkaa
Włosz ka Car la Brac cia li ni za pro jek -

to wa ła i wy ko na ła nie zwy kłą to reb kę.
„La Pre tio sa” – bo ta ką no si na zwę,

po wsta ła na pod sta wie szki cu Le o nar -
da da Vin ci. To reb ka ma wy jąt ko wo
bo ga te zdo bie nia, mi ster ny za mek, od -
po wied nią ce nę i zo sta ła wy pro du ko -
wa na w nie wiel kiej licz bie eg zem pla -
rzy. Na ry nek wpro wa dzi ją fir ma
ga lan te ryj na z Flo ren cji, któ rej wła -
ści ciel ka jest po tom kiem ko bie ty
uwiecz nio nej przez Le o nar da da Vin -
ci na por tre cie „Mo na Li sa”.

WWssttrrzzyy  mmaaćć  oodd  ddyy  cchhaa  nniiee
Pod czas świa to we go Fo rum Eko no -

micz ne go w Da vos opub li ko wa no ra -
port z któ re go wy ni ka, że naj bar dziej
za nie czysz czo ne po wie trze jest w In -
diach, a w Ira ku naj moc niej znisz czo -
ne śro do wi sko na tu ral ne. Ran king
wy daj no ści śro do wi sko wej (EPI) przy -
go to wy wa ny jest co dwa la ta przez na -
u kow ców z uni wersytetów z Ya le i Co -
lum bia. W tym ro ku naj bar dziej
zie lo nym kra jem na świe cie zo sta ła
Szwaj ca ria, na stęp nie Ło twa, Nor we -
gia, Luk sem burg i Ko sta ry ka. Pol ska
awan so wa ła z miej sca 63 na 22. 

I jest to nie wąt pli wie po wód do du my.

NNiiee  lleett  nniiee  mmoo  ddeell  kkii
Skan dal wstrząs nął nie daw no świa -

tem mo dy. W No wym Jor ku pod czas
po ka zu słyn ne go pro jek tan ta Mar ca
Ja cob sa na wy bie gu za pre zen to wa ły
się dwie czter na sto lat ki. Tym sa mym
Ja cobs zła mał obo wią zu ją cą za sa dę,
że mo del ka mi mo gą być dziew czy ny
do pie ro od szes na ste go ro ku ży cia.

Prob lem nie let nich mo de lek do ty czy
ca łe go świa ta, a zaj mu je się nim wie le
or ga ni za cji i sto wa rzy szeń. W Wiel kiej
Bry ta nii roz po czę to na wet spe cjal ną
kam pa nię spo łecz ną, w któ rej or ga ni -
za to rzy po ka zu ją wy zysk, pra cę po nad
si ły (czę sto po szes na ście go dzin na do -
bę) i wy czer pu ją cą die tę sto so wa ną wo -
bec ma ło let nich dziew cząt. Oczy wi ście
wszyst ko dzie je się za zgo dą ro dzi ców,
któ rzy za wszel ką ce nę chcą wy kre o -
wać swo je cór ki na gwia zdy wy bie gu.
Psy cho lo dzy twier dzą, że w wie ku 14
lat dziew czyn ki nie po win ny zde rzać
się z bru tal nym świa tem mo dy, co czę -
sto pro wa dzi do ano rek sji, czy sa mo -
bój stwa. Prob lem z pew no ścią ist nie je,
trze ba tyl ko za sta no wić się, czy rze czy -
wi ście po trzeb ne są wiel kie kam pa nie
spo łecz ne, aby ten pro ce der ukró cić. 

Wy star czy zmie nić ist nie ją ce prze pi sy,
wy cią gać kon sek wen cje i po spra wie. 

EEkkoo  lloo  ggiicczz  nnee  mmaa  lloo  wwaa  nniiee
Pe wien ma larz z Flo ren cji od po nad

dzie się ciu lat zbie ra brud z za byt ko -
wych bu dyn ków mia sta. Czar ny jak
wę giel ma te riał ma lar ski jest dar mo -
wy, a zna leźć go moż na do słow nie na
każ dym kro ku. Ar ty sta jest co raz bar -
dziej po pu lar ny, miał już wie le wy -
staw, a naj wię ksze uzna nie pu blicz -
no ści zdo był ob raz za ty tu ło wa ny
„Smog na płót nie”. Ma larz uwa ża, że
ta kim ro dza jem twór czo ści przy czy -
nia się do dba nia o czy stość ulic i za -
byt ko wych obiek tów we Flo ren cji.

PPaarrkk  nnaa  ddaa  cchhuu  śśwwiiaa  ttaa
Ko lej ny cud tech ni ki. W Sin ga pu -

rze znaj du je się park umiesz czo ny na
szczy cie trzech wie żow ców. Z da le ka
wy glą da jak gi gan tycz ny okręt, któ -
ry w dziw ny spo sób zna lazł się po nad
200 me trów nad zie mią. Dla go ści
przy go to wa no mnó stwo atrak cji mię -
dzy in ny mi: ka sy na gry, ba ry, re sta -
u ra cje oraz naj wię kszy od kry ty ba sen
w mie ście. Obiekt kosz to wał po nad 5
mi liar dów do la rów i jest na praw dę im -
po nu ją cy. Wszyst kie usłu gi i to wa ry
są wy jąt ko wo dro gie, ale za pie ra ją cy
dech w pier siach wi dok jest gra tis.

WWii  ttaa  mmii  nnaa  EE pprrzzyy  cczzyy  nnąą  oossttee  oo  ppoo  rroo  zzyy??
Zes pół ja poń skich na u kow ców opub -

li ko wał ba da nia z któ rych wy ni ka, że
za ży wa nie zbyt du żych da wek wi ta -
mi ny E mo że pro wa dzić do oste o po -
ro zy. Oka zu je się bo wiem, że po wyż -
sza wi ta mi na wspie ra w or ga niz mie
pro duk cje oste o kla stów, czy li ko mó -
rek ma ją cych zdol ność roz pusz cza nia
tkan ki kost nej co po wo du je, że koś ci
sta ją się kru che i cien kie. Do tej po ry
wi ta mi na E ko ja rzo na by ła głów nie
z cu dow nym me dy ka men tem spo wal -
nia ją cym pro ces sta rze nia. Je że li wy -
ni ki ba dań po twier dza się, za ży wa nie
tej wi ta mi ny sta nie pod wiel kim zna -
kiem za py ta nia. 

WWyy  llaatt  kkoo  wwoo  ddrroo  ggiiee  kkoorr  kkii
Oka zu je się, że pol scy kie row cy tra -

cą od kil ku na stu do kil ku dzie się ciu
dni w ro ku sto jąc w kor kach ulicz -
nych. Koszt te go sta nia jest nie by le
ja ki, sza cu je się go na kil ka mi liar dów
zło tych. Pła cą oczy wi ście kie row cy.
Naj go rzej, czy li naj wol niej jeź dzi się
w Gdań sku. Śred nia pręd kość gdań -
skie go kie row cy ja dą ce go ra no do pra -
cy nie prze kra cza 29 km na go dzi nę.
Żyć nie umie rać.

WWaarr  ttoo  śścciioo  wwee  AApp  ppllee
Na gieł dzie w No wym Jor ku padł ko -

lej ny re kord. Po bi ła go spół ka, któ ra
i tak od daw na by ła naj droż sza. Cho dzi
o Ap ple. Na dzień dzi siej szy jej war tość
zo sta ła osza co wa na na 501 mi liar dów
do la rów. Co cie ka we, przy obec nym
kur sie do la ra ca ła pol ska gos po dar ka
jest war ta oko ło 513 mld do la rów.

Gieł do wi ana li ty cy za pew nia ją, że
in we sto wa nie w Ap ple się op ła ca i za -
chę ca ją do ku po wa nia ak cji tej fir my,
co ozna cza, że war tość spół ki bę dzie
wzra stać. Szko da, że nie moż na te go
po wie dzieć o pol skiej gos po dar ce. 

PPssiiaa  ttee  llee  wwii  zzjjaa
Spe cjal ny ka nał te le wi zyj ny dla czwo -

ro no gów po wstał w San Die go. Pro -
gra my tej sta cji ma ja umi lać czas i roz -
we se lać psy gdy po zo sta ją sa me
w do mu. Po my sło daw cy uwa ża ją, że
stres spo wo do wa ny nie o bec no ścią do -
mow ni ków bę dzie mniej szy, gdy to wa -
rzy szyć psia ko wi bę dzie włą czo ny te -
le wi zor. Pro gram przy go to wu ją psi
spe cja li ści, czy li lu dzie do sko na le orien -
tu ją cy się w po trze bach czwo ro no gów. 

Za in te re so wa nie jest ogrom ne,
a mie sięcz ny abo na ment wy no si nie -
ca łe pięć do la rów.

Na pod sta wie in for ma cji pra so wych opra co wa ła 

KKaa  rroo  llii  nnaa  TToomm  cczzaakk

Cie ka wost ki
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La wi na ru szy ła po pre -
mie rze fil mu „Mu si my
po roz ma wiać o Ke vi -

nie”.
Za czę ły się głoś no za da wa ne

py ta nia: „Czy mat czy na mi łość
ma gra ni ce?”, „Czy każ da mat -
ka in styn ktow nie po ko cha swo -
je dziec ko?”, A je śli nie po ko -
cha...?”

Treść fil mu na ru szy ła że laz ne
ta bu mi tu mat czy nej mi ło ści.
Sta wia py ta nia: Ja kie są gra ni -
ce od po wie dzial no ści mat ki za
wy stęp ki dziec ka? Skąd u nie -
któ rych dzie ci ta ka za ska ku ją -
ca doj rza łość, prze bieg łość, na -
wet wy ra cho wa nie?

Te mat to nie wy god ny, zmu -
sza ją cy do my śle nia i wy wo łu -
ją cy sprzecz ne emo cje. Bo jak
dys ku to wać nad czymś cze go
nie ma, a wła ści wie jest tyl ko
nikt o tym nie mó wi. Jak po ra -
dzić so bie z sy tu a cją, kie dy pod
jed nym da chem ży ją dwie oso -
by bar dzo so bie bli skie, a jed no -
cześ nie da le kie, ob ce. Są na sie -
bie ska za ne, a ich wspól ne ży cie
to ciąg ła ry wa li za cja i wal ka
o prze trwa nie.

Mi łość mat ki do dziec ka po -
win na być z za ło że nia uczu ciem
bez wa run ko wym, któ re przy -
cho dzi w mo men cie za jścia
w cią żę, lub po po ro dzie.

Ale cza sa mi tak nie jest. Zda -
rza się, że mat ka nie mo że po -
ko chać włas ne go dziec ka, nie
mo że go na wet po lu bić. Jak
z tym żyć?

Moż na nie ko chać?
Na fo rach in ter ne to wych dys -

ku sja wrze. Mat ki roz ma wia ją
o tym jak to jest z tą mi ło ścią do
dzie ci. Bo to nor mal ne, że dziec -
ko się ko cha. Ale jak ma się w do -
mu „ma łe go zło śli we go po two -
ra” rę ce opa da ją. Psy cho lo dzy
opo wia da ją, jak do ich ga bi ne -
tów przy cho dzą sfru stro wa ne,
wy koń czo ne ko bie ty, któ re ma -
ja do syć ty ra nii włas ne go dziec -
ka. Nie mó wią wprost że go nie
ko cha ją, czę ściej pa da okre śle -
nie, że nie lu bią. Bo stwier dze -
nie, że mat ka nie ko cha dziec ka
w na szym sy ste mie kul tu ro wym
ni ko mu nie przej dzie przez gar -
dło.

A na u kow cy do wo dzą, że nie
za wsze ko cha się dziec ko od ra -
zu po uro dze niu. Cza sa mi ta mi -
łość przy cho dzi póź niej, a cza -
sa mi wca le. 

Po wo dy są róż ne. Nie chcia na
i nie pla no wa na cią ża, bar dzo
mło dy wiek mat ki, jej sa mot ność
gdy par tner ją opusz cza, po czu -
cie krzyw dy i nie moż ność zna -
le zie nia wyj ścia z sy tu a cji. Bo
cho ciaż w ta kich wy pad kach
mat ka zda je so bie spra wę, że
dziec ko nie po no si żad nej wi ny
za jej nie po wo dze nia, to jed nak
emo cjo nal nie, na wet wbrew so -
bie właś nie na nie kie ru je swo -
ją nie chęć.

By wa i tak, że wy o bra że nia
cał ko wi cie róż nią się od rze czy -
wi sto ści. Jed na z ma tek na fo -
rum na pi sa ła: „Cze ka liś my z mę -
żem na to dziec ko. Wszyst ko
by ło za pla no wa ne, przy go to wa -
ne, a te raz mo je włas ne dziec ko
draż ni mnie, de ner wu je, nie mo -
gę na wet prze by wać z nim w jed -
nym po ko ju”. Oka zu je się, że po -
mi mo ak cep ta cji cią ży i fak tu
przy jścia dziec ka na świat mat -
ka nie by ła przy go to wa na na to
co ją spot ka ło. Chcia ła mieć ko -
goś do ko cha nia, a rze czy wi -
stość oka za ła się bar dziej bru -
tal na. Jej ży cie zmie ni ło się
cał ko wi cie. Nie każ da ko bie ta
jest w sta nie wy trzy mać to psy -
chicz nie, zwłasz cza kie dy jest
z tym prob le mem sa ma.

Trud ne dziec ko 
Czę sto ro dzi ce, a zwłasz cza

mat ki two rzą do sko na łą, ide al -
ną wi zję swo je go dziec ka. A kie -
dy rze czy wi stość oka zu je się in -
na, na stę pu je roz cza ro wa nie. 

Dziec ko oka zu je się trud nym
do wy cho wa nia, na wet do za ak -
cep to wa nia ma łym czło wie kiem.
Z bie giem cza su za czy na być złe.
Nie by ło ta kie od po cząt ku, ale
w któ rymś mo men cie coś pę kło.
Re la cja po mię dzy mat ka,
a dziec kiem za le ży od nich oboj -
ga. Jest jak dia log. Aby dwie
stro ny mog ły się po ro zu mieć
trze ba mieć ze so bą sta ły kon -
takt, cią gle roz ma wiać. Je że li
któ raś ze stron tę roz mo wę
utnie, po łą cze nie zo sta nie przer -
wa ne. Mat ka bio rą ca dziec ko na
rę kę uśmie cha się do nie go,
a dziec ko uśmie chu nie od wza -
jem nia. Jest płacz li we, uciąż li -
we, od py cha uścisk i tak roś nie
nie chęć. W nor mal nych re la -
cjach mat ka do sko na le roz róż -
nia płacz swo je go dziec ka i po -
tra fi od po wied nio za re a go wać.
Ina czej jest w przy pad ku dzie ci
trud nych. Pła czą mo no ton nie,
non stop i mat ka nie jest w sta -
nie od róż nić co dziec ku do le ga
i za spo ko ić je go po trze by. Ta kie
dzie ci są wiecz nie ma rud ne, cią -
gle pła czą i nie re a gu ją na piesz -
czo ty. Mat ka jest co raz bar dziej
zmę czo na, sfru stro wa na i znie -
chę co na. Chce po moc dziec ku,
a nie wie jak. Słab nie więź mię -
dzy ni mi i czę sto już się nie od -
bu do wu je.

A w dziec ku ro dzi się ma ły po -
two rek. Na ze wnątrz jest do brze
wy cho wa nym, grzecz nym ide a -
łem. A w do mu bę dąc tyl ko
z mat ką pusz cza ją wszyst kie mo -
ral ne ha mul ce. Mat ka za da je so -
bie py ta nie: dla cze go tak się
dzie je, gdzie po peł ni łam błąd?
A dziec ko prze kra cza wszel kie
gra ni ce. Skoń czył się okres
wiecz ne go pła czu i za czął okres
drę cze nia mat ki. Dziec ko sta je
się okrut ne i zło śli we. Bi cie, kop -
nię cia, ro bie nie na złość, nie wy -
ko ny wa nie żad nych po le ceń, hi -
ste rycz ne wrza ski i krzy ki sta ją
się nie do wy trzy ma nia. Ma ły ty -
ran bi je dzie ci w szko le, przed -
szko lu, do ku cza im, nie wy ko -
nu je po le ceń na u czy cie la.
Nisz czy wszyst ko co wpad nie
mu w rę ce. Mat ka jest bez sil na.
Nie po ma ga nic, ani proś by, ani
groź by. Wszy scy do ko ła współ -

Trze ba za cząć o tym roz ma wiać... 
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czu ją, ale nikt nie po ma ga. Mat ka nie
mó wi wprost, że nie ko cha swo je go
dziec ka, ale właś nie to czu je. Bo jak
moż na ko chać ko goś, kto cią gle ra ni,
cią gle za da je ból, na wet jak jest ma -
łym czło wie kiem? 

Trud na mat ka
Dziec ko wy cią ga ra czki do mat ki,

a ona go nie przy tu la. Dziec ko się
uśmie cha, a mat ka uśmie chu nie od -
wza jem nia. Nie jest w sta nie po ka zać
mu, że je ko cha. Nie ma si ły. Nie mo -
że, nie po tra fi, nie chce. Cza sa mi prze -
śle dziec ku sztucz ny, wy mu szo ny
uśmiech, ale to ni cze go nie za ła twi.
Od mo men tu uro dze nia dziec ka czu -
je do nie go dy stans. Zło ści się na nie,
szar pie, krzy czy bez po wo du. Po przez
swo je nie speł nio ne ma rze nia sta je się
oso bą za wie dzio ną ży ciem. 

I ni gdy tak na praw dę nie przy ję ła
do wia do mo ści fak tu, że jest mat ką.
Skut ki te go bę dą wi docz ne w przy -
szło ści. Prob le my w przed szko lu
i szko le, ciąg ła nie pew ność, oba wy,
brak po czu cia bez pie czeń stwa. To kon -
sek wen cje wy cho wy wa nia dziec ka bez
pew nych gra nic. W mo men cie gdy
dziec ko za czy na „te sto wać” jak da le -
ko mo że się po su nąć na ogół nie wie,
gdzie ta gra ni ca prze bie ga. Po cie cha
roś nie i ca łą złość za to cze go nie po -

tra fi wy le wa na mat kę, któ ra go te go
nie na u czy ła. Mo że chcia ła ale nie po -
tra fi ła, cza sa mi dziec ko nie da ło mat -
ce szan sy. Z bie giem cza su za czy na
po no sić kon sek wen cje swo je go wcześ -
niej sze go bra ku sta wia nia dziec ku
gra nic i za czy na je co raz mniej lu bić.
Dziec ko ją mę czy, de ner wu je, draż ni.
Z bie giem cza su mat ka wi dzi w dziec -
ku tyl ko sa me wa dy, cią gle je kry ty -
ku je i ob wi nia za wszyst kie swo je ży -
cio we nie po wo dze nia. Za pom nia ła, że
są ta kie spra wy, w któ rych dziec ko
ma wy bór i ta kie w któ rych wy bo ru
nie ma. 

Na szczę ście na u kow cy już daw no
„oba li li” mit ide al nej, do sko na łej mat -
ki. Już wie my, że za błę dy dziec ka nie
za wsze mu si od po wia dać właś nie ona.
Mat ka zro bi ła wszyst ko tak jak po tra -
fi ła naj le piej, ale dziec ko nie ste ty sku -
tecz nie „ob ro ni ło się przed tym”. Nie
po ku tu je już tak że stwier dze nie, że
„nie ma złych dzie ci, są tyl ko złe mat -
ki”.

Czy moż na trud ne go, nie grzecz ne -
go, krnąbr ne go, nie da ją ce go się wy -
cho wać dziec ka nie lu bić? Nie moż -
na te go roz pa try wać w ka te go riach:
moż na, nie moż na, po nie waż uczu -
cia nie pod le ga ją oce nie. Nie moż na
rów nież stwier dzać, że je śli mat ka

nie ko cha dziec ka jest to nie na tu ral -
ne. Tak po pro stu by wa i na pew no
jest to oso bi sty dra mat. Nie kie dy
w dziec ku jak w lu strza nym od bi ciu
wi dać wszyst ko co ne ga tyw ne w mat -
ce.

W ta kich sy tu a cjach trud no od po -
wie dzieć na py ta nie czy dziec ko od sa -
me go po cząt ku by ło trud ne, in ne? Czy
mat ka nie po tra fi ła go wy cho wać, bo
prze ro sło ją ma cie rzyń stwo i nie
spraw dzi ła się w ro li „przy kład nej ro -
dzi ciel ki”. Czy to moż li we, że dziec ko
ro dzi się złe, czy dla te go jest złe, że
jest nie chcia ne, od rzu co ne?

A ja ka jest w tym wszyst kim ro la oj -
ca?

W spo łe czeń stwie pa nu je opi nia, że
mat ka ma ko chać dziec ko i już. To nie
pod le ga dys ku sji. Tyl ko jak że czę sto
są sy tu a cje, kie dy oj co wie od cho dzą,
po rzu ca jąc swo je dzie ci na wet przed
uro dze niem. I czy w ta kich wy pad -
kach nie ciś nie się na usta py ta nie:
Czy oj co wie też nie po win ni ko chać
swo ich dzie ci? Czy jak dziec ko ma
prob le my to na pew no jest to tyl ko wi -
na mat ki? 

Ale to już osob ny te mat, na któ ry
też war to za cząć roz ma wiać.

MMaarrttaa  WWaawwrroocckkaa
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Tłumaczę dokumenty itp.
oraz udzielam lekcji 
z niderlandzkiego 

- okolice Antwerpia, Gent.

KKoonnttaakktt::  
00449999339922882233  

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

maj_fundacja:Layout 1 2012-05-03 01:08 Page 23



Po wszech nie uwa ża się,
że có re czka jest oczkiem
w gło wie ta tu sia, a sy -

nek ma mu si. Dla wie lu męż czyzn
mat ka jest naj waż niej szą oso bą
w ży ciu. 

I nie ste ty czę sto chce być tą je -
dy ną. Ni gdy nie od cię ła pę po wi -
ny łą czą cej ją z sy nem i nie chce
po go dzić się z fak tem, że w je go
ży ciu jest już in na ko bie ta. Re -
la cje łą czą ce mat kę z do ro słym
sy nem do cze ka ły się wie lu pu -
bli ka cji psy cho lo gicz nych, so cjo -
lo gicz nych, a na wet hu mo ry -
stycz nych.

Są to sy tu a cje czę sto bar dzo
skom pli ko wa ne, a sa mo me ri -
tum spra wy mog ło by być przed -
mio tem pra cy ma gi ster skiej.
Dla te go przed sta wio ne po ni żej
roz wa ża nia bę dą za led wie wierz -
choł kiem gó ry i z pew no ścią
w stu pro cen tach nie od da dzą
za wi ło ści prob le mu. I jesz cze jed -
na uwa ga. Prob lem tak zwa ne -
go „ma min syn ka” i nad o pie kuń -
czej mat ki nie do ty czy rzecz
jas na wszyst kich te go ty pu
związ ków. Ale nie ste ty zda rza
się dość czę sto i to już jest po -
wód, aby o tym roz ma wiać. 

UUkkoo  cchhaa  nnyy  ssyy  nneekk  mmaa  mmuu  ssii..
Nie waż ne czy ma trzy la ta, czy

trzy dzie ści – za wsze bę dzie
ma łym, po trze bu ją cym
opie ki chłop cem. Dla
nie go mat ka jest dla
wzo rem, któ re go
być mo że bez sku -
tecz nie bę dzie szu -
kał w do ro słym ży -
ciu. 

Nad o pie kuń cza ma ma ota cza
swo ją po cie chę pa ję czą sie cią,
z któ rej on nie moż na się wy plą -
tać. Nie da je mu po czu cia bez -
pie czeń stwa i wol no ści, tyl ko go
ogra ni cza. Wy ko nu je za nie go
pra wie wszyst kie czyn no ści, pod -
su wa jąc pod nos ulu bio ne da nia,
pra su jąc ko szu le i pio rąc skar -
pet ki. W ta kim wy pad ku nie ma
mo wy o in dy wi du al nym roz wo -
ju dziec ka, a po tem co raz star -
sze go męż czyz ny.

Uko cha ny sy nek od wdzię cza
się ma mu si bez gra nicz nym
wprost uwiel bie niem. Wpa trzo -
ny jest w nią jak w ob ra zek i słu -
cha jej jak wy rocz ni. Dla nie go
mat ka jest ży cio wym dro gow -
ska zem. Bez po ro zu mie nia z nią
nie po dej mu je żad nych ży cio -
wych de cy zji.

JJaa  kkii  jjeesstt  tteenn  ddoo  rroo  ssłłyy  ssyy  nneekk  mmaa  --
mmuu  ssii??  

Oto je go „por tret pa mię cio wy”
stwo rzo ny przez psy cho lo gów:
n Bar dzo czę ste kon tak ty z mat -

ką, li cze nie się prze de wszyst -
kim z jej zda niem.

n Za cho wy wa nie się jak ma ły
chło piec, któ ry nie do rósł do
za ło że nia ro dzi ny.

n Wiecz ne przy ta ki wa nie mat ce,
igno ro wa nie przy tym żo ny,

n Nie doj rza łość emo cjo nal na
n Agre syw ność wo bec żo ny, któ -

ra pró bu je wal czyć o swo je pra -
wa

n Ogra ni czo na wy o braź nia i fan -
ta zja, a przy tym prze wi dy wal -
ność

n Ni ska sa mo o ce na i sa mo kon -
tro la

n Prob le my z na wią zy wa niem
ży cia to wa rzy skie go

Do ro sły sy nek ma mu si nie po -
tra fi żyć swo im ży ciem. Zja wia
się na każ de za wo ła nie mat ki,
a gdy mu si pod jąć ja ka kol wiek
de cy zję, to ma ma po dej mu je ją
za nie go. Bo prze cież tyl ko ona
wie co dla syn ka jest naj lep sze.

DDllaa  cczzee  ggoo  ttaakk  ssiięę  ddzziiee  jjee??
Po wo dów mo że być kil ka. Czę -

sto mat ka pró bu je w ten spo sób
od re a go wać swo je nie u da ne,
prze gra ne ży cie. Syn sta je się je -
dy nym męż czyz ną, któ re go ko -
cha bez gra nicz nie, bez in te re sow -
nie i sa mo lub nie. Już ja ko ma ły
chło piec prze jmu je ro le jej ży cio -
we go par tne ra, a mat ka ocze ku -
je, by ją ko chał, wspie rał, opie -
ko wał się nią i bro nił przed
świa tem ze wnętrz nym.

Nie ste ty w ta kich związ kach
wię kszość wi ny spa da na mat kę.
Czę sto dzia ła nie świa do mie, ale
nie kie dy jej dzia ła nia wy ni ka ją
z po bu dek czy sto ego i stycz nych.
To tak jak by mat ka z sy nem za -
war li trans ak cje wią za ną. Dla te -
go w mia rę już do ro sły męż czyz -
na sły szy: „po świe ci łam ci ca łe
swo je ży cie, a ty tak mi się od -
wdzię czasz? Prze cież nie mo żesz
mnie tak zo sta wić, je stem sa ma,
bez bron na, mu sisz się mną opie -
ko wać”. Ta ka tak ty kę sto su ją tak
zwa ne „tok sycz ne mat ki”. Ich sy -
nek jest już do ro sły, za ło żył ro -
dzi nę, a one da lej nie mo gą się
z tym po go dzić. 

Ko lej nym po wo dem ta kich re -
la cji jest nad o pie kuń czość mat -
ki. Ta ka bez wa run ko wa i bez -
kry tycz na, któ ra prze de
wszyst kim pro mu je i wpa ja złe
wzor ce. Mat ka przez swo ja nad -
o pie kuń czość wy sy ła sy no wi in -
for ma cje: „nikt nie ko cha cię tak
jak ja i nikt tak ko chać cię nie
bę dzie”.

Istot na też jest oba wa mat ki
przed sa mot no ścią i utra tą po -
zy cji li der ki, któ rą mia ła prze
wie le lat. W ża den spo sób nie
poz wo li „od su nąć się na bocz ny

Problem tak
zwanego
„maminsynka”
i nadopiekuńczej
matki nie
dotyczy 
rzecz jasna
wszystkich, 
ale niestety
zdarza się
dość często

Dorosły synek mamusi
24 Antwerpia po polsku     maj 2012

maj_fundacja:Layout 1 2012-05-03 01:08 Page 24



tor” i zro bi wszyst ko, aby w ży ciu sy -
na da lej od gry wać naj waż niej szą ro -
le. Bo je że li usu nie się w cień, to dla
ko go bę dzie żyć? Na wet je że li ma do -
bre go mę ża, to z ja kiś tyl ko so bie zna -
nych po wo dów od su wa go na dal szy
plan, obej mu jąc na włas ność wszyst -
ko co do ty czy jej sy na. Psy cho lo dzy
twier dzą, że ta ki spo sób po stę po wa -
nia jest nie świa do my i mat ki nie zda -
ją so bie spra wy z krzyw dy wy rzą dzo -
nej włas ne mu dziec ku. Bo czę sto nie
wia do mo cze go chce syn, cze go po -
wi nien chcieć, a cze go pra gnie mat -
ka.

TTaa  ddrruu  ggaa
A wła ści wie ta trze cia oso ba w związ -

ku. Żo na uko cha ne go syn ka. Już na
star cie jest na prze gra nej po zy cji i to
za rów no ze stro ny mę ża, jak i je go mat -
ki.

Naj waż niej sze, aby w mia rę szyb ko
zo rien to wa ła się ja kie nie zdro we,
wręcz tok sycz ne re la cje łą czą jej mę -
ża z te ścio wą. Wte dy mu si roz po cząć
wal kę. Zda na bę dzie tyl ko na sie bie.
Z jed nej stro ny męż czyz na nie bę dzie
w sta nie sta nąć po jej stro nie, aby „nie
skrzyw dzić ma mu si”, z dru giej te ścio -
wa zro bi wszyst ko, aby jej dziec ko jak
naj szyb ciej zro zu mia ło, że właś nie ona
jest dla nie go naj waż niej sza, a żo na
się nie li czy. Wszyst ko co zro bi sy no -
wa bę dzie złe. Po czą wszy od go to wa -
nia, sprzą ta nia, skoń czy wszy na wy -
cho wy wa niu dzie ci. Te ścio wa dzia łać
bę dzie me to dycz nie, w bia łych rę ka -
wi czkach, ma jąc po czu cie że jest do -
brą i uczci wą ko bie tą. Bę dzie in ge ro -
wać w ro dzin ne ży cie sy na co raz
bar dziej. Na po rząd ku dzien nym bę dą
ne ga tyw ne opi nie o sy no wej, sta ła kry -
ty ka jej po czy nań, aż wresz cie do pro -
wa dzi do sy tu a cji, kie dy mąż na żo nę
za cznie spo glą dać przez pryz mat wy -
po wie dzi ma mu si.

Ta trze cia oso ba w związ ku bę dzie
mu sia ła sto czyć praw dzi wy bój o swo -
je szczę ście. Prze de wszyst kim mu si
zro zu mieć, ze nie cho dzi o brak mi ło -
ści ze stro ny mę ża, tyl ko o spo so by
ma ni pu la cji przez te ścio wą. Po win na
za zna czyć gra ni ce, któ rych obu stro -
nom nie wol no prze kro czyć. Nie mo -
że poz wo lić, aby czu ła się win na,
zwłasz cza że jej wi ny nie ma tu żad -
nej. Na po cząt ku nie po win na też roz -
ma wiać na ten te mat z mę żem, gdyż
wszyst ko co po wie od bi je się jak od
ścia ny. 

Błę dem jest wal ka z ma mu sią do ro -
słe go syn ka. Ja ka kol wiek ry wa li za cja
nic nie da. Bar dzie op ła ca się kon ku -
ro wać ze so bą niż wal czyć. Bo prob -
lem spro wa dza się do te go, że dwie ko -
bie ty ko cha ją te go sa me go męż czyz nę,
ale ich ro la w je go ży ciu jest cał ko wi -
cie roż na. Mat ka nie mo że po go dzić

się z fak tem, że jej syn jest pod opie -
ką in nej ko bie ty, a żo na nie mo że za -
ak cep to wać, że nie jest je dy ną ko bie -
tą w ży ciu swo je go męż czyz ny. Błęd ne
ko ło.

KKoo  bbiiee  ttyy  nniiee  lluu  bbiiąą  ssyynn  kkóóww  mmaa  mmuu  ssii
Po zna jąc męż czyz nę je steś my pod

wra że niem je go tro ski o mat kę i sza -
cun ku ja kim ją da rzy. Gdzieś z ty lu
gło wy ma my za ko do wa ne: „je że li on
tak trak tu je swo ją mat kę, to i w sto -
sun ku do mnie bę dzie się tak za cho -
wy wał”. I jest to my śle nie pra wi dło -
we. Je że li jed nak ma mu sia i wszyst ko
co niej do ty czy za czy na być w związ -
ku naj waż niej sza – to już jest prob lem.
Ko bie ty lu bią męż czyzn szar man ckich,
czu łych, ko cha ją cych, ale ma ja aler -
gie na ma min syn ków, bo jak nie któ -
re twier dzą – jest to wal ka z wia tra ka -
mi. 

Każ da ko bie ta chce być w ży ciu męż -
czyz ny nu me rem je den, chce sły szeć
jak uszczę śli wia swo je go par tne ra,
a nie ja ka do sko na ła jest je go ma ma.
Wszyst kie panie tkwią ce w ta kich
związ kach mu szą być bar dzo sil ne
i bez względ ne. Ta bez względ ność nie
ma po le gać na zwal cza niu te ścio wej,
tyl ko na kon sek wen tnym sta wia niu
gra nic, po za któ re te ścio wej nie wol -
no się po su nąć.

Opi sa ne wy -
żej me cha niz my
są głę bo ko za -
ko rze nio ne,
cza sa mi nie u -
świa do mio ne
i bar dzo czę sto
po trzeb na jest
te ra pia, aby je
do strzec i wy le -
czyć. Ta nie -
prze cię ta pę po -
wi na łą czą ca
mat kę z sy nem
po wo du je, że
męż czyź ni od -
czu wa ją ciąg ły
strach przed
utra tą naj bliż -
szej im oso by.
Te lę ki tkwią
w nich bar dzo
głę bo ko po wo -
du jąc kur czo we
trzy ma nie się
„spód ni czki ma -
my”. Psy cho lo -
dzy twier dzą, że
ta kie po stę po -
wa nie ma tek
jest na ogół nie -
świa do me. Mar -
ne po cie sze nie,
ale cho ciaż ty le.

E.U.Bow ditch
i A.Sa met – au -

tor ki książ ki „Trud ne ży cie sy no wej.
Jak prze trwać w związ ku z te ścio wą”
twier dzą, „że to męż czyz na mu si do -
ko nać po dzia łu ról – zde cy do wać, czy
jest prze de wszyst kim sy nem, czy mę -
żem”.

Każ dy czło wiek jest in ny i nie po -
win no się pew nych sy tu a cji uo gól niać.

Trud no rów nież o „do bre” ra dy w na -
praw dę za gma twa nych sy tu a cjach. Je -
że li któ raś z pan ma ją cych za mę ża do -
ro słe go już syn ka ma mu si po dej mie
wal kę o ura to wa nie swo je go związ ku,
mu si prze de wszyst kim pa mię tać, że
nic nie zmie ni się z dnia na dzień. Nie
bę dzie to ani ła twe, ani przy jem ne.
Usta wie nie wszyst kie go w od po wied -
nich pro por cjach wy ma ga cza su, pra -
cy, si ły, kon sek wen cji i du żo mi ło ści.
Bo tyl ko głę bo kie uczu cie i sa mo za -
par cie ze stro ny ko bie ty mo że coś
zdzia łać. Za wsze w od wo dzie jest jesz -
cze te ra pe u ta, któ ry z pew no ścią po -
mo że. 

Do ro słych syn ków ma mu si jest
wśród nas wie lu. Są obiek tem kpin
i żar ci ków, ale na swój spo sób są nie -
szczę śli wi. Bo czę sto mu szą wy bie rać
po mię dzy dwie ma ko bie ta mi, któ re
bar dzo ko cha ją. 

EEwwaa  JJaanniikk
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Lekcje języka niderlandzkiego
w miłej i bezstresowej atmosferze?

Korepetycje oraz pomoc w lekcjach i pracach domowych
dla dzieci. 
Uczę w miłej atmosferze na zasadzie indywidualnej.
(Maks. 4 osoby). Czas lekcji do uzgodnienia.

Serdecznie zapraszam!

Sylwia: (+32) 0496.92.32.40
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NAJLEPSZA
POLSKA IMPREZA
Z MUZYKĄ NA ŻYWO

Już po raz kolejny zapraszamy na polskie przeboje i nie tylko,
a dobrą zabawę gwarantuje zaspół Tom & Jerry z Brukseli.

ZAPRASZAMY
1166..0066..22001122,,  ggooddzziinnaa::  2211::0000

MMIIEEJJSSCCEE::  Hoboken, Kapelstraat 296
CCEENNAA:: 15 euro od osoby, wstęp dla osób pełnoletnich

SSPPRRZZEEDDAAŻŻ  BBIILLEETTÓÓWW w polskich sklepach:
„Rarytas” (Lange Leemstraat, Carnotstraat, Herentalsebaan-Deurne)

„Swojak” Isabellalei
„Mazowsze” Isabellalei

„Anielska kuchnia” Turnhoutsebaan
„Polskie smaki” Bisschoppenhoflan

„Zamojski” Driekoningstraat-Berchem
oraz w restauracji „Avanti”

ZZaappeewwnniiaammyy  bbeezzppiieecczznnąą  ii uuddaannąą  zzaabbaawwęę

Więcej informacji pod nr tel.: 0489823803, 0483147038
oraz e-mail: info@childrenofeurope.be,

www.childrenofeurope.be

IILLOOŚŚĆĆ  MMIIEEJJSSCC  OOGGRRAANNIICCZZOONNAA

Przypominamy, że na naszych imprezach 
obowiązuje zakaz wnoszenia alkoholu.

OORRGGAANNIIZZAATTOORRZZYY:: PPAATTRROONNAATT  MMEEDDIIAALLNNYY::
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Miejsce 
na Twoją
reklamę

KONTAKT:

redakcjachildrenofeurope
@yahoo.com

tel. 0489/823 803 
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„Hi sto ria – świa dek cza su,
świat ło praw dy, ży cie pa mię ci,
na u czy ciel ka ży cia, zwia stun ka
przy szło ści. „

– Cy ce ron

XX-sty wiek był bar dzo burz -
liwm okre sem w dzie jach Pol -
ski.To okres od wy bu chu pier -
wszej woj ny świa to wej do
upad ku Pol skiej Rze czy pos po li -
tej Lu do wej (PRL) w 1989 ro ku.
Dwie woj ny świa to we, dwu dzie -
sto le cie mię dzy wo jen ne, ko mu -
nizm i wresz cie de mo kra cja za -
de cy do wa ły o cha rak te rze
i wy glą dzie dzi siej szej Pol ski.

W la tach 1914-1918 - na ród
sku pio ny był na wy zwo le niu
z po nad wie ko wej nie wo li, zrzu -
ce nia ob cej wła dzy. Po od zy ska -
niu nie po dle gło ści w 1918 ro ku
roz po czął pra cę Sejm usta wo -
daw czy. W 1921 ro ku Rzecz pos -
po li ta po sia da ła już swo ją kon -
sty tu cję. Ale nie po kój wciąż
to wa rzy szył na sze mu na ro do wi.
Pier wszy pre zy dent – Ga briel
Na ru to wicz zo stał za mor do wa -
ny za led wie ty dzień po elek cji.
Wciąż obec ne by ły kon flik ty po -
li tycz ne i kry zys gos po dar czy.
Do pie ro Pił sud skie mu uda ło się
opa no wać sy tu a cję w kra ju
wpro wa dza jąc au to ry tar ne rzą -
dy sa na cji*. Pol ska okre su mię -
dzy wo jen ne go po za za wi ro wa -
nia mi po li tycz no-gos po dar czy mi
prze ży wa ła rów nież praw dzi wą
„eks plo zję” ar ty stycz ną. Wte dy
to sław ne stały się na zwi ska:
Sta nis ław Rejmont (na gro da
Nob la za po wieść „Chło pi”), mu -
zy cy Igna cy Pa de rew ski i Ka rol
Szy ma now ski a tak że Apo lo nia
Cha łu piec, któ ra ja ko Po la Ne -
gri pod bi la Hol ly wo od.

Ist nie nie II Rze czy pos po li tej
przer wał wy buch II woj ny świa -
to wej. 1 IX 1939 ro ku ude rzy li
na Pol skę Niem cy a 17.IX Ro -
sja nie. Pol ska ule gła ko lej ne mu
roz bio ro wi. Obaj oku pan ci roz -
po czę li po li ty kę wy nisz cza nia
lud no ści pol skiej za pełnia jąc
obo zy kon cen tra cyj ne i ła gry.
Roz strze li wa no in te li gen cję pol -
ską. Mi mo to rząd pol ski ko or -
dy no wał wal kę z Lon dy nu. Pod -
po rząd ko wa ne im or ga ni za cje
kon spi ra cyj ne stwo rzy ły w kra -
ju praw dzi we Pań stwo Pod ziem -
ne. Jed nak po raz ko lej ny w hi -
sto rii, nie poz wo lo no nam

za de cy do wać o lo sie kra ju. Zro -
bi li to uczest ni cy kon fe ren cji
w Te he ra nie – 1943 r i w Jał cie -
1945r. Pol ska utraci ła dużą część
te ry to rium, lud ność zmniej szy la
się o jed ną trze cią a ma ją tek na -
ro do wy o pra wie 40 %.

Po woj nie wła dze ra dziec kie
sku tecz nie lik wi do wa ły opo zy -
cje: za stra sza jąc, aresz tu jąc
i mor du jąc. Rzą dzi ła par tia ko -
mu ni stycz na. Z gos po dar ki 
pra wie cał ko wi cie usu nię to pry -
wat nych przed się bior ców i bez -
par tyj nych fa chow ców, chłop -
skie rol nic two zo sta ło
sko lek ty wi zo wa ne, a uprze my -
sło wie nie spo wo do wa ło
ob ni że nie po zio mu ży cia
i nie za do wo lenie lud no -
ści.

Od pu ści ło tro chę po ro -
ku 1956 kie dy to rzą dzić
za czął Wła dys law Go -
mułka. Sta rał się zmniej -
szyć za leż ność Pol ski od
ZSRR. Był to okres tzw
„ma lej sta bi li zac ji”. Go -
muł ka szyb ko jed nak wy -
co fał się z ob ra ne go kur -
su i nie za do wo le nie
spo łe czeń stwa za częło na ra -
stać.Co raz częściej do cho dzi ło
do otwar tych kon flik tów wła dzy
ze społe czeń stwem. W grud niu
1970 r., po de cy zji wła dzy o pod -
wyż kach cen, na te re nie Wy brze -
ża do szło do straj ków i walk ro -
bot ni ków z mi li cją i woj skiem.
Zgi nę ło kil ka dzie siąt osób. Opo -
zy cja oba li ła Go muł kę i wy bra -
ła no we go I se kre ta rza PZPR,
Ed war da Gier ka. Za czął sie
okres „pros pe ri ty”. Dzię ki za -
gra nicz nym kre dy tom za peł ni -
ły się skle py, po wsta wa ły no we
za kła dy prze my sło we, pod niósł
się po ziom ży cia oby wa te li. Po -
li ty ka ta spraw dzi ła się jed nak
tyl ko na krót ką me tę. Za dłuże -
nie ros ło, pen sje ma la ły, ros ła
licz ba straj ków. Zwie ksza ła się
ro la Ko ścio ła ro zu mie ją ce go po -
trze by spo łecz ne. Ko niec „pro -
pa gan dy suk ce su” (jak okre śla -
no okres rzą dów Gier ka)
na stą pił w 1980 ro ku. Przez Pol -
skę prze to czy ła się szcze gól nie
sil na fa la straj ków. Ne go cja cje
straj ku ja cych z PZPR za koń czy -
ły się po wsta niem NSZZ So li dar -
ność (31.VIII.1980) z Le chem
Wa łę są na cze le. „So li dar ność”
szyb ko sta ła się sze ro kim ru -

chem spo łecz nym obej mu ją cym
po nad 9 mi lio nów człon ków.
W ob li czu kry zy su gos po dar cze -
go i wzra sta ją cej ro li „So li dar -
no ści”, ge ne rał Ja ru zel ski zde -
cy do wał się pod na ci skiem
ZSRR na roz wią za nie si ło we – 13
XII 1981 r. wpro wa dzo ny zo stał
stan wo jen ny.

Nie roz wia zał on jed nak prob -
le mu. Wie lu dzia ła czy opo zy cyj -
nych in ter no wa no, straj ki roz -
bi ja no, gos po dar ka na dal nie
mo gła wyjść z kry zy su. Po la cy
jed nak się nie pod da wa li czu jąc
wspar cie Po la ka Pa pie ża i opi -
nii mie dzy na ro do wej.

W 1988 r. roz po czę ły się roz -
mo wy przed sta wi cie li kie row -
nic twa PZPR z opo zy cją. Zi mą
1989 r. w wy ni ku ob rad „Okrąg -
łe go Sto łu pod pi sa no po ro zu -
mie nie prze wi du jące wol ne wy -
bo ry w któ rych zwy cięży ła
„So li dar ność”. Pol ska Rzecz pos -
po li ta Lu do wa prze szła do hi sto -
rii. Roz po czął się okres Rze czy -
pos po li tej Pol skiej (na zy wa nej
III Rzecz pos po li tą).

Wy da rze nia w Pol sce roz po -
czę ły pro ces roz pa du blo ku ko -
mu ni stycz ne go.

Od ro ku 1989 Po la cy za czę li
uczyć się me cha niz mów de mo -
kra tycz nych i uczą się do dziś.

„Dla mnie de mo kra cja par la -
men tar na to po ko jo wa woj na
wszyst kich ze wszyst ki mi.”

- Lech Wa le sa

MMoo  nnii  kkaa  SSttaaww  nniicc  kkaa

*Sa na cja (łac. sa na tio – uzdro wie nie) – po tocz -
na na zwa rzą dzą ce go obo zu pił sud czy kow skie go
1926–1939, po wsta ła w związ ku z gło szo nym
przez Jó ze fa Pił sud skie go ha słem „sa na cji mo ral -
nej” ży cia pu blicz ne go w Pol sce, wy su wa nym w to -
ku przy go to wań i w okre sie prze wro tu ma jo we go
1926.

Hi sto ria Pol ski 
Pol ska w la tach 1914 – 1989

Dzieje naszej
Ojczyzny
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Red Mel low – Mło dy nie ska żo ny
ko mer cja liz mem Zes pół wno szą cy
świe ży po wiew Ro cka na Pol ską
Estra dę. Zes pół two rzy gru pa przy -
ja ciół w skła dzie: Grze gorz Wilk
– wo kal, Adrian Koś ció łek – kom -
po zy tor/ba si sta, To masz So bol – gi -
ta ra, Grze gorz Zier nic ki – per ku -
sja, Da riusz Ryb ka – sak so fon.

AAnn  nnaa  SSzzyy  bboorr  sskkaa  ––  KKttoo  wwppaaddłł  nnaa
ppoo  mmyyssłł  ssttwwoo  rrzzee  nniiaa  zzeess  ppoo  łłuu??

Red Mel low – Sam po mysł za -
ło że nia zes po łu krą żył w nas od
dłuż sze go cza su ja ko, że zna my
się już dłu gie la ta i współ pra co -
wa liś my ra zem przy róż nych pro -
jek tach. Kie dyś two rzy liś my ra -
zem zes pół gra ją cy mu zy kę
au tor ską (zes pół So What). Na co
dzień je steś my przy ja ciół mi. Sa -
ma ini cja ty wa na le ża ła do mnie
(mó wi Adrian Koś ció łek – li der
zes po łu) ale nie mu sia łem dłu go
na ma wiać chło pa ków. W efek cie
ma my zes pół Re ed Mel low i włas -
ne stu dio w któ rym two rzy my.

AASS  ––  SSkkąądd  ttaa  kkaa  nnaa  zzwwaa  ii ccoo  oozznnaa  --
cczzaa??
RM – Na zwę wy bra liś my wspól -
nie. Znów po my sły pod su ną łem
ja (AK) ale kon sul ta cje i wy bór
by ły zes po ło we. Red Mel low – dla -
te go, że cza sem jest Red czy li
„moc no roc ko wo”, a cza sem Mel -
low czy li „ła god niej”.

AASS  ––  JJaa  kkąą  mmuu  zzyy  kkęę  ggrraa  cciiee  ii ddoo  jjaa  --
kkiieejj  ppuu  bblliicczz  nnoo  śśccii  jjeesstt  kkiiee  rroo  wwaa  nnaa??
RM – Na sza mu zy ka skie ro wa na
jest do wszyst kich lu dzi lu bią -
cych do brą pio sen kę. Nie ogra -
ni cza my się do wie ku, płci od -
bior cy czy na wet ga tun ku
mu zycz ne go. Jest to mu zy ka oko -
ło roc ko wa ale naj waż niej sze dla
nas by to by ła do bra pio sen ka.
AASS  ––  JJee  ssttee  śścciiee  nnoo  wwyymm  zzeess  ppoo  łłeemm
nnaa  rryynn  kkuu  mmuu  zzyycczz  nnyymm,,  mmoo  żżee  cciiee
ppoo  cchhwwaa  lliićć  ssiięę  jjaa  kkii  mmiiśś  oossiiąą  ggnniięę  --
cciiaa  mmii??
RM – Je steś my bar dzo mło dym zes -

po łem. Ak tu al nie pra cu je my nad
ma te ria łem mu zycz no-kon cer to -
wym, któ ry do ce lo wo bę dzie wy -
da ny. Jak na ra zie jest już go to wy
Sin giel pro mo cyj ny. Na sin glu
umie ści liś my pio sen kę „Włas ne
nie bo”, któ ra bę dzie na szą pio sen -
ką „star to wą”. Je steś my w trak cie
na gry wa nia te le dy sku pro mu ją ce -
go tą pio sen kę. Sin giel jak i te le -
dysk bę dzie moż na usły szeć i zo -
ba czyć w do brych sta cjach
ra dio wych oraz te le wi zyj nych.

AASS  ––  WWoo  kkaa  llii  ssttaa  GGrrzzee  ggoorrzz  WWiillkk  jjeesstt
ww zzeess  ppoo  llee  cczzyy  śśppiiee  wwaa  ddllaa  WWaass  ggoo  --
śścciinn  nniiee??
RM – Grze gorz zo stał za pro szo ny
do sta łej współ pra cy przez nas czy -
li zes pół Red Mel low. Na co dzień
Grze gorz ma swój au tor ski zes pół,
w któ rym gra zu peł nie in ną mu -
zy kę niż z na mi. Po pro stu pew ne -
go dnia, spot ka liś my się i spo do -
ba ły mu się „na sze kli ma ty”, nie
po wie la ją ce je go twór czo ści ani też
in nych je go pro jek tów i tak oto
ru szy ła ma chi na.

AASS  ––  KKttoo  ddllaa  WWaass  ppii  sszzee  mmuu  zzyy  kkęę
ii tteekk  ssttyy??  
RM – Tek sty dla nas pi sze mło dy,
zdol ny, war szaw ski tek ściarz oraz
dzien ni karz Pa weł Ka wa łek.

AASS  ––  KKiiee  ddyy  ppiieerr  wwsszzaa  ppłłyy  ttaa??
RM – Jak już wspom nia łem (AK)
pły ta Sin giel pt.”Włas ne nie bo”
już jest. Moż na ją za ku pić u nas,
na kon cer tach oraz w In ter ne cie
np.w iTu nes. Ma my w pla nach
wy da nie pły ty EP lub LP ale to
do pie ro za ja kiś czas, gdy już
wszyst ko bę dzie go to we.

AASS  ––  PPllaa  nnuu  jjee  cciiee  ttrraa  ssęę  kkoonn  cceerr  ttoo  --
wwąą??  GGddzziiee  cchhcciiee  llii  bbyy  śścciiee  zzaa  ggrraaćć??
RM – Tra sa kon cer to wa bę dzie do -
pie ro gdy ca ły ma te riał kon cer to -
wy bę dzie go to wy. Obec nie pla nu -
je my krót kie wy stę py pro mo cyj ne
w pa ru miej scach w Pol sce.

AASS  ––  CCoo  ssąą  ddzzii  cciiee  oo pprroo  ggrraa  mmaacchh
ttee  llee  wwii  zzyyjj  nnyycchh  llaann  ssuu  jjąą  ccyycchh  mmłłoo  --
ddee  ttaa  lleenn  ttyy,,,,  XX  FFaacc  ttoorr  ‘‘’’,,,,  MMaamm  TTaa  --
lleenntt’’’’  iittpp..??  CChhcciiee  llii  bbyy  śścciiee  wwyy  ssttąą  ppiićć
ww ttaa  kkiimm  pprroo  ggrraa  mmiiee??
RM – Każ dy wy bie ra, co dla nie -
go do bre. My nie wi dzi my się
w te go ty pu pro gra mach. Tam
bar dziej cho dzi o show niż o do -
brą mu zy kę ale na pew no ta ki
pro gram da je szyb ką po pu lar -
ność na któ rą „nor mal nie” trze -
ba dłu go pra co wać.

Kon kur sy pio sen ki to nato miast
coś zu peł nie in ne go. My ślę (AK),
że tam mo gli byś my spró bo wać
swo ich sił. 

AASS  ––  WW zzee  sszzłłyymm  rroo  kkuu  ssttaarr  ttoo  wwaa  llii  --
śścciiee  nnaa  EEuu  rroo  wwii  zzjjęę  ii nniiee    uu  ddaa  łłoo  ssiięę
((mmoo  iimm  zzddaa  nniieemm  nniieessłłuusszz  nniiee))..
TTrraakk  ttuu  jjee  cciiee  ttoo  jjaa  kkoo  ppoo  rraażż  kkęę??
RM – Eu ro wi zja to by ła tzw. szyb -
ka, te sto wa ak cja. Pa dło na nią
gdyż po pro stu by ła naj bli żej ter -
mi no wo. Nie by ła ce lem sa mym
w so bie. Bar dziej in te re so wa ła nas
re ak cja lu dzi, któ ra by ła bar dzo
po zy tyw na. Da ło nam to do dat ko -
wy bo dziec do two rze nia no wych
pio se nek w po dob nym sty lu i zmo -
ty wo wa ło do pój ścia w kie run ku
do brej pio sen ki. Po pro stu to „co
nam w du szy gra”. Wie rzy my, że
na sza mu zy ka bę dzie mog ła za go -
ścić na pol skiej sce nie oraz bę dzie
w sta nie się po do bać, zna leźć szer -
sze go od bior cę.

AASS  ––  JJaa  kkiiee  mmaa  cciiee  ppllaa  nnyy  nnaa  nnaajj  --
bblliiżż  sszząą  pprrzzyy  sszzłłoośśćć??
RM – Ma my moc ny te am:) Czu -
je my w so bie si łę i wie rzy my, że
mo że my wie le. Czas po ka że co
nam się uda.

AASS  ––  PPrrzzyy  jjddzziiee  WWaamm  ssiięę  zzmmiiee  rrzzyyćć
zz ppoo  ttęężż  nnąą  mmaa  cchhii  nnąą  jjaa  kkąą  jjeesstt  sshhooww
bbiizz  nneess..  JJee  ssttee  śścciiee  ggoo  ttoo  wwii  nnaa  kkrryy  ttyy  --
kkęę,,  aa bbyyćć  mmoo  żżee  nnaa  wwiieell  kkii  ssuukk  cceess??  
RM – Naj waż niej sza jest świa do -
mość. Je steś my doj rza ły mi ludź -
mi oraz mu zy ka mi. Na co dzień
słu cha my róż nej mu zy ki. Ma my
swój sy stem war to ści, świa do -
mość te go co chce my ro bić, co
two rzyć. Zda je my so bie do sko na -
le spra wę, że ilu lu dzi, ty le gu -
stów. Wie my, że po za ludź mi, któ -
rym na sza mu zy ka spo do ba się,
bę dą i ta cy któ rym się ona zwy -
czaj nie nie spo do ba. Po zo sta jąc
w sza cun ku do ich zda nia, bę dzie -
my sku piać się da lej na tym co
„na sze” i kre o wać włas ny styl. Nie
to le ru je my nato miast zło śli wo ści,
któ rą po pro stu igno ru je my. 

AASS  ––  CCzzee  ggoo  WWaamm  żżyy  cczzyyćć  ww iimmiiee  --
nniiuu  rree  ddaakk  ccjjii??
RM – Wia rę ma my:) Trze ba nam
jesz cze du żo si ły i wy trwa ło ści:)

AASS  ––  WW iimmiiee  nniiuu  rree  ddaakk  ccjjii  żżyy  cczzęę
WWaamm  ssuukk  ccee  ssóóww  oorraazz  ttrrwwaa  nniiaa
ww WWaa  sszzyycchh  zzaa  mmiiee  rrzzee  nniiaacchh  ii ssii  łłyy
żżee  bbyy  pprrzzyy  sszzłłee  ssuukk  ccee  ssyy  uuddźźwwii  ggnnąąćć

Z zes po łem Red Mel low 
roz ma wia ła AAnn  nnaa  SSzzyymm  bboorr  sskkaa  

,,Co nam 
w du szy gra’’
Rozmowa 
z grupą
Red Mellow

Cudze chwalicie swego nie znacie
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W każdym
kolejnym
artykule z tego
cyklu będziemy
prezentować
mniej znane
fakty
i informacje
dotyczące
sławnych
Polaków, 
jak również
wiadomości
o współczesnych
wydarzeniach
mających
związek z tymi
postaciami.

WWaann  ddaa  BBłłaasszz  kkiiee  wwiicczz--RRuutt  kkiiee  wwiicczz
(1943 Plun gia ny-1992 Hi ma la je)

W tym ro ku w ma ju mi ja 20 lat
od za gi nię cia wHi ma la jach na sto -
kach Kan gchen dzon gi Wan dy
Rut kie wicz, jed nej z naj bar dziej
zna nych na świe cie ko biet hi ma -
la i stek. Przez wie le lat zdo by wa ła
naj wię ksze szczy ty da jąc nam po -
wód do du my. Pew ne go dnia ze
szczy tu nie wró ci ła. „Do brze jej
jest w bia łych śnie gach Hi ma la -
jów, któ re za wsze uwa ża ła za swój
świat i swo je miej sce na Zie mi”.

n Uro dzi ła się na Lit wie, ale dzie -
ciń stwo i mło dość spę dzi ła we
Wroc ła wiu.

Wy cho wa ła się do mu w któ rym
pa no wał kult od po wie dzial no ści
i ko niecz no ści sta wia nia czo ła
wszel kim trud no ściom.
n W szko le by ła jed ną z naj zdol -
niej szych uczen nic. Na Po li tech -
ni ce Wroc ław skiej ob ro ni ła ty tuł
in ży nie ra-elek tro ni ka, tam rów -
nież pra co wa ła w In sty tu cie Au -
to ma ty ki Sy ste mów Ener ge tycz -
nych.

Ko lej ne la ta swe go ży cia spę dzi -
ła w War sza wie pra cu jąc w In sty -
tu cie Ma szyn Ma te ma tycz nych.
nSpor tem in te re so wa ła się od za -
wsze. Jed nak po cząt ko wo jej pa -
sja by ła siat ków ka. Gra la w I-li go -
wej dru ży nie, mia ła na wet szan se
na do sta nie się do re pre zen ta cji
Pol ski. Po za tym ska ka ła wzwyż,
rzu ca ła dy skiem i osz cze pem,
pcha ła ku lą i bie ga ła. W póź niej -
szych la tach zdo sko na ły mi re zul -
ta ta mi upra wia ła raj dy sa mo cho -
do we. 
n Jej pier wszy, wy czy no wy kon -
takt z gó ra mi miał miej sce w So -
ko li kach. By ła już człon kiem
wroc ław skie go Klu bu Wy so ko -
gór skie go. Po tem ukoń czy ła kurs
ta ter nic ki i za czę ła się wspi nać.

Naj pierw w Ta trach, po tem co raz
wy żej: w Al pach i Hi ma la jach. Bo
o gó rach wy so kich my śla ła wła -
ści wie od za wsze. 
n W 1964 ro ku w trak cie po by tu
w Al pach do ko na ła kil ku zna czą -
cych wspi na czek. Ja ko dru ga ko -
bie ta na świe cie we szła na Ei ger,
a ja ko pier wsza zdo by ła pół noc ny
fi lar Mat ter nhorn.
n Pięć lat póź niej wy szła za mąż
za J.W.Rut kie wi cza przyj mu jąc na
sta łe je go na zwi sko. Zwią zek prze -
trwał za led wie kil ka mie się cy.
n Za czę ła wspi nać się co raz wię -
cej i wy żej. Rok 1970 to Pa mi ry
i wej ście na Pik Le ni na (7134 m),
dwa la ta póź niej Hin du kusz i zdo -
by cie Nos haq (7482 m). W ro ku
1975 we szła na Gas her brum
(7952 m) w Ka ra ko rum, co by ło
pol skim re kor dem wy so ko ści.
n Prze ło mo wym był dla niej rok
1978. Zdo by ła Mont Eve rest
(8848 m), a do ko na ła te go ja ko
trze cia ko bie ta na świe cie, a jed -
no cześ nie ja ko pier wsza Po lka
i Eu ro pej ka. We szła na ten szczyt
16 paź dzier ni ka, wdniu kie dy pa -
pie żem zo stał Po lak Ka rol Woj ty -
ła. W cza sie póź niej sze go spot ka -
nia z Wan dą Rut kie wicz Oj ciec
Świę ty po wie dział; „Do bry Bóg tak
chciał, że te go sa me go dnia wesz -
liś my tak wy so ko”. 
n Po zdo by ciu Mont Eve rest sta -
ła się oso bą me dial ną i roz poz na -
wal ną. Umoc ni ła swo ją po zy cję
naj lep szej hi ma la ist ki. Za czę ło się
ży cie wświet le ju pi te rów inie koń -
czą ce się wy wia dy. Ma wia ła, „że
cza sem ła twiej jest wejść na szczyt,
niż opi sać jak się te go do ko na ło”.
By ło to dla niej mę czą ce, ale dzię -
ki te mu mog ła znaj do wać spon -
so rów na ko lej ne wy pra wy.
n W tym sa mym ro ku w dniu jej
imie nin do drzwi miesz ka nia za -
pu kał na sto let ni chło piec. Wrę czył
zdu mio nej Wan dzie bu kiet kwia -
tów, ma ły za pa ko wa ny pre zent
i...uciekł. W pu de łe czku znaj do -
wa ło się sto ty się cy zło tych od ano -
ni mo we go spon so ra, su ma na owe
cza sy ogrom na. Nie zna ny dar -
czyń ca pro sił aby „wy ko rzy stać te
pie nią dze na na stęp ne gór skie
przed sięw zię cia-oby wtak do brym
sty lu jak Mo unt Eve rest”. Ta kwo -
ta wy star czy ła na sfi nan so wa nie
pra wie ca łej wy pra wy na K2. 
n Pod czas wspi na czki na El brus
(1981 r.) al pi nist ka upa dła na sto -
ku i na stą pi ło otwar te zła ma nie
le wej koś ci udo wej. No ga źle le -

czo na wpro win cjo nal nym ra dziec -
kim szpi ta lu się nie zra sta ła, na -
stę po wa ły ko lej ne za bie gi chi rur -
gicz ne i wzma ga ły się trud no ści
w cho dze niu.
n W tym cza sie po raz dru gi wy -
szła za mąż tym ra zem za au striac -
kie go chi rur ga do kto ra Hel mu ta
Schar fet te ra, któ ry jed no cześ nie
był par tne rem jej wspi na czek w la -
tach 1964-65. Za miesz ka ła z nim
pod Innsbruc kiem i tam za stał ja
stan wo jen ny. To mał żeń stwo
rów nież nie prze trwa ło pró by cza -
su.
n Po ko lej nej ope ra cji w stycz niu
1982 ro ku wy je cha ła na wspi na -
czkę do Włoch. Po po wro cie do Au -
strii na stą pi ło po now ne tym ra -
zem sa mo rzut ne zła ma nie się
no gi. Wspo mi na jąc ten mo ment
na pi sa ła póź niej: „Ni gdy nie pła -
czę, ale wte dy roz be cza łam się na
ca ły głos”.
n Rut kie wicz ni gdy się nie pod -
da wa ła. Nie da la za wy gra na i nie
zre zy gno wa ła z gór. Po mi mo te -
go, że no ga nie by ła w naj lep szym
sta nie la tem te go sa me go ro ku
zor ga ni zo wa ła ipo pro wa dzi ła wy -
pra wę na K2 (8611 m). Wte dy
właś nie ca łą pra sę świa to wą obieg -
ły zdję cia Wan dy kro czą cej o ku -
lach. Przed sięw zię cie nie po wio -
dło się, na do da tek właś nie wte dy
w gó rach po zo sta ła na za wsze jej
par tner ka w wie lu wspi na czkach
Ha li na Kru ger-Sy ro kom ska.
n Rut kie wicz za wsze ma rzy ła
o zdo by ciu K2, ale ko lej na wy pra -
wa w 1984 ro ku rów nież za koń -
czy ła się nie po wo dze niem. No ga
nie by ła w peł ni spraw na, a Wan -
da stra ci ła swój dy na mizm i ży cio -
wy op ty mizm.
n Prze ło mem oka zał się rok 1985
kie dy ja ko pier wsza Eu ro pej ka
wraz z to wa rzy szem wspi na czki
po ko na ła słyn ną po łud nio wą ścia -
nę Acon ca gua (6960m) sty lem al -
pej skim i z ka me rą w rę ce.
n15 lip ca1985 Wan da Rut kie wicz
ra zem z An ną Czer wiń ską i Kry -
sty ną Pal mow ską sta nę ła na Na -
nga Par bat (8125 m) ja ko pier -
wszy zes pół ko bie cy.
n Rok póź niej zdo by ła upra gnio -
ny szczyt K2 (8611m), dru gą co
do wy so ko ści i naj trud niej szą gó -
rę świa ta. O go dzi nę wy prze dzi ła
swo ich par tne rów wy pra wy, któ -
rzy za trzy ma li się przed szczy tem
na od po czy nek. To wa rzy sze wspi -
na czki Rut kie wicz zgi nę li scho -
dząc w dół.

Znani nieznani
czyli ciekawe fakty dotyczące wielkich Polaków
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n Wios ną 1987 ro ku wspól nie z Ku ku -
czką i Wie lic kim, świa to wej sła wy pol -
ski mi hi ma la i sta mi, prze szła cykl ba dań
wkli ni ce wZu ry chu. Wy ni ki ba dań Rut -
kie wicz by ły dla le ka rzy du żym za sko -
cze niem, gdyż oka za ło się, że jest zdro -
wa, a fun kcje jej or ga niz mu „nie
od bie ga ły w za sa dzie od śred niej spor -
to wej”.
n Wspi na ła się na dal. W 1989 we szła na
swój pią ty oś mio ty sięcz nik Gas her brum
II (8035 m) w ra mach ko bie cej wy pra -
wy. Rok póź niej za li czy ła ko lej ny szczyt
Gas her brum I (8068 m), na któ ry we -
szła w bar dzo cięż kich wa run kach wraz
z Ewa Pan kie wicz ja ko pier wszy zes pół
ko bie cy.
nNie uda ło się jej zdo być osta t nie go pa -
ki stań skie go oś mio ty sięcz ni ka Bro ad
Pe ak. Kil ka krot nie wcho dzi ła, ale
wszyst kie pró by koń czy ły się fia skiem.
W trak cie jed nej z tych wy praw zgi nął
Nie miec Kurt Lyn cke-Kru ger bar dzo bli -
ski jej czło wiek. Bar dzo to prze ży ła. Co -
raz wię cej lu dzi z któ ry mi by ła zwią za -
na od cho dzi ło na za wsze.
n W 1990 ro ku w Rzy mie Rut kie wicz
pu blicz nie ogło si ła swój po mysł „Ca ra -
van to Dre ams” (Ka ra wa na Do Ma rzeń),
czy li zdo by cie po zo sta łych 8 szczy tów
w Hi ma la jach w ra mach jed nej 12-16
mie sięcz nej wy pra wy. Za kła da ła, że „raz
zdo by tą akli ma ty za cję wy ko rzy sta do
se rii wejść non-stop na wy so kie szczy -
ty”. Opra co wa ny har mo no gram nie
uwzględ niał wie lu czyn ni ków idla znacz -
nej ilo ści hi ma la i stów od po cząt ku ska -
za ny był na nie po wo dze nie. Rut kie wicz
nie wzię ła pod uwa gę wa run ków po go -
do wych, czy wy czer pa nia or ga niz mu.
Plan nie po wiódł się już na sa mym po -
cząt ku. Nie uda ło się wejść na Kan gchen -
dzon ge, a śmierć po nio sła dwój ka wspi -
na czy sło weń skich, któ rzy spa dli zgra ni

wy czer pa ni wy so ko ścią. Kie row nik wy -
pra wy nie chcąc po wię kszać strat nie
zgo dził się na sa mo dziel ne wej ście na
szczyt Rut kie wicz, o co mia ła do nie go
ogrom ne pre ten sje
n Je sie nią te go sa me go ro ku uśmiech -
nę ło się do niej szczę ście. 

Ja ko pier wsza ko bie ta we szła na An -
na pur nę (8091m). Nie ste ty to osią gnie -
cie zo sta ło „przy ćmio ne” przez bar dzo
przy kre wy da rze nie. Na szczyt Wan da
szła sa ma, a ob ser wu ją cy ja z do łu ko -
le dzy po my li li syl wet ki i stwier dzi li, że
nie osią gnę ła wierz choł ka gó ry. Ta wia -
do mość obieg ła świat w mgnie niu oka.
Nie świa do ma ni cze go hi ma la ist ka do -
tar ła do War sza wy nie wie dząc oni czym.
Aza rzut był po waż ny. Kłam stwo, że zdo -
by ła szczyt, któ re go rze ko mo nie zdo -
by ła. Za ła ma ła się, jej wy jaś nie nia ni ko -
go nie prze ko na ły. Do pie ro po pew nym
cza sie uda ło się od zy skać film ze zdo by -
wa nia An na pur ne, na któ rym wy raź nie
wi dać jak stoi na szczy cie. Śro do wi sko
jed nog łoś nie uzna ło, że Wan da szczyt
zdo by ła, ale psy chicz ny uraz po zo stał.
By ła to jed na znaj wię kszych tra ge dii jej
ży cia. 
n Za gi nę ła 13 ma ja 1992 ro ku pod czas
wy pra wy na Kan czen dzon ga, szczy tu
któ ry trzy krot nie pró bo wa ła zdo być.
Dzień wcześ niej wraz z to wa rzy szem wy -
pra wy Car lo sem Car so lio o wpół do
czwar tej wy ru szy li z obo zu IV na wy so -
ko ści 7950 m w gó rę. Po dwu na sto go -
dzin nej wspi nacz ce Car so lio sta nął na
szczy cie. Scho dząc w dół na pot kał Rut -
kie wicz na wy so ko ści po nad 8200 me -
trów. Po mi mo, że nie mia ła sprzę tu bi -
wa ko we go zde cy do wa ła się prze cze kać
noc i wejść na szczyt na stęp ne go dnia.
Mu sia ła zdo być tę gó rę. Jej cia ła ni gdy
nie od na le zio no.
nŚmierć Wan dy Rut kie wicz by ła ogrom -

nym szo kiem dla ca łej mię -
dzy na ro do wej spo łecz no ści
wy so ko gór skiej. Do jej mat -
ki i Pol skie go Związ ku Al pi -
ni stycz ne go na pły wa ły kon -
do len cje z ca łe go świa ta.
Pi sa ły o tym wszyst kie naj -
waż niej sze ga ze ty pod kre śla -
jąc czo ło wą ro lę Wan dy
w świa to wym al pi niz mie. 
n W 1994 ro ku zo sta ła po -
śmier tnie odzna czo na przez
King Al bert Me mo rial Fo un -
da tion, Me da lem im. Kró la
Al ber ta I przy zna wa nym za
wy jąt ko we za słu gi gór skie.
Za swo je osią gnię cia by ła
wie lo krot nie na gra dza na
m.in.: Me da lem Za Wy bit ne
Osią gnię cia Spor to we, Krzy -
żem Ka wa ler skim Or de ru
Odro dze nia Pol ski. W 1991
ro ku am ba sa dor Pa ki sta nu
ude ko ro wał ja Or de rem Si -
ta ra-e Im tiaz pod kre śla jąc jej

wkład w po pu la ry za cje gór Pa ki sta nu
oraz w roz wój ko bie ce go spor tu wspi -
na czko we go w tym kra ju.
n Jej pre lek cje i po ga dan ki ilu stro wa ne
prze zro cza mi przy cią ga ły pu blicz ność
na ca łym świe cie. Pi sa ła fa cho we ar ty -
ku ły do wszyst kich świa to wych ga zet.
Za po mo cą swo jej ka me ry na krę ci ła
mnó stwo fil mów ze wspi na czek, któ re
świad czą o jej wiel ko ści.

Wan da Rut kie wicz by ła pięk ną, wraż -
li wą, in te li gen tną iod waż ną ko bie tą. Le -
gen dą świa to we go hi ma la iz mu. Ja ko
pier wsza sta nę ła na szczy cie K2, naj -
trud niej szej do zdo by cia gó rze na świe -
cie. Przez po nad 30 lat prze by ła dro gę,
któ rej nie prze szło by wie lu męż czyzn.
Zdo by wa ła szczy ty gru po wo, sa mot nie
i cza sa mi bez tle nu. Jej pa sją by ła wspi -
na czka, a wszyst kie jej dzia ła nia spro -
wa dza ły się do te go, że by jak naj szyb -
ciej wró cić w gó ry. Po wie lu la tach
ta kie go ży cia by ła zmę czo na, wy pa lo na,
bar dzo sa mot na i nie mia ła nic po za gó -
ra mi.

W zdo mi no wa nym przez męż czyzn
świe cie al pi niz mu ko bie ta nie mia ła ła -
twe go ży cia. We dług nie któ rych pa nów
Wan da do sko na le na da wa ła by się „do
ogrze wa nia śpi wo ra, a nie do wspi na -
nia na jed nej li nie”. Ale ona by ła am bit -
na i zde ter mi no wa na. Zdo by wa ła ko lej -
ne szczy ty sta jąc się jed no cześ nie
za gro że niem dla męż czyzn. Za miast za -
chwy tu spo ty ka ła się z za zdro ścią i za -
wi ścią. 

Zna ny an giel ski dzien ni karz Ri chard
Cow per na pi sał: „Po lka o ude rza ją cej
uro dzie i ener gii, naj wię ksza al pi nist ka
wy so ko ścio wa swo jej epo ki”.

Naj lep szym pod su mo wa niem ży cia
i osią gnięć Wan dy Rut kie wicz niech bę -
dą sło wa Jó ze fa Ny ki, po pu la ry za to ra
al pi niz mu i tu ry sty ki gór skiej, człon ka
wie lu pre sti żo wych or ga ni za cji: „ Hi sto -
rycz ne miej sce Wan dy okre ślą przy szłe
la ta, już dziś moż na jed nak po wie dzieć,
że w żeń skim wy da niu hi ma la iz mu zaj -
mu je ona po zy cję nu mer 1, któ rej ni gdy
nie stra ci. Nie ma już do zdo by cia szczy -
tów ran gi Gas her bru ma III, na któ re
mog ły by wejść ry wal ki, nie ma dru giej
naj trud niej szej gó ry świa ta K2, na któ -
rej mog ły by sta nąć ja ko pier wsze. 

W bie gu po 8-ty siecz ni ki do ro bi ła się
ich oś miu wte dy, kie dy po zo sta łe panie
nie mog ły prze kro czyć licz by 3” (...) „Żad -
nej zko biet nie uda ło się uczy nić tak du -
żo dla prze ła ma nia mo no po lu męż czyzn
we wspi na niu się na naj wyż sze szczy -
ty”.

„Ży je ona wna szej pa mię ci ja ko praw -
dzi wie nie zwy kła oso bo wość inaj wy bit -
niej sza al pi nist ka, któ rej osią gnię cia
– gór skie, a tak że te w sfe rze kul tu ry
– nie pręd ko do cze ka ją się po wtó rze nia”. 

HHaann  nnaa  KKoorrcczz
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Spot ka łam już wie lu lu dzi nie -
szczę śli wych w mi ło ści. Część
z nich przy zna je się do te go,

że ko cha ją za bar dzo nie wie le otrzy -
mu jąc w za mian. Cze ka ją bier nie na
szczę śli wą od mia nę lo su bo po pro stu
nie po tra fią ze rwać z uza leż nie niem
od cho rej mi ło ści. Zoś ka też tak ko -
cha ła. Wie le ra zy opo wia da ła mi
o zdra dach mę ża, ale wi ny szu ka ła
w so bie. Kie dy „prze cze ki wa ła” ko lej -
ne ko chan ki mę ża, Grze gorz wra cał
i wy na gra dzał jej lo jal ność wy ja zdem
do Pa ry ża al bo na su per wa ka cje do
ciep łych kra jów. Zo śce mu sia ło to wy -
star czać. Prze cież ko cha ła za ich dwo -
je, choć to tok sycz ne „coś” nie mia ło
nic wspól ne go z praw dzi wa mi ło ścią.
Po wie lu pe ry pe tiach, za wi ro wa niach,
po wro tach i ucie czkach Zoś ka nie o -
cze ki wa nie za zna ła jed nak szczę ścia.
Czy spra wił to los, przy pa dek, czy mo -
że sam Pan Bóg nie mógł już pa trzeć
na jej krzyw dę? Nie spo dzie wa nie na
jej dro dze ży cia po ja wił się Ben. 

Ko le żan ka po trze bo wa ła przy słu gi
od Zoś ki. Po pro si ła o krót kie za stęp -
stwo w pra cy na czas, kie dy zroś nie
się jej kość w no dze po na rciar skich
sza leń stwach. Za wsze bie gną ca
z po mo cą in nym, Zoś ka zgo dzi -
ła się choć nie pra co wa ła ja ko
po moc do mo wa od kil ku lat.
Zaj mo wa ła się pro wa dze niem
księ go wo ści w fir mie mę ża,
gdyż był cią gle za ję ty stro ną
tech nicz ną roz ra sta ją ce go się
z dnia na dzień biz ne su. Te go dnia,
kie dy mia ła roz po cząć pra cę, za -
spa ła. Ner wo wo bie ga jąc od ła zien -
ki do kuch ni nie świa do mie roz pę ta -
ła kłót nię. Grze gorz nie lu bił, gdy coś
nie by ło tak jak on to po u kła dał. Ci -
sza i po ran ny spo kój przy wy pi ja niu
kub ka ka wy by ły ry tu a łem w ich do -
mu. Pan i wład ca po sia dło ści po trze -
bo wał god ne go na stro je nia się przed
roz po czę ciem dnia. Ża łos ne to wszyst -
ko, ale tak właś nie wy glą da ły po ran -
ki z ci chut ko krzą ta ją cą się Zoś ką sma -
żą cą rów nie ry tu al ną ja jecz ni cę. Czy
śnia da nia mog ło by nie być? By ło oczy -
wi ście, po czym pan król jak zwy kle
osten ta cyj nie trzas nął drzwia mi wy -
po wia da jąc, a wła ści wie wy krzy ku jąc
po le ce nia co, o któ rej, gdzie i z kim
ma po za ła twiać te go dnia. Roz trzę sio -
na, z ocza mi peł ny mi łez, wsia dła do
swo je go pięk ne go no we go mer ce de -
sa i ru szy ła. Jak się póź niej oka za ło,
nie tyl ko do pra cy, ale na spot ka nie
z prze zna cze niem. Ze swo im no wym
ży ciem. Ben – wła ści ciel zna nej, du -
żej fir my, otwo rzył jej drzwi, gdy wbi -
ja ła kod alar mu po da ny przez ko le -

żan kę. Był w do mu, gdyż zła pa ła go
wstręt na gry pa. Zoś ka przed sta wi ła
się, za mie ni li kil ka zdań, po tem za -
czę ła ukła dać pa pie ry któ re by ły wszę -
dzie. Ben w tym cza sie, mi mo cho ro -
by, kli kał coś w lap to pie wy god nie
sie dząc w fo te lu. Po go dzi nie za py tał
czy mia ła by ocho tę na ka wę. Oczy wi -
ście, że mia ła. W do mu bra ko wa ło mi -
łej atmo s fe ry i cza su by de lek to wać
się jej aro ma tem i sma kiem. Roz ma -
wia li i śmia li się cza sem na wet do łez.
W koń cu Ben za py tał czy jest mę żat -
ką, czy ma ro dzi nę i dzie ci. Zoś ka, sa -
ma tym za sko czo na, za czę ła opo wia -
dać o so bie, mę żu, o utra co nej cią ży.
O lę ku przed ko lej ną i o sa mot no ści,
któ rą od czu wa już od lat. On opo wie -
dział jej o roz sta niu któ re na dal bo li,
o pra cy, ko le gach, ro dzi cach i sio -
strach. Czas mi nął szyb ko. Roz mo wa
by ła przy jem na a krzą ta ni na po do -
mu Be na dziw nie spra wia ła Zo śce

przy jem ność. On był du szą
tych po koi, sy pial ni i kuch ni.
Po do bał jej się styl w ja kim
urzą dził swo ją ży cio wą przy stań.
Ogrom ny ogród pach niał sko szo ną
tra wą i tym czymś, cze go nie umia ła
wte dy na zwać. Po po wro cie do do mu
my śla ła cią gle o Be nie. O je go ciep -
łym, głę bo kim gło sie i dło niach, za -
dba nych i zgrab nych. 

Prze czu wa ła, że to nie by ło ich osta -
t nie spot ka nie. Wie dzia ła też, że nie
chce aby tak by ło. Nie by ła go to wa na
no wy zwią zek, ale prze cież właś nie
spot ka ła męż czyz nę, obok któ re go nie
umia ła przejść obo jęt nie. W pew nym
sen sie za cho wy wa ła się jak pod lo tek,
lecz in tu i cja doj rza łej ko bie ty pod po -
wia da ła, że to co się za czy na dziać, to
coś waż ne go. Na za jutrz za dzwo nił te -
le fon. Wraz z po dzię ko wa niem za pra -
cę usły sza ła py ta nie: czy mo że my się
spot kać? Na ran dkę bieg ła uskrzy dlo -

na, choć strach dła wił gar dło, gdyż
mu sia ła oszu kać mę ża. Prze cież ni -
gdy przed tem nie zro bi ła cze goś po -
dob ne go. Ben był spo koj ny, uśmiech -
nię ty, ona zaś zde ner wo wa na ale
roz pro mie nio na. Wy da wa ło się jej, że
to sen. A że każ dy, na wet naj pięk niej -
szy sen się koń czy, ich spot ka nie też
do bieg ło koń ca. 

Po czu cie te go cze goś co ich zbli ża -
ło do sie bie, by ło ogrom ne i jak za cza -
ro wa ne. Po ca łu nek, któ rym ob da rzył
ją na do wi dze nia, po zo stał na ustach
do dziś – wspo mi na. Nie umia ła, mo -
że nie chcia ła ukryć tej sy tu a cji przed
Grześ kiem. Zwa rio wał. Roz bi jał rze -
czy w do mu, rwał zdję cia, szar pał ją
i wciąż krzy czał. Nie przyj mo wał do
wia do mo ści ni cze go. Każ de zda nie
Zoś ki od pie rał epi te ta mi, któ rych nie
war to po wta rzać. Prze bu dze nie oka -
za ło się dla nie go bo les ne bo uświa -
do mił so bie, że ko chał. Ale czy zdał
so bie spra wę, że sam za wi nił? Kosz -
mar ja ki prze ży ła te go dnia i przez
ko lej ne mie sią ce, był jed nym wiel -
kim świa dec twem sła bo ści Grześ ka.
Je dy ne na co by ło go stać to ata -
ko wa nie i za stra sza nie. Przy
wspar ciu Be na, Zoś ka już się nie

ba ła nie daw ne go pa na i wład -
cy. Pod pi sy wa ła wszyst kie

do ku men ty któ re pod su -
wał jej pod nos, aby tyl -
ko jak naj prę dzej zo -
sta wił ją i Be na
w spo ko ju. Nie wal -
czy ła o nic, kie dy
spól ny ma ją tek oka -
zał się tyl ko je go do -

rob kiem a mer ce des
– pre zent uro dzi no wy, znik nął

z dnia na dzień jak by za padł się pod
zie mię. 

Ten praw dzi wy fa cet – jak sam o so -
bie są dził – a mo że ra czej ty ran do mo -
wy, po ko na ny przez praw dzi we uczu -
cie, miesz ka te raz sam w pięk nym
do mu peł nym wspom nień. Czy ktoś,
kto tak po ko chał wła dzę i pie nią dze
mo że być czło wie kiem god nym praw -
dzi wej i szcze rej mi ło ści? Mam na dzie -
ję, że pew ne go dnia spoj rzy na świat
in ny mi ocza mi, że zro zu mie, iż kon to
peł ne cy fe rek i wła dza tak na praw dę
szczę ścia nie da ją. Te go mu ży czę.

Nie daw no oka za ło się, że na sza bo -
ha ter ka spo dzie wa się swo je go pier -
wsze go dziec ka i jest – jak mó wi – naj -
szczę śli wszą ko bie tą na świe cie. Na
pal cu za u wa ży łam pięk ny pier ścio -
nek, a Zoś ka z uśmie chem wrę czy ła
mi za pro sze nie na ślub. 

ee..kk..

Historie życiem pisane
Zosia
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AAggaa  ttaa  CChhrrii  ssttiiee  „„AAuu  ttoo  bbiioo  ggrraa  ffiiaa””

„Co tu po wie dzieć, kie dy się ma sie -
dem dzie siąt pięć lat? Dzię ki Ci Bo że,
za mo je do bre ży cie, za ty le mi ło ści,
któ ra się sta ła mo im udzia łem.”
(Aga ta Chri stie, Wal lin gford, 11 paź dzier ni ka 1965)

Te sło wa za my ka ją ce Au to bio -
gra fię, na pi sa ne przez au tor -
kę, sta no wią nie ja ko pod su -

mo wa nie ca ło ści jej ży cia i książ ki.
Pi sa na przez pięt na ście osta t nich lat
ży cia słyn nej kró lo wej kry mi na łu, jest
pod su mo wa niem jej ży cia i do rob ku
ar ty stycz ne go. Sta no wi cen ną po zy -
cję, gdyż pa trzy my na ży cie au tor ki
jej włas ny mi oczy ma i po zna je my jej
punkt wi dze nia.

Na książ kę skła da się je de na ście roz -
dzia łów, wstęp od wy daw cy, przed sło -
wie od au tor ki a na koń cu epi log oraz
spis po wie ści kry mi nal nych. Sta no wi
on dość cie ka we ze sta wie nie, gdyż
obok ty tu łu pol skie go, znaj du je się ty -
tuł an giel ski z da tą uka za nia się oraz
na zwi sko głów ne go bo ha te ra. Czy tel -
ni cy ksią żek Chri stie wie dzą, że w jej
po wie ściach by ło kil ku cha rak te ry -
stycz nych bo ha te rów: in spek tor Bat -
tle, Tup pen ce i Tom my Be res ford, Ja -
ne Mar ple i Her cu les Po i rot.

Pier wsze dwa roz dzia ły do ty czą
dzie ciń stwa. Na po cząt ku pier wsze go
au tor ka na wią zu je po krót ce do ży cia
swo ich ro dzi ców, do mo men tu ich po -
zna nia, ślu bu, na ro dzin dzie ci. Na -
stęp nie opi su je swo je nie zwy kle bez -
tro skie i bar wne dzie ciń stwo oraz
ży cie w uko cha nym do mu w As hfield. 

Trze ci i czwar ty roz dział do ty czy do -
ra sta nia, lat na u ki, na stęp nie do jrze -
wa nia i pier wszych za u ro czeń. Czte -
ry pier wsze roz dzia ły opi sa ne są
w sty lu hu mo ry stycz nym. Czy ta się je
z wiel ką przy jem no ścią. Prze peł nio -
ne są wie lo ma cie ka wost ka mi, prze -
my śle nia mi, jak by au tor ka z czu ło ścią
po wra ca ła do bez tro skich lat dzie ciń -
stwa i mło do ści. Ko lej ne sie dem roz -
dzia łów jest utrzy ma ne w tro chę in -
nym sty lu. Aga tha Chri stie opi su je tu
bo wiem la ta obu wo jen świa to wych
oraz wpływ ja ki mia ły one na nią i na
jej bli skich. Wspo mi na la ta pra cy
w szpi ta lu w cza sie I woj ny świa to wej
i utra tę zię cia w II woj nie. Przy bli ża
też swo je pier wsze mał żeń stwo, na ro -
dzi ny cór ki, ucze nie się ma cie rzyń -
stwa, licz ne prob le my fi nan so we i ro -
dzin ne, a na koń cu roz pad jej związ ku.
W 1922 r. pi sar ka wraz z pier wszym
mę żem wy je cha ła w pod róż do o ko ła
świa ta. W grud niu 1926 r. Aga tha
Chri stie wsku tek złej sy tu a cji ro dzin -

nej, śmier ci mat ki i kłót ni z mę żem,
znik nę ła na dzie sięć dni – ukry wa ła
się w ho te lu, za mel do wa na pod fał szy -
wym na zwi skiem, czym zwró ci ła na
sie bie uwa gę pra sy i wy wo ła ła skan -
dal. Dwa la ta póź niej pań stwo Chri -
stie wzię li roz wód, a Aga tha wy je cha -
ła na Wy spy Ka na ryj skie. Nie dłu go
po tem pi sar ka uda ła się w sa mot ną
pod róż na Bli ski Wschód słyn nym
Orient Ex pres sem. Owo cem tych wo -
ja ży by ła po wieść „Mor der stwo
w Orient Ex pres sie”. Na Bli skim
Wscho dzie Aga tha Chri stie po zna ła
młod sze go o 14 lat ar che o lo ga, któ -
re go wkrót ce po ślu bi ła.

Znacz ną, mo że na wet za du żą część
au to bio gra fii zaj mu je opis lat dzie cin -
nych i mło dzień czych, nato miast ani
sło wem Chri stie nie wspo mi na o swo -
im kil ku na stod nio wym za gi nię ciu,
któ re do dziś jest przed mio tem spe -
ku la cji. Moż na się jed nak do my ślić,
że do je dy ne go sen sa cyj ne go epi zo du
w ży ciu pi sar ki do szło w efek cie za ła -
ma nia ner wo we go po odej ściu pier -
wsze go mę ża. Ła two też po łą czyć jej
za mi ło wa nie do krwa wych hi sto rii
z do świad cze nia mi, ja kie ze bra ła bę -
dąc wo lon ta riusz ką pod czas dwu wo -
jen. Sa ma przy zna je, że po zna jąc le -
ki, na u czy ła się tak że spo ro
o tru ciz nach, nie mó wi jed nak wprost
o oswo je niu się ze śmier cią, a prze -
cież pra ca w szpi ta lu mu sia ła ją za -
har to wać. Chri stie nie cheł pi się swo -
i mi za słu ga mi w tej mie rze, chęt niej
opo wia da o tym, jak na u czy ła się zno -
sić tru dy wo ja ży. By ła więc z pew no -
ścią ko bie tą dziel ną i twar dą. Jak rów -
nież nie śmia łą i skrom ną. Nie zno szą cą
pu blicz nych wy stą pień, nie chwa lą cą
się po wo dze niem u czy tel ni ków. Da -
lej: przy zna ją cą uczci wie, że ni gdy nie
mia ła gło wy do in te re sów, co wią za -
ło się z kło po ta mi po dat ko wy mi.
I wresz cie: oso bą wier ną swo im prze -
ko na niom i swo im męż czyz nom.

W książ ce znaj du ją się nie zli czo ne
opi sy hi sto rii ro dzin nych, lo sów cio -
tek, babć i ro dzeń stwa. Mo men ta mi
wy da ją się nu żą ce. Nie zwy kle cen ne
są za to opi sy oby cza jo wo ści, za cho -
wań i re ak cji na zmia ny ja kie wpro -
wa dza no. In te re su ją cy wy da je się mo -
tyw od dziel nych plaż dla ko biet
i męż czyzn. Au tor ka pa mię ta mo ment,
kie dy znie sio no ten po dział i opi su je
za że no wa nie męż czyzn, któ rzy mu sie -
li ko rzy stać ze wspól nych, koe du ka -
cyj nych plaż. Mi mo, że wcześ niej i tak
pod glą da li ko bie ty, te raz czu li się skrę -
po wa ni. Aga tha nie wsty dzi się i wska -
zu je na licz ne swo je sła bo ści, przy kła -
do wo prob le my z gra ma ty ką
i or to gra fią oraz jej zda niem naj gor -

szą swo ją książ kę Za gad ka Błę kit ne -
go Eks pre su. Mi mo, iż au tor ka po ru -
sza kwe stie po wsta wa nia swo ich ksią -
żek, to wy da je się, że wą tek
pod róż ni czy, któ ry sta no wi wię kszość
jej do ro słe go ży cia, jest waż niej szy.
Dla Czy tel ni ka, za pew ne istot ne są
mo ty wy po wsta nia ksią żek, wy bór te -
ma ty ki i opi nie na ich te mat sa mej au -
tor ki. Chri stie naj wy raź niej nie przy -
wią zu je do te go wię kszej uwa gi. 

Dla cze go się gnę łam po „Au to bio -
gra fię” Aga ty Chri stie? Na tu ral nie po
to, że by się prze ko nać, ja kim czło wie -
kiem by ła naj bar dziej po czyt na pi sar -
ka świa ta i ja kież to do świad cze nia
oraz ce chy jej cha rak te ru za de cy do -
wa ły o tym, że od nio sła ta ki suk ces.

Aga ta Chri stie to au tor ka nie zwy -
kła. Pi sa ła nie u stan nie przez po nad
pół wie ku. Jej po wie ści kry mi nal ne,
prze tłu ma czo ne na po nad czter dzie -
ści ję zy ków, po zo sta ją naj le piej sprze -
da ją cy mi się ty tu ła mi wszech cza sów.
Au to bio gra fia uka zu je fa scy nu ją ce ży -
cie Aga ty Chri stie: dzie ciń stwo, mło -
dość, dwa mał żeń stwa, dwie woj ny
świa to we, re wo lu cję oby cza jo wą, pod -
róż do o ko ła świa ta, od kry cia ar che o -
lo gicz ne na Bli skim Wscho dzie… Prze -
de wszyst kim jed nak to skru pu lat ny
i za ska ku ją co świe ży opis do jrze wa -
nia do mi ło ści, do pi sar stwa, do ży -
cia. Mo że my przy jrzeć się ge niu szo -
wi au tor ki z bli ska – po ry wa
in te li gen cją, za ska ku je wy o braź nią,
nie zwy kłym po czu ciem hu mo ru,
a nade wszyst ko dy stan sem do sie bie,
tak tem i prze ni kli wo ścią spoj rze nia.
Dzię ki „Au to bio gra fii” ra czej nie moż -
na po znać Aga ty Chri stie do koń ca.
Ale na pew no da się ją szcze rze po lu -
bić.

IIzzaa  bbee  llaa  KKrrzzyy  ssiiaakk

Warto przeczytać
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Słowo o byle czym

Dziś dla od mia ny na pi -
szę o by le czym, po nie -
waż jesz cze nie wiem

o czym. Nie jest mi ła two uzy -
skać au dien cję u by le ja ko ści
w ce lu po zy ska nia te ma tu mi -
mo, że efek ty jej dzia łań spo ty -
ka się cią gle. By wa, że je śli nie
skon sul tu ję się z nią w istot nych
kwe stiach... szko da mó wić. 

Do dam, że dla uprosz cze nia
bę dę ją cza sem na zy wać „B”

Przy zna ję, że by le ja kość da -
rzę pew ną ostroż ną sym pa tią.
Mam na dzie ję, że to nie syn drom
sztok hol mski spo wo do wa ny
przy pły wa mi li to ści tej okrut nej
da my, któ ra ła ska wie po lu zo wu -
je mi cza sa mi, a na wet poz wa la
nie re zy gno wać zu peł nie ze
szczy pior ku na rzecz ce bu li i do -
ko ny wać wy bo rów zgod nie
z mo im wi dzi mi się. Ta kar ko -
łom na me ta fo ra od no si się do
ca łe go spek trum as pek tów,
z któ rych dziś na ta pe tę przy -
kle jam te mat: „Ro la by le ja ko ści
w na szym ży ciu”. Z ubo le wa -
niem stwier dzam, że ta obec ność
ma sens, co nie ba wem udo wod -
ni my. Mam też dla niej odro bi -
nę rów nie ostroż nej wdzięcz no -
ści za to... że jest. Wy o braź my
so bie, że by le ja kość nie ist nie -
je. Był by to ist ny ko niec świa ta!
Gdy by wszyst ko by ło „pod li nij -
kę i ca cy”, za bra kło by nam wte -
dy mo ty wa cji do ulep sza nia ży -
cia i pro gre su w ogó le. 

Praw do po dob nie, pier wsze
dzia ła nia by le ja ko ści po le ga ły
na tym, że za miast dzi siej sze go
„dzień do bry” lub „cześć”, na si
pra przod ko wie moc niej ści ska -
li w rę kach ma czu gi i na wszel -
ki wy pa dek okła da li się ni mi po
łbach (wte dy jesz cze opa ko wa -
nie mó zgu nie za słu gi wa ło na
za szczyt ne mia no gło wy) a tak -
że gdzie po pa dło aby uzgod nić,
kto ko mu wszedł w pa ra dę. Ten
ro dzaj ar gu men ta cji słu żył też
do uzgad nia nia, kto bę dzie stał
na cze le wspól no ty. Oczy wi ście,
35-let ni sta rzec nie miał szans
z mło dym osił kiem i mu siał ustą -
pić, je śli uda ło mu się ujść z ży -
ciem. Tu taj by le ja kość po le ga ła
na wyż szo ści si ły fi zycz nej nad
ży cio wym do świad cze niem i mą -
dro ścią, ja ka kol wiek ona wte dy
by ła. Moż na tu po le mi zo wać: ko -
niecz ność prze trwa nia, po lo wa -
nia itd. Na szczę ście pier wot ni
zdą ży li na u czyć się mó wić i za -
czę li po wo ły wać ra dy star szych,

któ re stu dzi ły za pał mło dych
pre ten den tów do trzy ma nia wła -
dzy. Po dob no właś nie wte dy wy -
na le zio no ko ło, na któ rym ro -
dzaj ludz ki do je chał do cza sów
obec nych. Właś nie. A jak to wy -
glą da dzi siaj? 

Po kon sul ta cjach z „B” oka zu -
je się, że... po dob nie. Co praw -
da gar dło we po mru ki za stę pu -
je po wo li grzecz ne „dzień
do bry”, ale ata wi stycz ne szcze -
rze nie zę bów – na zy wa ne czę sto
uśmie chem, któ ry słu ży czę sto
do ukry wa nia praw dzi wych in -
ten cji oso by do tknię tej tym bli -
żej nie o kre ślo nym gry ma sem
– po zo sta ło. (U) śmiech, ja ko
prze jaw we so ło ści nie jest – zda -
niem „B” – adek wat ny do sy tu -
a cji, kie dy to wi dzi my ko goś po
raz pier wszy i nic śmiesz ne go
w tym nie ma. 

W kwe stii uśmie chu by le ja kość
twier dzi też, iż wię kszo ści przy -
pad ków szcze rze nia zę bów to wa -
rzy szy zim ny, ba daw czy wzrok,
a ku rze łap ki wy wo ła ne na pię -
ciem mięś ni twa rzy po wo du ją tyl -
ko złu dze nie jej roz jaś nie nia. Sta -
lo wy, tak su ją cy i nie uf ny wzrok
po zo sta je. Hm... Z dru giej stro -
ny, ma ło ko go stać dzi siaj na to,
aby poz wo lić dru gie mu czło wie -
ko wi na spoj rze nie so bie głę bo -
ko w oczy. Pro ściej jest sku pić
je go uwa gę na włas nym uzę bie -
niu by uni k nąć za glą da nia do
włas nej du szy, któ rej zwier cia -
dłem są oczy właś nie. 

Z ko lei ści ska nie ma czu gi i jej
uży cie, za stą pio ne zo sta ło ca łym
ar se na łem ge stów oraz słów,
któ re na da wa ne i od bie ra ne są
pod świa do mie. Jed nak ktoś kto
zna mo wę cia ła i ma psy cho lo -
gicz ne za cię cie, umie od czy tać

ten prze kaz świa do mie po mi mo
usil nych sta rań ma sko wa nia się
oso by, któ ra stoi przed na mi nie
ty le z ser cem na dło ni, co z du -
szą na ra mie niu. Moż na tyl ko
spy tać (sa me go sie bie, bo prze -
cież nie spot ka ną oso bę, abyś -
my z pun ktu nie mie li prze chla -
pa ne), cze go tak panicz nie się
boi i co ma do ukry cia.

W obu przy pad kach (kie dyś
i te raz) prze kaz jest ta ki sam
i brzmi mniej wię cej tak: „Zbyt
bli sko bez ki ja nie pod chodź”.
To by by ło na ty le w kwe stii
obec no ści ma czu gi w na szym ży -
ciu. Cóż, z by le ja ko ścią zgo dzić
się moż na al bo nie, ale do włas -
ne go zda nia pra wo ma i ba sta. 

A co do te go ma szczy pio rek?
Prze wa ga nad ce bu lą – je go zda -
niem – po le ga na moż li wo ści ob -
co wa nia ze słoń cem na wąt pli -
wie żyz nych po lach (ja kie tam
szklar nie!) na szej spo nie wie ra -
nej mat ki Zie mi, kie dy to wy sy -
sa z ce bu li osta t nie so ki cie sząc
się włas ną zie lo no ścią. 

Py ta nie, co by ło pier wsze: ce -
bu la czy szczy pio rek, sen su tu
nie ma. Lecz je śli za py ta my o to
bez poś red nio za in te re so wa ną
stro nę, czy li szczy pio rek, pew -
ni kiem usły szy my, że to właś -
nie on był i jest (!) pier wszy. Tak
to jest, że choć po czci wa ce bu la
po świę ci się na rzecz szczy pior -
ku, ma ło kto po tem to do ce ni
i bę dzie de lek to wać się sma kiem
zie lo nych odro stów za po mi na -
jąc w da nej chwi li o tym, iż
w kuch ni po zy cja ce bu li jest nie
do pod wa że nia. Nie uciek nie my
tu taj od sko ja rze nia z mło do ścią
i sta ro ścią. Jed nak jesz cze bli -
żej wspom nia nej me ta fo ry bę -
dzie my, kie dy ro zu mie nie dzia -
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łań by le ja ko ści z per spek ty wy głę bi
gle by prze ciw sta wi my ro zu mie niu
tych że z per spek ty wy otwar tej prze -
strze ni, jak kol wiek bę dzie ona ro zu -
mia na. 

Tu taj trze ba uwa żać aby nie wy snuć
po chop nych wnio sków, gdyż szczy pio -
rek w swo jej zie lo no ści za pom niał, iż
ce bu la już wcześ niej za zna ła opro mie -
nie nia słoń cem np. po jmo wa nia czy
też zro zu mie nia (o słyn nym „Eu re ka!”
Ar chi me de sa nie wspom nę bo na uży -
tek ce bu li wy star czy zwy kłe aha!). 

Kie dy bu rza (spię trzo nych trud no -
ści) spłu ki wa ła wierz chnią war stwę
zie mi (pro zy ży cia) uka zu jąc prze cu -
dow nie zło tą bar wę (ukry te za le ty) ce -
bu li, nie by ła ona dum na ze swo jej zło -
ci sto ści, lecz pil nie czer pa ła
z moż li wo ści ob co wa nia z ma je sta tem
na tu ry (isto ty rze czy). No i pro szę:
zlek ce wa żo na per spek ty wa głę bi gle -
by da je szczy pior ko wi od czuć, że jest
bez za sad nie dum ny ze swo jej zie lo no -
ści. Po wo dem jest to, iż jest zie lo ny
jak szczy pio rek właś nie. 

Z po wyż szych wy wo dów „B” wy ni -
ka nie zbi cie (a mo że i nie), że by le ja -
kość speł nia waż ną ro lę w na szym ży -
ciu, co ni niej szym od faj ko wu je my.
Za chę ca to nas jed nak do za sta no wie -
nia się nad per fid nym prze i sto cze niem
ro li pra daw nej ma czu gi w pod świa do -

me a na wet o zgro zo! świa do me za -
cho wa nia czło wie ka współ czes ne go. 

A szczy pio rek? „B” oznaj mi ła mi, że
ce bu li za stą pić szczy pior kiem się nie
da, a praw dzi wy szczy pio rek, ta ki na
ja ki ona cze ka... jesz cze nie wy rósł.
Po wo dem są jed nost ki cza su. Co tam
jed na czy dru ga wios na, wie ki, ty siąc -
le cia i ery. Me ta fo rycz na ce bu la cze -
ka, aż (cy tu ję za „B”) „wzej dzie słoń -
ce praw dzi wej przy jaź ni
i po ro zu mie nia po mię dzy ludź mi”. Ma -
ło te go. Ta zło śli wa da ma ra czy ła by -
ła wspom nieć, że zna kiem cza su bę -
dzie sy tu a cja, kie dy to lu dzie, za miast
nie szcze rze szcze rzyć zę by, za czną so -
bie pa trzeć pro sto w oczy, kie dy nie -
zdro wa cie ka wość ustą pi miej sca życz -
li we mu za in te re so wa niu, kie dy ktoś
wspom ni na sło wa „Miej ser ce i pa -
trzaj w ser ce” i tym po dob ne bred nie.
Czy ty aby nie prze sa dzasz? – spy ta -
łem nie śmia ło.

- Je śli chcesz, mo żesz spró bo wać.
Za czą łem więc dla jaj (skon su mo -

wa nia peł nej zie lo ne go aro ma tu ja -
jecz ni cy ze szczy pior kiem bo ce bu la
jest prze zna czo na do dań bar dziej wy -
szu ka nych), pa trzeć lu dziom pro sto
w oczy, nie oka zu jąc przy tym żad -
nych oznak nie u za sad nio nej we so ło -
ści – chy ba, że by ło z cze go się po -
śmiać. Nie by ło to zwy kłe wga pia nie

się w czy jeś brwi, lecz uważ ne za glą -
da nie do du szy dru gie go czło wie ka
po przez zwę żo ne źre ni ce je go oczu, co
jest czy tel ną ozna ką czuj no ści i nie -
uf no ści oraz ma za za da nie owo za glą -
da nie utrud nić. 

Efekt był pio ru nu ją cy. Lu dzie by li
skon ster no wa ni, wpa da li w pani kę jak
gdy bym chciał im ze drzeć z ple ców
osta t nią zgrzeb ną ko szu li nę a na wet
wy rzą dzić jesz cze wię kszą krzyw dę.
W pani ce się ga li po ca ły ar se nał ewo -
lu cyj nie wy pra co wa nych ma czug i pał
pod świa do mych za cho wań ba, sta wa -
li się na wet wro dzy. Trak to wa li mnie
tak by le jak, że sa ma „B” wpa dła do
mnie wczo raj i mó wi: nie prze jmuj się.
Ja wiem swo je. Pa trze nie w oczy nie
jest ni czym złym a lu dzie szcze rzą zę -
by ze stra chu od za ra nia dzie jów. Ty
też po wi nie neś do te go wró cić. – A je -
śli ktoś na za wo ła nie szcze rzyć zę bów
nie umie? No tak – mo ja roz mów czy -
ni na to. Mu si z tym żyć. Ale uwierz
mi: są lu dzie, któ rzy cze ka ją na to, aż
ktoś spoj rzy im głę bo ko w oczy...

Oczy wi ście, ja sam, nie mam nic
prze ciw ko szcze re mu uśmie cha niu się.
Jed nak z by le ja ko ścią moż na się nie
zgo dzić, ale dys ku to wać z tą prze wrot -
ną i ob ce so wą „B” jest ra czej trud no.

MMii  cchhaałł  NNoo  wwaacc  kkii  
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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

Dodaj 
bezpłatnie 

swoje 

ogłoszenie
drobne

wysyłając maila

pod adres

redakcjachildrenofeurope
@yahoo.com
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Za ok nem co raz cie plej, tra wa się zie le ni, pta ki roz -
po czę ły kon cer to wa nie. Nad cho dzi wios na! Wszyst -
ko bu dzi się do ży cia. 

Co zro bić by wios na do na szej kuch ni przy szła szyb ciej?
Jest na to kil ka spo so bów. Aby nasz dom za pach niał wios -
ną wy star czy odro bi na po my słu.

Nic tak nie po pra wi sma ku po traw jak aro mat świe żych
ziół i no wa li jek. Z ko lei ich buj ne li ście i so czy sty zie lo ny
ko lor wspa nia le ude ko ru ją ku chen ny pa ra pet. War to więc
już te raz po my śleć o za o pa trze niu się w od po wied nie na -
sio na. Rze żu cha, kieł ki psze ni cy czy rzod kiew ki nie tyl -
ko wzbo ga cą co dzien ne me nu, ale też wpro wa dzą praw -
dzi wy wio sen ny kli mat do na szej kuch ni.

No wa lij ki są ce nio ne za smak, ale tak że za ich do sko -
na ły wpływ na ludz ki or ga nizm. Za wie ra ją w so bie wi ta -

mi ny i związ ki mi ne ral ne, któ re po ma ga ją w re ge ne ra cji
na sze go or ga niz mu po okre sie zi my. 

Wios na to cał ko wi ta od no wa. To nie tyl ko zrzu ca nie wa -
gi i ciep łych ciu chów ale prze de wszyst kim na bie ra nie no -
wej ener gii po dłu giej zi mie. Dla te go go rą cą cze ko la dę
wy pi ja ną pod ko cem za mie nia my na od żyw cze wi ta mi no -
we kok taj le. Po móż ro dzi nie prze bu dzić się z zi mo we go
snu. Zmień wszyst kim die tę, poz wól aby śnia da nie by ło
za strzy kiem zdro wia i mo cy na ca ły dzień. Szu kaj prze pi -
sów, któ re do star czą wam sy to ści na wio sen ne prze si le -
nie. Za miast cia sta upiecz chleb. Zje dzo ny po tem z twa -
roż kiem i rze żu chą, lub ude ko ro wa ne z po mo cą dzie ci
ka nap ki z rzod kiew ką – to op ty mi stycz na ina u gu ra cja
wio sen nej die ty. 

MMaa  rriiuusszz  KKrrzzyy  ssiiaakk

Kuchnia męskim okiem  

Do mo wy chleb z ziar na mi
Skład ni ki:
ll Mą ka pszen na – 1kg ll Mą ka żyt nia – 1 kg 
ll Mą ka ra zo wa – 1 kg ll Ziar na sło necz ni ka – ok. 1/4
szklan ki ll Ziar na dy ni – ok. 1/4 szklan ki ll Sie mię
lnia ne – 1 szklan ka ll Otrę by pszen ne lub ow sia ne
– ok. 1 szklan kI ll Sól – 2 łyż ki ll Cu kier – 3 łyż ki
ll Wo da zim na – 5 szkla nek ll Za czyn

Spo sób wy ko na nia:
1. Wy mie szać wszyst kie skład ni ki, wy ro bić cia sto i od -

sta wić na 3 go dzi ny
2. Po upły wie te go cza su jed ną łyż kę wa zo wą cia sta od -

ło żyć do sło i ka i wsta wić do lo dów ki – w ten spo sób
ma my roz czyn do na stęp ne go chle ba.

3. Po zo sta łą część cia sta roz ło żyć do fo re mek (kek só wek)
wcześ niej wy sma ro wa nych ole jem. Cia sto po win no zaj -
mo wać ¾ wy so ko ści fo rem ki.

4. Po sma ro wać wierzch cia sta ole jem i po sy pać se za mem
lub ma kiem.

5. Od sta wić na 8 -10 go dzin do wy roś nię cia.
6. Piec w pie kar ni ku roz grza nym do 180 stop ni przez go -

dzi nę (z ter mo o bie giem) lub w 190 stop niach (bez ter -
mo o bie gu).

7. Po wy ję ciu z pie kar ni ka po sma ro wać pę dzel kiem za -
mo czo nym w wo dzie i po 5 mi nu tach wy jąć z fo re mek.

Koktajl ze szpinaku i mango
Składniki:

ll 120 g szpinaku sałatkowego o drobnych liściach
ll 1 szklanka liści mięty ll 1 słodkie i dojrzałe mango
ll obrane i pokrojone na kawałki ll sok jabłkowy lub
woda mineralna ll 8 kostek lodu do podania.

Sposób wykonania:
1. Szpinak opłukać i osuszyć, wcisnąć do pojemnika

blendera na przemian z mango i miętą. 
2. Wlać 1/2 szklanki soku jabłkowego lub wody mineralnej

i zacząć miksować. Kilka razy zamieszać aby wszystkie
składniki dokładnie się zmiksowały, w razie potrzeby
dodać też więcej soku lub wody. 

3. Do szklanek włożyć po 2 kostki lodu, wlać koktajl
i podawać.
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Przed łu żo ne li nie tram wa jo we

Od 14 kwiet nia ttrraamm  wwaa  jjee  llii  nniiii  55  ii 1100 ma ją przed -
łu żo ną tra sę. Ze sta cji do ce lo wych bę dzie moż na
do je chać aż do For tveld w Wij ne gem. Ca ły prze -
jazd bę dzie trwał mak si mum pół go dzi ny. 

W cią gu ty god nia w go dzi nach szczy tu tram wa je bę dą
jeź dzić z czę stot li wo ścią co 8 mi nut, nato miast w so bo ty
i nie dzie le co12 mi nut.

Zwię kszo na licz ba tram wa jów oraz przed łu że nie przy -
stan ku koń co we go ma na ce lu prze de wszyst kim ogra ni -
cze nie po ja zdów au to bu so wych na bar dzo za kor ko wa nych
uli cach w An twer pii. Do ty czy to zwłasz cza za wsze za tło czo -
nych au to bu sów li nii 410 do Tur nho ut. Li nia nu mer 10 za -
mie ni sta re po ja zdy na no we du że ni sko po dło go we tram -
wa je, któ re bę dą mog ły prze wo zić wię kszą ilość pa sa że rów.

Wła dze An twer pii przy stą pi ły do re a li za cji pla nu ma ją -
ce go na ce lu za mia nę au to bu sów miej skich na li nie tram -
wa jo we. Cho dzi prze de wszyst kim o „roz luź nie nie” Ro o -
se vel tpla ats i in nych miejsc w cen trum, gdzie pa nu je tłok
i czę sto wy stę pu ją utrud nie nia w ru chu dro go wym. Miesz -
kań cy mia sta są wręcz na ma wia ni do re zy gna cji z pry -
wat nych sa mo cho dów i prze miesz cza nia się tram wa ja mi
na ziem ny mi i me trem. Trwa bu do wa sta cji tram wa jo wo
– au to bu so wej na Ber chem, du że go węz ła któ ry w wie lu
przy pad kach prze jmie ro le sta cji koń co wych dla au to bu -
sów miej skich. Do ty czy to na przy kład po ja zdów ko mu -
ni ka cji miej skiej, któ re jeż dżą do Du fel, Kon tich i Lier.
Wła dze mia sta już daw no do szły do wnio sku, że w An -
twer pii jeź dzi za du żo au to bu sów, dla te go w myśl no we -
go pla nu mo der ni za cyj ne go bar dzo du żo tych po ja zdów
zo sta nie zlik wi do wa nych, w za mian za po łą cze nia tram -
wa jo we. Prze o bra że nia ma ją być ogrom ne i do sto so wa ne
do po trzeb roz wi ja ją ce go i zmie nia ją ce go się mia sta oraz
je go przed mieść. No we po łą cze nia tram wa jo we i au to bu -
so we ma ją być tak ze so bą zsyn chro ni zo wa ne, że by miesz -
kań cy mo gli bez prob le mów i z ma łą ilo ścią prze sia dek
szyb ko i wy god nie do trzeć w każ de miej sce. 

No wo ścią bę dzie tram wa jo we po łą cze nie z An twer pii do
Eke ren i Ei lan dje.

Na swo jej stro nie in ter ne to wej wła dze mia sta już po da -
ły zmia ny w ko mu ni ka cji miej skiej któ re obo wią zy wać bę -
dą od wrześ nia te go ro ku. Umiesz cze nie in for ma cji z kil -
ku mie sięcz nym wy prze dze niem ma na ce lu za poz na nie
się miesz kań ców z no wy mi tra sa mi tram wa jów i au to bu -
sów (nie któ re ule gną lik wi da cji) i uni k nię cia po my łek.
I tak:

nr 2 – tra sa: od Ho bo ken do Mer ksem

nr 9 – ((nnoowwaa  lliinniiaa)) – trasa: od Eksterlaar do
Linkeroever

nr 4 – trasa: od Hoboken do Silsburg (przez Groenplaats)
i przejmie część trasy tramwaju nr 8

nr 11 – od nowej stacji tramwajowo – autobusowej
Berchem do Melkmarkt

nr 12 – pokonywać będzie dłuższą trasę niż dotychczas,
czyli od Bolivarplaats do Green City i również przejmie
część tra sy tram wa ju nr 8

nr 15 – bę dzie jeź dził z Mor tsel do Boe cho ut.

nr 9, 14 znik ną z cen trum mia sta. Be da jeź dzić z Ber -
chem do Kon tich, Lier i Du fel.

nr 19 – koń co wy przy sta nek bę dzie na Boe ken ber glei.
Ten kto bę dzie chciał do stać się na We ni ger stra at mu si
prze siąść się do au to bu su nu mer 244. 

nr 23 – skró co na tra sa i koń co wy przy sta nek na Ro o se -
vel tpla ats. Pa sa że ro wie uda ją cy się do po łud nio wych czę -
ści mia sta bę dą mu sie li prze siąść się do tram wa ju nr 12

nr 28 i 123 – zo sta ną złą czo ne z li nia mi 640, 650. Au -
to bus nr 650 koń co wy przy sta nek bę dzie miał w Luch -
tba al. Kto bę dzie chciał do je chać do Ro o se vel tpla ats bę -
dzie mu sial do koń czyć pod roż w tram wa ju nr 2, 3 i 6.

660 i 661 zo sta ną zlik wi do wa ne, w za mian za to au to -
bus nr 33 bę dzie jeź dził z wię kszą czę stot li wo ścią aż do
Eke ren. 

nr 440 – na tra sie Es sen-Brecht bę dzie ogra ni czo na czę -
stot li wość kur sów

nr 640 – przed łu że nie li nii o tra sę: Loen ho ut-Brecht-No -
or ded kem pen.

nr 780 – na od cin ku Hoe ve nen – Bras scha at bę dzie jeź dził
z wię kszą czę stot li wo ścią, tj. dwa ra zy w cią gu go dzi ny.

nr 730 – na tra sie od Eke ren do Bras scha at bę dzie jeź -
dził przez Lan ge Ka art, aby uzy skać ła twiej szy do jazd do
szpi ta la Kli na.

ZE ZNA NIA PO DAT KO WE
ZA 2011 ROK

Każ dy miesz ka niec mia sta, któ ry bę dzie miał prob le my
z wy peł nie niem for mu la rza po dat ko we go mo że w ma ju
otrzy mać bez płat ną po moc. W każ dej dziel ni cy, w roż nych
miej scach i go dzi nach zor ga ni zo wa ne bę dą spot ka nia
z pra cow ni ka mi fe de ral ne go biu ra fi nan so we go. Bę dą oni
słu żyć ra dą i po mo cą wy peł nia jąc z na mi ze zna nie po dat -
ko we, jak rów nież od po wie dzą na wszyst kie na sze py ta -
nia. Każ da oso ba, któ ra w trak cie tych spot kań wy peł ni
swo je ze zna nie otrzy ma od po wied ni do wód po twier dza -
ją cy wy ko na nie tej czyn no ści.

Wszyst kie do kład ne in for ma cje moż na zna leźć na stro -
nie: wwwwww..aann  ttwweerr  ppeenn..bbee (po pra wej stro nie klik nąć na:
hulp bij in vul len be la stin gen). Na tej sa mej stro nie moż -
na zna leźć rów nież in for ma cje ja kie do ku men ty po trzeb -
ne bę dą do zło że nia ze zna nia.

opracowano na podst. www.antwerpen.be

Zmiany w komunikacji miejskiej
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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
Europejski numer alarmowy w sytuacjach 
zagrożenia życia, zdrowia lub mienia 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
Pomoc drogowa 0703 44 777

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
Polskie Centrum Dentystyczne, Lange Leemstraat 122
tel.: 0487 427724

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

Ubezpieczenia
SSaavvee  IInnssuurraannccee  UUbbeezzppiieecczzeenniiaa, Plantin&Moretuslei 144A,
Antwerpia tel: 03 216 85 20

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