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od re dak cji 

Sierpień jest dla nas Polaków miesiącem
szczególnym. To czas w którym powinniśmy
pamiętać o Powstaniu Warszawskim, Cudzie
nad Wisłą i „Solidarności”. Te wydarzenia
i fakty miały ogromny wpływ na procesy
polityczne i społeczne zachodzące w Europie
Środkowej i Wschodniej oraz oczywiście
w Polsce. Sierpniowe wydanie naszej gazety
zawiera sporo informacji na ten temat.
Pamiętajmy o „Polskim Sierpniu”.

Każdy z nas miał większe lub mniejsze
problemy urzędowe. Szukaliśmy odpowiedniej
księgowej, mieliśmy problem z pismem
z Electrabelu lub urzędnikiem który nie
rozumiał o co dokładnie nam chodzi.

Dla całej polskiej społeczności mamy dobrą
wiadomość.
Od 20. sierpnia z inicjatywy Fundacji „Children of Europe” rozpoczyna swoją działalność
Polskie Centrum Pomocy Prawnej w Antwerpii. Projekt dofinansowywany przez Ministerstwo
Spraw Zagranicznych, przy współpracy z Fundacją „Semper Polonia” z Warszawy ma służyć
całej tutejszej Polonii. Każdy będzie mógł uzyskać poradę z dziedziny prawa karnego, cywilnego,
skarbowego i handlowego, skontaktować się z psychologiem czy doradcą zawodowym. Nasi
konsultanci pomogą w załatwieniu spraw urzędowych, rozliczeniach finansowych i postarają
się rozwiązać wiele problemów. W jednym miejscu w Antwerpii znajdziecie Państwo specjalistów,
którzy służyć Wam będą swoją pomocą.

Zapraszamy do lektury „Antwerpii po polsku”.
RReeddaakkccjjaa
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PPrrzzeepprraasszzaammyy..
RReeddaakkccjjaa



Fun da cja „Chil dren Of Eu ro pe” w An twer pii 

ogła sza na bór dzie ci od lat 5 
do Zes po łu 

Ta necz no-Wo kal ne go 
dzia ła ją ce go przy Fun da cji

Wszyst kich, któ rzy lu bią tań czyć, 
śpie wać i wy stę po wać na sce nie

pro si my o przy by cie na prze słu cha nia, 
któ re od bę dą się w dniach:

11  wwrrzzeeśś  nniiaa ((ssoo  bboo  ttaa))  ww ggoo  ddzzii  nnaacchh  oodd  1100::0000  ––  1122::0000
88  wwrrzzeeśś  nniiaa ((ssoo  bboo  ttaa))  ww ggoo  ddzzii  nnaacchh  oodd  1100::0000  ––  1122::0000

miej sce: LLaann  ggee  LLee  eemm  ssttrraa  aatt  112299

Wię cej in for ma cji: 
tteell..::  00448855..662288..449988,,  00448899..882233..880033
mmaa  iill::  iinn  ffoo@@cchhiill  ddrree  nnoo  ffee  uu  rroo  ppee..bbee



Hi sto ria
Pier wsza wzmian ka o Ho bo -

ken po ja wia się w za pi skach
z 1135 ro ku. 

Bi skup Lie tar dus na zwał tę
osa dę „Ca pel lam de ho bu e chen
qua li bam”, czy li „ka pli ca znaj -
du je się w Ho bo ken”. Na zwa
dziel ni cy po cho dzi od sło wa „Ho -
og he Be u chen”, po ni der lan dzku
„Ho ge Be u ken” co ozna cza „wy -
so kie bu ki”. To właś nie wy so kie
bu ki od wie ków zdo bi ły Ho bo -
ken. Do dzi siaj w dziel ni cy fun -
kcjo nu je szpi tal, któ ry no si na -
zwę Ho ge Be u ken. 

Ist nie je tak że dru ga wer sja po -
cho dze nia tej na zwy. Miej sco wa
le gen da gło si, że sło wo Ho bo -
ken wy wo dzi się z opo wie ści
o ma łym chłop cu (nie któ re źró -
dła po da ją, że by ła to dziew czyn -
ka), któ ry przy pad ko wo upu ścił
w Schel dzie ka nap kę. W miej -
sco wym dia lek cie „bo ken” ozna -
cza ka nap ka, zaś „ho” to coś po -
dob ne go do sło wa „stop” czy li
za wo ła nie: „Ho, bo ken” lub „Ho
bo ke”.

Daw niej Ho bo ken by ło ma łą
wio ską na le żą cą do Wiel kie go
Księ stwa Bra bant Wil rijk. W XII
wie ku prze ję ła je na włas ność
ro dzi na Pe ru ez, a na stęp ny mi
wła ści cie la mi by ły in ne ro dy ary -
sto kra tycz ne. 

Lu dzie na tych zie miach ży li
z ogrod nic twa i upra wy ro li.
Fun kcjo no wa ły tak że trzy nie -
wiel kie bro wa ry i kil ka ma łych
war szta tów rze mieśl ni czych, ale
nie mia ły one spe cjal ne go wpły -
wu na ży cie miesz kań ców. Wio -
ska skła da ła się z czę ści ni skiej
i wy so kiej i cho ciaż ży cie by ło
tam cięż kie, miesz kań cy zna ni
by li z po czu cia hu mo ru i skłon -
no ści do za ba wy. 

Na prze ło mie XIII i XIV wie -
ku dziel ni ca bar dzo się roz wi nę -
ła. Pod ko niec XIV wie ku za -
miesz ki wa ło ją oko ło 644
miesz kań ców, a w ro ku 1524 by -
ło ich już 980. Kil ka lat póź niej
w wy ni ku na ja zdu Hisz pa nów
wieś zo sta ła do szczęt nie znisz -
czo na. W 1600 ro ku Con rad
Schetz bo ga ty miesz cza nin z An -
twer pii zo stał mia no wa ny ba ro -
nem w Ho bo ken przez kró la
Hisz pa nii Fi li pa II. 

W koń ców ce XVII wie ku Ho -
bo ken nę ka ne by ło na ja zda mi

Fran cu zów i Au stria ków. Znisz -
czo ne zo sta ły bu dyn ki miesz kal -
ne, koś cio ły okra dzio no, a du żo
za byt ko wych przed mio tów oraz
dzieł sztu ki do sta ło się w rę ce
gra bież ców.

Do 1870 ro ku na tych te re -
nach miesz ka li prze de wszyst -
kim rol ni cy i ogrod ni cy.

Pun ktem zwrot nym w hi sto -
rii dziel ni cy był rok 1873, kie -
dy fir ma John Coc ke rill zbu do -
wa ła młyn, fa bry kę sre bra,
a prze de wszyst kim stocz nię
„Coc ke rill Yards”. Po cząt ko wo
stocz nia roz wi ja ła się, kwit ła
żeg lu ga rzecz na, nie ste ty
w związ ku z sil ną kon ku ren cją
z Azji in te re sy szły co raz go rzej
i za kład zban kru to wał. Mi mo to
w cią gu na stęp nych pięt na stu
lat na stą pił znacz ny roz wój tej
oko li cy, a licz ba miesz kań ców
w 1900 ro ku zwię kszy ła się do
10 ty się cy.

Po pier wszej woj nie świa to wej
w Ho bo ken roz wi jał się prze -
mysł, fun kcjo no wa ło 416 fa bryk
za trud nia ją cych po nad 10.000
pra cow ni ków.

Od stycz nia 1983 ro ku Ho bo -
ken sta ła się dziel ni cą An twer -
pii.

Cza sy współ czes ne
Ho bo ken, to po łud nio wa część

An twer pii le żą ca nad Schel da,
któ rą za miesz ku je oko ło 37 ty -
się cy osób. W 2010 ro ku dziel -
ni ca ob cho dzi ła swo je 875 uro -
dzi ny. Z tej oka zji je den
z miej sco wych ar ty stów za pro -
jek to wał gi gan tycz ną mo za i kę
z kloc ków Le go przed sta wia ją -
cą lo kal ne za byt ki i za pro sił do
współ pra cy dzie ci ze szkół pod -
sta wo wych w Ho bo ken, aby
wspól nie zre a li zo wać ten pro -
jekt. Ca łe przed sięw zię cie wy -
pa dło zna ko mi cie, a dla dzie ci
i ich ro dzi ców by ła to nie pow -
ta rzal na oka zja, aby za poz nać
się z za byt ka mi dziel ni cy w któ -
rej miesz ka ją. Ho bo ken nie jest
zbyt po pu lar nym miej scem do
osie dla nia się, po nie waż ist nie -
ją ce na tym te re nie za kła dy
prze my sło we, zwłasz cza cięż -
kich me ta li Me tal lur gie, są ob -
cią że niem dla na tu ral ne go śro -
do wi ska. W po wie trzu jest zbyt
du żo oło wiu i eko lo dzy bi ją na
alarm. Wła dze mia sta i dziel ni -

cy od pew ne go cza su re a li zu ją
spe cjal ny pro gram ochron ny,
któ ry ma przy wró cić na tym te -
re nie rów no wa gę eko lo gicz ną.

Cie ka we miej sca
Nel lo i Pa trasc he

Ho bo ken zna ne jest prze de
wszyst kim ja ko miej sce Nel lo
i Pa trasc he, bo ha te rów słyn nej
książ ki „Dog of Flan ders” opub -
li ko wa nej w 1872 ro ku. Opo -
wieść – hołd dla lo jal no ści, mi -
ło ści i przy jaź ni zna na jest na
ca łym świe cie, a naj bar dziej
uwiel bia ją ja ja poń skie dzie ci.
Bra zo wy po mnik Nel lo i Pa trasc -
he znaj du je się nie da le ko Ka pel -
stra at, nato miast pa miąt ko wa
tab li ca wmu ro wa na zo sta ła
przed ka te drą na sta rym mie -
ście w An twer pii. W lo kal nym
skle pi ku z pa miąt ka mi moż na
ku pić mi nia tu ro we brą zo we sta -
tu et ki, pla ka ty, książ ki, dłu go -
pi sy, po cztów ki, czy też je den
z kil ku na krę co nych do tych czas
fil mów. 

W Ho bo ken znaj du je się tak -
że re sta u ra cja „Nel lo i Pa trasc -

Dzielnice Antwerpii
Hoboken
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he”, ser wu ją ca go ściom (zwłasz cza tu -
ry stom) przy sma ki, któ rych na zwy
na wią zu ją do le gen dar nej opo wie ści
o chłop cu i psie.

He i lig Kru is
Nie sa mo wi ty Krzyż w Ho bo ken zna -

ny tez ja ko Czar ny Bóg lub Świę ty
Krzyż. Ist nie je od 800 lat i za wdzię cza
swo ją na zwę czar ne mu ko lo ro wi. Nikt
ni gdy nie od wa żył się po ma lo wać go
na bia ło. Gdy w 1584 ro ku spa li ła się
w Ho bo ken ka pli ca, krzyż po zo stał nie -
tknię ty przez ogień. Do dnia dzi siej -
sze go jest miej scem piel grzy mek.

Fort 8
Wy bu do wa ny w la tach 1859 i 1864

wraz z in ny mi sied mio ma for ta mi two -
rzy Brial mon tom wal ling, pas for ty fi ka -
cji wo kół mia sta An twer pii (daw niej mu -
ry ob ron ne), któ re znaj do wa ły się na
wy so ko ści obec ne go Rin gu An twer pii. 

W 1977 ro ku, za 669 ty się cy 313 eu -
ro wła dze mia sta od ku pi ły te te re ny od
woj ska. Otwar to dla lud no ści pięk ny,
od no wio ny park ota cza ją cy fort, a fo -
sa wo kół twier dzy zo sta ła za mie nio na
w sta wy z ry ba mi. W obiek cie znaj du -
ją się obiek ty spor to we, or ga ni zo wa -
ne są rów nież wy da rze nia kul tu ral ne.
Obec nie sta re bu dyn ki for tu z na le ży -
tą sta ran no ścią są od re sta u ro wy wa ne,
aby za cho wa ły swój pier wot ny wy gląd.
Od 2001 ro ku tym te re nem za rzą dza
or ga ni za cja non-pro fit Fort 8.

Ho bo ken se Po lder
Na tu ral ny re zer wat przy ro dy o po -

wierz chni 170 hek ta rów po ło żo ny
w pół noc nej czę ści dziel ni cy. Za rzą -
dza ny jest przez Na tu ur punt Ho bo -
ken, we współ pra cy z wła dza mi mia -
sta i Mi ni ster stwem Wspól no ty
Fla man dzkiej. Swo ją na zwę za wdzię -
cza daw ne mu ob sza ro wi, któ ry roz -
cią gał się wzdłuż brze gów Schel dy.
Przez wie le lat te ren cią gle był za le -
wa ny przez rze kę i nisz czo ny przez
drob nych rol ni ków. W la tach sześ -
ćdzie sią tych po wsta ły na sy py chro -
nią ce te ren przed wo dą, a fa u na i flo -
ra bar dzo szyb ko ewo lu o wa ły
i zmie nia ją się do dzi siaj.

Scho on sel hof
Du ży cmen tarz le żą cy czę ścio wo po -

mię dzy Ho bo ken a Wil rijk. Swo ją na -
zwę za wdzię cza wio sce Scho on sel.

Sorghvliedt
Zbu do wa ny w XVI wie ku ja ko jed -

na z pięk nych let nich re zy den cji bo -
ga tych miesz kań ców An twer pii. Prze -
bu do wa ny w XVIII wie ku w sty lu
ro ko ko przez Ja na Pie te ra van Bra -
unschwe ig ar chi tek ta, któ ry za pro -
jek to wał Ko nin klijk Pa le is van An -
twer pen (Kró lew ski Pa łac). W par ku

ota cza ją cym Sorghvliedt moż na zna -
leźć ob ra zy wspa nia lej prze szło ści
i kun sztu re ne san so we go z XVI wie -
ku, prze de wszyst kim du żo fon tann
i rzeźb. Ca ły obiekt jest fan ta stycz nie
oświet lo ny co zwłasz cza wie czo rem
i no cą spra wia nie sa mo wi te wra że nie. 

Co rocz nie od by wa się tam roc ko wy
fe sti wal „Sjwil le Rock”.

Mia sto od ku pi ło te obiek ty od pry -
wat nych wła ści cie li w 1937 ro ku
i obec nie ma ją tam swo ją sie dzi bę wła -
dze dziel ni cy.

Kiosk pla ats
To naj star szy i naj bar dziej zna ny

plac w Hob o ken. Je go na zwa po cho -
dzi od pew ne go kio sku, któ ry stał tam
aż do 1951 ro ku. Był to że laz ny bu dy -
nek za ku pio ny w 1895 ro ku na Wy -
sta wie Świa to wej w An twer pii.

Kiosk pla ats wraz z uli cą Ka pel stra -
at two rzy cen trum han dlo we, po pu -
lar nie na zy wa ne wio ską. W osta t nich
la tach po wsta ło tam du żo no wych
skle pów oraz apar ta men tów. Na ob -
rze żach Kiosk pla ats znaj du je się po -
mnik „Den Ho bo ke na ar” – lu do wy hu -
mor, któ ry odzwier cie dla daw ny
przy do mek miesz kań ców dziel ni cy.
Otóż przed ro kiem 1870 rol ni cy
i ogrod ni cy za miesz ku ją cy te te re ny,
z ta czką i wia drem z od cho da mi wy -
ru sza li na po le. Tam po zby wa li się
tych nie czy sto ści wrzu ca jąc je do ka -
na łów od wad nia ją cych. 

Od te go cza su miesz kań cy Ho bo ken
otrzy ma li przy do mek „de be er schep -
pers”.

Nato miast no wo czes na wer sja ta czki
wraz z wia drem na od cho dy zo sta ła
stwo rzo na przez Yvon ne Ba stian sens.

Obec nie na Kiosk pla ats w każ dy po -
nie dzia łek w go dzi nach przed po łud -
nio wych od by wa się ogól ny targ,

a w so bo ty sprze da wa ne są tyl ko wa -
rzy wa i owo ce.

On ze Lie ve-Vro u we ker Ho bo ken
Póź no go tyc ki koś ciół po ło żo ny w cen -

trum Ho bo ken. Zbu do wa ny w XIII wie -
ku, ale na wy, po łud nio wa za kry stia oraz
wie ża da to wa ne są na wiek XIX.

W koś cie le moż na zo ba czyć:
n de Zwar te God – drew nia ny krzyż,

któ ry 800 lat te mu zo stał wy rzu co -
ny na brzeg Schel dy,

n am bo nę z 1750 ro ku au tor stwa Gas -
pa ra Moens'a,

n szes na sto wiecz ny chór
n licz ne ob ra zy au tor stwa mię dzy in -
ny mi Eras mu sa Qu el lin'a i Bo na we -
tu ry Pe e ter sa 

Za mek Me er len hof
Zbu do wa ny w la tach 1916-1918, ale

je go pro to typ ist niał już w XVI wie ku. 
W ro ku 1868 ma ją tek stał się włas -

no ścią ro dzi ny Ha ve nith. Obec nie stoi
pu sty.

Urząd mia sta An twer pia od pew ne -
go cza su re a li zu je tzw. Ma ster plan,
czy li plan za gos po da ro wa nia prze -
strzen ne go dziel ni cy. W związ ku
z tym, że w Ho bo ken jest ma ło lo kal -
nych oś rod ków kul tu ry i sła ba in fra -
struk tu ra, urząd mia sta zde cy do wał,
że trze ba za gos po da ro wać nie u ży tecz -
ne lub ma ło za gos po da ro wa ne te re ny
(na przy kład za mek Gra ven hof) i stwo -
rzyć w Ho bo ken cen trum kul tu ry,
spor tu i re kre a cji. Wy sił ki urzęd ni -
ków i władz mia sta od pew ne go cza -
su idą w kie run ku ua trak cyj nie nia
dziel ni cy, aby na tych te re nach lu -
dziom ży ło się le piej i prze by wa li
w pięk niej szym oto cze niu. 

An na Ja nic ka
Adam Sto dul ski 
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LA TO Z MU ZY KA 

Mu zycz na ka ra wa na od wie dzi te go
la ta An twer pię. 

Przez ca ły sier pień od śro dy do nie -
dzie li w róż nych miej scach mia sta wy -
stą pią mu zy cy z ca łe go świa ta i ar ty -
ści cyr ko wi od któ rych bę dzie moż na
na u czyć się róż nych sztu czek. Do dat -
ko wo or ga ni za to rzy za pew nia ją ca łe
mnó stwo pysz nych drin ków i prze ką -
sek. 

Świę to dla ca łej oko li cy! Za ba wa
i tań ce przy mu zy ce
ŚŚrroo  ddyy – Hof de Bist (Eke ren) od 19.30
– głów ny wy stęp o 21.00
CCzzwwaarr  ttkkii – De Co ninckple in (An twer -
pen) od 16.00 – głów ny wy stęp o 20.00
PPiiąątt  kkii  – Da ge ra ad pla ats (Zu ren borg)
od 19.00 – głów ny wy stęp o 21.00
SSoo  bboo  ttyy – Bo ter markt (Za ndvliet) od
18.30 – głów ny wy stęp o 20.00
NNiiee  ddzziiee  llee – Ro o sen da el (Mer ksem) od
14.00 – głów ny wy stęp o 16.00
wstep wol ny

CI NE MA UR BA NA

Nie ma nic lep sze go niż oglą da nie
fil mu na dwo rze w ciep ły let ni wie -
czór i to jesz cze za dar mo!.

Han gar nad Schel dą i ogrom ny
ekran a nie da le ko bar.

Or ga ni za to rzy za pew nia ją dach nad
gło wą ale nie zbęd ne bę dą włas ne krze -
sła, a w chłod niej sze wie czo ry tak że
ko ce. Pod czas pa u zy moż na zjeść do -
mo wej ro bo ty dar mo wą zu pę dla
wszyst kich.
Han gar 19A
2000 An twer pen
wstęp GRA TIS
do jazd au to bu sem 30, 34, 291
od 1/08/2012 do 1/09/2012
od śro dy do so bo ty wstęp od 20.00
pro jek cja fil mu za czy na się o 22.00

WORLD PORTS CLAS SIC
31/08/2012

Od Rot ter da mu do An twer pii i z po -
wro tem.

Te go nie moż na prze ga pić! Wolrd
Ports Clas sic jest no wym wy da rze -
niem w An twerpskim ka len da rzu ko -
lar stwa. To dwud nio wy wy ścig na od -
cin ku po mię dzy dwo ma naj wię kszy mi
por ta mi w za chod niej Eu ro pie.

31 sierp nia pe le ton ru sza z Rot ter -
da mu do An twer pii. Na uli cy Be u ken -
la an spot ka ją się naj lep si i naj szyb si.
Dzień póź niej spod mu ze um MAS wy -
star tu ją bie ga cze. 

Z życia Antwerpii
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GRIL LO WA NIE 
W AN TWER PSKICH PAR KACH

Je że li ktoś nie ma włas ne go ogro -
du, a ma ocho tę na gril la nie ma prob -
le mu. 

Wła dze mia sta An twer pia udo stęp -
ni ły miesz kań com pu blicz ne gril le
w róż nych par kach. Moż na z nich ko -
rzy stać w do wol ne dni po mię dzy
10.00-22.00. Re zer wa cje nie są ko -
niecz ne. Pod czas ko rzy sta nia na le ży
prze strze gać pew nych za sad:
n Miej sce po skoń czo nym gril lo wa niu

mu si po zo stać czy ste a grill zga szo ny
n Po piół z gril la na le ży wy rzu cić do

od po wied nio przy go to wa nych po -
jem ni ków

n Ruszt mu si być czy sty. Gril lo wać
moż na je dy nie w wy zna czo nym
miej scu z przy go to wa nym gril lem.

n Dla bez pie czeń stwa do brze jest mieć
pod rę ką pia sek do ga sze nia ognia.

Pu blicz ne gril le znaj du ją się w:
BBrriill  sscchhaann  ssppaarrkk  iinn  BBeerr  cchheemm:: nie da le -
ko mo stu ro we ro we go, naj pro ściej do -
trzeć tam od stro ny uli cy Mar cel Au -
ber ti ne la an.
PPaarrkk  SSppoo  oorr  NNoo  oorrdd:: w za chod niej czę -
ści par ku, na wy so ko ści wia duk tu No -
or der la an.
SSttee  yy  ttee  lliinncckkppaarrkk  ww WWiill  rriijjkk, na ta ra sie
na środ ko wej wy spie nie da le ko al ta ny.
PPaarrkk  HHeett  PPrriiee  eell  iinn  BBeerr  cchheemm::  wej ście
par kin go we w uli cy ‘Ter Nie u wer -
brug ge’ w le wo, obok ścież ki.
KKaatt  tteenn  ddiijjkksslluu  iiss::  miej sce, gdzie od by -
wa ją się wie czor ki ta necz ne.
BBrreemm  wwee  ii  ddee  iinn  DDee  uurr  nnee:: na traw ni ku
obok pla cu za baw na stro nie Ter He -
y de Ave nue.
KKiieell  ppaarrkk:: obok pla cu za baw od stro -
ny uli cy Sint-Ber nar dse ste en weg.
RReecc  rree  aa  ttiiee  wwee  ii  ddee  KKaa  ssttaann  jjee  ddrree  eeff  oopp  LLiinn  --
kkee  rrooee  vveerr:: na traw ni ku tuż za ba se nem
„de Mo len” na Ka stan je dre ef.

DE BAD BO OT

Przy mi na my że naj wię kszym prze -
bo jem te go rocz ne go la ta w An twer pii
bę dzie Bad bo ot – pły wa ją cy ba sen zbu -
do wa ny na sta rym pro mie. 

Już 14 sierp nia wiel kie otwar cie,
o godz.13:00.
Adres:
Kat ten dij kdok Oost ka ai, na wy so ko ści
mo stu Me xi co brug gen, 2000 An twer pen. 

Go dzi ny otwar cia: 
ddoo  3311  ssiieerrpp  nniiaa  wwłłąącczz  nniiee::  po nie dzia łek
– pią tek: 10-22 so bo ta: 10-18 (ka sy za -
my ka ne są o godz. 17) 
oodd  11  wwrrzzeeśś  nniiaa  ddoo  1155  wwrrzzeeśś  nniiaa  wwłłąącczz  --
nniiee::  po nie dzia łek – pią tek: 12-18 (ka -
sy za my ka ne są o godz. 17) śro do we
wie czo ry: 19-22 so bo ta: 10-18 (ka sy
za my ka ne są o godz. 17) wię cej in for -
ma cji: wwwwww..bbaadd  bboo  oott..bbee
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De Bad bo ot

Grill ustawiony w jednym z antwerpskich parków Grillowanie w parku
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WIE CZOR KI TA NECZ NE

Sloe pen weg przy Kat ten dijkslu is
(w za ko lu Schel dy)
wwttoo  rreekk  ii cczzwwaarr  ttkkii,, go dz. 19.30-20:30

W każ dy wto rek i czwar tek pod czas
let nich wa ka cji, wiel bi cie le tań ca mo -
gą brać udział w wie czor kach tanecz -
nych, któ re od by wa ją się nad rze ką
nie da le ko Kat ten dijkslu is.

We wto rek sta łym pun ktem jest tan -
go, nato miast w czwar tek moż na spró -
bo wać każ de go ro dza ju tań ca np. fla -
men co, lu do wy ta niec ir lan dzki a tak że
spor to we for my tań ca ta kie jak zum -
ba. 
hhttttpp::////wwwwww..aann  ttwweerr  ppeenn..bbee//eeCCaa  --
cchhee//AABBEE//8822//0088//448888..YY2299uuddGGVV44ddDD0044MM
DDMM00MMDDMMyy..hhttmmll

LIN KER WO O FER 2012 

Adres:Ma ri tien Open luch tmu se um
(Boe ien we i de) Fre de rik Van Ee den -
ple in

An twer pen – Lin ke roe ver
10 i 11 sierp nia
Go dzi ny: 
10.08-18:00 do 01:00
11.08-13:00 do 02:00
Ós ma edy cja naj wię ksze go w An -

twer pii fe sti wa lu na świe żym po wie -
trzu. W pięk nym miej scu z wi do kiem
na Schel dę. Jest to ro dzaj im pre zy ro -
dzin nej z nie pow ta rzal ną atmo s fe rą
i fan ta stycz ną mu zy ką.

Or ga ni za to rzy uprze dza ją, że na te -
ren fe sti wa lu nie moż na wpro wa dzać
zwie rząt, ro we rów, jak rów nież nie -
bez piecz nych i ostrych przed mio tów
(w tym pa ra so li). Nie wol no też na -
gry wać, moż na ro bić zdję cia.
wwwwww..lliinn  kkeerr  wwoo  oo  ffeerr..bbee

JAZZ MID DEL HE IM

od 16 do 19 sierp nia
Adres: Park de Brandt, Be u ken la an

– Wil rijk
Wej ście znaj du je sie na uli cy Be u ken -
la an 12,
Go dzi ny: ppiiąą  tteekk  ii ssoo  bboo  ttaa 17:30-23:30, 
nniiee  ddzziiee  llaa  ii ppoo  nniiee  ddzziiaa  łłeekk 15:30-23:00.

Bi le ty do na by cia w skle pie Fnac na
Groenpla ats, lub na stro nie in ter ne -
to wej

Fan ta stycz ny fe sti wal dla mi łoś ni -
ków jaz zu or ga ni zo wa ny po raz trzy -
dzie sty. Wy stą pi wie lu zna ko mi tych
ar ty stów z ca łe go świa ta. Kon cer ty
w par ku na świe żym po wie trzu w go -
dzi nach po po łud nio wych, aż do póź -
ne go wie czo ra.
wwwwww..jjaazz  zzmmii  ddeell  hhee  iimm..bbee

BOL LE KE FE STI VAL

Od 16 do 19 sierp nia
Adres: An twer pia –Zu id (wo ko li cach

Ge dem pte Zu i der-do kken)
16 sierp nia sze fo wie kuch ni ser wo -

wać bę dą „ku li nar ne roz ko sze”.
Oprócz te go bę dzie moż na rów nież
spró bo wać spe cja łów mię dzy in ny mi
z Włoch, Ja po nii, USA, Hisz pa nii, Ar -
gen ty ny, Au stra lii, czy Gre cji.

Jed no cześ nie od by wać się bę dzie
FE STI VAL BOL LE KE świę to mu zy ki
i tań ca. Pla no wa ne są róż ne go ro dza -
ju im pre zy prze de wszyst kim dla dzie -
ci i mło dzie ży, ale rów nież ca łe ro dzi -
ny bę dą się do sko na le ba wić.

Wy stę py ar ty stycz ne, DJ, mnó stwo
tań ca i do brej mu zy ki.

W oce nie miesz kań ców mia sta, jak
i tu ry stów jest to fe sti wal „ma gicz ny”.
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Jazz-middelheim Bollekefeest

Linkerwoofer
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Jeden z wieczorków tanecznych



4 Mieszkasz na stałe lub przebywasz czasowo w Antwerpii 
lub jej okolicach?

4 Czujesz się zagubiony w formalnościach i sprawach urzędowych? 
4 Masz kwestie sporne z pracodawcą? 
4 Potrzebujesz pomocy przy udokumentowaniu kwalifikacji przyszłemu

pracodawcy? 
4 Chcesz dochodzić swoich praw w sądzie? 
4 Tutejsze realia życia są dla Ciebie niezrozumiałe?

Te i inne problemy pomogą Ci rozwiązać: prawnik, psycholog oraz doradcy z dziedziny podatków,
ubezpieczeń, zatrudnienia i innych. WW rraazziiee  ppoottrrzzeebbyy  ppóójjddąą  zz TToobbąą  ddoo  uurrzzęędduu..

WWsszzyyssttkkoo  ww jjeeddnnyymm  mmiieejjssccuu!!

Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, przy współpracy z Fundacją
Semper Polonia z Warszawy.

PPoorraaddyy  ttyyllkkoo  nnaa  uummóówwiioonnee  ssppoottkkaanniiee..

WWIIĘĘCCEEJJ IINNFFOORRMMAACCJJII::

mmaaiill::  cceennttrruummaannttwweerrppiiaa@@ggmmaaiill..ccoomm
tteelleeffoonn::  00448855..662288..449988
aaddrreess  ttyymmcczzaassoowwyy::  WWiilllleemm  vvaann  LLaaaarrssttrraaaatt  1100,,  22660000  BBeerrcchheemm..
www.centrumpomocyprawnej.be
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CENTRUM 
POMOCY PRAWNEJ

DLA POLONII



W An twer pii za pra wi dło wą dzia -
łal ność CE TRUM od po wia da Fun da -
cja „Chil dren of Eu ro pe”.

Dzia ła nia CEN TRUM PO MO CY
PRAW NEJ DLA PO LO NII skie ro wa -
ne są do spo łecz no ści po lo nij nej An -
twer pii i oko lic.

Głów nym ce lem fun kcjo no wa nia
CEN TRUM jest eli mi no wa nie zja wi -
ska wy klu cze nia spo łecz ne go ze
wzglę du na nie zna jo mość pra wa przy -
słu gu ją ce go oby wa te lom pol skim za -
miesz ka łym w Bel gii oraz na nie zna -

jo mość ję zy ka urzę do we go jak też tu -
tej szych re a liów ży cia.

Do dys po zy cji pol skiej spo łecz no -
ści bę dą: praw nik, psy cho log oraz do -
rad cy za wo do wi z dzie dzi ny po dat -
ków, ubez pie czeń, za trud nie nia
i in nych.

W CEN TRUM PO MO CY PRAW NEJ
każ dy Po lak bę dzie mógł uzy skać po -
moc w spra wach urzę do wych. Na si
kon sul tan ci po mo gą w za ła twia niu
spraw w urzę dach, na pi szą po trzeb -
ne pis ma czy za dzwo nią w imie niu

in te re san ta do od po wied niej in sty tu -
cji. Uda dzą się z klien tem do są du czy
wy dzia łu skar bo we go.

W jed nym miej scu do dys po zy cji
Po lo nii bę dą lu dzie, któ rzy na co dzień
ma ją do czy nie nia z wie lo ma spra wa -
mi któ re by wa ją kosz ma rem dla prze -
cięt ne go oby wa te la.

Kon sul tan ci po ma gać bę dą rów nież
w roz wią zy wa niu prob le mów zwią za -
nych z pod ję ciem włas nej dzia łal no -
ści gos po dar czej.

Miesz kasz i pra cu jesz w Bel gii. Kie -
dy spa ce ru jesz uli ca mi mia sta, nie -
któ re rze czy Ci się po do ba ją, in ne nie.
Wie le już osią gnę liś my, ale za wsze
znaj dzie się coś, co moż na po pra wić. 

Two ja opi nia ma zna cze nie dla te go
wy raź ją wwy bo rach lo kal nych. Wła dze
bel gij skich gmin ma ją sze ro kie upraw -
nie nia. Po dej mu ją de cy zje, któ re bez -
poś red nio wpły wa ją na Two je ży cie co -
dzien ne, a do ty czą one mię dzy in ny mi:
za gos po da ro wa nia prze strze ni miej skiej,
zie le ni ipar ków, pla no wa nia par kin gów,
czy sto ści ulic i chod ni ków, po li ty ki
miesz ka nio wej, oświa ty, kul tu ry, spor -
tu, bez pie czeń stwa itd. Wszy scy oby wa -
te le Unii Eu ro pej skiej ma ją pra wo brać
udział w wy bo rach lo kal nych. 

Za an ga żuj się wprzy szłość swo jej gmi ny.

MASZ PRA WO
GŁO SO WAĆ!
WWYY  BBOO  RRYY  WW BBEELL  GGII  ––  1144..1100..22001122
Pol skie kan dy dat ki i kan dy da ci
na bel gij skich li stach wy bor czych!

O CZYM DE CY DU JĄ RAD NI?
Rad ni bel gij skich gmin ma ją sze ro -

kie upraw nie nia i po dej mu ją de cy zje,
któ re bez poś red nio wpły wa ją na Two -
je ży cie co dzien ne.

UPRAW NIE NIA GMI NY:

SZKOŁY, ŻŁOBKI I OPIEKA
SPOŁECZNA

Za da niem gmi ny jest dbać o to, by
pu blicz ne szko ty i żłob ki by ły do stęp -
ne dla wszyst kich miesz kań ców, bez
wzglę du na ich po cho dze nie. Gmi na
po win na za pew nić wszyst kim dzie ciom
jed na ko wy do stęp do na u ki i po ma gać
wy rów ny wać szan se, tak że wśród dzie -
ci nie po cho dzą cych z Bel gii. Ro lą gmi -
ny jest tak że nad zo ro wa nie in sty tu cji
opie ki spo łecz nej (CPAS), zaj mu ją cej
się wy pła ca niem do dat ków dla ro dzin
czy bez ro bot nych, i to właś nie ra da
gmi ny ma wpływ na kie ru nek po li ty -
ki spo łecz nej w każ dej gmi nie.

PPOO  LLII  TTYY  KKAA  MMIIEESSZZ  KKAA  NNIIOO  WWAA,,
KKOOMMUUNNIIKKAACCJJAA  MMIIEEJJSSKKAA  II PPAARRKKIINN  GGII

Za da niem gmi ny jest za pew nie -
nie każ de mu miesz kań co wi god ne go
lo kum. Pla no wa nie lo ka li so cjal nych,
re no wa cja sta rych bu dyn ków, bu do wa
no wych domów ko mu nal nych, uprasz -
cza nie pro ce dur przy za ku pie lub wy -
naj mie miesz ka nia – oto spra wy, nad
ja ki mi de ba tu ją rad ni. Gmi na zaj mu je
się też or ga ni za cją trans por tu i pla no -
wa niem miejsc par kin go wych.

BBEEZZ  PPIIEE  CCZZEEŃŃ  SSTTWWOO
Bez piecz ne uli ce, bez piecz ne szko -

ty, bez piecz na dziel ni ca – to prio ry te -

to we ce le każ dej lo kal nej spo łecz no -
ści, ale nie za wsze są one ła twe do zre -
a li zo wa nia. Współ pra ca rad nych gmi -
ny z lo kal ną po li cją, od dzia ła mi
pre wen cyj ny mi oraz miesz kań ca mi
– to je den z klu czy do suk ce su.

CCZZYY  SSTTEE  UULLII  CCZZEE,,  ZZIIEE  LLEEŃŃ  II PPAARR  KKII
Mi ło miesz ka się w czy stej, spo koj -

nej i zie lo nej dziel ni cy, gdzie nie bra -
ku je miejsc do spa ce rów i za baw. Za -
da niem gminy jest utrzy my wa nie
po rząd ku, or ga ni zo wa nie wy wo zu
śmie ci, opie ko wa nie się drze wa mi,
traw ni ka mi, par ka mi, pla ca mi za baw
i bo i ska mi.

UPRAW NIE NIA PRO WIN CJI:
Pro win cje ma ją sze ro kie upraw nie nia.
De cy du ją o ini cja ty wach do ty czą cych

edu ka cji, in fra struk tu ry spo łecz nej
i kul tu ral nej,me dy cy ny pre wen cyj nej
i po li ty ki spo łecz nej. Zaj mu ją się rów -
nież za gad nie nia mi śro do wi ska, dróg
i trans por tu wod ne go, trans por tu, ro -
bót pu blicz nych, miesz kal nic twa, ini -
cja ty wa mi zwią za ny mi z na u ka ję zy ka.

Są to jed nost ki au to no micz ne, ale
pod le ga ją kon tro li władz wyż szych.
Pro win cje są " po śred ni kiem” po mię -
dzy gmin na, mia stem i rzą dem.

ZZaa  ggłłoo  ssuujj  ii wwyy  bbiieerrzz  sswwoo  iicchh  
pprrzzeedd  ssttaa  wwii  cciiee  llii  ww rraa  ddaacchh  ggmmiinn  nnyycchh..
TTOO  TTWWÓÓJJ  PPOOLL  SSKKII  GGŁŁOOSS  WW BBEELL  GGIIII!!
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Fundacja „Children of Europe” 
iinnffoorrmmuujjee,,  żżee  oodd  2200..  ssiieerrppnniiaa  rroozzppoocczzyynnaa  sswwoojjąą  ddzziiaałłaallnnoośśćć  ww AAnnttwweerrppiiii

CENTRUM POMOCY PRAWNEJ DLA POLONII
Pro jekt współ fi nan so wa ny przez Mi ni ster stwo Spraw Za gra nicz nych RP, 

przy współ pra cy z Fun da cją Sem per Po lo nia z War sza wy.

ZZGGŁŁOOŚŚ  SSIIĘĘ  DDOO  CCEENN  TTRRUUMM  PPOO  MMOO  CCYY  PPRRAAWW  NNEEJJ,,  
AA WWSSZZYYSSTT  KKOO  SSTTAA  NNIIEE  SSIIĘĘ  PPRROOSSTT  SSZZEE!!!!!!

WYBORY DO RADY GMINY, MIASTA I PROWINCJI



Od dnia 26 czer wca zmie ni ły się
prze pi sy do ty czą ce pasz por tów dla
dzie ci.

No we usta le nia są na stę pu ją ce:
n Każ de dziec ko mu si po sia dać włas ny

do ku ment toż sa mo ści. Je że li bę dzie
prze by wać na tre nie któ re goś z kra -
jów Unii Eu ro pej skiej wy star cza ją -
cym do ku men tem jest do wód oso bi -
sty. Je że li pod ró żu je po za te ren Unii
mu si le gi ty mo wać się pasz por tem.

n Dzie ciom do pią te go ro ku ży cia wy -
ra bia się tak zwa ny pasz port tym cza -
so wy waż ny przez 12 mie się cy. Na
proś bę ro dzi ców za miast pasz por tu
tym cza so we go mo że być wy ro bio ny
pasz port bio me trycz ny, któ re go da -
ta waż no ści upły wa rów nież po ro ku.

n Je że li dziec ko ma wię cej niż 5 lat
a mniej niż lat 13, bę dzie mia ło pasz -
port bio me trycz ny waż ny przez
okres pię ciu lat.

n Oso bom ma ło let nim po wy żej 13 ro -
ku ży cia przy słu gu ją pasz por ty bio -
me trycz ne waż ne przez 10 lat.

n Je że li ro dzi ce skła da ją wnio sek
o pasz port tym cza so wy dla dziec ka
do lat 5 (pasz port ten nie za wie ra
da nych bio me trycz nych), dziec ko
nie mu si być obec ne pod czas skła -
da nia do ku men tów. Nato miast je -
go obec ność jest ko niecz na gdy cho -

dzi o pasz port bio me trycz ny dla te -
go, że od dziec ka mu szą zo stać po -
bra ne od ci ski pal ców.

n Przy skła da niu wnio sku o wy da nie
pasz por tu bio me trycz ne go dla dziec -
ka do 18 ro ku ży cia wy ma ga na jest
je go obec ność. Nato miast od bio ru
pasz por tu mo że do ko nać tyl ko je -
den z ro dzi ców lub opie ku nów praw -
nych. Obec ność dziec ka przy od bio -
rze nie jest wy ma ga na.

n Wnio sek o wy da nie pasz por tu dla
dziec ka po ni żej 18 lat ro dzi ce skła -
da ją wspól nie (na wet gdy są roz wie -
dze ni). Wy jąt kiem jest, gdy jed no
z ro dzi ców zo sta ło po zba wio ne wła -
dzy ro dzi ciel skiej lub wła dza ta zo -
sta ła ogra ni czo na przez sąd.

n Je że li ro dzic z ja kichś po wo dów nie
mo że przy być oso bi ście mo że zgo -
dę na wy da nie pasz por tu dla dziec -
ka wy ra zić pi sem nie, jed nak ta ka
zgo da mu si być po twier dzo na przez
przed sta wi cie li biu ra pasz por to we -
go lub no ta riu sza.

Pasz port bio me trycz ny to ksią że -
czka pasz por to wa z umiesz czo nym
w okład ce mi kro pro ce so rem, w któ -
rym za pi sa ne są:
n da ne po sia da cza pasz por tu: imię,

na zwi sko, da ta i miej sce uro dze nia,

płeć, oby wa tel stwo, nu mer PE SEL,
da ta wy da nia i waż no ści do ku men -
tu, se ria, nu mer oraz na zwa or ga -
nu wy da ją ce go

n da ne bio me trycz ne: wi ze ru nek twa -
rzy, od ci ski pal ców za pi sa nych
w for mie elek tro nicz nej oraz pod -
pis po sia da cza pasz por tu.

Obo wią zek wy da wa nia pasz por tów
bio me trycz nych na ło ży ła na oby wa -
te li Ko mi sja Eu ro pej ska. Pasz por ty
bio me trycz ne w spo sób wia ry god ny
okre śla ją zwią zek po mię dzy wła ści -
cie lem pasz por tu a je go po sia da czem.

Pasz por ty ro dzi ców nie tra cą waż -
no ści, nie ak tu al ne są je dy nie za war -
te w nich ad no ta cje do ty czą ce dzie ci.

Do kład ne in for ma cje do ty czą ce po -
trzeb nych do ku men tów oraz obo wią -
zu ją cycen nikznaj du jąsięnastro nach:
– Wy dzia łu Kon su lar ne go Am ba sa dy

RP w Bruk se li: hhttttpp::////wwwwww..bbrruukk  ssee  --
llaakkgg..ppoo  lleemmbb..nneett//

– Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych
i Ad mi ni stra cji w War sza wie:
hhttttpp::////wwwwww..mmssww..ggoovv..ppll//

Na pod sta wie in for ma cji Wy dzia łu Kon su lar ne go 
Am ba sa dy RP w Bruk se li oraz in for ma cji MSWiA

oopprr..  KKaa  rroo  llii  nnaa  TToomm  cczzaakk

Pasz por ty bio me trycz ne
dla dzie ci
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Montujemy zespół, 
który miałby działać przy fundacji „Children of Europe”, a że dzieciaki z zespołu działającego przy
ww. organizacji czują rocka jak już mało kto w tych czasach (a czy bluesa też, to okaże się w praniu),
więc chcielibyśmy, aby mogły pośpiewać przy muzyce granej na żywca, a konkretnie przy rockowych

szlagierach w rodzimym języku. Więc jeśli lubisz spędzać w ten sposób czas, czujesz
radochę ze wspólnego grania, nie zostaje nic innego jak wziąć do łapy telefon, wklepać

numer podany poniżej no i coś w treści smsa, najlepiej niech to będzie coś w stylu:
„Lubię stary Perfect, Oddział Zamknięty i różne takie

i wreszcie będzie okazja popykać sobie z kimś
ich kawałki”, a potem zostaje już tylko wcisnąć
„Wyślij” i cała filozofia.

Tel. 0484 921 369 
– Konradek 

(od poniedziałku do piątku 
tylko sms – praca na zmiany, 

sami rozumiecie;)

Zapraszamy wszystkich chętnych, 
którzy chcieliby pograć dobrego, starego, polskiego rocka. 



Zgłoś się 
do DUS!!!

JEŻELI SZUKASZ KLIENTÓW DLA SIEBIE I SWOJEJ FIRMY

Twoje ogłoszenie będzie
zamieszczone w trzech językach
w wersji drukowanej
i internetowej.

WYPROMUJ SIEBIE 
I SWOJĄ FIRMĘ

Informujemy, że po wakacyjnej przerwie wznawiamy wydawanie 
ogłoszeniowego miesięcznika DUS (Diensten, Usługi, Service).

Polonijni przedsiębiorcy oraz osoby prywatne zainteresowane rozreklamowaniem swoich usług
wśród społeczności belgijskiej prosimy o kontakt z redakcją.

Przypominamy, że wszystkie informacje o usługach i produktach ukazują się w trzech językach
i skierowane są do belgijskich przedsiębiorców, firm i osób prywatnych, którzy z powodu bariery

językowej nie są w stanie znaleźć polskiej firmy budowlanej, osoby do prasowania, umycia
okien, ogrodnika, hydraulika, czy warsztatu naprawy samochodów.

Musimy pamiętać, że jesteśmy w Belgii postrzegani jako ludzie pracowici, oferujący doskonałe
i atrakcyjne cenowo wyroby. 

Ułatwmy sobie życie i zaufajmy DUS. 
Mamy przecież tak wiele do zaoferowania.

KONTAKT:

www.dusantwerpen.be
dusantwerpen@hotmail.com

Nie trać czasu na szukanie klientów! 
My zrobimy to za ciebie!!!



Na ca łym świe cie, w każ dym na -
wet naj mniej szym kra ju fun -
kcjo nu ją ta kie po ję cia jak: Oj -

czyz na, Na ród, Ho nor, Pa trio tyzm.
W cza sie świąt na ro do wych na bie ra -
ją one szcze gól ne go zna cze nia.

Co ro ku w sierp niu, my Po la cy ob -
cho dzi my kil ka nie zwy kle waż nych
dla nas rocz nic. Nie ste ty co raz mniej
z nas o nich pa mię ta. Za po mi na my
bo wiem, że to lu dzie two rzą hi sto rię
swo je go kra ju, hi sto rię z któ rej po -
win ni być dum ni i któ rą po win ni pie -
lę gno wać. 

Ma ło jest na ro dów na świe cie tak
bo leś nie do świad czo nych przez swo -
ją hi sto rię jak Po la cy. Mie liś my po -
wsta nia, roz bio ry, woj ny, obo zy kon -
cen tra cyj ne, Ka tyń, ko mu nizm.
He ro icz ną wal kę o wol ność przez ca -
łe po ko le nia i mo rze wy la nej pol skiej
krwi. Ale jed no cześ nie fun kcjo nu ją
w na szej świa do mo ści ta kie po ję cia
jak: Grun wald, Hold Pru ski, Od siecz
Wie deń ska, Kon sty tu cja 3 Ma ja, Cud
nad Wi słą czy So li dar ność. Ja kimś
dziw nym zbie giem oko licz no ści oka -
zu je się, że „My Na ród” nie jed no krot -
nie uchro ni liś my in nych przed Krzy -
ża ka mi, Tur ka mi, Szwe da mi czy
So wie ta mi. 

Z te go ba ga żu klęsk, suk ce sów,
prze żyć i do świad czeń po wsta ła na -
sza li te ra tu ra, mu zy ka i sztu ka któ -
rą te raz chwa li my się na ca łym świe -
cie. Ma my swo je „mar ki fir mo we”:
Ko per ni ka, Cho pi na, Ja na Pa wła II,
Sta ni sła wa Le ma, Ada ma Ma ły sza
a te raz Agniesz kę Rad wań ską czy zło -
tą re pre zen ta cję siat ka rzy. Je steś my
na ro dem dum nym i bo leś nie do świad -

czo nym przez hi sto rię. A jed no cześ -
nie dziw nym zbio rem lu dzi nie za do -
wo lo nych i czę sto wsty dzą cych się
swo jej toż sa mo ści. Dla cze go in ne na -
ro dy pie lę gnu ją fol klor, tra dy cję, kul -
tu rę i sztu kę a część z nas na ha sło
Pol ska mó wi „ob ciach”? W ja ki spo -
sób wy cho wu je my dzie ci je że li mło -
de po ko le nie nie przy zna je się do swo -
ich ko rze ni? Prze cież na si przod ko wie
od da wa li ży cie właś nie po to, abyś my
te raz mó wi li z du mą: je stem Po la -
kiem, Po lką.

Dla cze go w trak cie me czów pił kar -
skich ca ła Pol ska to nie w bia ło-czer -
wo nych bar wach, a w cza sie świę ta
na ro do we go gdzie nie gdzie, jak by
wsty dli wie, po wie wa ją bia ło-czer wo -
ne fla gi? Dla cze go mu si się u nas wy -
da rzyć wiel ka, na ro do wa tra ge dia al -
bo zaistnieć sy tu a cja kie dy oczy
ca łe go świa ta zwró co ne są w na szą
stro nę tak jak pod czas wi zyt Ja na Pa -
wła II czy Eu ro 2012, że byś my chcie -
li ob no sić się z na szą pol sko ścią i sza -
cun kiem dla na szych sym bo li
na ro do wych? To co od czu wa my dziś
i to jak dziś ży je my jest wy ni kiem kil -
ku stu le ci zwy cięstw i klęsk. Nie ste -
ty, czę sto ne ga tyw ne emo cje prze sła -
nia ją nam ca ły do ro bek hi sto rycz ny
i kul tu ral ny na szej Oj czyz ny. Za po -
mi na my ja kie są na sze ko rze nie i do -
ko na nia. Wiem, że zwro ty w sty lu:
pań stwo pra wa, uczci wość wo bec wy -
bor ców, spra wie dli wość spo łecz na
czę sto nie są adek wat ne do sy tu a cji
w na szym kra ju. Ale czy to są po wo -
dy aby się od Pol ski od wra cać?

Dla nas, Po la ków za gra ni cą, naj -
waż niej sze po win no być kul ty wo wa -

nie i pie lę gno wa nie toż sa mo ści na ro -
do wej i god ne re pre zen to wa nie na -
sze go kra ju.

Bo to właś nie pol skość chro ni nas
przed za tra ce niem się w wiel kiej prze -
strze ni ja ką jest Eu ro pa i ca ły świat.
To właś nie czę sto na ob czyź nie tak
na praw dę wy bie ra się na ro do wą toż -
sa mość, przy zna je się do pol sko ści al -
bo się jej wy rze ka. Wie lu z nas miesz -
ka ją cych tu taj w Bel gii kul ty wu je
swo ją przy na leż ność na ro do wą choć -
by przez po sy ła nie dzie ci do pol skiej
szko ły. 

To ozna cza, że by cie Po la kiem jest
dla nas istot ne. Wszyst kie na ro dy pie -
lę gnu ją swo ją hi sto rię, tra dy cję i kul -
tu rę, rób my wiec tak sa mo. Je że li ktoś
z nas rzu ci ha sło: spot ka nie Po lo nii,
pol skie świę to na ro do we, bądź my ra -
zem jak jed na wiel ka wspól no ta. 

Nie ste ty dla nie któ rych by cie Po la -
kiem nie jest „co ol”. Twier dzą, że to
przy pa dek, że uro dzi li się właś nie Po -
la ka mi. Nie wy bie ra li so bie ani Oj -
czyz ny, ani ję zy ka, ani sy ste mu po li -
tycz ne go, ani kul tu ry, ani tra dy cji,
ani hi sto rii. 

To wszyst ko praw da, ale na le ży pa -
mię tać, że czło wiek bez toż sa mo ści
na ro do wej, bez hi sto rii, kul tu ry i tra -
dy cji nie ist nie je. Nie ma swo je go na -
ro do we go przy dzia łu. A my na ro dem
je steś my od wie ków. 

Mar sza łek Jó zef Pił sud ski, Wódz
Na czel ny któ ry do ko nał Cu du nad Wi -
słą po wie dział: „Na ród któ ry nie sza -
nu je swo jej prze szło ści nie za słu gu -
je na sza cu nek te raź niej szo ści i nie
ma pra wa do przy szło ści”.

Jak Po la ko wi jest z tym, że jest Po -
la kiem? Mnie jest do brze.

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa

Historyczne słowa „My naród”
rozpoczęły słynne przemówienie
prezydenta Lecha Wałęsy
w Kongresie Stanów Zjednoczonych
15 listopada 1989 roku. 
Preambuła Konstytucji Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej
rozpoczyna się właśnie od słów 
„My naród”, dlatego przemówienie
naszego prezydenta zostało tak
entuzjastycznie przyjęte przez
Amerykanów i cytowane na całym
świecie.

„My Naród...”
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Powstanie Warszawskie
– 1 sierpnia 1944 

Zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, zbrojne wystąpienie
przeciwko okupantom niemieckim w czasie II wojny światowej. Rozpoczęło się 1 sierpnia
1944 roku w godzinie „W”, trwało 63 dni i zakończyło się klęską Polaków.

Głównym celem powstania było wyparcie Niemców z okupowanej Warszawy, a także ratowanie
polskiej suwerenności i zachowanie kształtu granicy wschodniej sprzed wojny. Była to także
obrona przed uformowaniem się w Warszawie władz państwowych namaszczonych przez Związek
Radziecki.

O wybuchu powstania przesądziły sukcesy jakie odnosiła na froncie Armia Czerwona zbliżająca
się do Warszawy. Polscy dowódcy, między innymi generał Tadeusz Bór-Komorowski komendant
główny Armii Krajowej oceniali, że walki w stolicy zostaną przeprowadzone szybko i potrwają
zaledwie kilka dni. W rzeczywistości trwały o wiele dłużej. W momencie wybuchu powstania
niemieckie siły zbrojne (Wermacht) otrzymały rozkaz od Hitlera, aby Warszawa jako miasto
przestała istnieć. 

W okupowanej Polsce głównym celem działania polskiego podziemia (w tym także Armii
Krajowej) było osłabienie i w ostatecznym rozrachunku pokonanie strony niemieckiej. Powstanie
Warszawskie z założenia wymierzone było przeciwko Niemcom. Ale w momencie, gdy wojska
sowieckie stanęły przed Warszawą wrogów już było dwóch. Władze podziemne zdawały sobie
sprawę, że zwycięskie wejście Rosjan do Warszawy oznacza zaprowadzenie nowego,
komunistycznego terroru. Dlatego Polacy chcieli 
doprowadzić do powstania i przywitać Rosjan będąc zwycięzcami, a nie zwyciężonymi.

26 lipca 1944 roku Rząd Polski na Uchodźstwie w Londynie wydał rozkaz generałowi Tadeuszowi
Borowi-Komorowskiemu, aby rozpocząć zbrojną akcję w celu wyzwolenia Warszawy. Powstanie
miało zacząć się o godzinie 17:00 (tak zwana godzina W), ale zbrojne potyczki rozpoczęły się 
1 sierpnia dużo wcześniej. Pierwsze starcie miało miejsce na Żoliborzu o godzinie 14:00.

Początkowo strona polska odnosiła sukcesy. Jednak Niemcy bardzo szybko przystąpili do
walki, aby rozprawić się z Warszawą i jej mieszkańcami. Duże posiłki wojsk niemieckich dotarły
do miasta już 3 i 4 sierpnia. Głównodowodzący ze strony okupanta, Heinrich Himmler wydał
następujący rozkaz: „ Każdego mieszkańca należy zabić, nie wolno brać żadnych jeńców.
Warszawa ma być zrównana z ziemią i w ten sposób ma być stworzony zastraszający przykład dla
całej Europy”.

Od pierwszych dni powstania stworzono w Warszawie namiastkę normalnego życia.
Zorganizowano system dystrybucji żywności, uruchomiono harcerską pocztę. Siły powstańcze na
szeroką skalę wykorzystywały system kanałów do komunikacji pod obszarami kontrolowanymi
przez Niemców. W momencie końca walk o Stare Miasto, większość obrońców tej części
Warszawy przeszła kanałami do Śródmieścia i na Żoliborz.

Aż do 10 września wojska radzieckie stojące zaledwie kilka kilometrów od stolicy pozostawały
całkowicie bierne pozwalając Niemcom na rzeź polskiej ludności i niszczenie miasta. Stalin
twierdził, że „nie chce wdawać się w awantury pomiędzy Polakami a Niemcami”. Rozkaz wejścia
do walki wydał właśnie 10 września. Wtedy rosyjskie samoloty zaczęły przepędzać znad
Warszawy niemieckie bombowce.

W dniach 13-15 września wojska sowieckie oraz podległe komunistycznym władzom wojsko
polskie wyparły Niemców z prawobrzeżnej Warszawy. Ostatni skapitulował Żoliborz. Miało to
miejsce 30 września. W nocy z 2 na 3 października pod Warszawą Polacy podpisali akt
kapitulacji. Ponad 15.000 powstańców w tym generał Bór-Komorowski zostało wziętych do
niewoli.

Straty w ludziach były ogromne. Około 10.000 zabitych powstańców, 7.000 zaginionych i 5.000
rannych. Ale jeszcze większe spustoszenie było wśród ludności cywilnej – od 150.000 do 200.000
ofiar. Wśród zabitych przeważała młodzież.

Po kapitulacji powstania Niemcy natychmiast przystąpili do niszczenia ocalałej zabudowy
Warszawy. Pod koniec wojny około 85 procent miasta leżało w gruzach.

Powstanie Warszawskie jest bez wątpienia jednym z najważniejszych, a zarazem
najtragiczniejszych wydarzeń z naszej historii. Dużo było w Polsce patriotycznych zrywów, ale
ten z pewnością należy do tych najbardziej ponurych.

Od kilku lat w chwili upamiętniania rocznicy wybuchu powstania w naszym kraju trwają
polityczne przepychanki i obarczanie winą za klęskę powstania różnych ludzi. Niestety
najczęściej tych, którzy już nie żyją. Nie jest moją rolą polityczna ocena tych wydarzeń. Artykuł
ten ma przypomnieć Polakom o heroicznej walce ich przodków. Walce o to, abyśmy teraz żyli
w wolnej, demokratycznej Polsce i nie musieli dokonywać takich bohaterskich czynów
i poświęcać życia jak Powstańcy w Warszawie w sierpniu 1944 roku.

Polski Sierpień
15sierpień 2012 Antwerpia po polsku    

W historii
Polski sierpień
jest jednym
z miesięcy,
które odcisnęły
największe
piętno na
naszej historii.
To miesiąc
ważnych dat
o których
każdy Polak
powinien
pamiętać.



Święto Wojska Polskiego 
– 15 sierpnia

Święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obchodzone 15 sierpnia
w rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku, stoczonej
w trakcie wojny polsko-bolszewickiej. Wprowadzone zostało ustawą

Sejmu RP z 1992 roku.
Bitwa Warszawska była jednym z najważniejszych wydarzeń wojny polsko-

bolszewickiej wywołanej przez Rosję Radziecką dążącą do podboju państw
europejskich i przekształcenie ich w podległe republiki. Toczyła się od lutego
1919 roku i zakończyła zawieszeniem broni w październiku roku 1920.
Ostatnim jej akcentem było podpisanie w Rydze 18 marca 1921 roku traktatu
pokojowego.

3 lipca 1920 roku Rada Obrony Państwa skierowała do narodu polskiego
apel, aby społeczeństwo zmobilizowało się w obronie niepodległości kraju.
Odzew był natychmiastowy. Wszyscy; młodzi i starzy, kobiety i mężczyźni,
którzy czuli się na siłach zaczęli napływać do Warszawy tworząc rzesze
ochotników gotowych do walki. W decydującym momencie Naczelny Wódz,
Marszałek Józef Piłsudski miał pod swoją komendą 900.000 polskich żołnierzy
i ochotników. Takiego pospolitego ruszenia dawno w Polsce nie było. Wszyscy
zdawali sobie sprawę, że jest to walka o zachowanie niepodległości kraju.

Początkowo pomimo ogromnego zapału i bohaterstwa Polakom nie szczęściło
się w tej walce. Przełom nastąpił 15 sierpnia. Polska armia, która do tej pory
przegrywała walki pobiła wojska generała Michaiła Tuchaczewskiego atakujące
stolicę, co przyczyniło się do wygrania przez nas wojny. Stało się to praktycznie
z dnia na dzień, w przeciągu kilkunastu godzin. W świadomości Polaków to
wydarzenie jest znane jako „Cud nad Wisłą”. Zwłaszcza, że nasze wojska pokonały przeważającą liczebnie armię
radziecką dokładnie w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej. Kluczową rolę
w zwycięstwie odegrał manewr polskiego wojska „oskrzydlający Armię Czerwoną przy jednoczesnym związaniu
głównych sił bolszewickich na przedpolach Warszawy” przeprowadzony przez Naczelnego Wodza.

Straty Rosjan w walce oszacowano na: 25.000 zabitych i 66.000 jeńców, natomiast po stronie polskiej zginęło
4.000 żołnierzy, 22.000 zostało rannych, a 10.000 uznano za zaginionych.

Marszałek Piłsudski po wygranej bitwie podkreślił bohaterska postawę mieszkańców stolicy, ochotników,
harcerzy, a nawet kobiet i dzieci. Powiedział: „Walka o miasto była rzeczą najtrudniejszą gdyż o zwycięstwie
stanowiło tu zachowanie się obywateli. I Warszawa nie zawiodła”.

Po II wojnie światowej na skutek komunistycznej propagandy ówczesnych władz Polski historyczne znaczenie
Bitwy Warszawskiej było marginalizowane.

Dopiero w niepodległej III Rzeczypospolitej Sejm przywrócił rangę tego wielkiego wydarzenia.
Wojna polsko-rosyjska była najważniejszym konfliktem zagrażającym istnieniu państwa polskiego od czasu

odzyskania niepodległości w 1918 roku. Rosjanie realizowali bolszewicki plan przyśpieszenia rewolucji światowej
i podbicia Europy. 

Natomiast Bitwa
Warszawska jest zaliczana do
18 wielkich bitew, które
zadecydowały o losie świata.
Ambasador brytyjski
w przedwojennej Polsce – lord
Edgar Vincent D'Abernon
napisał: „Współczesna historia
cywilizacji zna mało wydarzeń
posiadających znaczenie
większe od bitwy pod
Warszawą roku 1920. Nie zna
zaś ani jednego, które by było
mniej docenione”. „Zadaniem
pisarzy politycznych jest
wytłumaczenie europejskiej
opinii publicznej, że w roku
1920 Europę zbawiła Polska”.
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Marszałek Józef Piłsudski

Wojna polsko-bolszewicka. Polscy żołnierze po zajęciu Wilejki.
Źródło: xxwiek.pl



Święto 
Lotnictwa 
Polskiego 
– 28 sierpnia

Obchodzone 28 sierpnia święto zostało
ustanowione na pamiątkę zwycięstwa
Franciszka Żwirki i Stanisława

Wigury na Międzynarodowych Zawodach
Lotniczych w Berlinie w 1932 roku. Na
samolocie RWD-6, którego
współkonstruktorem był pilot-inżynier Wigura,
Polacy zdobyli pierwsze miejsce. Wygrali
z uważanymi za faworytów załogami
niemieckimi przynosząc wielki sukces
polskiemu lotnictwu. 

Święto Lotnictwa Polskiego obchodzone jest
od 1993 roku na podstawie decyzji ministra
obrony narodowej podpisanej przez
ówczesnego prezydenta Lecha Wałęsę. Jest to
wspólne święto lotnictwa cywilnego i wojskowego przemysłu lotniczego.

Po raz pierwszy w historii Polski obchody Święta Lotników zorganizowano w listopadzie 1932 roku na pamiątkę
pierwszego lotu bojowego wykonanego przez polskich lotników na samolocie z polskimi biało-czerwonymi
znakami.

Dzień Solidarności i Wolności 
– 31 sierpnia

Ustanowiony w 2005 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jako Dzień
Solidarności i Wolności dla upamiętnienia „historycznego zrywu Polaków do
wolności”.

W sierpniu 1980 roku naród polski zerwał się do walki. Żądał nie tylko podwyżek
płac, ale też godnego życia i zmian politycznych. Zaskoczona komunistyczna władza
z przerażeniem obserwowała jak w Stoczni Gdańskiej rozpoczął się strajk, który potem
rozlał się na cały kraj. Na bramie stoczni
wywieszono 21 postulatów Międzyzakładowego
Komitetu Strajkowego. Wkrótce doszło do
podpisania porozumień sierpniowych,
wydarzenia historycznego które całkowicie
(chociaż nie od razu) zmieniło sytuację naszego
kraju i Europy. To właśnie z tego ruchu
powstała „Solidarność” – Niezależne
Samorządne Związki Zawodowe.

Ten historyczny zryw całkowicie popierany
przez wielkiego papieża Jana Pawła II
zapoczątkował proces upadku komunizmu
i wyzwalania narodów Europy Środkowej
i Wschodniej. To właśnie Sierpień 80 był
początkiem odradzania się wolnej Polski, jej
wejścia do NATO i Unii Europejskiej. To polska
„Solidarność” była impulsem dla innych krajów
europejskich, które stopniowo zaczęły zrzucać
z siebie jarzmo komunizmu. Kto wie, gdyby nie
polski sierpień może mapa obecnej Europy
wyglądałaby zupełnie inaczej.

AAnnnnaa  JJaanniicckkaa
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Kapitan pil. Franciszek Żwirko i inż. Stanisław Wigura 

Lech Wałęsa niesiony na ramionach robotników po podpisaniu Porozumień Sierpniowych



KKrrzzyysszz  ttooff  KKaa  mmiill  BBaa  cczzyyńń  sskkii  
(1921 War sza wa – 1944 War sza wa).

Pol ski poe ta, pod cho rą ży, żoł nierz
Ar mii Kra jo wej, pod har cmistrz Sza -
rych Sze re gów. Przed sta wi ciel tak
zwa ne go po ko le nia „Ko lum bów”.

Je den z naj wy bit niej szych poe tów
cza sów oku pa cji o któ rym sły sze li na -
wet ci, któ rzy nie prze czy ta li ani jed -
ne go wier sza. Je go imie niem na zy wa -
ne są uli ce, szko ły, bib lio te ki i dru ży ny
har cer skie, a grób na Po wąz kach by -
wa od wie dza ny przez za ko cha nych za -
pa la ją cych zni cze na gro bie au to ra
naj pięk niej szych wier szy mi łos nych.

n Uro dził się w War sza wie ja ko syn
Sta ni sła wa Ba czyń skie go oraz Ste -
fa nii Zie leń czyk.

n Oj ciec – żoł nierz Le gio nów Pol skich,
ofi cer Woj ska Pol skie go, pi sarz
i kry tyk li te rac ki, uczci wy, od waż -
ny i nie za wi sły w swo ich oce nach,
był dla Krzysz to fa au to ry te tem
i wzor cem mo ral nym.

n Mat ka – na u czy ciel ka i ce nio na au -
tor ka pod ręcz ni ków szkol nych by -
ła ka to li czką po cho dzą cą z ro dzi ny
ży dow skiej. Z sy nem łą czy ły ją bar -
dzo sil ne wię zy emo cjo nal ne.

n Już od wczes ne go dzie ciń stwa
Krzysz tof był bar dzo cho ro wi tym
dziec kiem. Do ku cza ła mu ast ma,
miał sła be ser ce i sta le był pod pre -

sją za ra że nia się gru źli cą na któ rą
cho ro wał je go oj ciec.

n W 1931 ro ku roz po czął na u kę
w Pań stwo wym Gim na zjum im. Ste -
fa na Ba to re go, świet nej eli tar nej
szko le na kie run ku hu ma ni stycz -
nym gdzie osiem lat póź niej otrzy -
mał świa dec two doj rza ło ści.

n Uczniem był śred nim. Szko ły spe -
cjal nie nie lu bił i zbyt czę sto się
w niej nie po ja wiał co mia ło wpływ
na je go oce ny. Z żad nym przed mio -
tem nie miał szcze gól nych trud no -
ści ale na je go świa dec twie szkol -
nym fi gu ro wa ło wię cej tró jek niż
in nych stop ni bo nie spe cjal nie przy -
kła dał się do na u ki. Na wet po stę py
z ję zy ka pol skie go zo sta ły oce nio -
ne do sta tecz nie. Tyl ko w jed nym
przed mio cie spraw dzał się do sko -
na le. W ry sun kach. Miał w tym kie -
run ku wy jąt ko we uzdol nie nia. 

n W szko le nie szu kał i nie za wie rał
przy jaź ni. Po tra fił być sa mot ny, cza -
sa mi na wet spra wiał wra że nie, że
jest mu z tym do brze. Ani ko le dzy,
ani na u czy cie le nie po tra fi li zro zu -
mieć tej wraż li wej oso bo wo ści. Dla
Krzysz to fa szko ła nie by ła miej scem
w któ rym móg łby się roz wi jać i być
zro zu mia ny.

n Już w cza sach na u ki był wiel kim pa -
sjo na tem i znaw cą współ czes nej mu
li te ra tu ry. Fa scy no wa ła go prze de
wszyst kim pol ska li te ra tu ra ro man -
tycz na i Gom bro wicz. Do sko na le
znał li te ra tu rę fran cu ską, a w póź -
niej szych la tach pi sał w tym ję zy ku
wier sze. 

n W trak cie szkol nej edu ka cji był
człon kiem dzia ła ją cej przy szko le
23 War szaw skiej Dru ży ny Har cer -
skiej. Na le żał rów nież do Or ga ni za -
cji Mło dzie ży So cja li stycz nej „Spar -
ta kus”, pół le gal nej or ga ni za cji
uczniów szkół śred nich pod pa tro -
na tem Pol skiej Par tii So cja li stycz -
nej. Uży wał wte dy pseudo nimu
„Emil”.

n Od 1937 ro ku był człon kiem ko mi -
te tu wy ko naw cze go „Spar ta ku sa”,
a tak że współ re dak to rem pis ma
„Strza ły” w któ rym za de biu to wał ja -
ko poe ta wier szem „Wy pa dek przy
pra cy”.

n Ma rzył o ka rie rze gra fi ka lub ilu -
stra to ra i chciał stu dio wać w Aka -
de mii Sztuk Pięk nych, jed nak
śmierć oj ca i wy buch II woj ny świa -

to wej zni we czy ły wszyst kie je go pla -
ny i ma rze nia.

n Po na głej śmier ci uko cha ne go mę -
ża mat ka Krzysz to fa kom plet nie się
za ła ma ła i znacz nie po gor szył się
stan jej zdro wia. Do słow nie z dnia
na dzień Krzysz tof mu siał do ros nąć,
opie ko wać się mat ką i za bez pie czać
dom od stro ny ma te rial nej.

n Po utwo rze niu get ta w 1940 ro ku
po mi mo swe go ży dow skie go po cho -
dze nia wraz z mat ką po zo stał po
stro nie aryj skiej ry zy ku jąc w ra zie
zła pa nia przez Niem ców roz strze la -
nie na miej scu. To był czas, kie dy
mu sie li wy bie rać spoś ród zna jo -
mych lu dzi tych, któ rym mo gli za -
u fać i tych, któ rych trze ba by ło się
strzec.

n Mat ka by ła naj waż niej szą oso bą
w ży ciu Krzysz to fa aż do 1941 ro -
ku, kie dy ma jąc nie speł na dwa dzie -
ścia je den lat po znał Ba się Drap -
czyń ską, Po bra li się po nie ca łej
pół rocz nej zna jo mo ści. To właś nie 
Ba si, wiel bi cie le po ezji Krzysz to fa
za wdzię cza ją naj pięk niej sze ero ty -
ki. By ła cza ru ją cą, in te li gen tną
dziew czy ną, ład ną i peł ną oso bi ste -
go wdzię ku. Mu zą Krzysz to fa. 

n Od je sie ni 1942 do la ta 1943 ro ku
Ba czyń ski stu dio wał po lo ni sty kę na
taj nym Uni wersytecie War szaw -
skim. Uczył się rów nież w szko le
Sztuk Zdob ni czych i Ma lar stwa.

n W tym okre sie pra co wał do ryw czo
u szkla rza, ma lo wał szyl dy, był po -
moc ni kiem u wę gla rza i przyj mo -
wał te le fo nicz ne zle ce nia w Za kła -
dach Sa ni tar nych.

n W lip cu 1943 ro ku po rzu cił stu dia
po lo ni stycz ne i po świę cił się po ezji
oraz wal ce w kon spi ra cji. Pod
pseudo nimami „Krzyś”, „Jan Bu -
gaj”, „Krzysz tof”, i „Zie liń ski” brał
udział w ak cjach zbroj nych. Uczest -
ni czył mię dzy in ny mi w ak cji wy ko -
le je nia nie miec kie go po cią gu ja dą -
ce go z fron tu do Ber li na co
spo wo do wa ło 26-go dzin ną przer wę
w ru chu.

n Był ak tyw nym uczest ni kiem pod -
zie mia. Zwią zał się z daw ny mi szkol -
ny mi ko le ga mi dzia ła ją cy mi w „Sza -
rych Sze re gach”, zwłasz cza
w ba ta lio nie „Zoś ka” na zwa nym tak
przez pa mięć Ta de u sza Za wadz kie -
go, ini cja to ra wie lu ak cji dy wer syj -
nych, któ ry zgi nął pod Wy szko wem

Zna ni nie zna ni
czy li cie ka we fak ty do ty czą ce wiel kich 
Po la ków
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w 1943 ro ku. W miesz ka niu miał
skryt ki na broń w któ rych trzy mał
Thom pso na, dwa Ste ny, MP40, gra -
na ty, ma te ria ły mi ner skie a tak że
pod ręcz ni ki, ma py i pra sę kon spi -
ra cyj ną.

n W 1944 ro ku ukoń czył Szko łę Pod -
cho rą żych Re zer wy Pie cho ty „Agri -
co la” i otrzy mał sto pień star sze go
strzel ca pod cho rą że go re zer wy pie -
cho ty. Jed no cześ nie był kie row ni -
kiem dzia łu po ezji mie sięcz ni ka spo -
łecz no-li te rac kie go „Dro ga”.

n W po ło wie lip ca1944 ro ku prze -
szedł do har cer skie go ba ta lio nu
„Pa ra sol” na sta no wi sko za stęp cy
do wód cy III plu to nu 3 kom pa nii.
W „Pa ra so lu” przy jął pseudo nim
„Krzyś”.

n Wy buch Po wsta nia War szaw skie go
za sko czył go w re jo nie Pla cu Te a -
tral ne go w trak cie od bio ru bu tów
dla od dzia łu. Nie mo gąc przed o stać
się do swo jej jed nost ki przy łą czył
się do od dzia łu zło żo ne go z ochot -
ni ków. Czwar te go sierp nia Krzysz -
tof udał się na kon spi ra cyj ną zbiór -
kę w re jo nie Pla cu Te a tral ne go.
W tym sa mym cza sie Ba sia szła do
ro dzi ców na uli cę Pań ską. Nie zo -
ba czy li się już wię cej.

n On zgi nął na po ste run ku w Pa ła cu
Blan ka ma jąc za led wie 23 la ta.
W go dzi nach po po łud nio wych zo -
stał śmier tel nie ra nio ny przez nie -
miec kie go strzel ca wy bo ro we go.

n Ona, 31 sierp nia prze bie ga jąc uli cą
do sta ła w gło wę od łam kiem moź -
dzie rza. Tra ci ła przy tom ność i ma -
ja czy ła. W chwi lach świa do mo ści
mó wi ła: „Ja wiem, że Krzysz tof nie
ży je, to i ja nie chcę żyć”. Umie ra -
jąc ści ska ła w rę ku to mik wier szy
mę ża i dy plom pod cho rą żów ki.
Zmar ła 1 wrześ nia ma jąc 22 la ta.
Prze pro wa dzo ne po la tach ba da nia
stwier dzi ły, że by ła w cią ży.

n Pięć lat po śmier ci Krzysz to fa przy -
szli po nie go fun kcjo na riu sze Urzę -
du Bez pie czeń stwa nie wie dząc, że
poe ta zgi nął w Po wsta niu War szaw -
skim.

n W tym sa mym cza sie aresz to wa no
in nych żoł nie rzy ba ta lio nu „Zoś ka”,
któ rzy prze ży li woj nę i po wsta nie.
Za trzy ma nych akow ców oskar żo no
o pró bę zmia ny ustro ju pań stwa pol -
skie go i ska za no na wie lo let nie wię -
zie nie.

n Ba czyń ski zo stał po śmier tnie odzna -
czo ny Me da lem za War sza wę i Krzy -
żem Ar mii Kra jo wej. Po cho wa ny
pier wot nie na ty łach Pa ła cu Blan -
ka. Po woj nie je go cia ło prze nie sio -
no na Cmen tarz Woj sko wy na Po -
wąz kach do kwa te ry ba ta lio nu
po wstań cze go Ar mii Kra jo wej „Pa -
ra sol”. Tam też spo czy wa je go żo -
na.

Twór czość:
n W okre sie oku pa cji ogło sił czte ry

to mi ki po ezji: „Zam knię ty ekran”,
„Dwie mi ło ści”, „Wier sze wy bra ne”,
„Ar kusz Poe tyc ki Nr 1” oraz skła -
dan kę wier szy „Śpiew z po żo gi”.
Swo ją po ezję pu bli ko wał rów nież
w pra sie kon spi ra cyj nej.

n Wszyst kie je go dzie ła to: po nad 500
wier szy, kil ka na ście po ema tów
i oko ło 20 opo wia dań. Je go naj bar -
dziej zna ne wier sze to: „Ko ły san ka”,
„Ele gia o chłop cu pol skim”, „Ma zo -
wsze”, „Hi sto ria”, „Spoj rze nie”, „Pra -
gnie nia”. 

n Osta t ni wiersz no si da tę 13 lip ca
1944 ro ku. Ba czyń ski pi sze tam
o kimś, kto „po chy lo ny nad śmier -
cią za ci ska pal ce na bro ni”.

n W 1941 ro ku na stą pi ło ze tknie cie
się Krzysz to fa z li te ra ta mi star sze -
go po ko le nia mię dzy in ny mi z Iwasz -
kie wi czem, Za gór skim i An drze jew -
skim, któ rzy do ce ni li je go
nie spo ty ka ny ta lent.

n Z ich ini cja ty wy poe ta uzy skał
u władz pod zie mia co mie sięcz ną za -
po mo gę i był pier wszym z mło dych
twór ców, któ re go te go ro dza ju wy -
róż nie nie spot ka ło. 

n W tro sce o swo je rę ko pi sy któ re
w wa run kach wo jen nych na ra żo ne
by ły w każ dej chwi li na znisz cze nie,
Ba czyń ski miał zwy czaj prze pi sy -
wa nia wier szy w kil ku ko piach
i umiesz cza nia ich u swo ich przy ja -
ciół w róż nych miej scach War sza -
wy.

n Po woj nie oca lo ne rę ko pi sy zna laz -
ły się w rę kach Ste fa nii – mat ki
Krzysz to fa. Uzu peł nio ne in ny mi
wier sza mi sta no wi ły pod sta wę zbio -
ru „Utwo rów ze bra nych”, wy da ne -
go dru kiem w 1961 ro ku.

n Ogrom ną po pu lar ność zy ska ły
utwo ry Ba czyń skie go śpie wa ne
przez Ewę De mar czyk z mu zy ką
Zyg mun ta Ko niecz ne go. Naj bar dziej
zna ny to: „Sur le pont d Avi gnion”
(„Na mo ście w Avi gnion”).

O Ba czyń skim i je mu współ czes nych
mó wi się „Ko lum bo wie”. Na le że li do
pier wsze go po ko le nia uro dzo ne go
w wol nej i nie po dleg łej Pol sce. Dla
tych mło dych lu dzi wy cho wa nych
w du chu pa trio tyz mu prze gra na woj -
na by ła cio sem. Ale jesz cze gor sze by -
ło po czu cie klę ski i bez sil no ści kie dy
ru nął ich do tych cza so wy świat. Mu -
sie li po ra dzić so bie z tym wstrzą sem
i świa do mo ścią za gła dy swo je go po -
ko le nia. Pro sto ze szko ły wkro czy li
w okrut ny świat woj ny. Zmie ni ły się
tak że po glą dy po li tycz ne Krzysz to fa.
W cza sach szkol nych miał sym pa tie
bar dziej le wi co we, moż na by na wet
rzec so cja li stycz ne. Po prze gra nej

kam pa nii wrześ nio wej, mo skiew skich
pro ce sach lat trzy dzie stych, po jma -
niu przez woj ska ra dziec kie pol skich
ofi ce rów i uwię zie niu ich w so wiec -
kich obo zach poe ta zwią zał się z Ar -
mią Kra jo wą. To wa rzy sze wal ki
z „Sza rych Sze re gów” nie chcie li do -
pusz czać go do czyn nej wal ki z oku -
pan tem w oba wie o je go ży cie – ży cie
poe ty, nie żoł nie rza. Krzysz tof, któ -
ry rwał się do wal ki prze ży wał to bo -
leś nie. 

Na le żał do po ko le nia, któ re go prze -
war to ścio wa nie świa ta w la tach woj -
ny uleg ło gwał tow ne mu przy śpie sze -
niu. „Ko lum bo wie” sta li się do ro sły mi
ludź mi wal czą cy mi o wol ność swo je -
go kra ju znacz nie wcześ niej niż po -
win ni, bio rąc pod uwa gę ich me try -
kę uro dze nia. W tych wy jąt ko wo
bru tal nych cza sach sta ra li się żyć nor -
mal nie. Pra co wa li, uczy li się. Wie lu
z nich otrzy ma ło świa dec two ma tu -
ral ne na kon spi ra cyj nych „kom ple -
tach” i stu dio wa ło po tem na taj nych
uni wersytetach. Ale na u ka nie wy peł -
nia ła im ży cia. Chcie li cze goś in ne -
go. Wal ki, ak cji dy wer syj nych, od we -
tu za klę skę.

Po ezja Ba czyń skie go nie jest ła twa
w od bio rze. Do tar cie do wszyst kich
jej uro ków wy ma ga od czy tel ni ka du -
że go wy sił ku umy sło we go. Pi sał w ta -
kich cza sach, kie dy nie wszyst ko moż -
na by ło po wie dzieć wprost. W swo ich
wier szach czę sto sto so wał licz bę mno -
gą prze ma wia jąc w imie niu swo im
i ca łe go po ko le nia. Po ezja by ła dla
nie go ucie czką od ży cia i ra tun kiem
w cięż kich cza sach. Je go imię nie ro -
zer wal nie splot ło się z wy da rze nia mi
woj ny i trud no dzi siaj wy o bra zić so -
bie pol ską li te ra tu rę te go okre su bez
nie go. Był naj wię kszym ta len tem
wśród mło dych, któ rzy ży ciem
i śmier cią przy pie czę to wa li swo ją
twór czość. Poe tą – żoł nie rzem, któ ry
zło żył Oj czyź nie ofia rę ze swo je go ży -
cia. Dzia ła niem po twier dził praw dy
ja kie gło sił ja ko poe ta.

Zna ne jest po wie dze nie Sta ni sła wa
Pi go nia, któ ry na wieść o wstą pie niu
Ba czyń skie go do od dzia łu po wstań -
cze go wy po wie dział ta kie oto sło wa: 

„Cóż, na le ży my do na ro du, któ re -
go lo sem jest strze lać do wro ga bry -
lan ta mi”.

Krzysz tof Ka mil Ba czyń ski z ca łą
pew no ścią był naj pięk niej szym bry -
lan tem li te ra tu ry pol skiej okre su wo -
jen ne go. Wraż li wym, in te li gen tnym,
uta len to wa nym twór cą i au ten tycz -
nym bo ha te rem. Pa mięć o nim bę dzie
za wsze ży wa po przez je go nie zwy kłą
twór czość.

HHaann  nnaa  KKoorrcczz

n
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Fachowiec 
poleca usługi w zakresie:

• centralne
ogrzewanie

• hydraulika
• elektryka
• budowlanka –

wykończenia
• gyprox

Solidny, sumienny, 
z dużym doświadczeniem

kontakt: 0497 020544

Garaż samochodowy 
ANDMAR oferuje:

s naprawy mechaniczne 
i elektryczne 

s komputerowa diagnostyka
s wymiana olei i filtrów 
s transport samochodów 

Polska i Belgia

Szybko, tanio, solidnie
Antwerpia, Deurne, 

Herentalsebaan 498, tel.: 0495933446

Miejsce 
na Twoją reklamę

KONTAKT:

antwerpiapopolsku@gmail.com
tel. 0489/823 803 
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+acomp
computer 

herstellingen en verkoop, 
visitekaartjes GSM 0483 362 460 

+acomp
naprawa, sprzedaż 

markowych komputerów, 
wizytówki GSM 0483 362 460 



O Agniesz ce Rad wań skiej na -
pi sać trze ba, bo nikt od daw na
nie wy zwo lił w nas Po la kach ty -
le na ro do wej du my. Nikt nie
przy spo rzył nam ty lu spor to -
wych emo cji. Wszyst ko co do tej
po ry Agniesz ka osią gnę ła to
efekt ogrom nej, cięż kiej pra cy
i wie lu wy rze czeń już od wczes -
ne go dzie ciń stwa. Ale jak sa ma
twier dzi, ni cze go nie ża łu je, bo
te nis jest ca łym jej ży ciem i te -
go ży cia nie za mie ni ła by na żad -
ne in ne.

Ro ze gra nie me czu na kor tach
Wim ble do nu to nie tyl ko ma rze nie
każ de go te ni si sty, ale i ogrom -
ne wy róż nie nie. Wim ble don to
naj star szy i naj bar dziej pre sti -
żo wy tur niej te ni so wy na świe -
cie. W do tych cza so wej hi sto rii
pol skie go te ni sa Agniesz ka jest
naj wy żej no to wa ną Po lką w ran -
kin gu WTA, a ma do pie ro 23 la -
ta. Czy li jesz cze wie le przed nią.
I po mi mo te go, że nie wy gra ła
fi na łu, wal czy ła z Se re ną Wil -
liams jak z rów nym prze ciw ni -

kiem. Da ła z sie bie wszyst ko,
a sym pa tia wi dzów by ła zde cy -
do wa nie po jej stro nie. Pra sa na -
zy wa ła ją „po grom czy nią gi gan -
tek”, a wszy scy Po la cy, na wet Ci
któ rzy nie prze pa da ją za te ni -
sem trzy ma li za nią kciu ki. 

Dzię ku je my!!!

Kil ka fak tów
Uro dzo na: 6 mar ca 1989 r.
w Kra ko wie
Wzrost: 170 cm
Wa ga: 51 kg
Gra: pra wo ręcz na, obu stron ny
bac khand. 

Po cho dzi ze spor to wej ro dzi -
ny. Jej dzia dek Wła dy sław był
ho ke i stą „Cra co vii”, a oj ciec i za -
ra zem pier wszy tre ner upra wiał
te nis i łyż wiar stwo fi gu ro we.
Sio stra Urszu la rów nież za wo -
do wo gra w te ni sa od no sząc suk -
ce sy w ka te go rii ju nio rek.

W te ni sa Agniesz ka gra od
czwar te go ro ku ży cia. Naj pierw
w Niem czech w Gro nau, gdzie
wów czas miesz ka ła ro dzi na Rad -
wań skich. Ma jąc sześć lat wy -
gra ła pier wszy dzie cię cy tur niej.
Od te go cza su sy ste ma tycz nie
pię ła się w gó rę po szczeb lach
spor to wej ka rie ry. Jest zwy cięż -
czy nią 10 tur nie jów WTA w grze
po je dyn czej i dwóch w grze pod -
wój nej, wy gra ła tak że tur niej ju -
nio rek na kor tach Wim ble do nu.
W 2005 ro ku prze szła na za wo -
dow stwo, a już rok póź niej awan -
so wa ła do pier wszej set ki w ran -
kin gu WTA. Rad wań ska, to
dru ga w hi sto rii Po lka (po Jad -
wi dze Ję drze jow skiej w la tach
30-tych XX wie ku), któ ra do tar -
ła do fi na łu wiel kosz le mo we go
w sin glu (Wim ble don 2012) oraz
do pół fi na łu tur nie ju wiel kosz -
le mo we go w deb lu (Au stra lian
Open 2012, US Open 2011).

Przez osta t ni rok jej za wo do -
we ży cie zmie ni ło się dia me tral -
nie. Ma no we go tre ne ra, jest
dru gą ra kie tą świa ta, zdo by ła
in dy wi du al ne kon trak ty spon -
sor skie.

Gra co raz le piej – jej te nis jest
nie zwy kle efek tow ny i sku tecz -
ny. Nie któ rzy ko men ta to rzy 
na zy wa ją ją „mi strzy nią ofen sy -
wy”. Pod czas ce re mo nii otwar -
cia Let nich Igrzysk Olim pij skich
w Lon dy nie przy padł jej za szczyt
by cia cho rą żym pol skiej re pre -
zen ta cji.

We dług ma ga zy nu „For bes”,
któ ry spo rzą dził ran king naj -
cen niej szych pol skich gwiazd
(spor tow ców, ak to rów, dzien ni -
ka rzy itp.), to właś nie Agniesz -
ka jest na szą naj droż szą mar ką
i zo sta ła „wy ce nio na” na pra wie
900.000 zło tych.

Cze go nie wie my o Agniesz ce
n Ser wu je pił kę z pręd ko ścią

180 km/go dzi nę, a pod czas
wy czer pu ją cych me czów zda -
rza się jej stra cić na wet dwa
ki lo gra my.

n Nie sto su je żad nej die ty,
uwiel bia je dze nie, któ re jest
dla niej ogrom ną przy jem no -
ścią. W każ dym kra ju w któ -
rym prze by wa ma zwy czaj pró -
bo wać po traw re gio nal nej
kuch ni.

n Uwiel bia cze ko la dę i uwa ża,
że „Dzień bez cze ko la dy jest
dniem stra co nym”. Nie prze -
pa da za al ko ho lem, ale od cza -
su do cza su da je się sku sić na
lam pkę do bre go wi na.

n Jest jed ną z nie wie lu za wo do -
wych te ni si stek z ma tu rą.
Obec nie stu diu je w kra kow -
skiej Aka de mii Wy cho wa nia
Fi zycz ne go na wy dzia le Tu -
ryst ki i Re kre a cji.

n Naj bliż szą jej oso bą i jed no -
cześ nie naj wię kszą przy ja ciół -
ką jest sio stra Urszu la (rów -
nież te ni sist ka). Łą czy je
bar dzo sil na więź emo cjo nal -
na. Po wy pro wa dze niu się
z do mu ro dzin ne go za miesz -
ka ły ra zem w za ku pio nym
przez Agniesz kę apar ta men -
cie. Na wet w ho te lu ich po ko -
je są ze so bą po łą czo ne. Ra -
zem ro bią za ku py, cho dzą na
im pre zy i jeż dżą na wa ka cje.

n Te ni sist ka przy zna je, że sa mo -
dziel ne ży cie bar dzo jej od po -
wia da: „Do brze od ku rzam
i w ogó le pil nu ję po rząd ku
w do mu. Jak ja ogar niam
kuch nię, to Ula ła zien kę itd”.
Jak sa ma przy zna je nie umie
go to wać, bo ni gdy nie mia ła
oka zji te go się na u czyć.

n Po tra fi się cie szyć z ma łych
rze czy. Lu bi do bre je dze nie,
mu zy kę i za ku py w faj nych
skle pach. Jej ulu bio ne mar ki
to: Ar ma ni Ex chan ge, Tom my
Hil fi ger i Pe pe Je ans. Nato -
miast ulu bio nym skle pem jest
Aber com bie&Fitch. Naj chęt -

Dru ga ra kie ta świa ta
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niej oglą da fil my ta kie jak: „24 go -
dzi ny”, „Dr Ho u se” i „Dex ter”.

n Nie jest roz rzut na. Za wsze po wta -
rza: „Je stem z Kra ko wa i pie nię dzy
w bło to nie wy rzu cam. Kie dy wi dzę
T-shirt za 100 do la rów to pu kam się
w czo ło i cze kam na prze ce nę”.

n Naj bliż szą przy ja ciół ką obu sióstr
jest te ni sist ka pol skie go po cho dze -
nia Ka ro li na Woź niac ki.

n Agniesz ka świet nie ro bi ma ni cu re
i za wsze dba o to, aby mieć po ma -
lo wa ne paz nok cie. Jak twier dzi „ni -
gdy nie za po mi nam ra kie ty te ni so -
wej i la kie ru do paz nok ci”.

n Uwiel bia szpil ki zwłasz cza te wy so -
kie. Po za kor tem cho dzi właś nie
w szpil kach, cza sa mi za mie nia jąc je
na obu wie spor to we.

n Ma sła bość do mar ko wych to re bek.
Po każ dym wy gra nym me czu ku pu -
je so bie to reb kę z ko lek cji Lo u i sa
Vu it to na.

n Lu bi szyb kie i do bre sa mo cho dy. Do
tej po ry jeź dzi ła Mer ce de sem CLS
i Po rsche 911 Car re ra S Ca brio let.
Obec nie pod pi sa ła kon trakt re kla -
mo wy z pro du cen tem aut – Le xu -
sem i ja ko am ba sa dor tej mar ki
otrzy ma ła luk su so wy mo del Le xus
LS 600h z na pę dem hy bry do wym
o war to ści 600 ty się cy zło tych. 

n Jak na ra zie jest sin gel ką. Nie wy -
wo łu je skan da li i nie da je po ży wek
bul wa ro wej pra sie.

n Za ro bio ne na kor cie mi lio ny do la -
rów in we stu je w nie ru cho mo ści
i zie mię pod Kra ko wem. Do chwi li
obec nej za swo ją grę za in ka so wa ła
oko ło 10 mi lio nów do la rów (do te -
go do cho dzą jesz cze wpły wy za kon -
trak ty re kla mo we).

n Po dat ki od swo ich do cho dów pła ci
w Pol sce, cho ciaż są one wy so kie.
Jak twier dzi, jest Po lką i nie wi dzi
po wo dów aby po stę po wać ina czej.

n Jest oso bą bar dzo wie rzą cą. By ła na -
wet twa rzą kam pa nii re kla mo wej
„Nie wsty dzę się Je zu sa”.

Kil ka słów o Agniesz ce i te ni sie

PPiioottrr  RRaadd  wwaańń  sskkii::
„Do bry te ni si sta to jest dzie się cio -

bo i sta, któ ry umie grać w te ni sa. Ktoś
wy jąt ko wo spraw ny mo gą cy upra wiać
wszyst kie dys cy pli ny spor tu i to tal -
nie wszech stron ny. I rze czy wi ście mo -
ja cór ka ta ka jest”. 

„Te nis jest spe cy ficz ny. Dłu go trwa -
ły stres, co dzien nie in ny mecz z in -
nym czło wie kiem, in na pił ka, in na na -
wierz chnia. Ten, kto nie jest
ela stycz ny ra czej ni gdy się w tym spor -
cie nie od naj dzie”.

„Na kor cie Agniesz ka mie wa mi nę
po waż ną, nie kie dy gry maś ną, ale to
złu dze nie”. „Jej po dej ście do obo wiąz -
ków mo że pod ła mać nie jed ne go su -
mien ne go do ro słe go. Moż na by mi za -
rzu cić, że ją wy tre so wa łem. Ale to złe
sło wo – że laz na dys cy pli na to po pro -
stu część cha rak te ru Agniesz ki”.

„Agniesz ka ma wszyst ko to, co po -
wi nien po sia dać do bry te ni si sta: zim -
ną krew, kon sek wen cję, od por ność
psy chicz ną. Po tra fi po zy tyw nie my -
śleć, nie roz tkli wia się nad prze gra ną
pił ką, tyl ko wal czy o ko lej ną. Jest nie -
zwy kle wa lecz na, za cię ta, nie pod da -
je się w trud nych sy tu a cjach”.

AAggnniieesszz  kkaa  RRaadd  wwaańń  sskkaa::
„Ca łe swo je ży cie pod po rząd ko wa -

łam te ni so wi. Na in ne za in te re so wa -
nia i roz ryw ki bra ku je mi cza su. W te -
ni sa gram pra wie ca łe swo je ży cie i jest
to mo je naj wię ksze i naj waż niej sze za -
in te re so wa nie”.

„W za wo do wym te ni sie nie ma miej -
sca na nie spo dzian ki. Trze ba wie dzieć
o swo im prze ciw ni ku jak naj wię cej
spo dzie wa jąc się, że bę dzie miał bar -
dzo do bry dzień. Te nis jest tyl ko spor -
tem i trud no w nim co kol wiek prze -
wi dy wać”. 

„Co dzien ność te ni sist ki przy po mi -
na ży cie za kon ni cy. Przez la ta pa nu -
je ta sa ma re gu ła, od któ rej nie mo że
być od stęp stwa. Na wet je że li masz
gor szy dzień nie mo żesz nie iść na
kort”.

WWoojj  cciieecchh  FFii  bbaakk::
„Agniesz ka Rad wań ska to przy szły

nu mer je den w ran kin gu WTA. Za -
wsze wie rzy łem, że stać ją na ta ki wy -
nik. Już kil ka lat te mu prze po wie dzia -
łem jej suk ce sy, po wie dzia łem, że to
te ni so wy ge niusz. Agniesz ka nie ma
wiel kich mięś ni, wzro stu i si ły Sza ra -

po wej czy sióstr Wil liams. Wie lu eks -
per tów twier dzi ło, że bez te go Po lka
nie ma cze go szu kać w wiel kim te ni -
sie. Ale na szczę ście w tej grze li czy
się też coś in ne go. Agniesz ka wy gry -
wa spry tem, tech ni ką, mą dro ścią. Mo -
że my być z niej dum ni, jest wspa nia -
łą am ba sa dor ką Pol ski na ca łym
świe cie”. 

By ła już Ma ły szo ma nia, po tem Ku -
bi co ma nia, te raz czas na Agniesz ko -
ma nię. Nie ste ty ra dość z try um fu na -
szej te ni sist ki przy kry wa za cho wa nie
me diów. Przez kil ka osta t nich ty god -
ni pra sa i te le wi zja emo cjo no wa ły się
wszyst kim co wią za ło się z pił ką noż -
ną. Bez wzglę du na na sze ocze ki wa -
nia me dia ser wo wa ły nam in for ma cje
ty pu: gdzie pił ka rze miesz ka ją, jak się
od ży wia ją, jak się wy sy pia ją, w co się
ubie ra ją, co ro bią w wol nym cza sie
i tym po dob ne „cie ka wost ki”. A w tym
cza sie Agniesz ka wal czy ła o ćwierć
i pół fi nał na kor cie w Wim ble do nie. 

Od pew ne go cza su co raz głoś niej
sły chać gło sy wie lu obu rzo nych fa -
nów spor tu, któ rzy za da ją py ta nia:
Dla cze go pol ska te le wi zja nie do ce nia
suk ce sów in nych na szych spor tow -
ców i sku pia się głów nie na pił ce noż -
nej? Czy cho dzi tyl ko i wy łącz nie
o wpły wy re kla mo we? Dla cze go nie
po świę ca in nym dzie dzi nom spor tu
do sta tecz nie du żo an te no we go cza su?
Prze cież pro pa gu jąc ta kie wzor ce wy -
peł nia ła by swo ją mi sję. Dla cze go pier -
wsze stro ny ga zet po świę co ne są czę -
sto śred nio uta len to wa nym pił ka rzom,
ich żo nom czy przy ja ciół kom, a nie
do ce nia się suk ce su mło dej Po lki, któ -
ra od 6-go ro ku ży cia bar dzo cięż ko
pra co wa ła na to aby dziś być na szczy -
cie? Moż na chy ba tak za pla no wać te -
le wi zyj ne pro gra my, aby pro pa go wać
wie le róż nych dzie dzin spor tu. Mo że
do cze ka my się wresz cie bie żą cych
trans mi sji z kor tów te ni so wych, za -
wo dów z udzia łem Mai Włosz czow -
skiej, Szy mo na Zioł kow skie go czy na -
szych zło tych siat ka rzy. 

Dzi siaj Agniesz ka Rad wań ska jest
na szą na ro do wą du mą. Każ dy jej wy -
gra ny set przyj mo wa ny jest z ogrom -
nym apla u zem i na dzie ją na dal sze
suk ce sy. Wy wal czy ła no wą ja kość
w pol skim spor cie, bo po prze gra nym
me czu fi na ło wym na kor tach Wim ble -
do nu by ło wi dać, że ma wiel kie am bi -
cje i nie za do wa la się dru gim miej -
scem.

Gra tu lu je my Agniesz ce, trzy ma my
za nią kciu ki i ży czy my jej speł nie nia
wszyst kich, nie tyl ko spor to wych ma -
rzeń. 

MMaarr  ttaa  WWaa  wwrroocc  kkaa

23sierpień 2012 Antwerpia po polsku    



W te go rocz nym fi na le Li gi
Świa to wej w So fii, pol scy siat ka -
rze, po do piecz ni tre ne ra An drei
Ana sta sie go, po ko na li do tych -
cza so wych mi strzów, re pre zen -
ta cję Sta nów Zjed no czo nych.

Dru ży na USA trium fo wa ła
w Li dze Świa to wej już czte ry la -
ta te mu, nato miast na sza dru ży -
na do fi na łu awan so wa ła po raz
pier wszy. Od stro ny psy cho lo -
gicz nej Ame ry ka nie ja ko mi -
strzo wie mie li prze wa gę. Jed nak
bia ło-czer wo ni gra li bez kom -
plek sów i od nie śli cał ko wi te zwy -
cię stwo. „Po la cy gra li jak
w trans ie a Ame ry ka nie w osta -
t nim se cie kom plet nie się po gu -
bi li”. Styl w ja kim na si siat ka rze
zwy cię ży li z re pre zen ta cją USA
(3:0) nie po zo sta wia wąt pli wo -
ści, któ ra dru ży na jest naj lep -
szym zes po łem świa ta.

W So fii na si siat ka rze naj pierw
po ko na li mi strzów świa ta Bra -
zy lij czy ków, na stęp nie wi ce mi -
strzów Ku bań czy ków, a osta -
tecznie mi strzów olim pij skich
Ame ry ka nów. Szli jak bu rza
przez ca ły tur niej. Szko da tyl ko,
że Eu ro 2012 przy ćmi ło osią ga -
ne przez nich suk ce sy. Jak to
traf nie ujął je den z dzien ni ka -
rzy: „Na si siat ka rze gra ją jak
w trans ie, a w te le wi zji cią gle tyl -
ko Le wan dow ski, Błasz czy kow -
ski, Ty toń i Smu da”. 

Nasz zes pół za zwy cię stwo
otrzy mał od or ga ni za to rów czek
na mi lion do la rów. Pol scy siat -

ka rze zdo by li rów nież in dy wi du -
al ne na gro dy. Nie by ło wąt pli -
wo ści, któ ry z gra czy sta nie się
po sia da czem nie bie skie go cze -
ku o war to ści 30.000 do la rów.
Otrzy mał go Bar tosz Ku rek, któ -
ry jed no cześ nie zo stał naj lep -
szym siat ka rzem fi na ło we go tur -
nie ju Li gi Świa to wej i zło ty mi
li te ra mi za pi sał się na kar tach
pol skiej siat ków ki. Wy róż nie nia
otrzy ma li też Zbi gniew Bar tman,
Mar cin Moż dżo nek i Krzysz tof
Igna czak.

Po przy lo cie do Pol ski w ha li
war szaw skie go lot ni ska na na -
szych siat ka rzy cze ka ły tłu my
fa nów. Bo ha te ro wie z So fii po ja -
wi li się w ko szul kach ze zło tym
na pi sem „1 miej sce”. Ki bi ce siat -
ków ki zgo to wa li im go rą ce przy -
ję cie skan du jąc: „dzię ku je my,
dzię ku je my”. Krzy cze li „pu char
jest nasz”, a wśród trans pa ren -
tów po ja wi ło się ha sło „I jak tu
was nie ko chać?” z do ma lo wa -
nym czer wo nym ser dusz kiem.
Po dzię ko wa niom i owa cjom nie
by ło koń ca.

Tre ne rem na szej dru ży ny jest
52 let ni An drea Ana sta si. Za py -
ta ny przez dzien ni ka rzy na czym
po le ga je go suk ces ja ko tre ne ra
od po wie dział: 

„Siat ka rze pod da li się mo jej
wi zji i wie rzą w mój sy stem. Uni -
kają głu pich błę dów, pa nu ją nad
pił ką, kon tro lu ją tem po gry, gra -
ją z pew no ścią sie bie, ra dzą so -
bie z trud ny mi sy tu a cja mi na

par kie cie i są moc ni men tal nie.
Oni wie dzą cze go ja chcę, a ja
wiem, cze go mo gę się po nich
spo dzie wać”.

Dzię ki trium fo wi w So fii Po -
la cy prze su nę li się o jed no miej -
sce w gó rę w Ran kin gu Mię dzy -
na ro do wej Fe de ra cji Siat ków ki.
Ich ewen tu al ne zwy cię stwo
w Lon dy nie spo wo du je wy su nię -
cie się na czo ło lo ka ty. Na chwi -
lę obec ną ta be la wy ni ków jest
na stę pu ją ca:
1.Bra zy lia – 232,5 pkt
2.Ro sja – 196,5 pkt
3.Pol ska – 192 pkt
4.Ku ba – 188,25pkt
5.USA – 178 pkt
6.Wło chy – 173 pkt 

Pol ska dru ży na bez wąt pie nia
jest jed nym z fa wo ry tów Olim -
pia dy w Lon dy nie. Trzy maj my
kciu ki, aby na igrzy skach gra li
tak wspa nia le jak w So fii.

Zma ga nia pol skich siat ka rzy
roz po czę ły się 29 lip ca o go dzi -
nie 21:00 me czem z Wło cha mi.
Olim pij ski fi nał, w któ rym
– mam na dzie ję – zo ba czy my
nasz zes pół bę dzie miał miej sce
12 sierp nia o go dzi nie 14:00.

Wszyst kie me cze trans mi to -
wać bę dzie Te le wi zja Pol ska:
TVP1, TVP2, TVP In fo, TVP
Sport i TVP HD.

Na pod sta wie in for ma cji pra so wych

oopprraa  ccoo  wwaa  łłaa  
KKaa  rroo  llii  nnaa  MMoo  rraaww  sskkaa

Polscy siatkarze 
najlepsi na świecie!
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Na boharetów
z Sofii 
na lotnisku
czekała grupa
fanów

Polscy siatkarze po zwycięstwie w Sofii



Olim pij skie Igrzy ska w Lon -
dy nie już się roz po czę ły i po -
trwa ją do 12 sierp nia.

W spor to wych zma ga niach
bie rze udział oko ło 10.000 spor -
tow ców z po nad 205 kra jów.
Wal czą o 302 kom ple ty me da li
w 39 kon ku ren cjach.

Za po śred nic twem te le wi zji za -
wo dy obej rzy oko ło 4 mi liar dów
lu dzi na ca łym świe cie.

Pol ska re pre zen ta cja li czy po -
nad dwu stu za wod ni ków w22 dys -
cy pli nach ima my re al ne szan se na
zdo by cie kil ku na stu me da li.

Po la cy star tu ją w na stę pu ją -
cych dys cy pli nach: bad min ton,
boks, gim na sty ka ar ty stycz na
i spor to wa, jeź dziec two, ju do, ka -
ja kar stwo kla sycz ne i gór skie,
ko lar stwo to ro we, gór skie i szo -
so we. Po za tym bie gi na wszyst -
kich dy stan sach, ma ra ton, chód,
szta fe ta, rzut dy skiem, mło tem,
ku lą i osz cze pem, skok o tycz ce,
7-bój, pię cio bój no wo czes ny, łucz -
nic two, pły wa nie, pod no sze nie
cię ża rów, siat ków ka, szer mier -
ka, strze lec two, ta ek won do, te -
nis ziem ny i sto ło wy, triath lon,
wio ślar stwo, za pa sy i że glar stwo.

Pol ski Ko mi tet Olim pij ski
zde cy do wał, że kwota na gród za
olim pij skie osią gnię cia spor to -
we bę dą na stę pu ją ce:

Kon ku ren cje in dy wi du al ne:
zło ty me dal – 120.000 zł, srebr -
ny me dal – 80.000 zł, brą zo wy
me dal – 50.000zl

Kon ku ren cje dru ży no we: Każ -
dy za wod nik z dru ży ny otrzy ma
za zło ty me dal  90.000 zł, za
srebr ny me dal – 60.000zł, za
brą zo wy  me dal 37.500 zł.

Siat ka rze za olim pij skie zło to
do sta ną do po dzia łu 720.000 zł,
za sre bro 480.000 zł, za brąz
300.000 zł.

Pol ski Ko mi tet Olim pij ski
przy zna tak że na gro dy pie nięż -
ne tre ne rom, któ rych po do piecz -
ni zdo bę dą me da le. Szko le niow -
cy mo gą li czyć za zło ty me dal na
60.000 zł, za srebr ny 40.000 zł,
za brąz 25.000 zł.

Cho rą żym pol skiej re pre zen -
ta cji by ła Agniesz ka Rad wań ska.
Pod czas ce re mo nii otwar cia to
właś nie ona nio sła pol ska fla gę.
Te ni sist ka jest pier wszą ko bie -
tą w na szej re pre zen ta cji, któ ra
wy stą pi ła w ro li cho rą że go na

let nich igrzy skach (do tej po ry
by li to męż czyź ni). Wśród pol -
skich spor tow ców któ rym przy -
padł w udzia le ten za szczyt do
tej po ry naj wię cej by ło lek ko at -
le tów, za paś ni ków i wio śla rzy.

Stro je dla pol skiej re pre zen -
ta cji olim pij skiej przy go to wa ła
fir ma OTCF, wła ści ciel mar ki
4F. Pra ce nad ko lek cją trwa ły
dwa la ta. Pod czas ina u gu ra cji
igrzysk pa no wie wy stą pi li w bia -
łych gar ni tu rach z ko szu lą
w bia ło-czer wo ne pa ski, panie
w bia ło-czer wo nych su kien kach
z ma ka mi. Oprócz stro ju de fi la -
do we go za wod ni cy otrzy ma li ko -
lek cję miej ską i spor to wą. Każ -
dy olim pij czyk wy je chał do
Lon dy nu z ba ga żem oko ło 80
sztuk gar de ro by. 

W ubra niach pol skiej re pre -
zen ta cji jest du żo stro jów z koł -
nie rzy ka mi i kap tu ra mi, ko szul -
ki po lo, spod nie dłu gie i krót kie,
spód ni ce, swe try oraz płasz cze
prze ciw desz czo we. 

Naj licz niej szą gru pę sta no wią
lek ko at le ci – 60 osób. W za wo -
dach ta ek won do po ja wi się tyl -
ko je den re pre zen tant. W bok -
sie rów nież je den i bę dzie to
ko bie ta Ka ro li na Mi chal czuk.

Przy go to wa nia pol skiej eki py
do udzia łu w igrzy skach po chło -
nę ły po nad 100 mi lio nów zło tych.

Trzy ma my kciu ki!

Na pod sta wie in for ma cji pra so wych

oopprraa  ccoo  wwaa  łłaa  
KKaa  rroo  llii  nnaa MMoo  rraaww  sskkaa

Polska reprezentacja 
na Igrzyskach Olimpijskich  w Londynie
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100 
mi lio nów 
zło tych
pochłonęły
przy go to wa nia
pol skiej eki py
do udzia łu
w igrzy skach
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W tym nu me rze „An twer pii po pol -
sku” za pra szam do za poz na nia się z za -
sa da mi fun kcjo no wa nia szkol nic twa
wyż sze go wwee  WWłłoo  sszzeecchh..

Stu dia w tym kra ju tak du żo zna czą -
cym na ma pie edu ka cyj nej Eu ro py są
ma rze niem nie jed ne go stu den ta. Wspa -
nia łe uczel nie w Rzy mie, Pad wie czy
Bo lo nii ma ją ce dłu go let nią hi sto rię od
lat przy cią ga ją mło dzież z ca łe go świa -
ta. Ogrom nym plu sem jest bez wąt pie -
nia śró dziem no mor ski kli mat, kuch -
nia a tak że kul tu ra i wy jąt ko wy
tem pe ra ment miesz kań ców te go kra -
ju.
Uczel nie

Sy stem szkol nic twa wyż sze go we
Wło szech dzie li się za sad ni czo na dwie
czę ści:
n Uni wersytecka, w skład któ rej wcho -

dzi: 58 uni wersytetów pań stwo wych,
17 nie pań stwo wych, dwa uni -
wersytety dla ob co kra jow ców, sześć
szkół wyż szych ofe ru ją cych stu dia
pod y plo mo we i sześć uczel ni kształ -
cą cych przez in ter net.

n In na niż uni wersytecka, czy li czte -
ry gru py uczel ni: wyż sze szko ły ar ty -
stycz ne, tech nicz ne, ję zy ko we i spe cja -
li zu ją ce się w jed nej dzie dzi nie np.
dy plo ma tycz ne czy woj sko we.
Uni wersytety we Wło szech ofe ru ją na -
u kę na pię ciu głów nych kie run kach: 
1. zdro wie (me dy cy na, sto ma to lo gia,

far ma cja)
2. na u ki hu ma ni stycz ne (hi sto ria, sztu -

ka, fi lo lo gie)
3. na u ki ści słe (fi zy ka, che mia, rol nic -

two)
4. na u ki spo łecz ne (biz nes, ad mi ni stra -

cja, pra wo)
5. na u ki tech nicz ne (in ży nie ria, ur ba -

ni sty ka, ar chi tek tu ra).
Rok aka de mic ki we Wło szech po dzie -

lo ny jest na dwa se me stry. Se mestr je -
sien ny za czy na się za zwy czaj na prze -
ło mie wrześ nia i paź dzier ni ka a koń czy
na prze ło mie stycz nia i lu te go. Se mestr
wio sen ny koń czy się w lip cu.

Eg za mi ny są za zwy czaj ustne, a stu -
den ci ma ją do wy bo ru kil ka ter mi nów. 

Przy dat na stro na in ter ne to wa:
wwwwww..ssttuu  ddyy--iinn--iittaa  llyy..iitt

Pun kty ECTS i stop nie aka de mic kie
Edu ka cja wyż sza w Ita lii po dzie lo na

jest na trzy eta py.
1. Stu dia I-go stop nia trwa ją trzy la ta,

do zdo by cia jest 180 pun któw ECTS,
a po za koń cze niu uzy sku je się sto -
pień li cen cja ta. Na u ka po dzie lo na
jest na sześć grup przed mio tów:

n obo wiąz ko we przed mio ty o pod sta -
wo wym zna cze niu dla jed nej lub wię -
cej dzie dzin na u ki

n przed mio ty ści słe zwią za ne z da nym
kie run kiem stu diów

n przed mio ty uzu peł nia ją ce
n przed mio ty do wol ne do wy bo ru
n przed mio ty przy go to wu ją ce do eg -

za mi nów koń co wych
n przed mio ty roz wi ja ją ce do dat ko we

umie jęt no ści np. ję zy ko we
2. Stu dia II stop nia pro wa dzą do uzy -

ska nia ty tu łu ma gi stra. Trwa ją rok
lub dwa la ta i do zdo by cia jest 60 lub
120 pun któw ECTS.
Me dy cy na, sto ma to lo gia, or to don -

cja, far ma cja, we te ry na ria, in ży nie ria
i ar chi tek tu ra to po łą cze nie stu diów
I i II stop nia. Trwa ją 6 lat, aby je ukoń -
czyć trze ba zdo być 360 pun któw ECTS.
3. Stu dia III stop nia, czy li do kto ran -

ckie – w za leż no ści od ro dza ju uczel -
ni i kie run ku stu diów – ma ją róż ny
czas trwa nia. Szcze gó ło we in for ma -
cje uzy skać moż na w da nej uczel ni.
We Wło szech stu dio wać moż na

w dwóch sy ste mach: fre qu en ta te, kie -
dy trze ba re gu lar nie uczęsz czać na za -
ję cia i non fre qu en ta te gdy do eg za mi -
nów moż na uczyć się sa mo dziel nie.

Przy dat na jest stro na wło skie go Mi -
ni ster stwa Edu ka cji: www.miur.it 

Re kru ta cja
Aby do stać się na stu dia li cen cjac kie

(I stop nia) wy star czy ma tu ra i zna jo -
mość ję zy ka wy kła do we go (wło skie -
go). Wy jąt ko wo pro sta jest pro ce du ra
skła da nia apli ka cji. Wy star czy wy peł -
nić od po wied ni wnio sek znaj du ją cy się
na stro nie in ter ne to wej da nej uczel ni,
do łą czyć ory gi nał lub uwie rzy tel nio ną
ko pię świa dec twa ma tu ral ne go, dwie
fo to gra fie oraz do ku ment zwa ny Di -
chia ra zio ne di va lo re (DV), któ ry po -
twier dza sta tus praw ny ukoń czo nej
szko ły śred niej. 

Nie któ re wło skie uczel nie wy ma ga -
ją do dat ko wych do ku men tów, dla te go
naj le piej do wie dzieć się wszyst kie go
u źró dła.

Rów nież ter mi ny skła da nia do ku -
men tów za leż ne są od ro dza ju uczel ni,
cho ciaż naj bar dziej przy ję te jest skła -
da nie ich we wrześ niu i paź dzier ni ku.

Eg za mi ny wstęp ne obo wią zu ją tyl -
ko na: me dy cy nie, far ma cji, sto ma to -
lo gii, we te ry na rii, pe da go gi ce i w szko -
łach ar ty stycz nych.

Ge ne ral nie każ da uczel nia ma swo -
ją po li ty kę do ty czą cą przyj mo wa nia
kan dy da tów na stu dia. Naj le piej zo -
rien to wać się na stro nie wy bra nej
uczel ni, po nie waż pew ne prze pi sy ule -
ga ją zmia nie z ro ku na rok.

Zna jo mość ję zy ka, cer ty fi ka ty
Ję zy kiem wy kła do wym jest oczy wi -

ście wło ski. Uczel nie na po cząt ku

wrześ nia or ga ni zu ją kur sy, na któ -
rych spraw dza na jest zna jo mość te go
ję zy ka u przy szłych stu den tów. Ist -
nie je wie le szkół or ga ni zu ją cych kur -
sy ję zy ka wło skie go dla ob co kra jow -
ców. Są też uczel nie z wy kła do wym
ję zy kiem an giel skim, ale jest ich nie -
wie le.

Kosz ty stu dio wa nia
Stu dia we Wło szech są płat ne,

a czes ne do sto so wa ne jest do in dy wi -
du al nych moż li wo ści stu den ta i wy li -
cza ne na pod sta wie do cho dów je go
ro dzi ny. Naj niż sza op ła ta se me stral -
na to oko ło 500 euro, czy li 1000 euro
za rok na u ki. Uczel nie pry wat ne są
znacz nie droż sze. Wie le uczel ni nie
ma aka de mi ków, dla te go spo ra gru -
pa stu den tów zmu szo na jest szu kać
lo kum pry wat nie. Nie ste ty kosz ta są
wy so kie. Od oko ło 350 eu ro za mie -
siąc na pro win cji, do na wet 800
– 1.000 �  w Rzy mie. Naj le piej sko rzy -
stać z po mo cy ho u sing of fi ce ra. W je -
go biu rze na uczel ni moż na zna leźć
wie le ofert stan cji. Ob słu gą stu den -
tów zaj mu je się sieć agen cji EDI SU
(En te per il Di rit to al lo Stu dio Uni -
versitario). Pro wa dzą one re sta u ra cje
stu den ckie, ofe ru ją po moc w zna le -
zie niu za kwa te ro wa nia, tań szych prze -
ja zdów czy do stę pu do bib lio te ki. 

Ży cie stu den ckie
Pa nu je po wszech na opi nia, że Wło -

chy to bar dzo przy jaz ny kraj dla stu -
den tów. 

Ob co kra jow cy bę dą mu sie li przy -
zwy cza ić się do ogni ste go, po łud nio -
we go tem pe ra men tu Wło chów, umi -
ło wa nia pił ki noż nej i do sko na łe go
je dze nia a prze de wszyst kim do po po -
łud nio wej sje sty, któ ra oso bom nie -
przyz wy cza jo nym mo że po cząt ko wo
utrud niać ży cie.

Uczel nie w Ita lii od daw na szczy cą
się wy so kim po zio mem na u cza nia, do -
sko na łą in fra struk tu rą, in for ma ty za -
cją i fan ta stycz nym wy po sa że niem bib -
lio tek i pra cow ni.

Sty pen dia 
W każ dej uczel ni moż na zna leźć in -

for ma cje o biu rze DSU (Di rit to al lo stu -
dio uni versitario), któ re zaj mu je się
roz dzia łem sty pen diów. Stu den ci uczą -
cy się we Wło szech mo gą li czyć na przy -
wi le je i ul gi oraz sty pen dia na na u kę
ję zy ka wło skie go.

W ko lej nym nu me rze „An twer pii po
pol sku” przed sta wię za sa dy szkol nic -
twa wyż sze go w kra jach skan dy naw -
skich.

KKaa  rroo  llii  nnaa  TToomm  cczzaakk

Stu dia w Eu ro pie dla Eu ro pej czy ka
26 Antwerpia po polsku     sierpień 2012



Po sia dam w Pol sce nie ru cho mość
(miesz ka nie włas no ścio we), któ -
re chcia ła bym prze ka zać mo im
dzie ciom w Pol sce w for mie da ro -
wiz ny no ta rial nej. Czy mo gę nie -
ru cho mość prze ka zać z Bel gii?
Gdzie po win nam się udać? Z ja ki -
mi kosz ta mi po win nam się li czyć? 

Nie ru cho mość po ło żo na na te ry to -
rium Pol ski mo że zo stać prze ka za na
w for mie ak tu no ta rial ne go, spo rzą -
dzo ne go przez no ta riu sza po sia da ją -
ce go kan ce la rię w okrę gu, w któ rym
na te re nie Pol ski po ło żo na jest nie ru -
cho mość; to zna czy przez no ta riu sza
pol skie go. Bel gij ski no ta riusz nie mo -
że do ko nać prze nie sie nia włas no ści
nie ru cho mo ści po ło żo nej w Pol sce.

Akt no ta rial ny mo że jed nak zo stać
pod pi sa ny przez peł no moc ni ka usta -
no wio ne go przez stro ny umo wy. Peł -
no moc ni kiem mo że zo stać każ da oso -
ba peł no let nia, po sia da ją ca zdol ność
do czyn no ści praw nych (oso ba, któ ra
ukoń czy ła 18 lat i nie zo sta ła ubez -
włas no wol nio na). Peł no moc ni kiem
mo gą za tem zo stać Pani dzie ci, ewen -
tu al nie czło nek ro dzi ny lub zna jo my
miesz ka ją cy na te ry to rium Pol ski.
Waż ne jest, aby by ła to oso ba god na
za u fa nia. Peł no moc ni kiem Pani oraz
Pani dzie ci mo że być jed na oso ba, to
zna czy ta sa ma oso ba mo że pod pi sać
umo wę w imie niu kil ku osób, je śli po -
sia da ku te mu peł no moc nic two.

Ce lem spo rzą dze nia peł no moc nic -
twa po win na Pani w pier wszym rzę -
dzie po ro zu mieć się z no ta riu szem na
te ry to rium Pol ski, któ ry bę dzie spo -
rzą dzał akt no ta rial ny (umo wę da ro -
wiz ny lub kup na sprze da ży). 

Po win na Pani rów nież po in for mo -
wać no ta riu sza, iż nie bę dzie Pani
w sta nie sa ma sta wić się w ce lu pod -
pi sa nia do ku men tu i dla te go chce Pani
w tym ce lu usta no wić peł no moc ni ka. 

Pol ski no ta riusz prze ka że Pani mo -
del peł no moc nic twa, któ ry bę dzie wy -
ma ga ny do spo rzą dze nia ak tu no ta rial -
ne go. Na le ży przy tym zwró cić uwa gę,
aby peł no moc nic two za wie ra ło rów -
nież umo co wa nie do do peł nie nia czyn -
no ści praw no-skar bo wych, po nie waż
wię kszość umów no ta rial nych pod le -
ga zgło sze niu do urzę du skar bo we go.

Je śli pol ski no ta riusz wy ra zi zgo dę
na peł no moc nic two z po twier dze niem

no ta rial nym pod pi su, wów czas po win -
na się Pani zwró cić do no ta riu sza
w Bel gii o no ta rial ne po twier dze nie
pod pi su. 

Ge ne ral nie rzecz bio rąc w tym ce lu
tłu ma cze nie do ku men tu nie jest ko -
niecz ne, po nie waż no ta riusz po twier -
dza je dy nie Pani pod pis, nie zaś treść
do ku men tu. Nie któ rzy no ta riu sze wy -
ma ga ją jed nak spo rzą dze nia peł no -
moc nic twa w dwóch ję zy kach (pol -
skim oraz ni der lan dzkim lub
fran cu skim). 

Ce lem uzy ska nia no ta rial ne go po -
twier dze nia pod pi su na peł no moc nic -
twie, uda je się Pani ze wzo rem peł no -
moc nic twa do bel gij skie go no ta riu sza,
znaj du ją ce go się w naj bar dziej do god -
nym dla Pani miej scu. Usłu ga re je -
stra cji pod pi su świad czo na jest przez
wszyst kich no ta riu szy i co do za sa dy
nie wy ma ga ko niecz no ści uprzed nie -
go wy zna cze nia spot ka nia, choć mo -
że oka zać się, iż no ta riusz po pro si
o umó wie nie spot ka nia w ce lu po -
twier dze nia pod pi su. 

Pod pi su je Pani do ku ment przed no -
ta riu szem, cczzyy  llii  ww  jjee  ggoo  oobbeecc  nnoo  śśccii.

UWA GA!!! Nie na le ży pod pi sy wać
do ku men tu przed uda niem się do
no ta riu sza!

Na stęp nie no ta riusz bel gij ski po -
twier dza włas no ręcz ność Pani pod pi -
su, pie czę tu je do ku ment oraz opa tru -
je go włas no ręcz nym pod pi sem.

Usłu ga po twier dze nia włas no ręcz -
no ści pod pi su kosz tu je, co do za sa dy
od 0-25 EU RO (no ta riu sze sa mi usta -
la ją w tym wy pad ku staw ki).

Je że li nato miast pol ski no ta riusz
wy ma gać bę dzie no ta rial ne go peł no -
moc nic twa wów czas po win na Pani
mo del peł no moc nic twa prze tłu ma czyć
na ję zyk ni der lan dzki, na stęp nie zaś
udać się z nim do bel gij skie go no ta -
riu sza, któ ry peł no moc nic two spo rzą -
dzi w for mie no ta rial nej. 

Usłu ga spo rzą dze nia peł no moc nic -
twa no ta rial ne go pod le ga usta wo wej
tak sie no ta rial nej ob li cza nej przez no -
ta riu sza.

Pol ski no ta riusz po in for mu je Panią
rów nież o ewen tu al nej ko niecz no ści
uzy ska nia apo stil le. (wię cej in for ma -
cji na te mat apo stil le znaj dzie Pani na

stro nie in ter ne to wej: http://di plo ma -
tie.bel gium.be/nl/Dien sten/le ga li sa -
tie_van_do cu men ten/)

Koszt apo stil le wy no si 15 EUR. 
Apo stil le moż na uzy skać w Mi ni -

ster stwie Spraw Za gra nicz nych
w Bruk se li uda jąc się tam oso bi ście:

FOD Bu i ten lan dse Za ken Dienst Le -
ga li sa tie C2.1Kar me lie ten stra at
271000 Brus sel 

Go dzi ny otwar cia: od po nie dział ku
do piąt ku od 9.00 do 12.30 oraz od
13.30 do 15.30. 

Wnio sek moż na skie ro wać rów nież
li stow nie wy sy ła jąc do ku ment na adres: 
FFOODD  BBuu  ii  tteenn  llaann  ddssee  ZZaa  kkeenn  
DDiieennsstt  LLee  ggaa  llii  ssaa  ttiiee  
CC22..11KKaarr  mmee  lliiee  tteenn  ssttrraa  aatt  
115511000000  BBrruuss  sseell  

W tym ce lu na le ży po dać włas ne
imię i na zwi sko, nu mer te le fo nu, na
wy pa dek gdy by MSZ mu siał kon tak -
to wać się te le fo nicz nie, nu mer ra chun -
ku ban ko we go, na któ ry ewen tu al nie
po wi nien zo stać do ko na ny zwrot nad -
pła co nej kwo ty, (je śli wpła ci Pani wię -
cej ani że li wy ma ga na kwo ta).

Do wnio sku na le ży do dać do wód do -
ko na nia op ła ty skar bo wej, któ rą na -
le ży wpła cić na ra chu nek: 
FFOODD  BBZZ  LLee  ggaa  llii  ssaa  ttiieess  eenn  CCoonn  ssuu  llaa  ii  rree
ZZaa  kkeenn  BB&&BB11..33  
EEgg  mmoonntt  IIII--BB&&BB11..33
KKaarr  mmee  lliiee  tteenn  ssttrraa  aatt  1155
11000000--BBrruuss  sseell
NNuumm  mmeerr::  110000--00008866114411--3399
IIBBAANN::  BBEE1133110000000088661144113399
BBIICC::  NNBBBBEE  BBEEBBBB

Wraz z do pi skiem: C2.1 + Na zwi -
sko oraz Imię (umiesz czo ne na do ku -
men cie od da nym do apo stil le) Roz pa -
trze nie wnio sku wy no si kil ka na ście
dni ro bo czych. Apo stil le od sy ła ne jest
li stem po le co nym.

Peł no moc nic two spo rzą dzo ne w ję -
zy ku ni der lan dzkim lub fran cu skim
przed przed ło że niem go pol skie mu
no ta riu szo wi na le ży prze tłu ma czyć na
ję zyk pol ski przez tłu ma cza przy sięg -
łe go. 

UWA GA! No ta rial ne go po twier dze -
nia pod pi su nie wy ko nu ją ad wo ka ci,
któ rzy na te ry to rium Bel gii nie po sia -
da ją upraw nień no ta rial nych

IIwwoo  nnaa  WWiiee  wwiióórr  kkaa
AAdd  vvoo  ccaa  aatt

Pytania do prawnika
NNaa  ppyy  ttaa  nniiaa  nnaa  sszzyycchh  cczzyy  tteell  nnii  kkóóww  oodd  ppoo  wwiiaa  ddaa  MMee  ccee  nnaass  IIWWOO  NNAA  WWIIEE  WWIIÓÓRR  KKAA,,  
pprroo  wwaa  ddzząą  ccaa  kkaann  ccee  llaa  rriięę  aadd  wwoo  kkaacc  kkąą  ww AAnn  ttwweerr  ppiiii  pprrzzyy  HHee  mmeell  ssttrraa  aatt  33..  
PPyy  ttaa  nniiaa  ddoo  ttyy  cczząą  ccee  zzaa  ggaadd  nniieeńń  pprraaww  nnyycchh  mmoo  ggąą  PPaańń  ssttwwoo  kkiiee  rroo  wwaaćć  
nnaa  aaddrreess  iinn  tteerr  nnee  ttoo  wwyy  rree  ddaakk  ccjjii::  an twer pia po pol sku@gma il.com,,  
lluubb  nnaa  aaddrreess::  in fo@ad wo kat.be
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KANCELARIA PRAWNA
Advocaat Iwona Wiewiórka
Hemelstraat 3
BE- 2018 Antwerpia
Tel. 0032 3 233 06 00
Fax. 0032 3 231 62 00
i.wiewiorka@adwokat.be
www.adwokat.be

DYNAMIKA, ELASTYCZNOŚĆ, ZAANGAŻOWANIE,
NOWOCZESNA OBSŁUGA PRAWNA 

NA EUROPEJSKIM POZIOMIE

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

bez pośredników, w bezpośrednim kontakcie
z adwokatem prowadzącym sprawę.

Prowadzi sprawy:

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

n Pracy i ubezpieczeń
społecznych;

n Rodzinne;
n Karne.
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Dodaj bezpłatnie swoje ogłoszenie drobne 

wysyłając maila pod adres

redakcjachildrenofeurope@gmail.com

% Po szu ku je ja kiej kol wiek do dat ko wej pra cy po po łud niu i we e -
ken dy w oko li cach An twer pii. Z za wo du je stem sto la rzem. 
Kon takt: 0483-24-89-79

% Męż czyź ni w wie ku 28 i 30 lat szu ka ją pra cy na te re nie An twer -
pii ja ko po moc ni cy bu do wla ni (do świad cze nie w ukła da niu
kost ki bru ko wej i ma lo wa niu). Do bra zna jo mość j. an giel skie go.
Dys po nu je my sa mo cho dem VAN. 
Kon takt: 0484-48-65-83

% Ko bie ta szu ka pra cy. Opie ka nad dzieć mi, sprzą ta nie, pra so wa -
nie. Mo gę rów nież udzie lać ko re pe ty cji z ję zy ka pol skie go i an -
giel skie go (z wy kształ ce nia na u czy ciel j. pol skie go). 
Kon takt: 0494-47-95-64

% Sprze dam suk nię ślub ną – roz miar re gu lo wa ny + do dat ki. 
Ce na do uzgod nie nia. Kon takt: 0487-543-750

% Od naj mę miej sce w biu rze (biur ko, fo tel, in ter net) na Wil rijk.
Do bre miej sce dla po cząt ku ją cej fir my. Ce na 135-150 eu ro mie -
sięcz nie.
Kon takt: An drzej 0484-95-84-99

% Szu kam po ko ju do wy na ję cia w cen trum An twer pii w oko li cach
dwor ca cen tral ne go. Kon takt: 0484-755-676

% Sprze dam La ser do de pi la cji fir my SILKN oraz roz kła da ny ko jec
dla dziec ka – stan bar dzo do bry (60 eu ro). 
Kon takt: 0487-540-871.

OGŁO SZE NIA DROB NE





Nikt z nas nie lu bi bru du i pra -
wie nic o nim nie wie my. Bo cóż
mo że my po wie dzieć o sza rych
kłę busz kach za le ga ją cych na sze
ką ty? 

Nie po tra fi my tak że od po wie -
dzieć na py ta nia: Czy praw dą
jest, że je dze nie któ re upad nie
na pod ło gę, pod nie sio ne w cią -
gu dwóch se kund jest wol ne od
bak te rii? Czy wię cej za raz ków
znaj du je się na pra wej rę ce czy
na le wej? Sprzą ta my, my je my
a oka zu je się, że brud wca le nie
jest ta ki strasz ny, a cza sa mi by -
wa na wet po ży tecz ny. 

Brud wszyst kich świę tych
i nie świę tych

Naj wcześ niej sze wzmian ki
o nie zbyt czy stych na wy kach lub
ich bra ku do ty czą świę tych. Na
przy kład świę ty Hie ro nim przez
ca łe ży cie wy zna wał za sa dę, że
„ko go w cza sie chrztu po la no
wo dą świę co ną nie mu si się myć
po raz dru gi”. Świę ta Olim pia
my ła się tyl ko wte dy, kie dy na -
praw dę by ła ta ka ko niecz ność,
a świę ta Agniesz ka praw do po -
dob nie nie umy ła się ni gdy.
Skąd ta kie po dej ście do czy sto -
ści? Czy w tam tych cza sach brud
był świę to ścią? Chy ba ra czej
cho dzi ło o to, że by umy te i pach -
ną ce cia ło nie za chę ca ło do cie -
les nej roz wiąz ło ści.

Na si pra przod ko wie ra czej
uni kali ką pie li. Cza sy rzym skie
to słyn ne łaź nie, a nam okres
ten ko ja rzy się z Rzy mia na mi od
ra na do wie czo ra pła wią cy mi się
w wo dzie. Ale to nie do koń ca
praw da. Nie któ rzy oby wa te le
Rzy mu rze czy wi ście za ży wa li
czę sto ką pie li, ale ge ne ral nie
mia sto by ło po twor nie brud ne
i cuch ną ce. Głów nym po wo dem
ta kie go sta nu rze czy był fakt, że
ów czes ny sy stem ka na li za cji po -
zo sta wiał wie le do ży cze nia
a wszyst kie nie czy sto ści wy le -
wa no przez ok na wprost na uli -
ce.

Sta ro żyt na Gre cja – wbrew
róż nym mi tom – rów nież nie by -
ła wzo rem czy sto ści. Naj lep szym
spo so bem na umy cie się by ło dla
Gre ków na sma ro wa nie cia ła oli -
wą, któ rą na stęp nie zdra py wa -
no wraz z bru dem. Czę sto zda -

rza ło się, że spot ka -
nia to wa rzy skie
mia ły miej sce
w pu blicz nych
to a le tach, gdzie na
sze ro kich i wy god nych
„tro nach” sie dzia ło i roz -
ma wia ło na wet 50 osób. 

Z pew no ścią ta kie spot ka nia
by ły osob ne dla pań i pa nów.

Nasz bo ha ter spod Grun wal -
du, król Wła dy sław Ja gieł ło nie
mógł obyć się bez ką pie li dłu żej
niż trzy dni. Nato miast ksią żę
Wi told mu siał myć się każ de go
dnia. Ale to by ły chlub ne wy jąt -
ki.

We wczes nym śred nio wie czu
bar dzo po pu lar ne by ły łaź nie pa -
ro we, któ re nie słu ży ły jed nak
tyl ko dba niu o hi gie nę cia ła. Ów -
cześ ni oby wa te le po pro stu „pa -
rzy li się”, co po ma ga ło zwal czać
ma so we cho ro by skó ry i za pew -
nia ło dez yn fek cję. Bo w wie lu
mia stach pa no wał nie sa mo wi ty
brud, zgni liz na i za duch. Na pol -
skiej wsi by ło jesz cze go rzej. Kil -
ka lub kil ka na ście osób ży ło
w pół zie mian kach w jed nej za -
zwy czaj iz bie. My li się bar dzo
rzad ko, mie li tyl ko jed no ubra -
nie (na so bie), a na co dzień to -
wa rzy szy ły im zwie rzę ta.

Mo dy re li gij ne i na u ko we od -
kry cia wie ku XV i XVI dy skry -
mi no wa ły sens czy sto ści. By ły
to cza sy sza le ją cej w Eu ro pie
epi de mii dżu my w trak cie któ -
rej roz po wszech nił się po gląd,
że „cho ro bom sprzy ja wo da któ -
ra roz pul chnia skó rę i czy ni ją
po dat ną na prze ni ka nie cho rób”.
Nic do dać nic ująć. 

W związ ku z po wyż szym
utwier dzi ło się prze ko na nie
o szko dli wo ści nie tyl ko wo dy
ale rów nież ja kich kol wiek za bie -
gów hi gie nicz nych. Dla te go też
w tym cza sie ma so wo za my ka -
no łaź nie.

W wie ku XVII ilość pu blicz -
nych łaź ni znacz nie się zwię -
kszy ła i te o re tycz nie moż na by -
ło z nich ko rzy stać. Prob lem był
jed nak w tym, że by ły bar dzo
dro gie.

W pry wat nych do mach ka pać
się mo gli tyl ko lu dzie za moż ni,
bo za wo dę trze ba by ło sło no pła -
cić. Ale bar dzo ma ło osób mia ło

ta kie na wy ki, dla te go na wet ci
któ rych by ło na to stać nie za -
wsze się my li. Człon ko wie ary -
sto kra cji i ro dów kró lew skich
prze cha dza li się wo kół try ska -
ją cych fon tann w swo ich ogro -
dach, ale wo da nie mia ła żad ne -
go kon tak tu z ich skó rą. Wręcz
prze ciw nie. Ów czes na me dy cy -
na by ła bo wiem zda nia, że ką -
piel mo że do pro wa dzić do prze -
zię bie nia a na wet za pa le nia płuc.
Do pod sta wo wych wy mo gów hi -
gie ny tam tych lat na le ża ła tyl -
ko i wy łącz nie zmia na bie liz ny.
Jak to opi sy wa li hi sto ry cy: „ary -
sto kra cja w tym cza sie le pi ła się
od bru du, chłop stwo też”. Co cie -
ka we, Eu ro pej czy cy pod ró żu ją -
cy po świe cie, zwłasz cza po kra -
jach mu zuł mań skich, nie mo gli
się nad zi wić po trze bie czę ste go
my cia cia ła przez tu byl ców. Tłu -
ma czy li so bie tę przy pa dłość ja -
ko na kaz re li gii lub dzi wac two.

W Pol sce też nie by ło cie ka -
wie. Jesz cze sto lat te mu w wie -
lu wiej skich cha łu pach iz by
miesz kal ne po łą czo ne by ły
z obo rą dla zwie rząt. Za tak zwa -
ną po trze bą lu dzie wy cho dzi li
„za cha łu pę”, w krza ki lub do la -
su. 

Prze łom na stą pił w wie ku
XVIII. Po pu lar ne sta ły się bo -
wiem ku ra cje u wód. Po ja wi ła
się mo da na mor skie ką pie le,
a le ka rze wręcz za le ca li czę ste
my cie. Po wszech nie uwa ża no,
że skó ra po win na od dy chać,
a my cie po ma ga w za cho wa niu
zdro wia, hi gie ny i uro dy.

Od koń ca wie ku XIX ca łe mu
świa tu stan dar dy hi gie nicz ne
za czę ły na rzu cać Sta ny Zjed no -
czo ne. To właś nie tam po ja wi ły
się pier wsze dez o do ran ty, płu -
kan ki do ust, wy bie la cze do zę -
bów – moż na by wy li czać dłu go.
Re wo lu cja hi gie nicz na po stę po -
wa ła bar dzo spraw nie i kon sek -
wen tnie. Ame ry ka nom za wdzię -
cza my ła zien kę w każ dym do mu
czy mo te lu. To co dla Eu ro pej -

Brud 
– wróg czy przy ja ciel?
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Świę ty 
Hie ro nim 
przez całe
życie
wyznawał
zasadę, 
że „kogo
w czasie
chrztu polano
wodą święconą
nie musi się
myć po raz
drugi”. 



czy ków by ło dziw ne, dla Ame ry ka nów
sta ło się nor mą i te wzor ce nam prze -
ka za li.

Nie de mo ni zuj my bru du!
Na u kow cy ba da ją cy brud i wszyst -

ko co jest z nim zwią za ne (cie ka we,
że są ta cy spe cja li ści) ogło si li tak zwa -
ną hi po te zę hi gie nicz ną. Ta re wo lu -
cyj na te o ria mó wi, że przy sło wio we
czy ścio chy szo ru ją ce się od ra na do
wie czo ra mo gą mieć po waż ne kło po -
ty. Nie za stą pio ne my dło i po pu lar ne
że le, pod czas ką pie li ra zem z bru dem
zmy wa ją bar dzo po ży tecz ne dla na -
sze go or ga niz mu bak te rie. 

I za miast tych po ży tecz nych na szych
włas nych bak te rii „przy cze pia ją” się
do nas te ob ce, wy wo łu ją ce cho ro by
i róż ne go ro dza ju grzy by. A to tyl ko
krok od uczu leń i aler gii.

Pra wi dło wość jest na stę pu ją ca:
W chwi li przy jścia na świat je steś -
my czy ściut cy, moż na wręcz po wie -
dzieć – ste ryl ni. Z bie giem cza su nasz
or ga nizm za sie dla ją róż ni miesz kań -
cy w po sta ci mi kro or ga niz mów. Bę -
dąc bar dzo, bar dzo hi gie nicz nym po -
wo du je my, że mi kro or ga niz mów jest
w na szym cie le ra czej ma ło co po wo -
du je, że nasz układ od por no ścio wy
nie mo że po praw nie fun kcjo no wać.
Mó wiąc do sad niej, nie ma moż li wo -
ści ob ro ny przed róż ny mi za raz ka -
mi i bak te ria mi. Im czę ściej cho ru -
je my bę dąc dzieć mi, tym bar dziej
nasz układ od por no ścio wy sta je się
od por ny i go to wy do wal ki. Je że li
ten pro ces od wle ka się w cza sie, je -
steś my sła biej do tej wal ki przy go -
to wa ni. 

Miesz kań cy na sze go or ga niz mu ży -
ją z na mi w zgo dzie chro niąc nas przed
przy by sza mi z ze wnątrz. Je że li nie ma -
ją nas przed kim bro nić, za czy na ją się
aler gie. Je że li więc nie ma my swo ich
włas nych bak te rii, o wie le bar dziej je -
steś my na ra że ni na in ne.

Dzie ci są szczę śli wsze kie dy są
brud ne?

O zgro zo tak. Jak się oka zu je, brud
mo że da wać dzie ciom du żo ra do ści.
Nie któ rzy na u kow cy prze ko nu ją, że
w mo men cie gdy na sze po cie chy ba -
wią się w ogród ku czy na dział ce są
po pro stu szczę śli we. Po wo dem jest
bak te ria o ma ło mó wią cej na zwie My -
co bac te rium vac cae miesz ka ją ca so -
bie w gle bie i po wo du ją ca w kon tak -
cie z dzieć mi wy dzie la nie się
se ro to ni ny, czy li hor mo nu szczę ścia.
Po za tym wszel kie for my dzie cię cej
za ba wy, kie dy to na sze po cie chy są
umo ru sa ne od stóp do głów spra wia -
ją im nie sa mo wi tą fraj dę i po wo du ją,
że od blo ko wu ją się wszyst kie ha mul -
ce i po pra wia na strój. Dla te go war to
zro zu mieć, że na sze dzie ci są bar dziej
uśmiech nię te i szczę śli we, gdy są
brud ne i z te go po wo du nic złe go się
nie dzie je. Pa mię taj my o sta rym po -
wie dze niu: „Dzie ci dzie lą się na brud -
ne i nie szczę śli we”.

Czy brud jest brudny?
War to wie dzieć, że w na szym oto -

cze niu miesz ka wie le grzy bów i bak -
te rii. Ży je my z ni mi na co dzień i nie
zda je my so bie spra wy z te go, jak bar -
dzo je steś my wspól nie zwią za ni. Je -
że li wy e li mi nu je my z na sze go śro do -
wi ska wszyst kie (co z za ło że nia jest
nie moż li we) bak te rie, one się po pro -
stu roz pa da ją i zo sta wia ją nam w pre -
zen cie en do tok sy ny. Wy star czy, że do -
sta ną się one do na sze go no sa czy
gar dła i cho ro ba go to wa.

Wal czyć z ku rzem i bru dem z pew -
no ścią trze ba. Ale nie war to po pa dać
w przesadę i od ra na do wie czo ra ste -
ry li zo wać swo je oto cze nie. To nic nie
da. Nie ma my po ję cia jak bar dzo brud
i kurz są do nas przy wią za ni. Miesz -
ka ją do słow nie wszę dzie i na wet gdy -
byś my po świę ci li ca łe swo je ży cie na
ich usu nię cie – i tak nie da li byś my im
ra dy. 

Żad na skraj ność nie jest do bra.
Ludz ki or ga nizm przy zwy cza jo ny jest
do bru du, a bak te rie cho ro bo twór cze
są nam po pro stu po trzeb ne. We dług
na u kow ców ży cie w ste ryl nym śro do -
wi sku mo że do pro wa dzić do te go, że
nie szko dli wa bak te ria sta nie się przy -
czy ną dłu go trwa łej cho ro by a na wet
śmier ci. 

Środ ki ma so we go prze ka zu za le wa -
ją nas re kla ma mi środ ków do hi gie -
ny oso bi stej i róż ne go ro dza ju pre pa -
ra tów czysz czą cych. Jed nak co raz
czę ściej sły chać gło sy, że po win niś -
my żyć bar dziej w zgo dzie z na tu rą,
czy li mieć na so bie pew ną ilość bak -
te rii po nie waż w na szym or ga niz mie
peł nią one okre ślo ne po zy tyw ne fun -
kcje. We dług znacz nej czę ści le ka rzy,
my dło i in ne środ ki my ją ce nisz czą
na skó rek na sze go cia ła, dla te go od
cza su do cza su po win niś my myć się
tyl ko w sa mej wo dzie.

Da lej nie wia do mo, czy wię cej bak -
te rii ma pra wa czy le wa rę ka. Każ de -
go dnia za u wa ża my w miesz ka niu kłę -
by lub kłę busz ki ku rzu. Oczy wi ście
trze ba to po sprzą tać gdyż bru du nikt
nie po chwa la ale pa mię taj my o tym,
że brud nie tyl ko jest brud ny.

HHaann  nnaa  KKoorrcczz
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,,,,JJee  sstteeśś  mmyy  ggóó  rraa  llaa  mmii,,  ppłłyy  nniiee  ww nnaass  ggóó  --
rraall  sskkaa  kkrreeww,,  mmaa  mmyy  ggóó  rraall  sskkii  tteemm  ppee  --
rraa  mmeenntt,,,,

Zes pół Bar tnic ky – Ilu człon ków zes -
po łu ty le ga tun ków po zy tyw nie za kre -
co nej mu zy ki. Cze sko-Pol ski ale głów -
nie gó ral ski tem pe ra ment. 

Bo gdan Bar tnic ki – skrzyp ce wo kal,
Ka mil Wój cik – Per ku sja, Bła żej Kno -
pek – Kla wi sze, Se ba stian Kret – Gi ta -
ra elek trycz na, Grze gorz Ży dek – Gi ta -
ra ba so wa. 

ZZ zzeess  ppoo  łłeemm  BBaarr  ttnniicc  kkyy  rroozz  mmaa  wwiiaa  łłaa  AAnn  --
nnaa  SSzzyymm  bboorr  sskkaa

JJee  ssttee  śścciiee  mmłłoo  ddyymm  zzeess  ppoo  łłeemm  nnaa  rryynn  kkuu
mmuu  zzyycczz  nnyymm..  OOdd  kkiiee  ddyy  ggrraa  cciiee  ww ttyymm
sskkłłaa  ddzziiee??

Zes pół Bar tnic ky po wstał z po cząt -
kiem 2011 ro ku i od te go też cza su gra -
my w obec nym skła dzie, two rzy my faj -
ny te am, dla któ re go kon cer ty są
ide al ną for mą spę dza nia wspól nie cza -
su, do brze ba wi my się i uwiel bia my kon -
cer to wać. Każ dy w zes po le ma sil ną oso -
bo wość, dla te go też na sza mu zy ka jest
mo men ta mi tak róż no rod na, bo każ dy
chce się re a li zo wać. Cza sa mi zda rza ją
się kłót nie ale to dla te go, że za le ży nam
na so bie mu zycz nie, po dob nie jak w do -
brym mał żeń stwie.
DDaall  cczzee  ggoo  BBaarr  ttnniicc  kkyy??  SSkkąądd  ppoo  mmyyssłł  nnaa
ttaa  kkaa  wwłłaass  nniiee  nnaa  zzwwęę??

To był po mysł na sze go ma na ge ra,
Ma riu sza. Z na zwą za wsze jest prob -
lem, dla te go po zo sta wi liś my to Ma riu -
szo wi. Co praw da nie spo dzie wa liś my
się że pad nie pro po zy cja na zwy od na -
zwi ska wo ka li sty, ale tak na praw dę to
wo ka li sta właś nie jest ko ja rzo ny z zes -
po łem, Bo gdan do te go jest bar dzo cha -
ryz ma tycz ny, uwiel bia pu blicz ność
z wza jem no ścią, dla te go uzna liś my że
pro po zy cja na zwy Bar tnic ky jest tra -
fio na. Po my sły by ły oczy wi ście róż ne,
ale na zwy al bo już ist nia ły al bo nie po -

do ba ły się wię kszo ści. Bar -
tnic ky tak na praw dę nie
przy padł tyl ko Bo gda no wi
do gu stu ale w ku pie si ła
więc osta tecznie uległ. Te -
raz chy ba jest za do wo lo -
ny. 
ZZ ttee  ggoo  ccoo  wwiieemm  ggrraa  cciiee  nniiee
ttyyll  kkoo  FFoollkk  RRoocc  kkaa..  JJaa  kkiimm
rree  ppeerr  ttuu  aa  rreemm  mmoo  żżee  cciiee  ssiięę
ppoo  cchhwwaa  lliicc??  

Na sza mu zy ka, jak już
wspo mi na łem za spra wą
róż nych oso bo wo ści w zes -
po le jest róż no rod na. Bła -
żej – kla wi szo wiec, uwiel -
bia po pi sy na kla wi szach,

dla te go kil ka utwo rów ma spo ro ele -
men tów kla wi szo wych, Se ba stian – gi -
ta rzy sta uwiel bia Hip Hop, więc i ta -
kie ele men ty się u nas zda rza ją. Moż na
też spot kać ele men ty po pu ale to był
tyl ko ta ki test jak so bie po ra dzi my z ta -
kim re pe tu a rem. Kil ka utwo rów po -
wsta ło w Ka to wic kim stu dio Co fe i na,
pop roc ko we utwo ry jak Po wiedz mi
rze ko, czy też Za pom nij to ty po we tzw
ra diów ki, ale nie od da ją do koń ca cha -
rak te ru zes po łu. Są, ist nie ją i ty le. Nie -
któ rzy za rzu ca ją nam brak świa do mo -
ści mu zycz nej ale to cho dzi ge ne ral nie
o za ba wę mu zy ką. A kon cer ty osta -
tecznie od da ją to co po do ba się lu -
dziom, ba wią się, cie szą na szą mu zy -
ką a to jest naj waż niej sze. Nie ma więc
chy ba zna cze nia czy gra my hip hop
rock czy pop, o ile wy cho dzi to z ser -
ca a lu dzie chcą się ba wić.
MMaa  cciiee  jjuużż  jjaa  kkiieeśś  ssuukk  ccee  ssyy  eessttrraa  ddoo  wwee??

Wszyst ko przed na mi, je steś my mło -
dym zes po łem, cho ciaż już wy stę po -
wa liś my przed ta ki mi gwia zda mi jak
Bajm, Go lec uOr kie stra czy też Za ko -
po wer. Bra liś my udział w wie lu kon -
kur sach, ale tym już je steś my zmę cze -
ni, po sta no wi liś my osta tecznie w tym
ro ku, że kon kur sy od sta wia my na bok
i sku pia my się na zam knię ciu na szej
pły ty no i na kon cer tach. Na szym suk -
ce sem jest to, że ja ko nie wie le mło -
dych zes po łów gra my kon cer ty. Nie
jest ła two w do bie ciąg łe go bra ku fun -
du szy w cen trach kul tu ry za ła twiać
gra nie, my so bie z tym ra dzi my. 

Nie ma za du żo o nas w me diach,
cho ciaż Ma riusz ro bi co mo że, nie ma -
my jesz cze pły ty, w prze ci wień stwie
do in nych ban dów, któ rych w me diach
jest peł no a kon cer tów nie gra ją.
W tym ro ku gra my 20 kon cer tów a być
mo że jesz cze kil ka wpad nie. Oby 
WWaa  sszzaa  ppiieerr  wwsszzaa  ppłłyy  ttaa,,,,  DDyy  llee  mmaa''''  CCzzyy
ttyy  ttuułł  oodd  nnoo  ssii  ssiięę  ddoo  jjaa  kkiiee  ggoośś  ddyy  llee  mmaa  --
ttuu??  JJaa  kkiiee  uuttwwoo  rryy  zznnaajj  dduu  jjąą  ssiięę  nnaa  kkrrąążż  --
kkuu??

Na zwa pły ty od no si się do hi sto rii
zes po łu Fol ko pe ra cja, Bo gdan kil ka
lat te mu wy dał włas nym sum ptem pły -
tę, któ ra na zy wa ła się Dy le ma ty, sin -
giel pro mu ją cy ten al bum też tak się
na zy wał. Dy le ma to po Cze sku Dy le -
mat właś nie, a po nie waż Bo gdan jest
Cze chem z Za ol zia, skąd po cho dzi Ewa
Far na czy też Ha li na Młyn ko wa, po -
my śle liś my że to bę dzie ide al ne na wią -
za nie do hi sto rii i wo ka li sty.
TTwwoo  rrzząącc  kkaa  ppee  llęę  wwzzoo  rroo  wwaa  llii  śścciiee  ssiięę  nnaa
wwcczzeeśś  nniieejj  sszzyycchh  ggwwiiaa  zzddaacchh  FFoollkk  RRoocc  kkoo  --
wwyycchh  ttyy  ppuu  BBrraa  ttaann  kkii  GGoo  lleecc  uu--OOrr  kkiiee  ssttrraa??

Nie, zu peł nie nie, gra my to co pod -
po wia da ser ce, być mo że ktoś wi dzi
po do bień stwa ale tak na praw dę je steś -
my gó ra la mi, pły nie w nas ta sa ma gó -
ral ska krew, ma my po dob ne tem pe ra -
men ty, ale mu zy ka jest róż na, Bra cia
Go lec mie sza ją Jazz prze de wszyst kim
z gó ral ski mi ak cen ta mi, gra ją fan ta -
stycz ną mu zy kę, któ rą ko cha ca ła Pol -
ska, to sym pa tycz ni bliź nia cy. My je -
steś my in ni, ale jed no nas łą czy,
sza cu nek do słu cha cza, mi łość do kon -
cer tów i mu zy ka co w ser cu gra. 
CCzzyy  wwyy  rróóżż  nniiee  nniiee  jjaa  kkiiee  oottrrzzyy  mmaa  llii  śścciiee
ww ppoo  ssttaa  ccii  wwyy  bboo  rruu  WWaass  nnaa  AArr  ttyy  ssttęę
KKwwiieett  nniiaa  NNeett  ffaann..ppll  ddoo  cczzee  ggoośś  zzoo  bboo  wwiiąą  --
zzuu  jjee??

Każ de wy róż nie nie zo bo wią zu je. Mo -
bi li zu je do dal szej cięż kiej pra cy, bo
naj gor sze to spo cząć na la u rach. Dzi -
siej szy słu chacz jest wy ma ga ją cy, nie
wy star czy by le co. Ma my na dzie ję że
wię cej por ta li nas bę dzie wy róż nia ło
cho ciaż nie to jest ce lem, ale wia do -
mo, każ dy suk ces uskrzy dla. Koń czy -
my właś nie pły tę, mo że uda się ją wy -
dać do wrześ nia, opra co wu je my
pro gram ko lę do wy i pla nu je my tra sę
świą tecz ną. Bę dzie co słu chać i oglą -
dać. 
JJaa  kkiiee  mmaa  cciiee  ppllaa  nnyy  kkoonn  cceerr  ttoo  wwee??  GGddzziiee
PPoo  lloo  nniiaa  mmoo  żżee  WWaass  ppoo  ssłłuu  cchhaaćć??  

Na szym ogrom nym ma rze niem jest
za grać ja kieś kon cer ty za gra ni cą, gra -
my du żo w Pol sce, na Ślą sku, w Ma ło -
pol sce i in nych re gio nach, ale za gra -
ni cą gra liś my tyl ko raz, w nie miec kim
Cot tbus. Mo że kie dyś się uda za grać
w Lon dy nie, a mo że w An twer pii?
CCzzee  ggoo  WWaamm  żżyy  cczzyyćć  ww iimmiiee  nniiuu  rree  ddaakk  ccjjii
ggaa  zzee  ttyy  „„AAnn  ttwweerr  ppiiaa  ppoo  PPooll  sskkuu””??

Kon cer tów i wie lu wier nych fa nów.
Na na szym pro fi lu na FB jest ich już
pra wie 10 ty się cy, mo że do koń ca ro -
ku bę dzie ich 15 000?

Ży czę Wam mi lio no wych ilo ści fa nów
nie tyl ko na Fa ce bo o ku. Wie lu za gra -
nicz nych kon cer tów a szcze gól nie te -
go w An twer pii 

W imie niu re dak cji
AAnn  nnaa  SSzzyymm  bboorr  sskkaa  

Cudze chwalicie swego nie znacie
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Zespół Bartnicky



Oku la ry prze ciw sło necz ne
na sta łe za pi sa ły się w hi -
sto rii ki na, mu zy ki czy

mo dy. Są nie zbęd nym do dat -
kiem do ubio ru wie lu lu dzi, któ -
rzy bez oku la rów po pro stu się
nie po ka zu ją. Przy ciem nio ne
szkła nie tyl ko och ra nia ją nasz
wzrok przed zbyt sil nym świat -
łem sło necz nym. Do da ją też sty -
lu i ta jem ni czo ści. Czy ktoś za -
ło ży je do ele gan ckie go stro ju,
do skó rza nej kur tki, dżin sów czy
do T-shir tów to już kwe stia gu -
stu, wy czu cia. 

Kto je wy na lazł?
Oka zu je się, że oku la ry prze -

ciw sło necz ne to wy na la zek sta -
ry jak świat. Już w cza sach sta -
ro żyt nych, na ar ktycz nych
lo do wych pu sty niach Eski mo si
uży wa li wy drą żo nych w koś ci
lub drew nie wą skich szcze lin,
któ re za ło żo ne na oczy mia ły
chro nić je przed słoń cem pa da -
ją cym na śnieg i nie do pu ścić do
tak zwa nej śle po ty śnież nej. Hi -
sto ria mó wi, że ce sarz Ne ron

któ ry był krót ko wi dzem, do
prze glą da nia do ku men tów a na -
wet oglą da nia walk gla dia to rów
uży wał wiel kie go osz li fo wa ne -
go jak so czew ka dia men tu. Po -
wszech nie też uwa ża no, że szma -
ra gdy po pra wia ją wzrok i ma ją
do bro czyn ny wpływ na oczy.

W XII wie ku Chiń czy cy za czę -
li uży wać przy dy mio nych kwar -
co wych szkieł, któ re mia ły chro -
nić a wła ści wie skry wać oczy
przed cie kaw ski mi. Le gen da
gło si, że naj wię kszy mi zwo len -
ni ka mi te go wy na laz ku by li...
chiń scy sę dzio wie.

Czło wie kiem któ ry wy na lazł
i opa ten to wał oku la ry prze ciw -
sło necz ne był Ja mes Escott. Mia -
ło to miej sce w 1752 ro ku. Ale
prze ło mo wym mo men tem by ło
wpro wa dze nie pla sti ko wych so -
cze wek. Dzię ki nim oku la ry
prze ciw sło necz ne sta ły się ogól -
no do stęp ne i każ dy mógł so bie
na nie poz wo lić.

Le non ki i Avia to ry
Na prze ło mie XIX i XX wie ku

naj wię kszy mi zwo len ni ka mi
oku la rów prze ciw sło necz nych
by li mi łoś ni cy au to mo bi lów
i spor tów zi mo wych. Dla ochro -
ny oczu przed słoń cem za kła da -
li spe cjal nie przy ciem nio ne oku -
la ry lub go gle.

W la tach ki na nie me go oku la -
ry prze ciw sło necz ne roz po czę ły
swo ją wiel ką ka rie rę. Gwia zdy
fil mo we i ów cześ ni ce le bry ci
ukry wa li oczy za przy ciem nio -
ny mi szkła mi nie tyl ko z po wo -
du słoń ca ale rów nież dla ochro -
ny swo jej pry wat no ści przed
na tręt ny mi nie kie dy fa na mi.

Pier wsza po ło wa XX wie ku to
ist ne sza leń stwo na pun kcie
pięk nie opa lo ne go cia ła. Nie
mog ło więc rów nież za brak nąć
prze ciw sło necz nych oku la rów.
Naj mod niej sze by ły okrąg łe
z bar dzo ciem ny mi szkła mi i ko -
niecz nie w bia łych opraw kach.

Przez wie le lat opraw ki szkieł
oku la ro wych zmie nia ły się. Naj -

po pu lar niej szy mo del opra wek
– du że, za kry wa ją ce nie mal po -
ło wę twa rzy, tak zwa ne „oku la -
ry mu chy” na ro dzi ły się w la -
tach 60-tych XX wie ku.
Wy lan so wa ły je wiel kie gwia zdy
ta kie jak: Jac kie Ken ne dy, Au -
drey Hep burn czy Ma ry lin Mon -
roe. 

Mi ja ły la ta i po ja wi ły się „Le -
non ki” roz po wszech nio ne prze
gwia zdę zes po łu „The Be at les”
Joh na Len no na. To był ab so lut -
ny hit, znak roz poz naw czy tak
zwa nych „dzie ci-kwia tów” czy
hip pi sów. By ły wy ra zem po glą -
dów spo łecz nych i po li tycz nych
ich wła ści cie li. Do stęp ne by ły
dwie wer sje tych oku la rów:
z ma ły mi okrąg ły mi szkła mi
i oku la ry ze szkła mi kwa dra to -
wy mi.

Iko ną w bran ży oku la rów
prze ciw sło necz nych jest bez
wąt pie nia mar ka  Ray-Ban. Ich
dzie łem są po nad cza so we Avia -
to ry i Way fa re ry.

Hi sto ria Avia to rów roz po czę -
ła się się w pier wszej po ło wie
XX wie ku, kie dy John Mac Cre -
a dy po po wro cie z lo tu ba lo nem
skar żył się na ośle pia ją ce pro -
mie nie sło necz ne któ re utrud -
nia ły mu pod róż. Zwró cił się do
fir my Ba usch&Lomb z proś bą
o za pro jek to wa nie ta kich oku -
la rów prze ciw sło necz nych, któ -
re łą czy ły by w so bie ele gan cję
i uży tecz ność. W 1937 ro ku fir -
ma wy pu ści ła na ry nek mar kę
Ray-Ban, któ rej naj słyn niej szym
mo de lem by ły Avia to ry. Te oku -
la ry spoś ród in nych wy róż nia -
ła wy jąt ko wo lek ka opraw ka wy -
ko na na ze zło te go me ta lu.
Zie lo ne so czew ki ze szkła mi ne -
ral ne go mia ły za za da nie sku -
tecz ne fil tro wa nie pro mie ni pod -
czer wo nych i ultra fioletowych.
Avia to ry na tych miast sta ły się
hi tem wśród ame ry kań skich pi -
lo tów i tak jest do dzi siaj. Sta ły
się po pu lar ne na ca łym świe cie
do cze go w znacz nym stop niu
przy czy ni ły się gwia zdy Hol ly -
wo od, ce le bry ci i po li ty cy.

W ro ku 1952 mar ka Ray-Ban
za pre zen to wa ła Way fa rer y. Roz -
po czę ła się era pla sti ku i opraw -
ki do oku la rów prze sta no wy ko -
ny wać z me ta lu. Właś nie te
oku la ry prze ciw sło necz ne sta ły
się pre kur so rem no we go sty lu.
No sił je J. F. Ken ne dy i A. War -

Przyciemnione szkiełka
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hol. Way fa re ry we szły tak że do świa -
ta fil mu. Po kul to wych „Blu es Bro -
thers” ich sprze daż znacz nie wzro sła.
Mi mo co rocz nych zmian i no wych
tren dów właś nie te oku la ry dla wie lu
po zo sta ją nie do ści gnio nym i po nad -
cza so wym mo de lem, cho ciaż je że li
cho dzi o sprze daż to wy prze dza ją je
Avia to ry któ re ja ko pier wsze oku la ry
prze ciw sło necz ne w hi sto rii za wi ta ły
na Księ ży cu. Je den i dru gi mo del mar -
ki Ray-Ban sprze da ją się do sko na le,
cho ciaż nie na le żą do ta nich. 

Nosić czy nie nosić
W sło necz ny dzień na sze oczy na ra -

żo ne są na dzie się cio krot nie wię cej
świat ła niż po trze bu je my do pra wi -
dło we go wi dze nia. W kon sek wen cji
oczy są pod raż nio ne co mo że do pro -
wa dzić do uszko dze nia siat ków ki i ro -
gów ki, a tak że do wcześ niej sze go sta -
rze nia się. Od po wied nio do bra ne
oku la ry prze ciw sło necz ne spra wia ją,
że wi dzi my le piej przy ostrym świet -
le i za pew nia ją ochro nę przed bar dzo
nie bez piecz nym pro mie nio wa niem
UVA i UVB. Na u ko we ba da nia po twier -
dzi ły, że pro mie nio wa nie ultra -
fioletowe po wo du je szyb szy roz wój za -
ćmy, zwy rod nie nie spo jów ki gał ko wej
a na wet mo że wy wo ły wać na po wie -
kach ra ka skó ry tak zwa ne go czer nia -
ka. 

Ro dza je so cze wek prze ciw sło necz -
nych

So czew ki na ogół wy ko ny wa ne są
z two rzyw sztucz nych lub szkła mi ne -
ral ne go. Wy stę pu ją naj czę ściej
w trzech naj bar dziej od po wied nich
ko lo rach dla oczu: brą zo wym, zie lo -
nym i sza rym. We dług oku li stów in -
ne ko lo ry so cze wek na przy kład fio -
le to we lub czer wo ne mo gą za kłó cać
na sze po le wi dze nia i po wo do wać spo -
ry dy skom fort.

W oku la rach prze ciw sło necz nych
wy róż nia my na stę pu ją ce ro dza je so -
cze wek:
1. So czew ki o ma łym stop niu za bar -

wie nia – co ozna cza, że na ca łej swo -
jej po wierz chni ma ją jed no li te za -
bar wie nie wy no szą ce od 25 do 90
pro cent ab sor pcji. Przy te go ro dza -
ju so czew kach ich ko lor jest do wol -
ny.

2. So czew ki bar wio ne gra dal nie
– współ czyn nik prze pusz cza nia
świat ła lub bar wa zmie nia ją się
w okre ślo ny spo sób na ca łej po -
wierz chni. 

3. So czew ki po la ry za cyj ne – oprócz
bar wie nia wy no szą ce go od 60 do
70 pro cent ab sor pcji po sia da ją do -
dat ko wo filtr po la ry za cyj ny, dzię -
ki cze mu eli mi nu ją od bi te świat ło
od ta kich po wierz chni jak wo da,
śnieg, lód, as falt czy szkło.

4. So czew ki fo toch ro mo we – pod wpły -
wem pro mie nio wa nia sło necz ne go
za cho dzą w nich prze mia ny fo to -
che micz ne co ozna cza, że so czew -
ka sa ma przy ciem nia się. Im wię -
ksze jest na tę że nie świat ła, tym
so czew ka sta je się ciem niej sza. Fo -
toch ro my wy stę pu ją na ogół w ko -
lo rze sza rym i brą zo wym. Czas ich
przy ciem nie nia wy no si od kil ku se -
kund do kil ku mi nut, roz jaś nia nia
mi ni mum kil ka na ście se kund.
Obec nie są do stęp ne so czew ki fo -
toch ro mo we przy ciem nia ją ce się
rów nież we wnę trzu sa mo cho du.

Ta nie czy dro gie?
Naj lep sze, to nie ste ty w mia rę dro -

gie. Oku la ry prze ciw sło necz ne z naj -
wyż szej pół ki ogra ni cza ją do stęp do
oczu nie tyl ko pro mie ni sło necz nych
w za kre sie wi dzial nym ale tak że w za -
kre sie ultra fioletu.

Do brze ku po wać ta kie oku la ry u op -
ty ka, po nie waż ten ro dzaj szkieł chro -
ni na sze oczy przed pro mie nio wa niem
w 99%. War to za in we sto wać w oku -
la ry ozna czo ne sym bo lem CE oraz nu -
me rem speł nia nia norm ja ko ścio wych
EN 1836 lub EN 172. Za wie ra ją one
so czew ki prze ciw sło necz ne w 5 stop -
niach przy ciem nie nia, od so cze wek
bez bar wnych i bar dzo jas nych po te
bar dzo ciem ne. Po wyż sze nu me ry to
nor my da ją ce pew ność, że oku la ry zo -
sta ły spe cjal nie zba da ne, speł nia ją od -
po wied nie stan dar dy i są cał ko wi cie
bez piecz ne dla oczu.

Wy bie ra jąc oku la ry prze ciw sło necz -
ne nie kie ruj my się tyl ko tren da mi
w mo dzie ale prze de wszyst kim wy -
go dą i bez pie czeń stwem, po nie waż
oku la ry w ni skiej ce nie ma ją nie ste -
ty ni ską ja kość. Naj gor sze są te za ku -
pio ne na ba za rach, stra ga nach i mar -
ke tach. Wbrew po zo rom mo gą
przy nieść wię cej szko dy niż po żyt ku.
Wy ko na ne są z pla sti ku i nie po sia da -
ją żad nych fil trów, któ re chro ni ły by
na sze oczy przed pro mie nia mi sło necz -
ny mi. 

Oku la ro we pla sti ko we szkła ofe ro -
wa ne są nam w róż nych ko lo rach. Je -
że li już de cy du je my się na ich za kup
mu si my wziąć pod uwa gę kil ka do -
brych rad spe cja li stów:
n naj lep sze dla oczu są ko lo ry sza re

al bo sza ro-zie lo ne, po nie waż naj le -
piej wy o strza ją kon tra sty,

n pro wa dząc sa mo chód nie wol no za -
kła dać oku la rów z pla sti ko wy mi
szkła mi ko lo ru zie lo ne go i czer wo -
ne go, po nie waż zmniej sza ją one
ostrość wi dze nia,

n nie na le ży ku po wać nie bie skich
szkieł gdyż ten ko lor prze pusz cza
szko dli we pro mie nio wa nie,

n trze ba rów nież uni kać za kła da nia
oku la rów ze zbyt ciem ny mi szkła -
mi, bo wbrew po zo rom wca le nie
chro nią oczu, tyl ko im szko dzą.
Ciem ne szkło po wo du je chwi lo we
roz sze rza nie się źre nic co po wo du -
je, że do oczu tra fia wię cej świat ła.

Naj droż sze oku la ry prze ciw sło necz -
ne:
n LO U IS VU IT TON EVA SION 

– 11220000  DDOOLL. 
n CHRO ME HE ARTS KU FAN NAW

– 11335500  DDOOLL. 
n MOSS LI POW – 33880000  DDOOLL. 
n LU XU RIA TOR STY LE 23 

– 6655  000000  DDOOLL. 
n DO LCE & GAB BA NA DG2027B

– 338833  660099  DDOOLL. – w ca ło ści 
wy ko na ne z bia łe go zło ta, lo go
mar ki wy sa dza ne dia men ta mi
i produkowane są tyl ko w licz bie
100 sztuk. Po sia da czka mi tych
oku la rów są m.in. Pa ris Hil ton
i Eva Lon go ria.

Dzi siaj oku la ry prze ciw sło necz ne są
u szczy tu sła wy. Nie speł nia ją tyl ko
ro li prak tycz nej i ochron nej. Są prze -
de wszyst kim do sko na łym do dat kiem
do ubio ru, nie za stą pio nym ga dże tem
dla każ dej ko bie ty i dla każ de go męż -
czyz ny. Sta ły się wy znacz ni kiem sty -
lu no szą cej je oso by.

Wszyst kie zna ne fir my pro du ku ją -
ce oku la ry prze ciw sło necz ne prze ści -

ga ją się w ofe ro wa niu
co raz no wszych i cie ka -
wszych wzo rów i ko lo -
rów za rów no opra wek
jak i sa mych szkieł. Jest
więc w czym wy bie rać.
Ku pu jąc oku la ry le piej
tro chę za in we sto wać
i stać się wła ści cie lem
kla sycz ne go mo de lu
gwa ran tu ją ce go nie tyl -
ko do bry wy gląd ale i do -
sko na lą ochro nę dla
oczu.

BBaarr  bbaa  rraa  KKaa  mmiińń  sskkaa
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Lo dy lu bi my wszy scy. Szcze gól -
nie la tem, kie dy w upal ne dni
nio są po wiew chłod ne go

orzeź wie nia. Ku szą nas ko lo ra mi,
sma ka mi, wa bią za pa chem, aprze -
de wszyst kim są roz ko szą dla pod -
nie bie nia dla ma łych i du żych. Na
ich te mat krą ży wie le mi tów i opo -
wie ści. Pa da wie le py tań: Kto wy -
na lazł lo dy? Czy to praw da, że lo -
dy są zdro we? Czy fak tycz nie
za ja da jąc się ni mi nie przy bie ra my
na wa dze?

Oto wwiel kim skró cie od po wie -
dzi na te py ta nia

Kto pier wszy jadł lo dy?
Chiń czy cy. We dług hi sto ry ków

już 5.000 lat przed na szą erą chiń -
scy wład cy roz ko szo wa li się przy -
sma ka mi spo rzą dza ny mi ze śnie -
gu i lo du zdo dat kiem wi na, mio du
i owo ców. Mie szan ką śnie gu ob -
kła da li na czy nie wy peł nio ne słod -
kim sy ro pem dzię ki cze mu we -
wnątrz na czy nia utrzy my wa ła się
ni ska tem pe ra tu ra. Oko ło 600 ro -
ku na szej ery do tych skład ni ków
za czę li do da wać mle ko ja ków. 

Rów nież w an tycz nej Gre cji za -
ja da no się de se ra mi z lo du, któ re
moż na by ło ku pić na tar gu. WPer -
sji w upal ne dni miesz kań cy spo -
ży wa li spe cjal nie przy go to wa ne
mro żo ne de se ry. Per so wie bu do -
wa li chło dzo ne po miesz cze nia
wktó rych prze cho wy wa li lód ichło -
dzi li po tra wy. To właś nie oni wy -
my śli li pier wszy mro żo ny de ser
o na zwie „fa lo o deh” skła da ją cy się
z ma ka ro nu, mą czki ku ku ry dzia -
nej, wo dy ró ża nej, so ku z cy try ny
iorzesz ków pi sta cjo wych. Rzy mia -
nie do lo do we go przy sma ku do ło -
ży li miód, cy na mon, mi gda ły, dak -
ty le, fi gi, a na wet wo dę ró ża ną.
Ce sarz Ne ron tak bar dzo uwiel biał
lód do sła dza ny mio dem z do dat -
kiem orze chów i owo ców, że po sy -
łał nie wol ni ków w gó ry aby zno si -
li mu bry ły lo du. 

Lo do wy szlak
Do Eu ro py a kon kret nie do

Włoch lo dy przy wę dro wa ły z Chin
za spra wą zna ne go pod róż ni ka
Mar co Po lo w 1295 ro ku. Cho ciaż
nie któ re źró dła po da ją, że już
wcześ niej na Sy cy lii zna ne by ły lo -
do we sor be ty. Z Włoch na dwór
fran cu ski mro żo ne de se ry spro wa -
dzi ła Ka ta rzy na Me dy cej ska, któ -
ra za sma ko wa ła worzeź wia ją cych
przy sma kach. Właś nie we Fran cji
ado kład nie wPa ry żu, Włoch Fran -

ce sco – Pro co pio (wg nie któ rych
źró deł au ten tycz ny ary sto kra ta)
otwo rzył pier wszą lo dziar nię – „Ca -
fe Pro co pe”. Je mu za wdzię cza my
ma so wą po pu la ry za cję mro żo nych
przy sma ków, gdyż do je go lo dziar -
ni mógł przyjść każ dy i za od po -
wied nią op ła tą ku pić lo do wy de ser.
Mia ło to miej sce oko ło 1670 ro ku.

Do Pol ski lo dy przy wę dro wa ły
wcza sach sa skich ipo cząt ko wo do -
stęp ne by ły tyl ko na dwo rze kró -
lew skim oraz wdo mach ma gna tów
i ary sto kra tów. Jed nak z bie giem
cza su sta wa ły się co raz bar dziej po -
pu lar nym itań szym pro duk tem do -
stęp nym dla sze ro kich mas. Na po -
cząt ku dwu dzie ste go wie ku
po wszech ne już by ły lo dziar nie gdzie
przy sto li kach moż na by ło de lek to -
wać się lo do wy mi przy sma ka mi.

W Eu ro pie lo do wy prym wio dą
bez wąt pie nia Wło si. Icho ciaż to nie
oni wy my śli li lo dy trze ba przy znać,
że wzbo ga ci li ich smak i pod nie śli
ja kość. Wspom nia ny wy żej pan Pro -
co pio (ten od pier wszej lo dziar ni
wPa ry żu), był au to rem do da nia do
re cep tu ry lo dów ja jek i śmie ta ny,
co znacz nie przy bli ży ło ich smak do
zna nych dzi siaj lo dów kre mo wych.
Nato miast w 1664 ro ku w Ne a po -
lu po wsta ły pier wsze lo dy ze sło -
dzo ne go mle ka. 

Prze ło mem w pro duk cji lo dów
by ło wy na le zie nie ma szyn ki do lo -
dów zwa nej „sa bo tie re”. Jed nak naj -
bar dziej re wo lu cyj ne zna cze nie miał
wy na la zek nie miec kie go fi zy ka Kar -
la von Lin de, któ ry w 1876 ro ku
wpro wa dził na ry nek ame ry kań ski
pier wsza ma szy nę chłod ni czą.

W Ame ry ce ma so wa pro duk cja
lo dów roz po czę ła się do pie ro
w 1851 ro ku w Bal ti mo re. Ja cob
Fus sel za ło żył pier wszą fa bry kę lo -
dów i do dzi siaj na zy wa ny jest oj -
cem ame ry kań skie go prze my słu
lo do we go.

Lo dy w wa fel kach po ja wi ły się
do pie ro na po cząt ku XX wie ku.

Przy pa dek spra wił, że w 1904 ro -
ku pod czas Tar gów Świa to wych
od by wa ją cych się wSt. Lo u is wSta -
nach Zjed no czo nych, pe wien lo -
dziarz któ re mu za bra kło ta le rzy -
ków za czął po da wać mro żo ne
spe cja ły w roż kach waf lo wych. 

Tro chę lo do wej sta ty sty ki
Obec nie w cią gu ro ku spo ży wa

się na świe cie po nad 20 mi liar dów
li trów lo dów, co kosz tu je lo do wych
ła su chów oko ło 50 mi liar dów do -
la rów. 

Naj wię cej lo dów zja da prze cięt -
ny Ame ry ka nin – 23 li try rocz nie,
na stęp nie Szwed – 14 li trów iWłoch
– 9 li trów. Po la cy tyl ko nie ca łe 4 li -
try na gło wę, ale spo ży cie lo dów
cią gle roś nie.

Ja kie są pre fe ren cje Po la ków?
Li de rem są lo dy śmie tan ko we, któ -
re lu bi aż 38% ro da ków. Na stęp -
nie wa ni lio we (16%), cze ko la do we
(14%) i tru skaw ko we (10%). 

Zczym ko ja rzy się Po la kom smak
śmie tan ko wy? Zla tem (19%), śmie -
ta ną (10%) i wa ka cja mi (8%). Po -
za tym z go rą cą ka wą, ro dzyn ka -
mi, sto krot ka mi, do brą książ ką
i ocze ki wa niem na au to bus.

I jesz cze jed no za ska ku ją ce ze -
sta wie nie.

Mi łoś ni cy se ria li „Bar wy szczę -
ścia” i „Ran czo” naj chęt niej się ga -
ją po lo dy śmie tan ko we. Oglą da ją -
cy „Pier wsza Mi łość” pre fe ru ją
cze ko la do we, a fa ni „Ho te lu 52”
naj bar dziej lu bią te o sma ku ba ka -
lio wym.

We dług die te ty ków aż 94 % osób
bę dą cych na die cie przy naj mniej
raz w ty god niu spo ży wa la tem lo -
dy ba ka lio we. 

Je że li cho dzi ospor tow ców, naj -
wię kszy mi fa na mi lo dów są ko szy -
ka rze.

Pra wie 60% znich się ga po mro -
żo ną prze ką skę co dzien nie lub kil -
ka ra zy w ty god niu (na po sta wie
TNS OBOP).

Lo dy dla och ło dy
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Lo do we cie ka wost ki
1. Ro syj ska fir ma My a so Mol Torg opra -

co wa ła spe cjal ną re cep tu rę lo dów, któ -
re to piąc się nie ka pią lecz two rzą pół -
płyn ną ga la ret kę. Na zwa no je
„Wiś nio we UFO”.

2. Z ko lei ukra iń ska fir ma Ko ro lo ve sko -
je Mo ro jen no je stwo rzy ła ener ge ty zu -
ją ce lo dy dla męż czyzn „Der ji for mu”,
któ re praw do po dob nie po sia da ją po -
dob ne dzia ła nie jak via gra. 

3. Jak na lo do wych mi strzów przy sta ło,
swo ich klien tów za ska ku ją Wło si któ -
rzy wio dą prym w wy my śla niu naj -
dziw niej szych sma ko wo od mian – na
przy kład lo dy pa pry ko we, osma ku par -
me za nu czy wi na. Szef kuch ni wre sta -
u ra cji „Li Ja lan tu u me ne” nie da le ko
Fog gi po szedł jesz cze da lej. Ser wu je
swo im go ściom lo dy o sma ku oli wy
oraz lo dy ty mian ko we ra zem zcar pac -
cio zwo ło wi ny. Ale naj wię kszym prze -
bo jem je go kuch ni są lo dy par me za no -
we zczer wo nym pie przem ja ko do da tek
do szyn ki par meń skiej. W tym ro ku
wszyst kie lo dy o sma ku se ro wym są
we Wło szech ab so lut nym hi tem.

4. I jesz cze raz Wło chy. W re sta u ra cjach
Ita lii moż na zna leźć tak nie zwy kłe sma -
ki lo dów jak: kre wet ko wy, ryb ny czy
grzy bo wy. W tym se zo nie za naj bar -
dziej wy kwin tne ucho dzą lo dy ho ma -
ro we. Wy my ślo no też przy sma ki lo do -
we na ba zie pleś nio we go se ra
gor gon zo la, ce bu li czy ka wio ru. 

5. Bry tyj scy lo dzia rze rów nież za ska ku -
ją swo ich klien tów. Chcą wpro wa dzić
do skle pów „Wiel błą dzie lo dy”, czy li de -
ser spo rzą dzo ny z wiel błą dzie go mle -
ka ma ją ce go bar dzo ma ło tłusz czu, za -
wie ra ją ce go dzie się cio krot nie wię kszą
ilość że la za i pięć ra zy wię cej wi ta mi -
ny B niż mle ko kro wie. Już od pew ne -
go cza su te lo dy są bar dzo po pu lar ne
w kra jach arab skich.

6. Ame ry ka nie tak że wal czą ozwy cię stwo
wka te go rii naj dziw niej szych sma ków
lo dów. Po dwóch la tach te stów no wo -
jor ska mle czar nia przy go to wa ła dla
sma ko szy trzy ga tun ki lo dów wtrzech
sma kach wi na: Por to, Bia ły Brzosk wi -
nio wy Zin fan del oraz Czer wo ne Ma li -
no we Char don nay. Nie ste ty te pro duk -
ty nie są do stęp ne dla nie let nich,
po nie waż za wie ra ją aż 5% al ko ho lu. 

7. W Ja po nii jest jesz cze cie ka wiej. Moż -
na skosz to wać lo dów o sma ku mię dzy
in ny mi: oś mior ni cy, wo ło we go ozo ra,
słod kie go ziem nia ka, skrzy de łek kur -
cza ka, kak tu sa, su ro wej ko ni ny, wie -
lo ry ba, płe twy re ki na, wo do ro stów,
szpi na ku, czos nku, sa ła ty, tu li pa nów,
kwit ną cej wiś ni, żmii, cur ry, wę gla
drzew ne go, gril lo wa nych wo do ro stów,
po mi do rów, wo dy głę bi no wej, wę gla
drzew ne go, na tu ral nej so li, ser ka to -
pio ne go, wnętrz no ści ka ła mar ni cy
i jesz cze wie lu, wie lu in nych nie mniej
dziw nych. Ja poń czy cy pa mię ta li rów -

nież o czwo ro no gach. Spe cjal nie dla
nich wy my śli li lo dy-kap suł ki z mle -
kiem od psiej su czki. 

Lo do wy PRL
Kto znas (odro bin kę star szych) nie pa -

mię ta naj słyn niej szych lo dów PRL-u
o wdzięcz nej na zwie Bam bi no. W ca łej
ów czes nej Pol sce wszyst kie za kła dy pro -
du ku ją ce lo dy wy twa rza ły właś nie Bam -
bi no, któ re wy glą da ły jak pod łuż ne my -
dło na pa ty ku, ale sma ko wa ły bo sko. Ich
od mia ną by ły z ko lei lo dy Ca lyp so. Ku -
po wa ło się je w for mie ma łej kost ki (bez
pa ty czka) dla te go trze ba by ło zja dać je
w re kor do wym tem pie a naj le piej gryźć.
Nie moż na wtym miej scu nie wspom nieć
o„le gen dar nych lo dzia rzach, któ rych naj -
wię cej by ło na pla żach”. Do hi sto rii prze -
szły ich słyn ne za wo ła nia: „Sam Go muł -
ka wy szedł z wo dy by skosz to wać mo je
lo dy” al bo „Mę żu, mę żu nie bądź głu pi,
niech ci żo na lo da ku pi”. By ły jesz cze lo -
dy Me wa o nie pow ta rzal nym aro ma cie,
naj bar dziej po pu lar ne nad Bał ty kiem
i Pin gwi ny, żół ta we, tro chę szor stkie
w sma ku, w kształ cie wal ca na pa ty ku.

Wcza sach PRL-u jak wia do mo wszyst -
kie go bra ko wa ło. Lo dy nie by ły co dzien -
no ścią, wy star czy po rów nać ów czes ne
spo ży cie w Pol sce (0,3 kg na miesz kań -
ca rocz nie) i w Sta nach Zjed no czo nych
(12,5 kg na oso bę w cią gu ro ku). Ale Po -
la cy to na ród wy jąt ko wo za rad ny. Sko ro
zim ne lo dy by ły czę sto nie do zdo by cia,
wy na le zio no ciep łe lo dy. Nie wta jem ni -
czo nym chcia ła bym wy jaś nić, że by ły to
praw dzi we lo do we wa fel ki wy peł nio ne
słod ką pian ką, któ ra sma ko wo nie róż -
ni ła się od cia stek. Cza sy się zmie ni ły ale
w Pol sce zno wu moż na ku pić lo dy Bam -
bi no i ciep łe lo dy. Tym ra zem nie cho dzi
obrak pro duk tów spo żyw czych lecz osen -
ty ment do nie któ rych as pek tów hi sto rii.

Lo dy a zdro wie
Po prze pro wa dze niu dłu go trwa łych ba -

dań le ka rze do szli do wnio sku, że sy ste -
ma tycz ne je dze nie lo dów po ma ga na sze -
mu zdro wiu. 

Prze de wszyst kim lo dy sprzy ja ją od -
chu dza niu. Po wo du je to wapń któ ry za -
war ty wlo dach jest trzy ra zy ła twiej przy -
swa jal ny przez or ga nizm niż wapń
po cho dzą cy z ro ślin strą czko wych. A że
wię kszość lu dzi ma nie do bo ry wap nia, je -
dze nie lo dów oka zu je się do sko na łą me -
to dą na je go uzu peł nie nie wor ga niz mie.
Oprócz wap nia lo dy bo ga te są rów nież
w wi ta mi ny A, B1, B2, PP, oraz nie wiel -
kie ilo ści skład ni ków mi ne ral nych jak że -
la zo, po tas i ma gnez. Naj wię cej wi ta mi -
ny A ma ją lo dy śmie tan ko we. Za wie ra ją
rów nież spo re ilo ści wi ta mi ny D, któ ra
ko rzyst nie re gu lu je ciś nie nie krwi. Zko -
lei naj wię kszą ilość wi ta min z gru py B
po sia da ją lo dy cze ko la do we. Okre śla ne
są one przez le ka rzy „wi ta mi na mi do bre -
go na stro ju”, po nie waż ka kao i cze ko la -

da zwię ksza ją w or ga niz mie po ziom se -
ro to ni ny zwa nej hor mo nem szczę ścia.
Sor be ty przy rzą dza ne z so ków owo co -
wych (zwłasz cza cy tru sów) bo ga te są
w wi ta mi nę C wzmac nia ją cą od por ność
or ga niz mu.

Mu si my rów nież pa mię tać, że lo dy to
na biał. A prze cież pro duk ty na bia ło we
na le żą do naj bar dziej wszech stron nych
pod wzglę dem war to ści od żyw czej. 

We dług le ka rzy i die te ty ków pro duk -
ty na bia ło we po przez za war te wnich wi -
ta mi ny i wapń są nie zbęd nym i naj bar -
dziej war to ścio wym skład ni kiem
co dzien nej die ty. Lo dy ma ją rów nież zba -
wien ny wpływ na bo lą ce gar dło. Dzię ki
ob ni że niu tem pe ra tu ry w gar dle, po wo -
du ją zmniej sze nie opuch liz ny a po nad -
to przy czy nia ją się do zwię kszo ne go wy -
dzie la nia śli ny co ła go dzi uczu cie
su cho ści w gar dle. Trze ba tyl ko pa mię -
tać aby jeść je po wo li ma ły mi ły czka mi.
Lo do we przy sma ki ma ją tak że du ży po -
zy tyw ny wpływ w le cze niu oste o po ro zy,
po ma ga ją re gu lo wać ciś nie nie, ła go dzą
sta ny na pię cia mie sią czko we go i po pra -
wia ją od por ność. 

Le ka rze na ma wia ją do re gu lar ne go
spo ży wa nia lo dów. Za miast po chła nia nia
ko lej nych tak zwa nych su ple men tów die -
ty le piej jeść smacz ne mro żo ne de se ry.
Efekt zdro wot ny mu ro wa ny a przy jem -
ność ogrom na. Zwłasz cza, że lo dy są jed -
nym z naj mniej ka lo rycz nych przy sma -
ków. Dwie gał ki lo dów śmie tan ko wych
do star cza ją oko ło 150 kcal, czy li o po ło -
wę mniej niż cze ko la do wy ba to nik czy
droż dżów ka.

Mam na dzie ję, że po lek tu rze te go ar ty -
ku łu jesz cze bar dziej po lu bi my lo dy. Śmie -
tan ko we, cze ko la do we, tru skaw ko we, pi -
sta cjo we, cy try no we czy orze cho we.
Mro żo ne przy sma ki świet nie orzeź wia ją
ipo pra wia ją na strój, dla te go war to je jeść
przez ca ły rok. Na praw dę są zdro we. 

Spo ży wa nie lo dów osma ku ostryg czy
ogo na wie lo ry ba mo że być źró dłem szcze -
gól nych wra żeń sma ko wych pod wa run -
kiem, że ta kie lo dy uda nam się ku pić.
Smacz ne go!

BBaarr  bbaa  rraa  KKaa  mmiińń  sskkaa
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Dłu gi, dłuż szy, naj dłuż szy
Pań stwo wa Ad mi ni stra cja Dzie dzic -

twa Kul tu ro we go w Chi nach po grun -
tow nym zba da niu ar che o lo gicz nym
Chiń skie go Mu ru ujaw ni ła, że jest on
o wie le dłuż szy niż do tej po ry są dzo no.
Oka za ło się, że ta słyn na struk tu ra ob -
ron na ma aż 21 ty się cy ki lo me trów dłu -
go ści, czy li pra wie o 12 ty się cy wię cej
niż uwa ża no. Na u kow cy zna le źli pra -
wie 44 ty sią ce nie zna nych do tąd frag -
men tów mu ru (na przy kład for te ce ob -
ron ne), któ re włą czo no do za so bów
dzie dzic twa kul tu ro we go. Wiel ki Mur
zwa ny ina czej „Mur Dłu gi 10000 Li” jest
naj wię kszą na świe cie kon struk cją ob -
ron ną wy bu do wa ną przez czło wie ka,
a pier wsze wzmian ki o nim po cho dzą
z VII wie ku przed na sza erą.

A wy da wa ło by się, że o Chiń skim Mu -
rze wie my już wszyst ko.

Po lak po tra fi
Po raz pier wszy w hi sto rii, pol ska gra

plan szo wa zo sta ła no mi no wa na do na -
gro dy „Spiel des Jah res” (Gry Ro ku).
Gra no si ty tuł „K2” i bar dzo re a li stycz -
nie od da je przy go dy al pi ni stów wspi na -
ją cych się na dru gi naj wyż szy szczyt
świa ta, czy li K2. Dla lu dzi z bran ży na -
gro da „Spiel des Jah res” zna czy ty le sa -
mo, co dla fil mow ców Oscar. Na wet je -
że li „K2” nie wy gra w tej ry wa li za cji, to
już sa ma no mi na cja jest wiel kim za szczy -
tem i spo wo du je jej nie zwy kłą po pu lar -
ność. Jak do tąd uka za ło się sie dem wy -
dań za gra nicz nych, nato miast wy ni ki
kon kur su bę dą zna ne w paź dzier ni ku.

Au to rem tej gry jest 41-let ni Adam
Ka łu ża. Czy li Po lak po tra fi!

Wa ka cje ma ło la tów
Wy sy ła nie dzie ci na obo zy czy ko -

lo nie za wsze jest dla ro dzi ców wiel -
kim stre sem zwłasz cza gdy do ty czy
to ma łych dzie ci. W Pol sce z ta kich
form wa ka cyj ne go wy po czyn ku mo -
gą ko rzy stać ma lu chy od szó ste go ro -
ku ży cia, nato miast we Fran cji już
czte ro lat ki przy zwy cza ja ne są do wa -
ka cji bez ro dzi ców. La tem wy jeż dża -
ją na wieś a zi mą na nar ty. I je śli wie -
rzyć opi nii ro dzi ców, do sko na le się
przy tym ba wią i bar dzo lu bią wy jeż -
dżać na fe rie bez ma my i ta ty. W ze -
szłym ro ku z ta kiej for my wy po czyn -
ku sko rzy sta ło po nad 75 ty się cy
ma łych dzie ci. We Fran cji, gdzie już
od trze cie go ro ku ży cia ma lu chy obo -
wiąz ko wo mu szą uczęsz czać do przed -
szko la bar dzo du ży na cisk kła dzie się
na ich sa mo dziel ność i umie jęt ność
ra dze nia so bie bez do ro słych. 

Mo że war to wziąć przy kład z fran cu -
skich ro dzi ców?

Wczes ne wsta wa nie uła twia ży cie
Lu dzie któ rzy ra no wsta ją czy li tak

zwa ne „ran ne ptasz ki”, są zdrow si i bar -
dziej op ty mi stycz ni niż oso by pro wa -
dzą ce noc ny tryb ży cia. Ta ką opi nię
przed sta wi li na u kow cy z Uni wersytetu
w To ron to. We dług prze pro wa dzo nych
ba dań wczes ne wsta wa nie umoż li wia
ła twiej szą adap ta cję z na tu ral nym cy -
klem ży cio wym. Ran ne ptasz ki są szczę -
śli wsze po nie waż ich ze gar bio lo gicz ny
jest bar dziej zgod ny z ryt mem na tu ry
i nie wy ma ga sztucz ne go prze sta wia -
nia. 

Cóż, nie od dzi siaj wia do mo, że ży cie
w zgo dzie z na tu rą wy cho dzi tyl ko na
zdro wie.

O czym ma rzą męż czyź ni?
To do syć za ska ku ją ce py ta nie a jesz -

cze bar dziej za ska ku ją ca jest od po -
wiedź. Oka zu je się bo wiem, że spo ra
gru pa pa nów ma rzy o... no sze niu bi żu -
te rii. Na co dzień, tak jak ko bie ty. Męż -
czyź ni uwa ża ją, że panie za własz czy ły
so bie wy łącz ne pra wo do za kła da nia bi -
żu te rii i jak twier dzą, jest to bar dzo nie -
spra wie dli we. Licz na gru pa pa nów jest
zda nia, że rów nież oni po win ni no sić
róż ne do dat ki do swo ich ubio rów.
Oprócz ze gar ka czy sy gne tu męż czyź -
ni ma rzą o bran so let kach, brosz kach,
klip sach i na szyj ni kach. Uwa ża ją, że
do da im to pew no ści sie bie, pre sti żu,
a prze de wszyst kim pod kre śli ich za -
moż ność, co jest dla nich nie zmier nie
waż ne. 

Cie ka we, w czym jesz cze pa no wie
chcie li by być po dob ni do ko biet.

Pio sen karz Ro bot
In ży nie ro wie z Taj wa nu stwo rzy li

ro bo ta któ ry po tra fi od czy ty wać z kar -
tki za pis mu zycz ny oraz sło wa pio -
sen ki a na stęp nie ca łość za śpie wać.
Urzą dze nie wi zu al nie po dob ne do
czło wie ka wy po sa żo ne jest w głoś nik,
dwie ka me ry, mi kro fo ny oraz kom -
pu ter z opro gra mo wa niem. Po tra fi
do sko na le zin ter pre to wać da ny utwór
i do sto so wać mi mi kę do cha rak te ru
pio sen ki i re ak cji pu blicz no ści.

Nu ty dla ro bo ta za pi sa ne są w po -
sta ci cyfr, a tekst al fa be tem ła ciń skim.

Mo że wresz cie nie któ re fe sti wa le
pio sen ki na bio rą bar dziej za wo do we -
go cha rak te ru.

„Su per Zie mia”
Ta ką właś nie na zwę na da li ame ry -

kań scy na u kow cy z Uni wersytetu Ka -
li for nia no wo od kry tej pla ne cie. Znaj -
du je się ona za led wie 22 la ta świet lne
od na szej Zie mi i we dług na u kow ców
mo że na niej ist nieć ży cie. Bar dzo praw -

do po dob ne są rów nież źró dła wo dy
w sta nie cie kłym. Pla ne ta ozna czo na
zo sta ła ko dem GJ 667Cc i po tocz nie na -
zwa na „Su per Zie mia”. Jest pra wie pięć
ra zy wię ksza od na szej pla ne ty i znaj -
du je się przy gwieź dzie w kon ste la cji
Skor pio na. Nie jest tam ani za zim no,
ani za ciep ło. Na u kow cy ma ją na dzie -
ję, że w przy szło ści ta pla ne ta jak i in -
ne ją ota cza ją ce, sta ną się za ple czem
dla na u ki i bę dzie moż na po bie rać prób -
ki ich po wierz chni, ro bić zdję cia i wy -
sy łać na nie sprzęt ba da ją cy ży cie w kos -
mo sie. 

Cie ka we, ile cza su za ję ło by czło wie -
ko wi jej za nie czysz cze nie...

Naj lep si ma ra toń czy cy świa ta
W mek sy kań skim sta nie Chi hu a hua

miesz ka ją In dia nie z ple mie nia Ta ra -
hu ma ra. Okre śla się ich ja ko naj lep -
szych bie ga czy dłu go dy stan so wych na
świe cie. Sa mi sie bie na zy wa ją „ra ra -
mu ri”, czy li bie gną ce sto py. W cią gu
dwóch dni są w sta nie po ko nać 700
ki lo me tro wy dy stans na bo sa ka. Jest
to ich spo sób na za ra bia nie pie nię -
dzy.Bio rą udział w ma ra to nach w któ -
rych prze bie ga ją po nad 50 ki lo me trów
i bi ją wszel kie re kor dy. Z ła two ścią po -
ko nu ją 100, 200 a na wet 250 ki lo me -
trów.

Dla cze go bie ga ją bo so? Bo są bied ni.
Nie stać ich na spor to we bu ty ani spe -
cjal ne ko stiu my. W cza sie za wo dów
męż czyź ni ma ją na so bie prze pa ski na
bio drach i san da ły z rze my ków. Ko bie -
ty opa ski na wło sach, kwie ci ste suk nie
i pla sti ko we obu wie. Pod czas te go rocz -
nych za wo dów „ra ra mu ri” za ję li wszyst -
kie czo ło we miej sca.

Moż na so bie tyl ko wy o bra zić, ja kie
re zul ta ty osią gnę li by w bie ga niu gdy -
by za o pie ko wa ła się ni mi zna na fir ma
sły ną ca ze zna ko mi te go obu wia spor -
to we go...

Nie ma jak do bro byt
Gdzie dzie ci naj le piej się roz wi ja ją,

do jrze wa ją i ros ną? Jak to gdzie. W do -
bro by cie. Pol scy an tro po lo dzy pod da li
ob ser wa cji oko ło 30.000 dzie ci z róż -
nych miast i róż nych śro do wisk. Stwier -
dzi li, że dzi siej sze sied mio lat ki są tak
wy so kie jak dzie się cio lat ki dwa dzie ścia
lat te mu. A że od te go cza su ogól nie wa -
run ki ży cia po pra wi ły się, więc na u kow -
cy wnio sek wy cią gnę li tyl ko je den. Da -
ne bio lo gicz ne są twar dym do wo dem
na to, że w do bro by cie dzie ci szyb ciej
ros ną, są bar dziej roz wi nię te i in te li gen -
tne. 

Aż strach po my śleć, jak na sze po cie -
chy bę dą ros nąć gdy wy gra my w to to
lot ka.

Na pod sta wie in for ma cji pra so wych
oopprraa  ccoo  wwaa  łłaa  

KKaa  rroo  llii  nnaa  TToomm  cczzaakk
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Przy cho dzi ba ba do le ka rza ze
zna kiem za py ta nia w oczach. Co
pani jest? Nie wi dzi pan? Prze -

cież właś nie o to py tam. Niech się pani
po ło ży. Co to, to nie – od po wia da ba ba.
Źle mnie pani zro zu mia ła. To jest ko -
zet ka fre u dow ska, a ja je stem psy cho -
lo giem. Po ka żę pani. Le karz po ło żył się
i po nie waż był zmę czo ny, za snął. Ba ba
usia dła na je dy nym wol nym krze śle – za
biur kiem. 

Po chwi li ktoś za pu kał i uchy lił drzwi.
Prze pra szam pani do ktor, czy moż na?
Ba ba nie wie le my śląc od po wia da: no
jas ne, ale po ci chut ku. Niech pan się
po ło ży... al bo nie! Ten gość przy snął...
to mo że pój dzie my do par ku? W win -
dzie męż czyz na po wie dział: prze pra -
szam, czy mo że pani na cis nąć par ter
bo zgu bi łem oku la ry? To i do brze od -
par ła ba ba. Nie ro zu miem. To się zda -
rza – po pra wi ła się. Park był nie da le -
ko, wkrót ce usie dli na ław ce. 

Ba ba py ta: co pa nu jest? Nie mam po -
czu cia toż sa mo ści. Mo że pan pro ściej?
Nie wiem już kim je stem. Nie umiem
się w tym wszyst kim od na leźć. 

Je stem czło wie kiem nie poz ba wio nym
– jak są dzę – ro zu mu, ale to co się dzie -
je, zwy czaj nie mnie prze ra sta. Cią gle
je stem uwi kła ny w splot róż nych zda -
rzeń któ re po wo du ją, że je stem bier -
nym świad kiem sy tu a cji któ re za miast
ule gać roz wią za niu i zni kać, mno żą się
bez koń ca. Im bar dziej się sta ram, tym
go rzej. Ist na staj nia Au gia sza. Męż czyz -
na mó wił ci cho i mo no ton nie. Nie mo -
że pan pro ściej? Ba ba na to. 

Pro ściej? Cho dzi mi o to, że to wszyst -
ko mnie zwy czaj nie de ner wu je. Aha,
mó wi ba ba. A co na przy kład? Mam do -
brą pra cę, ale mój szef jest bar dzo za -
pa trzo ny w sie bie. Za wsze for su je swo -
je. Na ze bra niach tor pe du je mo je
ini cja ty wy, no wa tor skie po my sły oś -
mie sza. Po tem nie pa trzy mi w oczy lecz
oglą da swo je paz nok cie. To prze cież za -
ro zu mia ły bu bek – mó wi ba ba. To praw -
da. Rze czy wi ście bu bek. Za ro zu mia ły
bu bek!

Po chwi li mil cze nia: to pani au tor ski
pro gram te ra pe u tycz ny? Mo że pan pro -
ściej? Py tam, czy ten spo sób le cze nia
jest pani po my słem czy li au tor skim.
Au tor skim nie, ale to mój po mysł – od -
po wia da ba ba. Wi dzę, że jest pani kon -
sek wen tna. Ale to mi się za czy na po do -
bać. Pew nie cho dzi pani o pre cy zyj ne
uj mo wa nie my śli w sło wa. 

No, tak jak by... Ci sza. Wresz cie pa -
cjent na szej ba by-psy cho lo ga z przy -

pad ku, (mo że le piej psy cho loż ki – bo to
jest tren dy?), za czy na mó wić. 

Do szło do te go, że nie chęt nie cho dzę
do pra cy. Cią gle do kła da ją mi pa pier -
ko wej ro bo ty któ ra jest bar dzo cza soch -
łon na. W do mu też cią gle coś. Na si są -
sie dzi są bar dzo ab sor bu ją cy. Lu bu ją
się w opo wia da niu naj no wszych no wi -
nek z ży cia są sia dów, zna jo mych i krew -
nych. Żo na te go chęt nie słu cha i sa ma
też ma wie le do po wie dze nia na te mat
in nych lu dzi. Słu cham te go co dzien nie
i nie po wiem, aby mnie to in te re so wa -
ło. Nie mo że pan pro ściej? Prze cież mó -
wię: oni zaj mu ją się ży ciem in nych lu -
dzi, sa mi nie po tra fią ni czym się za jąć.
Gdy by ode brać im te no win ki, pew nie
ich ży cie stra ci ło by sens. To zna czy, że
to są plot ka rze – po wie dzia ła ba ba. Plot -
ka rze! Zwy czaj ni plot ka rze! Nasz pa -
cjent tro chę się oży wił, wy pro sto wał
a je go głos za czął być pew niej szy. 

Do pra cy jeż dżę sa mo cho dem. Wszy -
scy moi zna jo mi i pra cow ni cy fir my
w któ rej pra cu ję, ma ją sa mo cho dy. Nie -
chęt nie sto ję co dzien nie w kor kach
a świa do mość, że w ogól nym bi lan sie
po sia da nie sa mo cho du przy no si mi wię -
cej strat niż po żyt ku, po wo du je du ży
dy skom fort psy chicz ny. Nie mo że pan
pro ściej? Prze cież mó wię: mój sta tus
w gru pie lu dzi z mo je go oto cze nia wy -
ma ga abym miał sa mo chód i nim jeź -
dził choć tak na praw dę móg łbym się
bez nie go obyć. Ba ba na to: pan po trze -
bu je mieć ten sa mo chód jak pies szczot -
kę do li za nia. Pa cjent na szej pseudo 
te ra pe ut ki po raz pier wszy się uśmiech -
nął. Szczot ka do li za nia! Co za traf ność!
Pysz ne – jak by po wie dział pe wien au -
tor ksią żek i ob ra zów. 

Czu ję się nie speł nio ny za wo do wo.
W pra cy ro bię to, co nie da je mi sa tys -
fak cji a mo je po my sły i szki ce nie miesz -
czą się już w szuf la dzie. Nie je stem
w sta nie prze ko nać sze fa do mo ich in -
no wa cji. On się nie ugnie. Współ pra -
cow ni ków mo że kil ku by się zna laz ło.
Mo że pan pro ściej? Ja bym to wszyst -
ko w fir mie zor ga ni zo wał ina czej. Ba -
ba na to: mój chłop mó wi, że na je go
włas nym po lu naj le piej mu roś nie. Włas -
ne po le... a to do bre! Dzia łać na włas -
nym po lu... Tak. Mu szę za ło żyć włas -
ną fir mę! Pa cjent pa trzył w prze strzeń
i był co raz bar dziej po dek scy to wa ny.
Nie zwra cał uwa gi na ewi den tne wpad -
ki swo jej roz mów czy ni. 

Z żo ną też nie mam wspól ne go ję zy -
ka – mó wił co raz pew niej – mo że nie
dość po zna liś my się przed ślu bem. Dzie -
ci nie ma my. Wspól nych za in te re so wań

ani pa sji też
nie. To pa na
pier wsza? Mo ja
pier wsza, ale ja
je stem jej czwar -
tym. Tam ci wy trzy -
ma li naj wy żej do pół ro ku, a ja już pięć!
Ma my zu peł nie in ne po glą dy na istot -
ne dla mnie kwe stie. O wię zi du cho wej
nie ma mo wy. Mo że pan... Prze cież mó -
wię! Nasz zwią zek nie jest dla mnie sa -
tys fak cjo nu ją cy, a dla niej li czą się tyl -
ko plot ki, ona sa ma i to wa rzy stwo
ta kich lu dzi jak ona. Ba ba ostroż nie:
mał żeń stwo rzecz świę ta ale co to za
mał żeń stwo. No właś nie. Ma pani do -
ktor ra cję. Ta kie mał żeń stwo to ra czej
nie wo la niż mał żeń stwo! 

Mój chłop cza sa mi mó wi: jak ma la -
rza po sa dzić na wóz dra bi nia sty któ ry
je dzie w po przek kar tof li ska, to ob ra -
zu nie na ma lu je. Właś nie! – męż czyz na
wstał z ław ki. On ob ra zu nie na ma lu -
je, a ja nie mo gę się sam zre a li zo wać.
Ra cja! 

Ja tyl ko trzy mam się aby nie spaść
z wo zu. Ale co ja mam zro bić je śli ten
wóz już je dzie! Ba ba też za czę ła mó wić
pew niej. Panie ko cha ny co pan wy ga -
du je! 

A jak szyb ko moż na je chać przez kar -
tof li sko? Zresz tą trze ba wte dy wziąć lej -
ce w swo je włas ne rę ce. Właś nie tak!
To jest mo je ży cie i mu szę wziąć mo je
spra wy we włas ne... Wie pani do ktor,
ja tyl ko resz tka mi sił sta ram się nie
osza leć! Co ja mam zro bić! Ba ba już
pew niej od rze kła: mo ja są siad ka – Me -
la mó wi, że jak zu pa skiś nie, to trze ba
ją wy lać a nie do pra wiać jesz cze śmie -
ta ną. No właś nie! Ni by-pa cjent ba by ni -
by-le kar ki za czął cho dzić wo kół ław ki. 

Wie pani do ktor, ty le cza su i zdro wia
zmar no wa łem po pro stu na nic. Ja ki ja
by łem głu pi! Jesz cze pan jest – po wie -
dzia ła pod no sem ba ba. Co ja mam zro -
bić! A niech pan tym wszyst kim kłap -
nie! Ba ba też wsta ła. Czy pan ko goś
za bił al bo okradł? Ależ skąd! No to jest
pan wol nym czło wie kiem. Je stem wol -
nym czło wie kiem? Tak! Je stem wol nym
czło wie kiem! Krzyk nął tak głoś no, że
aż sta do wrób li ze rwa ło się do lo tu. Wy -
ca ło wał ba bę w po li czki i ze łza mi
w oczach po wie dział: bar dzo dzię ku ję
pani do ktor! Po biegł przed sie bie wy -
krzy ku jąc: je stem wol nym czło wie -
kiem!! 

Ba ba usia dła na ław ce i po my śla ła:
a co mi jest? Nic mi nie jest. Ale dziw -
ny ten chło pi na. Ni by nie głu pi, ale że -
by sa me mu so bie zro bić ta kie ku ku? 

MMii  cchhaałł  NNoo  wwaacc  kkii
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PPOOLLOONNIIJJNNYY
FESTIWAL
PIOSENKI
I TAŃCA 
ANTWERPIA  2012

Pod hasłem 
„Polskie przeboje 

z lat 60-tych i 70-tych”

W dniach 20-21 października 2012 roku 
z inicjatywy Fundacji „Children of Europe” odbędzie się

w Antwerpii pierwszy Polonijny Festiwal Piosenki i Tańca.

Do wzięcia udziału w konkursie 
zapraszamy chętnych do 18 lat: pasjonatów piosenki i tańca,

solistów oraz zespoły wokalne i taneczne.
Celem Festiwalu jest prezentacja dorobku artystycznego dzieci

i młodzieży polonijnej, promowanie talentów
i rozpowszechnianie polskiej muzyki rozrywkowej w Belgii.

Popisy konkursowe oceniać będzie profesjonalne jury, 
a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. 

Więcej informacji 
na www.festiwalantwerpia.be  

oraz tel.: 0489.823.803

Honorowy Patronat 
PPaannaa  AAmmbbaassaaddoorraa  PPiioottrraa  WWoojjttcczzaakkaa  
– Kierownika Wydziału Konsularnego 
Ambasady RP w Brukseli

Patronat Medialny 
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PPOO PPOOLLSSKKUU

Organizator

Wydział Konsularny
Ambasady RP w Brukseli



Je stem ko bie tą nie za leż ną.
Wszyst ko co mnie do ty czy za -
le ży tyl ko ode mnie. Tak twier -

dzi łam jesz cze kil ka lat te mu. Je stem
mło da. W mo jej sy tu a cji mu szę być
mło da. Star szym być nie wy pa da. Doj -
rza łym – tak, lecz przy zna nie się do
swo jej czter dziest ki, a zwłasz cza do
jej prze kro cze nia, jest w mo im śro do -
wi sku... nie chęt nie wi dzia ne. Mo je ko -
le żan ki, ko le dzy i ja sa ma, wal czy my
ze skut ka mi upły wu cza su któ re po -
ja wia ją się na na szych twa rzach i nie
tyl ko. Ar se nał środ ków jest sze ro ki:
od die ty – cud, po przez su ple men ty
te go czy tam te go, pe ru czki i ma sa że,
na gło dów kach i skal pe lu koń cząc.
Rok te mu zwe ry fi ko wa łam swo je ro -
zu mie nie nie za leż no ści. Nie mu szę
chy ba do da wać, że je stem ko bie tą-sin -
glem. Nie waż ne, ile mam lat. To chy -
ba oczy wi ste, że ty le, aby mieć ta kie
czy in ne roz ter ki.

W lu tym 2011 mia łam po waż ny do -
łek psy chicz ny. Nie mog łam te go oka -
zy wać w pra cy gdyż ce ną mog ła by być
dla mnie utra ta źró dła spo rych do cho -
dów. Wię kszych osz częd no ści nie mia -
łam, lecz ży łam na pew nym po zio mie.
Stać mnie by ło na wie le. Po ko lej nej
im pre zie w gro nie zna jo mych zam knę -
łam za so bą drzwi miesz ka nia w któ -
rym nikt na mnie nie cze kał i tym ra -
zem nie włą czy łam za głu sza cza ci szy.
Pa trzy łam nie wi dzą cym wzro kiem
w czar ny ekran te le wi zo ra i roz my śla -
łam. Na gle przy szła mi do gło wy pew -
na myśl. Pa mię tam, że aż się uśmiech -

nę łam do te go. Po sta no wi łam wy ku -
pić na sier pień wcza sy dla dwóch osób
i po je chać... sa ma. Ta kie zwy czaj ne
wcza sy w Pol sce nad mo rzem, żad ne
Ka ra i by czy Tu ne zja dla sin gli. Po wiem,
że mąż mu siał wy je chać służ bo wo i bę -
dę mia ła po kój tyl ko dla sie bie. 

Ten jed no o so bo wy spi sek da wał mi
przez ko lej ne mie sią ce ener gię i mo -
ty wa cję do pra cy. Na wet ko le żan ki za -
u wa ży ły: „je steś ja kaś in na, bar dziej
ra dos na – mo że za ła twi łaś so bie
awans?”. W lip cu li czy łam dni do wy -
ja zdu i wresz cie nad szedł mo ment,
kie dy spa ko wa łam wa liz ki. 

Dom wcza so wy oka zał się zu peł nie
przy zwo i ty a po wie trze wy peł nio ne
jo dem – wspa nia łe. Pier wsze go dnia
pod czas śnia da nia po de szła do mnie
opie kun ka gru py i spy ta ła: czy nie
mia ła by pani nic prze ciw ko te mu aby
to wol ne miej sce za jął ten pan? Obok
niej stał męż czyz na oko ło czter dziest -
ki z nie śmia łym uśmie chem na twa -
rzy. Tak po zna łam Alek sa. 

W mil cze niu za ję liś my się pa ła szo -
wa niem ob fi te go śnia da nia. W pew -
nym mo men cie on przer wał nie zręcz -
ną ci szę. Czy przy je cha ła pani tu taj
sa ma? Tak, mój mąż mu siał pil nie wy -
je chać służ bo wo. No właś nie! Mo ja żo -
na też mu sia ła... wy je chać – do koń -
czył z już mniej szym wi go rem.
Po pa trze liś my so bie w oczy i sta ło się
jas ne, że obo je ble fu je my. Ro ześ mia -
liś my się, lecz po chwi li za pa dła jesz -
cze bar dziej przy tła cza ją ca ci sza. 

Śnia da nie do koń czy liś my w mi no -
ro wych na stro jach. Na ob ia do ko la cji
go nie by ło. Zo ba czy liś my się na za -
jutrz pod czas śnia da nia. 

Kie dy się gnę łam po chleb za u wa ży -
łam, że w kil ku miej scach od łu pał mi
się la kier na paz nok ciach. Od ru cho -
wo chcia łam to ukryć, lecz on po wie -
dział. Wie pani, je śli moż na, we dług
mnie po la kie ro wa ne paz nok cie wy glą -
da ją... dra pież nie. Prze cież jest pani
na wcza sach. Dla cze go ich nie zmyć
i dać od po cząć od la kie ru? Spoj rza -
łam na je go dło nie. By ły du że i znać
by ło, że za zna ły pra cy fi zycz nej. Lecz
by ły za dba ne i ta kie... mę skie. Na wie -
czor ku za poz naw czym za pro sił mnie
do tań ca i po bru der szaf cie oraz ca łu -
sach „z du bel tów ki” prze szliś my na
ty. Po kil ku dniach oka za ło się, że spę -
dza my ze so bą ca łe dnie i roz mo wom
nie ma koń ca. Któ re goś ra zu spy tał
mnie: „jak my ślisz – czy ci lu dzie są
szczę śli wi?” To był waż ny mo ment.
On od dzie lił „ich” od „nas”. Uświa do -
mi łam so bie, że „ci lu dzie” to in ny
świat, a my dla nich też je steś my z in -
nej baj ki. Alex miał w so bie spo kój.
Jed nak nie był nud ny. Nie był też ga -
dat li wy. Ra czej roz mow ny. Je śli coś
mó wił, to z sen sem i na te mat. Ce cho -
wa ła go de li kat ność w po stę po wa niu
i sło wach. Nie na rzu cał mi się, to bar -
dziej ja – jak się oka za ło – chcia łam
z nim być. Ale umiał tak zręcz nie stwa -
rzać oka zje do na szych spot kań, że
czu łam się, jak gdy by to on wszyst ko
ini cjo wał. Ja na wszel kie pro po zy cje
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chęt nie się go dzi łam i by ło mi z nim
tak do brze. Jed nak nie prze kro czy liś -
my jesz cze wte dy tej ba rie ry, któ rą
wcześ niej prze kra cza łam z pew ną ła -
two ścią. Prze lot ne zna jo mo ści przy -
cho dzi ły i od cho dzi ły, nie po zo sta wia -
jąc po so bie na wet mi łych wspom nień.
Te raz na myśl o tym czu ję zwy czaj ny
nie smak. Lecz cóż, i ja, i on ma my pra -
wo do włas nej prze szło ści. Nie ma my
zresz tą obo je ocho ty na jej roz trzą sa -
nie. Te raz, po ro ku zna jo mo ści, za czy -
na my ra czej pa trzeć w przy szłość. 

Nie miesz ka my jesz cze ra zem. Go -
dzi na ja zdy po cią giem to nie wiel ka
ce na za wspól ne chwi le, go dzi ny, cza -
sem ca łe dnie. Nie śpie szy my się z de -
cy zją wspól ne go za miesz ka nia. W na -
szej sy tu a cji to nie ta kie pro ste. Sin gle
– ci z wie lo let nim sta żem – ma ją za -
ko do wa ny strach przed zwią za niem
się z dru gim czło wie kiem. Przy zwy -
cza je nie do wol no ści też jest nie bez
zna cze nia. Do te go pra ca, ciąg ła dys -
po zy cyj ność. Ale ja mam już te go do -
syć. Od cię łam się od by wa nia z in ny -
mi sin gla mi, im prez, sza sta nia
pie niędz mi i cho rob li wej po go ni za
mło do ścią. O dzi wo, nie prze szka dza
mi to w pra cy. Prze ciw nie, szef na wet
za pro po no wał mi awans i pod wyż kę.
Ko le żan ki pa trzą na mnie z za zdro -

ścią i ze zdwo jo ną czę stot li wo ścią
zmie nia ją ko lor wło sów. Ich opo wie -
ści o ko lej nych sza leń stwach nie ro -
bią już na mnie wra że nia. Osta t nio
na wet za czy na ją mnie trak to wać zwy -
czaj nie. Jed na z ko le ża nek nie da je
jed nak za wy gra ną: „co się z to bą dzie -
je! Je steś ja kaś in na. Mo że je steś cho -
ra? A mo że... o nie! Nie mów mi, że
masz ko goś na sta łe. Nie, to do cie bie
nie po dob ne. Coś mu sia ło się stać!”.
Ta kie i po dob ne za czep ki osta t nio
usta ły i mam na dzie ję, że na za wsze. 

Uzgod ni liś my z Alek sem, że nie
dzwo ni my do sie bie do pra cy. 

Cza sa mi py tam sa ma sie bie: czy ja
da lej je stem sin glem? Mo ja od po wiedź
brzmi – nie. Już od ro ku nie je stem
sin glem. W mia rę jak trwa na sza zna -
jo mość, co raz bar dziej chcę z nim być
na sta łe i pod jed nym da chem. Ra czej
się nie my lę, że on my śli i czu je po -
dob nie. Lecz zła pa łam szczę ście za po -
łę płasz cza i nie mo gę ni cze go ro bić
na si łę lub za szyb ko. Szczę ście ubie -
ra się w de li kat ną ma te rię i kie dy nie -
zdar nie ktoś ją po zry wa, pierz cha
w po pło chu i za że no wa niu gdzie
pieprz roś nie. A nie za leż ność? Uza leż -
nie nie od nie za leż no ści to do pie ro jest
cho ro ba! Ja za ta ką nie za leż ność już
uprzej mie dzię ku ję!

Po zdra wiam wszyst kich sin gli! By -
cie sin glem to kwe stia wy bo ru lub ko -
niecz ność i nic w tym dzi wacz ne go.
Ale to nie jest ta kie pro ste. Po zna łam
lu dzi któ rzy są zwią za ni z par tne ra -
mi na sta łe i to do pie ro są sin gle! Znam
też sin gli któ rym tyl ko wy da je się, że
ni mi są lub tyl ko po zu ją na nie za leż -
nych. To do brze, że w obec nych cza -
sach oby cza jo wość nie jest tak okrut -
na jak kie dyś. Dzię ki wię kszej
wol no ści wy bo ru i stop nio we mu za -
ni ko wi róż nych ba rier nie ma już tak
wie lu nie szczęść czy na wet tra ge dii
z po wo du by cia so bą po swo je mu,
wbrew ocze ki wa niu in nych lu dzi.
Owszem, po za le ga li zo wa niu związ ku
ma się pe wien kom fort i po czu cie, że
to jest na sta łe. Ser ce cza sa mi drwi
so bie z do ku men tów i pod pi sów lub
da ne go sło wa, choć mał żeń stwo jest
in sty tu cją za wsze god ną sza cun ku,
lecz by wa, że god ną ra czej współ czu -
cia. Naj waż niej sze jed nak to czuć się
szczę śli wym i nie być sa mot nym w tłu -
mie, cze go ży czę wszyst kim: sin glom,
ni by-sin glom, przy szłym sin glom, już
nie-sin glom i ni gdy-sin glom.

Pra wo do szczę ścia lub je go szu ka -
nia na włas nych ścież kach ma ją wszy -
scy. Sin gle też!

DDoo  rroo  ttaa  
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Strona internetowa poświęcona
Polonii w Antwerpii i nie tylko!

Co ciekawego tam znajdziecie: 
% Adresy wszystkich polskich lokali i sklepów
% Możliwość zamieszczania ogłoszeń
% Adresy szkół języka niderlandzkiego
% Ciekawe linki do innych stron w sieci

o tematyce polonijnej
% Oferty legalnej pracy nawet jeśli nie masz

pobytu stałego
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„Dzi ki kwiat” to po ru sza ją cy
do ku ment, w któ rym wą tek szo -
ku ją cej śmier ci od da nej spra wie
eko log Jo an Ro ot jest pun ktem
wyj ścia do uka za nia szer szej hi -
sto rii osza ła mia ją co pięk ne go,
lecz jed no cześ nie za gro żo ne go
ka ta stro fą eko lo gicz ną kra ju.

W stycz niu 2006 ro ku, krót -
ko po pół no cy, w swo im do mu
znaj du ją cym się na brze gu pięk -
ne go ke nij skie go je zio ra Na i vas -
ha zo sta ła za mor do wa na Jo an
Ro ot, sześ ćdzie się cio dzie wię cio -
let nia przy rod ni czka, no mi no -
wa na do Osca ra twór czy ni fil -
mów przy rod ni czych oraz
za go rza ła ob roń czy ni przy ro dy.
Spraw ca mi by li dwaj za ma sko -
wa ni męż czyź ni. Czy był to przy -
pad ko wy nie u da ny ra bu nek, jak
są dzi ła po li cja, czy też okrut ne
mor der stwo zle co ne przez wro -
gów, któ rych przy spo rzy ły Jo -
an Ro ot jej pró by chro nie nia
przy ro dy Ke nii? Wy traw ny
dzien ni karz Mark Se al po sta no -
wił zba dać tę bu dzą cą emo cje ta -
jem ni cę rze czy wi ste go mor der -
stwa – a za miast niej od na lazł
nie za pom nia ną hi sto rię nie tyl -
ko tra gicz nej śmier ci, ale prze -
de wszyst kim nie zwy kłe go ży -
cia, któ re ją po prze dza ło.

Ze zro zu mie niem i ol brzy mim
sza cun kiem dla praw dy, Se al od -
sła nia głę bo ko po ru sza ją cą, in -
spi ru ją cą hi sto rię Jo an Ro ot.
Opi su je spę dzo ną w Ke nii wczes -
ną mło dość Jo an – nie śmia łej
mło dej ko bie ty ob da rzo nej nie -
zwy kłą umie jęt no ścią ro zu mie -
nia zwie rząt – na stęp nie sza lo -
ny po czą tek zna jo mo ści
z Ala nem Ro o tem, ich mał żeń -
stwo oraz dwa dzie ścia lat nie u -
sta ją cych wspól nych przy gód
i na mięt nej mi ło ści. Opo wia da
rów nież o no wa tor skich fil mach
przy rod ni czych, ja kie wów czas
po wsta wa ły za rów no w Af ry ce,
jak i na świe cie. Se al opi su je tak -
że hi sto rię dra ma tycz ne go roz -
pa du mał żeń stwa oraz par tner -
stwa za wo do we go Jo an i Ala na,
a wresz cie wal kę Jo an o to, by
okre ślić sie bie na no wo – tym
ra zem ja ko ob roń czy nię de li kat -
ne go eko sy ste mu brze gu je zio -

ra Na i vas ha, za -
an ga żo wa ną
w ba ta lię, któ ra
do pro wa dzi do
jej śmier ci.

„Dzi ki kwiat”
to tak że hi sto ria
sa mej Ke nii – jed -
nej z osta t nich
skar bnic rzad -
kich ga tun ków
ro ślin i zwie rząt
na kon ty nen cie
af ry kań skim,
kra ju oka le cza -
ne go przez dzie -
się cio le cia ko lo -
ni za cji i po li ty kę,
w któ rej przy ro -
da pod po rząd ko -
wa na by ła bru tal -
nym in te re som
świa ta biz ne su.
Jo an Ro ot ma -
rzy ła o świet la nej
przy szło ści dla
Ke nii i przez ca -
łe ży cie z he ro iz -
mem i od wa gą
wal czy ła, by to
ma rze nie urze -
czy wist nić. Jej
ży cie zo sta ło
przer wa ne zbyt
wcześ nie, lecz spu ściz na po niej
po zo sta ła. 

War to pod kre ślić, że do po -
wsta nia naj pierw ar ty ku łu w Va -
ni ty Fa ir, na stęp nie zaś – po je -
go en tu zja stycz nym przy ję ciu
– re cen zo wa nej bio gra fii, w du -
żej mie rze przy czy nił się mąż
głów nej bo ha ter ki. To on przed -
sta wił Se a lo wi bli skich zna jo -
mych pa ry, któ rych wspom nie -
nia przy ta cza ne są w książ ce,
oraz udo stęp nił wy ko rzy sta ne
w bio gra fii pry wat ne zdję cia
i ko res pon den cję Jo an, dzię ki
cze mu prze kaz książ ki zy sku je
na wia ry god no ści. Lep sze mu
zro zu mie niu wy da rzeń z ży cia
bo ha ter ki sprzy ja tak że przy bli -
żo ne czy tel ni ko wi ich tło hi sto -
rycz ne, po li tycz ne i spo łecz ne.

Brak fa bu la ry za cji spra wia, że
po cząt ko wo „Dzi ki kwiat” wzbu -
dza za in te re so wa nie, ale nie po -
ry wa, jed nak wraz z roz wo jem
wy pad ków pod czas lek tu ry po -
ja wia ją się praw dzi we emo cje.

Do ku ment stwo rzo ny przez
Mar ka Se a la cie ka wi i po ru sza
nie tyl ko dla te go, że opo wia da

o pra cy bę dą cej pa sją, wiel kim
uczu ciu i oso bi stych tra ge diach
czy za an ga żo wa niu w oca le nie
ka wał ka ra ju na zie mi
– a wszyst ko to na tle Af ry ki dzi -
kiej, pięk nej i bru tal nej. Na od -
biór książ ki du ży wpływ ma po -
stać sa mej bo ha ter ki: choć przez
wię kszość swo je go ży cia sta ła
w cie niu in nych a swo je emo cje
skry wa ła przed świa tem, Jo an
nie jest po sta cią nud ną, a ob ser -
wa cja wiel kich zmian, ja kie
w niej za szły na sku tek ży cio -
wych do świad czeń, bu dzi w czy -
tel ni ku sza cu nek i sym pa tię do
tej wy jąt ko wej ko bie ty. Nie przy -
pad ko wo jej hi sto ria ma zo stać
ze kra ni zo wa na, a głów ną ro lę
wy sta ra ła so bie Ju lia Ro berts
– nie zwy kłe ży cie Jo an Ro ot i jej
za gad ko wa śmierć to do sko na -
ły ma te riał na film.

IIzzaa  bbee  llaa  KKrrzzyy  ssiiaakk

Warto przeczytać
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Zde cy do wa nie
po le cam!



Lek ka sa łat ka z man go i kur cza kiem
SSkkłłaadd  nnii  kkii::  
ll 22  ffii  llee  ttyy  zz kkuurr  cczzaa  kkaa  ll łłyyżż  kkaa  ccuurr  rryy  ww pprroosszz  kkuu  
ll łłyyżż  kkaa  oollee  jjuu  ll ddoo  wwooll  nnaa  ssaa  łłaa  ttaa  ((jjaa  wwyy  bbrraa  łłeemm  mmiiee  sszzaann  --
kkęę  ssaa  łłaa  ttyy  ----ssttrrzzęę  ppiiaa  sstteejj,,  mmaa  ssłłoo  wweejj  ii sszzppii  nnaa  kkuu))  
ll mmaann  ggoo  oobb  rraa  nnee  ii ppoo  kkrroo  jjoo  nnee  ww kkoosstt  kkęę  ll ssookk  zz 11  llii  --
mmoonn  kkii  ll 33--44  ddyymm  kkii  ppoo  kkrroo  jjoo  nnee  ll ppaa  pprryy  cczzkkaa  cchhiill  llii  ppoo  --
zzbbaa  wwiioo  nnaa  nnaa  ssiioonn  ii ppoo  ssiiee  kkaa  nnaa  ll łłyyżż  kkaa  ppoo  ssiiee  kkaa  nneejj  kkoo  --
lleenn  ddrryy  ll 22  łłyyżż  kkii  ppoo  rrwwaa  nneejj  bbaa  zzyy  lliiii

Spo sób wy ko na nia
1. Fi le ty z kur cza ka oprósz z obu stron cur ry. Smaż

na roz grza nym ole ju aż lek ko się zarumieni. Prze -
łóż na ta lerz i wy studź. Gdy mię so osty gnie, po krój
w ko ste czkę.

2. Man go prze łóż do mi se czki, za lej so kiem z li mon -
ki, by sma ki się po łą czy ły.

3. Sa ła tę po rwij na ka wał ki, wy mie szaj z kur cza kiem,
man go, dym ka mi, pa pry czką chi li, ko len drą i ba -
zy lią. Do praw odro bi ną so li. Prze łóż na ta le rze i po -
daj.

Orzeź wia ją cy kok tajl z mle czkiem ko ko so wym i ki wi

SSkkłłaadd  nnii  kkii::  
ll mmllee  cczzkkoo  kkoo  kkoo  ssoo  wwee  zz ppuusszz  kkii  ––  220000mmll  
ll kkii  wwii  ––  33sszztt-- lloo  ddyy  śśmmiiee  ttaann  kkoo  wwee  lluubb  wwaa  nnii  lliioo  wwee  ––  550000mmll
ll ccuu  kkiieerr  wwaa  nnii  lliioo  wwyy  ll cczzee  kkoo  llaa  ddaa  ddoo  ddee  kkoo  rraa  ccjjii  

Spo sób wy ko na nia:
1. Wszyst kie skład ni ki umieść w blen de rze i zmik suj

na jed no li ta ma sę
2.  Moż na szklan kę z kok taj lem ude ko ro wać pla ster -

kiem ki wi oraz cze ko la dą.

Kuchnia męskim okiem
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Wresz cie do cze ka liś my się la ta i wraz z nim – te go, co
wszy scy uwiel bia my. Słoń ca, ciep ła i zwiew nych stro jów.
Let nia po ra ro ku to rów nież do sko na ły czas na lek kie po -
tra wy. Da nia bez tłusz czu, bo ga te w wi ta mi ny, poz wo lą
utrzy mać for mę i jed no cześ nie za pew nią do sko na łe sa mo -
po czu cie. Na tar go wych stra ga nach, pry wat nych dział -
kach, w su per mar ke tach jest ich w bród! Se zo no we wa -
rzy wa. W mgnie niu oka moż na z nich wy cza ro wać

nie pow ta rzal ne, peł ne wi ta min su rów ki i sa łat ki. La to to
okres w któ rym ma my do stęp do róż ne go ro dza ju świe -
żych owo ców. Jest to rów nież naj cie plej sza po ra ro ku
w któ rej czę sto jed ną rze czą o któ rej ma rzy my jest chłod -
ny na pój. Dla cze go więc nie wy ko rzy stać si ły i zdro wia
pły ną ce go z owo ców? Smacz ne i zdro we kok taj le mo gą
rów nież peł nić for mę lek kie go po sił ku.

MMaa  rriiuusszz  KKrrzzyy  ssiiaakk
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Wrzesień tuż tuż... 
więc na Zumbę rusz!!! 

SSeerrddeecczznniiee  zzaapprraasszzaammyy  
nnaa  zzaajjęęcciiaa  zz  ZZuummbbyy  

CCoo  ttoo  jjeesstt  ZZuummbbaa??
Zumba to innowacyjny system fitness 

– połączenie tańca i aerobicu w rytmie latino
i nie tylko. Proste kroki taneczne, kombinacje

ruchów i motywująca muzyka stwarza atmosferę
świetnej zabawy! 

Podczas godzinnych zajęć możemy spalić nawet
700 kalorii!!! 

Tu nie ma czasu na nudę! 
Zumba szybko poprawia kondycję, 

sylwetkę, a także samopoczucie! 
Zumba jest dla każdego, niezależnie 

od wieku i umiejętności!!! 

NNiiee  zzwwlleekkaajj,,  
zzaappiisszz  ssiięę  jjuużż  ddzziiśś!!!!!!

Kontakt: 
00448899  882233  880033  

lub 
iinnffoo@@cchhiillddrreennooffeeuurrooppee..bbee
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Q
UA

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
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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:




