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od re dak cji 

Wrzesień jest miesiącem wyjątkowym, przypominającym rocznice tak ważne dla
każdego z nas. Kampania wrześniowa z 1939 roku i klęska w wojnie obronnej nie
złamały ducha Polaków. To właśnie we wrześniu mijają 73 lata od wybuchu II wojny
światowej i prawie sześcioletniej okupacji niemieckiej i stalinowskiej. To wrzesień
zawsze kojarzyć się będzie nam wszystkim z przelaną polską krwią i walką o godność,
honor i niezawisłość. 

Właśnie we wrześniu 1939 okazało się, że sojusznicy (Francja i Wielka Brytania)
zostawili nas samych, że tak jak wcześniej obiecywano nie przybyły na odsiecz ani
samoloty, ani czołgi, ani piechota. To we wrześniu powstało Podziemne Państwo Polskie
– ewenement na skalę światową. 

Powinniśmy pamiętać o wrześniu i o tych wszystkich, którzy pomimo okupacji i terroru
walczyli o to, żeby Polska nie zginęła. 

Mieszkańcom Belgii wrzesień 1944 roku kojarzy się z generałem Stanisławem
Maczkiem i jego 1 Dywizją Pancerną. Nie jest przesadą stwierdzenie, że to oni wyzwolili
znaczną część tego kraju spod okupacji niemieckiej. Wśród mieszkańców Belgii i Holandii
do tej pory żywa jest pamięć o tamtych wydarzeniach. Dbają o swoich poległych
bohaterów i o to, aby przyszłe pokolenia o nich nie zapomniały. 

My również chcemy przypomnieć Belgom o pewnych bardzo istotnych datach z historii
Polski. Pragniemy uzmysłowić im czym była Solidarność, jaki wpływ miał ten ruch na
wyzwolenie części Europy spod komunistycznego terroru. Chcemy pokazać piękno
naszego kraju, dynamikę jego rozwoju po wejściu do Unii Europejskiej. Jednym słowem
– przybliżyć Belgom Polskę. Dlatego od tego miesiąca w każdym kolejnym numerze
„Antwerpii po polsku” znajdzie się dodatek w języku niderlandzkim. Mamy nadzieję,
że tym sposobem oba nasze kraje poznają lepiej swoją historię, tradycję i problemy
dnia codziennego.

Zapraszamy do lektury „Antwerpii po polsku”.
RReeddaakkccjjaa
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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 

AANNTTWWEERRPPIIAA
PPOO PPOOLLSSKKUU

Organizator

Wydział Konsularny
Ambasady RP w Brukseli



Dzielnice Antwerpii
Ekeren
Ekeren 
to atrakcyjne
miejsce 
do życia dla
wielu ludzi.
Na całym
terenie
znajduje się
mnóstwo 
tak zwanych
drzew
pomnikowych,
obszarów
leśnych
i stawów.
Park jest
ulubionym
miejscem
spacerów 
nie tylko
mieszkańców
Ekeren.

Hi sto ria
Hi sto ria Eke ren się ga cza sów

na dłu go przed śred nio wie czem.
Ba da nia ar che o lo gicz ne, prze -
pro wa dzo ne w cią gu osta t nich
dzie się cio le ci, za o wo co wa ły od -
kry ciem na tym te re nie po zo sta -
ło ści z epo ki ka mie nia i brą zu
jak rów nież że la za i okre su 
Gal lo-Ro ma nów. Naj star sza
wzmian ka po cho dzi z 1155 ro -
ku i wte dy po raz pier wszy po -
ja wi ła się na zwa „Her ce na”. Do
koń ca XIII wie ku Eke ren na le -
ża ło do die ce zji Lie ge i by ło jed -
ną z naj wię kszych pod wzglę -
dem ob sza ru czę ści księ stwa
Bra ban cji. W jej skład wcho dzi -
ły zie mie na le żą ce dziś do Bras -
scha at, Hoe ve nen i Ka pel len,
a ca ły ob szar miał po wierz chnię
8 ty się cy hek ta rów. 

W XII wie ku te re ny te za miesz -
ki wa li tak że tak zwa ni „Ry ce rze
Gil dii” i kusz ni cy. Han del więc
roz kwi tał a kusz ni cy za pew nia -
li oko licz nej lud no ści bez pie -
czeń stwo. 

Zmierzch wie ku XV przy niósł
dziel ni cy i jej miesz kań com bar -
dzo istot ne zmia ny. Zie mie Eke -
ren zo sta ły roz dzie lo ne, a wła -
ści wie po ży czo ne trzem
moż no wład com któ rzy od te go
mo men tu spra wo wa li wła dzę
nad tym te ry to rium. Nie ma in -
for ma cji, czy pod ty mi rzą da mi
Eke ren roz wi ja ło się i roz kwi ta -
ło ale wia do mo, że już na po cząt -
ku wie ku XVI-go ca ły ob szar po -
now nie zo stał po łą czo ny i stał
się jed ną ca ło ścią. Sto lat póź -
niej wła ści cie lem Eke ren i na le -
żą cych do nie go przy leg łych
wio sek stal się Ka rol La la ing.

W1703 ro ku pod czas woj ny
hisz pań skiej w Eke ren mia ła
miej sce bi twa fran cu sko-ni der -
lan dzka o suk ce sję, zwa na „Bi -
twą Eke ren”. Nie któ re na zwy
ulic w Eke ren na przy kład Suc -
ces sie stra at, Vier ker ken stra at
czy Twe e kro nen stra at na wią zu -
ją właś nie do te go wy da rze nia.
Dla ho len der skie go woj ska by -
ła to cał ko wi ta klę ska zwłasz cza
po tym, jak ich do wód ca Ja cob
II Was se na er Ob dam zo sta wił
swo ich żoł nie rzy i uciekł do Bre -
dy. 

Re wo lu cja Fran cu ska któ ra
mia ła miej sce pod ko niec XVIII
wie ku dia me tral nie zmie ni ła sy -

tu a cję Eke ren. W 1795 ro ku od
wiel kie go te ry to rium od dzie li ło
się Hoe ve nen, wkrót ce po tem
Ka pel len i Bras scha at. 

Eke ren sta ło się sa mo dziel ną
gmi ną i pier wszym de par ta men -
tem fran cu skim zwa nym Twee
Ne ten. W 1828 ro ku Hoe ve nen
ja ko sa mo dziel na jed nost ka te -
ry to rial na prze sta ło ist nieć, a je -
go te ry to rium zo sta ło po dzie lo -
ne po mię dzy gmi ny Eke ren
i Ka pel len.

Roz sze rze nie por tu w 1914
i 1929 ro ku spo wo do wa ło, że
znacz na część dziel ni cy zo sta ła
od da na mia stu An twer pia. Po -
wierz chnia di stric tu po raz ko -
lej ny znacz nie się zmniej szy ła
i już ni gdy póź niej Eke ren nie
po wró ci ło do cza sów swo jej te -
ry to rial nej świet no ści. 

W 1920 ro ku po wstał klub pił -
kar ski FC Ger mi nal Eke ren. Pił -
ka rze mie li czer wo no – żół te
stro je i tre no wa li na włas nym
sta dio nie Vel twijckpark. 

Ich naj wię kszym suk ce sem
by ło zdo by cie w ro ku 1952
czwar tej po zy cji w Li dze Bel gij -
skiej. Wła dzom gmi ny jak i sa -
mym pił ka rzom za le ża ło na
utrzy ma niu tak wy so kiej po zy -
cji, ale do re a li za cji tych pla -
nów po trzeb ny był za wod ni kom
o wie le wię kszy sta dion. Wła -
dze po sta no wi ły po wię kszyć ten
do tąd ist nie ją cy ale spot ka ły się
z nie spo dzie wa nym opo rem ze
stro ny miesz kań ców Eke ren,
któ rzy za an ga żo wa li praw ni ka
i nie do pu ści li do za bra nia te -
re nu pod roz bu do wę sta dio nu.
Skoń czy ło się tym, iż klub FC
Ger mi nal Eke ren zo stał przy -
łą czo ny do Be er schot VAC, któ -
ry nie ste ty rów nież miał prob -
le my fi nan so we. W 1990 ro ku
na zwa klu bu zmie ni ła się na
K.F.C. Ger mi nal Be er schot An -
twer pen a pił ka rze za czę li tre -
no wać na an twer pskim sta dio -
nie Kiel.

W tym okre sie Eke ren by ło
już sa mo dziel ną gmi ną z włas -
nym ra tu szem i bur mi strzem.
Pier wsze go stycz nia 1983 ro -
ku nie za leż ny do tąd di strict
prze stał ist nieć i stał się jed ną
z dziel nic mia sta An twer pia.
Z daw nej ogrom nej po wierz -
chni zo sta ło tyl ko 1.700 hek ta -
rów. 

Go dło dziel ni cy
Na nie bie skim tle umiesz czo -

ne są trzy mie dzia ne czaj ni ki
(ko cioł ki), w któ rych kie dyś
w Eke ren i oko li cach wa rzy ło
się pi wo. Ma to zwią zek z na zwą
„Bier pru vers” czy li sma ko sze pi -
wa, któ ra na wią zu je do daw nych
zwy cza jów po pu lar nych w Eke -
ren i oko li cach.

Eke ren współ cześ nie
Obec nie Eke ren za miesz ku je

nie ca łe 23 ty sią ce miesz kań ców.
Ob szar dziel ni cy jest obec nie
o wie le mniej szy niż kie dyś
i w ni czym nie przy po mi na cza -
sów daw nej świet no ści.

Miesz kań cy Eke ren od wie -
ków ma ją przy do mek „Bier pru -
vers”, czy li sma ko sze pi wa. To
okre śle nie wzię ło się z po wo du
znacz nej licz by bro wa rów któ re
kie dyś znaj do wa ły się na tym te -
ry to rium. Przy do mek „Bier pru -
vers” zo stał uwiecz nio ny w po -
sta ci po są gu „Pro ver bium”,
któ ry usy tu o wa ny jest na ro gu
Ge e sten spo or i Drie hoek stra at
(na ma łym ka wał ku tra wy obok
par kin gu).

Po sąg usta wio no w dniu 9
wrześ nia 1990 ro ku. Przed sta -
wia on „Bier pru ve ra” któ ry trzy -
ma nad gło wą mie dzia ny czaj -
nik w któ rym kie dyś wa rzy ło się
pi wo.

W Eke ren, w każ dą pier wszą
nie dzie lę po kar na wa le, od by wa
się gra fol klo ry stycz na opar ta
na sta rym lu do wym zwy cza ju
„Gan srij den” (gans-gęś, rij den-
jeź dziec). Gę sie go, na ko niach,
jeź dźcy pró bu ją zła pać gło wę po -
wie szo nej mar twej gę si. Ten kto
zwy cię ży, przez ca ły na stęp ny
rok bę dzie kró lem klu bu „De Lu -
sti ge Gans”, któ ry po 70-ciu la -
tach przer wy przy wró cił ten sta -
ry za pom nia ny oby czaj. Jest on
po pu lar ny i prak ty ko wa ny rów -
nież w mia ste czkach le żą cych
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na pół noc od An twer pii (Hoe ve nen
i Sta broek), któ re kie dyś na le ża ły do
Eke ren. 

W każ dą nie dzie lę przed Wiel ka no -
cą człon ko wie klu bu za pra sza ją miesz -
kań ców dziel ni cy na uwspół cześ nio -
na od mia nę tej gry. Za miast gę si jest
ko gut, a ko nie za stę pu ją ro we ry.

War te obej rze nia
Vel twijck Park

Park o po wierz chni pra wie 12 hek -
ta rów (ra zem z zam kiem) na zy wa ny
jest mo nu men tem. W przed niej czę ści
ros ną bu ki po sa dzo ne jesz cze w 1759
ro ku. Moż na po dzi wiać rów nież prze -
pięk ny ogród ró ża ny. Przy wej ściu do
ogro du znaj du je się „Vil la Ge niets”,
obiekt wy bu do wa ny oko ło 1900 ro ku.
W par ku znaj du je się też naj star szy
w Bel gii klub strze lec ki. Na gra ni cy
re zer wa tu był daw niej sta dion pił kar -
ski na któ rym tre no wa ła dru ży na Ger -
mi nal Eke ren za nim do szło do fu zji
z klu bem Be erschhot. Velt Wijck Park
z bu dyn ka mi, mo stem nad fo są i sta -
wem z du żą ilo ścią ryb znaj du je się
pod ochro ną za byt ków i jest czę ścią
stu hek ta ro we go re zer wa tu przy ro dy
„Ou de Lan den” (sta re zie mie). Jest
włas no ścią mia sta An twer pia. 

Re zer wat le ży w do li nie Ou de lan -
dse Be ek. Znaj du je się w nim du że bo -

gac two flo ry i fa u ny, na przy kład wy -
jąt ko we stor czy ki, rzad kie oka zy pta -
ków (trzcin ni czki). Moż na też spot kać
rzad ko spo ty ka ną od mia nę by dła tzw.
gal lo way, czy li wło cha te kro wy spa -
ce ru ją bez ogra ni czeń po ca łym re zer -
wa cie. Cho ciaż za szy wa ją się w ba -
gnach, są bar dzo ła god ne i lu bią, gdy
spa ce ro wi cze po świę ca ją im swo ją
uwa gę.

Ka stel Vel twijck
Eke ren w cza sach świet no ści mia -

ło na swo im te ry to rium kil ka zam -
ków, ale przez wie ki wie le z nich zo -
sta ło znisz czo nych. Za mek Vel twijck
jest do sko na le za cho wa ny, od no wio -
ny zo stał w 1920 ro ku. 

3 li sto pa da 1545 ro ku na piąt ko -
wym ryn ku w An twer pii od by ła się li -
cy ta cja zam ku, któ ry zo stał ku pio ny
przez Aer ta van Vel twijck. No wy wła -
ści ciel – an twer pski ku piec, po cho dził
ze sta rej ro dzi ny któ ra w póź niej szych
la tach sta ła się zna na z wie lu ini cja -
tyw na rzecz Eke ren. W ro ku 1929 za -
mek ku pi ła gmi na An twer pia i od tej
po ry słu ży miesz kań com ja ko sie dzi -
ba władz dziel ni cy. 

Hof de Bist
To park w któ rym każ dy mo że zna -

leźć coś dla sie bie. Te re ny spor to we,
pla ce za baw dla dzie ci, cen trum dla
ko ne se rów sztu ki. Rów nież moż li wość
od po czyn ku na ło nie na tu ry spra wia,

że park jest ulu bio nym miej scem spa -
ce rów nie tyl ko miesz kań ców Eke ren.
Na ca łym te re nie znaj du je się mnó -
stwo tak zwa nych drzew po mni ko -
wych, ob sza rów leś nych i sta wów.

Szlak ro we ro wy He cer na
W związ ku z ob cho da mi 850-le cia

ist nie nia dziel ni cy w Eke ren po wstał
szlak ro we ro wy He cer na fiet sro u te
o dłu go ści 36 ki lo me trów. Tra sa pro -
wa dzi przez pięk ne zie lo ne te re ny Ho -
ve nen i Ka pel len – daw niej na le żą ce
do Eke ren, gdzie moż na za poz nać się
z je go prze szło ścią.

W spo łecz no ści Eke ren ist nie je bar -
dzo sil na (o wie le wię ksza niż w in -
nych dziel ni cach) ten den cja do unie -
za leż nie nia się od mia sta An twer pia.
Miesz kań cy nie są za do wo le ni z te go,
że sta li się je go czę ścią i uwa ża ją, że
dziel ni ca spo ro na tej za leż no ści tra -
ci. Co raz czę ściej pro wa dzo ne są kam -
pa nie spo łecz ne na rzecz od łą cze nia
się Eke ren od An twer pii i przy wró ce -
nia tej dziel ni cy daw nej świet no ści.
Wie lu An twer pczy ków właś nie to miej -
sce wy bie ra na osie dle nie się. Eke ren
jest pięk ne (zwłasz cza te re ny do mków
jed no ro dzin nych), ci che i le ży nie tak
da le ko od cen trum An twer pii. Sta ło
się atrak cyj nym miej scem do ży cia dla
wie lu lu dzi.

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa
AAddaamm  SSttoo  dduull  sskkii
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Za o strze nie prze pi sów 
dla imi gran tów sta ra ją cych się
o oby wa tel stwo bel gij skie. 

We dług no we go pra wa za twier dzo -
ne go przez par la ment, o oby wa tel stwo
bel gij skie bę dzie moż na się sta rać do -
pie ro po pię ciu la tach po by tu i speł -
nie niu okre ślo nych wa run ków. 

Dzien nik „La Li bre Bel gi que” pi sze,
że „na tu ra li za cja zo sta je znacz nie
ogra ni czo na”, a „cu dzo ziem com bę -
dzie o wie le trud niej stać się Bel ga -
mi”. Ob co kra jow cy sta ra ją cy się o oby -
wa tel stwo po pię ciu la tach le gal ne go
po by tu bę dą mu sie li speł nić trzy pod -
sta wo we wa run ki: do wieść zna jo mo -
ści jed ne go z trzech pod sta wo wych 
ję zy ków ofi cjal nych w Bel gii (ni der -
lan dzkie go, fran cu skie go lub nie miec -
kie go), zin te gro wać się spo łecz nie (na
przy kład po przez ukoń czo ne kur sy)
oraz prze pra co wać co naj mniej 18 mie -
się cy na peł nym eta cie w cią gu osta -
t nich 5 lat. Moż li we też bę dzie ubie -
ga nie się o oby wa tel stwo po 10 la tach
le gal ne go po by tu w Bel gii i wów czas
wy mo gi bę dą mniej ry go ry stycz ne
(tak zwa na dłu ga pro ce du ra).

No we prze pi sy ogra ni cza ją do wy -
jąt ko wych przy pad ków obec nie ist -
nie ją ce moż li wo ści ubie ga nia się o na -
tu ra li za cję po trzech la tach po by tu
w Bel gii. 

Na dzień dzi siej szy jest to naj ła -
twiej sza dro ga do uzy ska nia bel gij -
skie go oby wa tel stwa i co ro ku oko ło
5 ty się cy cu dzo ziem ców uzy sku je
w ten spo sób le gal ny bel gij ski pasz -
port. Właś nie tu „zda rza ły się czę ste
nad u ży cia i te raz to się za koń czy”
– pod kre śla „La Li bre Bel gi que”. Na -
tu ra li za cja bę dzie od te raz za re zer -
wo wa na dla „cu dzo ziem ców ho no ris
ca u sa”. Cho dzi o oso by, któ re wy ka -
żą się szcze gól ny mi za słu ga mi dla Bel -
gii na przy kład w sfe rze na u ki, spor -
tu czy kul tu ry. „Nie bę dą to te raz
ty sią ce, ale dzie siąt ki” – za zna cza ga -
ze ta. Zda niem dzien ni ka re for ma
prze pi sów za słu gu je na po chwa łę za
kla row ność w po rów na niu ze sta nem
obec nym, gdyż te raz ist nie je łącz nie
12 spo so bów uzy ska nia bel gij skie go
oby wa tel stwa. 

„„LLaa  LLii  bbrree  BBeell  ggii  qquuee””  

NIE dla imi gran tów 
nad u ży wa jących sy ste mu 
so cjal ne go.

Rząd bel gij ski zde cy do wał się na za -
o strze nie prze pi sów so cjal nych do ty -
czą cych imi gran tów. Oso by któ re nie
do sto so wu ją się do re a liów ży cia
w Bel gii, bę dą mu sia ły ją opu ścić. Co -
raz wię cej osób wy bie ra Bel gię ja ko
kraj za miesz ka nia i znacz na część
z nich po zo sta je bez pra cy. Czę sto wy -
cho wu ją gro mad kę dzie ci na któ re po -
bie ra ją nie ma łe świad cze nia so cjal ne,
ży ją z za sił ków i nie ma ją za mia ru
gdzie kol wiek się za trud nić i pod jąć
pra cy. Od tej chwi li oby wa tel z in ne -
go kra ju bę dzie mu siał sam się utrzy -
mać, a pań stwo bę dzie mia ło pra wo
od mó wić ta kiej oso bie po by tu, je że li
sta no wić bę dzie cię żar dla je go sy ste -
mu opie ki so cjal nej. W tym ro ku już
po nad 1200 oby wa te li nad u ży wa ją -
cych bel gij skie go sy ste mu so cjal ne -
go stra ci ło pra wo po by tu co ozna cza
obo wią zek wy je cha nia z kra ju. 

Jed no cześ nie rząd bel gij ski znacz -
nie za o strzył za sa dy dla emi gran tów
spo za UE, któ rzy chcą się do stać do
Bel gii. Co dzien nie z lot ni ska w Za ven -
tem w Bruk se li po li cja gra nicz na za -
wra ca 4 oso by, a do ce lo wo licz ba ta
ma się zwię kszać. W 2011 ro ku pra -
wa wja zdu na te ren Bel gii od mó wio -
no 2412 oso bom, co ozna cza wzrost
o 300 pro cent w po rów na niu z ro kiem
2007. 

„„LLee  SSoo  iirr””

Wy dłu że nie ur lo pu 
ma cie rzyń skie go

De kre tem Kró lew skim od 1 czer wca
2012 we szło w ży cie pra wo do do dat -
ko we go mie sią ca ur lo pu wy cho waw -
cze go, któ re ma za sto so wa nie do każ -
de go pra cow ni ka (wy dłu że nie ur lo pu
z trzech do czte rech mie się cy). Do ty -
czy to tyl ko ro dzi ców dzie ci uro dzo -
nych przed 8 mar ca 2012 ro ku. Wy -
żej wy mie nio ny de kret okre śla
rów nież, że pra cow nik ko rzy sta ją cy
z ur lo pu ma pra wo do od po wied nie -
go usta wie nia pla nu i har mo no gra -
mu pra cy rów nież po je go za koń cze -
niu. Okres ten nie mo że jed nak
prze kro czyć 6 mie się cy. W tym wy -
pad ku pra cow nik mu si zło żyć pra co -
daw cy pi sem ny wnio sek co naj mniej
trzy ty god nie przed za koń cze niem ur -
lo pu. Pra co daw ca z ko lei mu si od po -

wie dzieć na pis mo pra cow ni ka 
naj póź niej na ty dzień przed za koń cze -
niem ur lo pu. Ro dzi ce dzie ci nie peł no -
spraw nych mo gą ko rzy stać z ur lo pu
ma cie rzyń skie go do cza su gdy dziec -
ko osią gnie wiek 21 lat.

„„GGaa  zzeett  VVaann  AAnn  ttwweerr  ppeenn””

An twer pia co raz mniej 
bel gij ska

Po nad po ło wa dzie ci do 9 lat miesz -
ka ją ca w An twer pii po cho dzi z ro dzin
imi gran ckich, stwier dza ra port przy -
go to wa ny przez wła dze mia sta.

W ba da niu wzię to pod uwa gę rów -
nież dzie ci uro dzo ne w Bel gii i po sia -
da ją ce bel gij skie oby wa tel stwo. Naj -
no wsze da ne po ka zu ją, że pra wie 50
% miesz kań ców An twer pii to imi gran -
ci. Po cho dzą prze de wszyst kim z Af -
ry ki Pół noc nej, Za chod niej Azji i Eu -
ro py Wschod niej. Z dwu dzie sto lat ków
za miesz ku ją cych An twer pię aż 48 %
to imi gran ci, na sto lat ków jest 50 %,
ale naj wię ksza gru pa to dzie ci do 9
ro ku ży cia. Jest ich po nad 60 %. Co -
raz czę ściej sły chać gło sy, że wła dze
rzą do we po win ny po ło żyć kres tak
wiel kiej fa li imi gra cji. Je że li bo wiem
rząd nie po czy ni od po wied nich kro -
ków, to „wkrót ce trze ba bę dzie opra -
co wy wać spe cjal ne pro gra my po li ty -
ki wo bec mniej szo ści et nicz nej ja ką
sta ną się Bel go wie”. 

„„GGaa  zzeett  VVaann  AAnn  ttwweerr  ppeenn””

Naj droż sze za ku py 
w Eu ro pie

Miesz kań cy Bel gii ma ją do syć i za -
da ją py ta nie: „Dla cze go pła ci my za
usłu gi i za ku py naj wię cej w Eu ro pie,
je że li je steś my człon ka mi wspól ne go,
przy naj mniej z de fi ni cji ryn ku? Bel -
go wie bun tu ją się prze ciw ko ce nom
któ re są znacz nie wyż sze niż na przy -
kład w Ho lan dii. Kil ka dni te mu bel -
gij ski rząd opub li ko wał spe cjal ny ra -
port któ ry po twier dził naj gor sze
oba wy Bel gów: są praw do po dob nie
naj droż szym kra jem Unii Eu ro pej -
skiej. Ro biąc iden tycz ne za ku py w Ho -
lan dii za pła ci my oko ło 10 pro cent
mniej. Ta niej jest rów nież we Fran cji
i Niem czech. Bar dzo dro gie w Bel gii
są usłu gi. Prze cięt ny, mie sięcz ny ra -
chu nek za in ter net i te le fon wy no si
45 eu ro, czy li o po ło wę wię cej niż w są -
sied nich kra jach. Sprzęt AGD, RTV,
obu wie i za baw ki rów nież na le żą do
naj droż szych w Eu ro pie. Dla cze go?

To warto wiedzieć
– przegląd prasy belgijskiej
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Z jed nej stro ny to wi na wy so kiej in -
fla cji (jed nej z naj wyż szych w UE),
z dru giej zaś Bel gia szczy ci się wy so -
ki mi za rob ka mi i po dat ka mi co wpły -
wa na wyż sze ce ny. We dług Mi ni ster -
stwa Fi nan sów win na jest rów nież
ogra ni czo na kon ku ren cja na ryn ku.
Ale to tyl ko jed na stro na me da lu. Dru -
ga – za tak wy so kie ce ny ob wi nia
miesz kań ców Bel gii. Eks per ci wy ka -
zu ją, że Bel go wie nie lu bią ku po wać
w dy skon tach. Jak twier dzi Dirk Va -
der ve ken, dy rek tor z fir my ba daw czej
GfK: „Je dze nie w Bel gii to luk sus,
a Bel go wie na za ku pach nie kie ru ją
się ce ną pro duk tu, tyl ko je go ja ko -
ścią”. Po za tym oka zu je się, że Bel go -
wie nie lu bią ku po wać przez in ter net,
gdzie moż na za osz czę dzić na wet 20
pro cent. Wy dat ki na za ku py przez in -
ter net są w Bel gii niż sze pra wie o 20
pro cent niż w Ho lan dii i Niem czech
i o 40 pro cent niż sze niż we Fran cji.

„„LLaa  LLii  bbrree  BBeell  ggii  qquuee””  

Bel go wie po lu ją na ha ke rów
z Pol ski

Trzy du że ban ki bel gij skie zgło si ły
na po li cję ata ki na kon ta in ter ne to we
swo ich klien tów. Dwa z nich po da ły
do wia do mo ści, że cho dzi o po nad 12
ty się cy ata ków na kon ta i kra dzie że
na łącz ną su mę po nad 3 mln eu ro.
Trze ci z ban ków nie ujaw nił ska li ata -
ków. Bel gij skie ban ki „wpa dły w pani -
kę”, a pro ku ra tu ra okre śli ła ca ły pro -
ce der ja ko wy jąt ko wo nie bez piecz ny.
Po li cja za trzy ma ła na ra zie czte ry oso -
by. Ha ke rzy okra da ją cy kon ta ban ko -
we ope ro wa li m.in. z Pol ski.

Prze stęp cy za ra ża li kom pu te ry
klien tów ban ków uśpio nym wi ru sem,
któ ry ak ty wo wał się gdy wy krył ope -
ra cje ban ko we. Na stęp nie wy ko rzy -
sty wał ze bra ne da ne, aby po łą czyć się
z ban kiem. Pie nią dze z kont nie świa -
do mych klien tów prze le wa ne by ły na
in ne kon ta, któ rych nie pra cu ją cy
(bądź pra cu ją cy na czar no) wła ści cie -

le za drob ną pro wi zją przyj mo wa li
prze le wy na swo je kon ta. Osta t nim
kro kiem by ło prze ka zy wa nie pie nię -
dzy prze stęp com.

Czte ry za trzy ma ne oso by to po śred -
ni cy, a po li cja ma na dzie ję do trzeć do
sze fów szaj ki. W Bel gii klien ta mi ban -
ków jest po nad 90 pro cent jej miesz -
kań ców

„„LLaa  LLii  bbrree  BBeell  ggii  qquuee””

Bel gij ska bran ża tu ry stycz na 
do ma ga się spra wie dli wo ści.

Pier wsze stro ny bel gij skich ga zet
opi su ją nie ty po wy spór ja ki to czy się
po mię dzy bran żą tu ry stycz ną a me te -
o ro lo ga mi. Wy dział tu ry sty ki w ele -
gan ckim ku ror cie Knok ke nad Mo -
rzem Pół noc nym za gro ził poz wem
są do wym por ta lo wi me te o ro lo gicz ne -
mu Me te o bel gi que.be, któ ry ja ko je -
dy ny w Bel gii pro po nu je pro gno zy na
ca ły se zon.

Stro na ogło si ła dłu go ter mi no wą
pro gno zę po go dy z któ rej wy ni ka ło,
że la to bę dzie wy jąt ko wo desz czo we.
W związ ku z tym klien ci za czę li ma -
so wo anu lo wać re zer wa cje po koi ho -
te lo wych i do mów na wy brze żu, w wy -
ni ku cze go wła ści cie le ho te li
i pen sjo na tów po nie śli zna czą ce stra -
ty. Bran ża tu ry stycz na uwa ża, że „pro -
gno zy są pe sy mi stycz ne w spo sób nie -
u za sad nio ny i że roz wią za niem by ła by
na przy kład zmia na słow nic twa oraz
to, aby słoń ce wy mie nia ne by ło w pro -
gra mach na rów ni z desz czem”. Ho -
te la rze i wła dze par ków tu ry stycz nych
chcą aby me te o ro lo dzy in for mo wa li
o sło necz nych okre sach w cią gu dnia
tak sa mo do kład nie jak o opa dach
desz czu. Ob wi nia ny por tal od pie ra
ata ki, a bran ży tu ry stycz nej pro po nu -
je, aby uru cho mi ła włas ną stro nę pro -
gno zy po go dy.

Wła dze nad mor skich miej sco wo ści
za po wia da ją, że bę dą do ma gać się od
Me teo Bel gi que od szko do wa nia rzę -
du kil ku dzie się ciu mi lio nów eu ro.

Twier dzą, że nie ma żad nych na u ko -
wych pod staw aby pro gno zo wać po -
go dę z tak du żym wy prze dze niem
i w do dat ku pro gno zo wać źle. Poz wą
sta cję me te o ro lo gicz ną nie tyl ko za
stra ty fi nan so we ale rów nież za sze -
rze nie nie praw dzi wych in for ma cji.

PPooll  sskkiiee  RRaa  ddiioo  BBrruukk  ssee  llaa

Pol ska oba li ła ste re o ty py
Bel gij ski dzien nik „Le So ir” uwa ża,

że dla Pol ski jed nym z głów nych ce -
lów przed Eu ro 2012 by ło „roz wia nie
sta rych ste re o ty pów o sza rym kra ju
czy ra siz mie i po ka za nie jej ja ko kra -
ju no wo czes ne go, dy na micz ne go i pra -
co wi te go”. Pod czas mi strzostw opi nie
pra sy za gra nicz nej by ły w wię kszo ści
en tu zja stycz ne i ten po zy tyw ny wi ze -
ru nek z ca łą pew no ścią bę dzie miał
wy mier ne efek ty tu ry stycz ne. Ga ze ta
cy tu je opi nie ki bi ców: „Eu ro 2012 to
wiel kie zwy cię stwo Po la ków”, czy „Te -
raz Pol ska ma rzy o or ga ni za cji Mi -
strzostw Świa ta”. 

„„LLee  SSoo  iirr””  

Re kin ol brzym 
u wy brze ży Bel gii

Bel gij ska pra sa po in for mo wa ła, że
je den z naj wię kszych re ki nów – dwu -
me tro wy re kin ol brzy mi za wi tał nie -
da le ko tu ry stycz nej miej sco wo ści La
Pan ne nad Mo rzem Pół noc nym. Obec -
ność tak wiel kiej ry by w tym re jo nie
jest zja wi skiem wy jąt ko wo rzad kim.
Re kin ol brzy mi na zy wa ny ina czej dłu -
gosz pa rem lub żar ła czem ol brzy mim
to dru gi co do wiel ko ści re kin, a je go
dłu gość do cho dzi na wet do 15 me -
trów. Okaz z La Pan ne wy śle dził na
mo rzu sa mo lot pa tro lo wy Kró lew skie -
go In sty tu tu Na uk Przy rod ni czych.
Ry ba zo sta ła skie ro wa na na głęb sze
wo dy, by nie wy wo ła ła pani ki wśród
tu ry stów. 

„„LLee  SSoo  iirr””  
OOpprr..  KKaa  rroo  llii  nnaa  MMoo  rraaww  sskkaa
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Gło so wa nie, jak to się od by wa?
Za pi sa łeś się na wybory? We wrześ niu otrzy masz wez -

wa nie, któ re okre śla miej sce i nu mer lo ka lu wy bor cze go
gdzie na le ży się zgło sić. W dniu 14 paź dzier ni ka 2012,
zgło sisz się do te go lo ka lu wy bor cze go, z wez wa niem oraz
do wo dem oso bi stym. W za leż no ści od oko licz no ści, moż -
na gło so wać na kar cie do gło so wa nia lub na kom pu te rze.

Jak gło so wać?
1. Mo żesz gło so wać na li stę par tyj ną.
2. Mo żesz wy brać kan dy da tów:

– wy brać je de ne go lub kilku kan dy da tów z da nej li sty.
– wy bór pier wszej oso by fi gu ru ją cej na li scie ozna cza

że gło su jesz na da ną par tię, i zga dzasz się z po rząd -
kiem li sty.

Gło so wa nie jest nie waż ne, je że li...
1. Je śli za zna czysz kil ka list lub wy bie rzesz kan dy da tów

na róż nych li stach.
2. Je śli nie od dasz glo su.
3. Je śli po pi szesz i po ry su jesz kar ty do gło so wa nia (nie

do ty czy gło so wa nia elek tro nicz ne go)

Mo żesz po pro sić o po moc urzęd ni ka lo ka lu wy bor cze -
go. On bę dzie Ci to wa rzy szyć w ka bi nie do gło so wa nia,
ale nie bę dzie wpły wać na Twój wy bór.

Gło so wa nie jest taj ne!
Je steś za re je stro wa ny, ale nie mo żesz pójść do urn 14

paź dzier ni ka? Mo żesz po pro sić ko goś, aby za gło so wał
w Two im imie niu udzie la jąc mu peł no moc nic twa. For mu -
larz do stęp ny jest w urzę dzie gmi ny. wwwwww..eeccoo  lloo..bbee

Ist nie je rów nież moż li wość gło so wa nia elek tro nicz ne -
go. Za sa dy wraz z in truk cja mi ob raz ko wy mi znaj du ją się
na: hhttttpp::////wwwwww..vvllaa  aann  ddee  rreenn  kkiieesstt..bbee//ffaaqq//1122--ssttaapp  ppeenn--vvaann--
hheett--ddii  ggii  ttaa  aall--sstteemm  mmeenn  

WYBORY 
DO RADY GMINY, MIASTA I PROWINCJI
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W An twer pii za pra wi dło wą dzia -
łal ność CE NTRUM 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.

Fundacja „Children of Europe” 
iinnffoorrmmuujjee,,  żżee  oodd  ssiieerrppnniiaa  rroozzppoocczzęęłłoo  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!!!!!!
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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
www.centrumpomocyprawnej.be

CENTRUM 
POMOCY PRAWNEJ

DLA POLONII



„In ter na tio nal Day of Pe a ce”
(IDP), czy li Mię dzy na ro do wy
Dzień Po ko ju to świę to usta -

no wio ne w 2001 ro ku przez Zgro ma -
dze nie Ogól ne Na ro dów Zjed no czo nych.
Ob cho dzo ne jest co ro ku 21 wrześ nia.

W tym dniu Se kre tarz Ge ne ral ny
ONZ ude rza w Dzwon Po ko ju (Ja pa -
ne se Pe a ce Bell) znaj du ją cy się przed
sie dzi bą ONZ w No wym Jor ku.

Dzwon Po ko ju jest po da run kiem od
ja poń skiej or ga ni za cji World Pe a ce
Bell As so cia tion, któ ra 8 czer wca 1954
ro ku prze ka za ła go ONZ. To jed na
z 50. iden tycz nych ko pii dzwo nu w Hi -
ro szi mie znisz czo ne go wy bu chem
bom by ato mo wej w 1945 ro ku. Na
dzwo nie wid nie je na pis: „Niech ży je
ab so lut ny po kój na świe cie”.

Ob cho dy Mię dzy na ro do we go Dnia
Po ko ju ma ją zwró cić uwa gę lu dzi na
ca łym świe cie na po trze bę uczcze nia
i prze strze ga nia po ko ju oraz sprze ciw
wo bec wo jen. „Wo lą Zgro ma dze nia
Na ro do we go Or ga ni za cji Na ro dów
Zjed no czo nych jest, aby dzień 21
wrześ nia był ob cho dzo ny od tąd ja ko
dzień glo bal ne go ro zej mu i wy rze cze -
nia się prze mo cy oraz sta no wił za chę -
tę dla wszyst kich kra jów do po wstrzy -
ma nia się od wszel kich ak tów
wro go ści”. W tym dniu na ca łym świe -
cie lu dzie no szą odzna ki w kształ cie
go łę bia.

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

KKaa  rroo  llii  nnaa  TToomm  cczzaakk

Wtym dniu od da je my hołd
tym, któ rzy po świę ci li swo -
je ży cie wal cząc o wol ną Pol -

skę. Pa mię ta my o po świę ce niu i wal ce
żoł nie rzy, po wstań ców, dzia ła czy pod -
ziem nych struk tur pań stwa pol skie go
jak i lud no ści cy wil nej. To oni przez
pra wie sześć lat wal czy li z hit le row -
skim i so wiec kim oku pan tem, gi nę li
z bro nią w rę ku, kol por to wa li pod ziem -
ną pra sę, na u cza li, ma lo wa li znak Pol -
ski Wal czą cej na mu rach pol skich
miast. To oni po woj nie by li tor tu ro -
wa ni i mor do wa ni przez sta li now skich
i ubec kich opraw ców. 

Dzień Pol skie go Pań stwa Pod ziem -
ne go usta no wił Sejm RP, 11 wrześ -
nia 1998 ro ku. W uchwa le po sło wie
pod kre śli li, że „Sejm RP wy ra ża szcze -
gól ną wdzięcz ność i sza cu nek twór com, ofiar nym dzia ła -
czom pod ziem nych struk tur pań stwa pol skie go, a tak że
tym wszyst kim, któ rzy w wy jąt ko wo trud nych wa run -
kach z na ra że niem ży cia wal czy li o nie po dleg łość Oj czyz -
ny”. 

W no cy z 26 na 27 wrześ nia 1939 ro ku tuż przed ka pi -
tu la cją War sza wy, gru pa ofi ce rów na cze le z ge ne ra łem
Mi cha łem Ka ra sze wi czem-To ka rzew skim po wo ła ła do ży -
cia Służ bę Zwy cię stwu Pol ski. By ła to pier wsza kon spi -
ra cyj na or ga ni za cja nie po dleg ło ścio wa na te re nie oku po -
wa ne go kra ju, za lą żek Pol skie go Pań stwa Pod ziem ne go,
któ re by ło ewe ne men tem w oku po wa nej Eu ro pie. Służ ba
Zwy cię stwu Pol ski po wsta ła w po ro zu mie niu ze wszyst -
ki mi naj waż niej szy mi stron nic twa mi po li tycz ny mi oraz
do wód cą Ar mii „War sza wa” ge ne ra łem Ju liu szem Rom -
mlem i pre zy den tem sto li cy Ste fa nem Sta rzyń skim. Na
po cząt ku 1940 ro ku SZP we szła w skład Związ ku Wal ki
Zbroj nej, z któ re go na stęp nie utwo rzo no Ar mię Kra jo wą
(z ini cja ty wy ge ne ra ła Wła dy sła wa Si kor skie go w 1942
ro ku). Utwo rze nie AK mia ło słu żyć sca le niu wszyst kich
grup woj sko wych pod leg łych do tej po ry róż nym pod -
ziem nym ugru po wa niom po li tycz nym w jed ną or ga ni za -
cję pod leg łą Rzą do wi RP na Uchodź stwie. 

Pol ska, cho ciaż znaj do wa ła się pod
oku pa cją po sia da ła le gal ny, uzna wa ny
na are nie mię dzy na ro do wej rząd re zy -
du ją cy w Lon dy nie. 

Ist nia ły Pol skie Si ły Zbroj ne na Za -
cho dzie oraz pod ziem na Ar mia Kra jo -
wa. 

W oku po wa nej Eu ro pie tyl ko Po la cy
stwo rzy li struk tu ry pań stwa pod ziem -
ne go, któ re swo im dzia ła niem oraz in -
sty tu cja mi ob ję ły pra wie wszyst kie dzie -
dzi ny ży cia na ro du. Dzia łał pod ziem ny
par la ment i 18 de par ta men tów. To pod -
ziem ne pań stwo mia ło włas ny po dział
ad mi ni stra cyj ny, szkol nic two, służ by
cy wil ne i si ły zbroj ne. Wy da wa no książ -
ki, fun kcjo no wa ły wyż sze uczel nie, or -
ga ni zo wa no po moc spo łecz ną. Struk -
tu ra or ga ni za cyj na dzie li ła się na pion

woj sko wy któ ry two rzy ła Ar mia Kra jo wa oraz pion cy wil -
ny z De le ga tu rą Rzą du na Kraj. Taj ne struk tu ry ru chu opo -
ru obej mo wa ły dzia ła nia zbroj ne pro wa dzo ne przez Ar mię
Kra jo wą, któ ra pod ko niec 1942 ro ku li czy ła oko ło 200.000
żoł nie rzy i by ła naj wię kszą ar mią pod ziem ną dzia ła ją cą
wów czas w Eu ro pie. Naj waż niej szy mi za da nia mi pio nu cy -
wil ne go by ło utrzy ma nie ciąg ło ści in sty tu cji pań stwo wych
oraz za pew nie nie fun kcjo no wa nia pań stwa, a tak że przy -
go to wa nie do prze ję cia wła dzy po za koń cze niu woj ny. 

W pod ziem nej Pol sce dzia ła ły kon spi ra cyj ne są dy, któ -
rych wy ro ki nie tyl ko wy ko ny wa no, ale też ogła sza no w pod -
ziem nej pra sie. Spe cjal nie po wo ła na kon spi ra cyj na Ra da
Po mo cy Ży dom „Że go ta” or ga ni zo wa ła po moc żyw no ścio -
wą, fi nan so wą i praw ną Ży dom. W pod ziem nej pra sie uka -
zy wa ło się oko ło 1.400 ty tu łów, z te go 17 wy cho dzi ło przez
ca łą oku pa cję. Fe no me nem w Eu ro pie by ło szkol nic two
pro wa dzo ne na „taj nych kom ple tach”. Or ga ni zo wa no kon -
spi ra cyj ne kon cer ty, wie czo ry au tor skie, przed sta wie nia
te a tral ne. Przy zna wa no sty pen dia, za po mo gi i za sił ki dla
po trze bu ją cych.

Dru gie go ta kie go pań stwa nie by ło w ca łej Eu ro pie. 

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa
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Międzynarodowy Dzień Pokoju

Dzień Polskiego Państwa Podziemnego



Ak cja „Sprzą ta nie Świa ta” wy wo dzi się z Au stra lii. Po raz
pier wszy mia ła miej sce w 1989 ro ku, kie dy to po nad 40 ty -
się cy miesz kań ców Syd ney wzię ło udział w ak cji sprzą ta nia
te re nów por tu. Już w na stęp nym ro ku sprzą ta ła ca ła Au stra -
lia (w Au stra lii ak cja od by wa się w mar cu).
„Cle an Up the World” – to mię dzy na ro do wa kam pa nia spo -

łecz na od by wa ją ca się w każ dy trze ci we e kend wrześ nia na ca -
łym świe cie. Po le ga na zbio ro wym sprzą ta niu śmie ci za le ga ją -

cych po za miej sca mi prze zna czo ny mi do ich skła do wa nia. Jej
głów nym ce lem jest wzrost świa do mo ści eko lo gicz nej miesz kań -
ców na sze go glo bu.

OOpprr..  KKaa  rroo  llii  nnaa  TToomm  cczzaakk

Eu ro pej ski Dzień bez Sa mo cho du

11wrzesień 2012 Antwerpia po polsku    

Eu ro pej ski Dzień bez Sa mo -
cho du (Car Free Day) jak
rów nież Świa to wy Dzień bez

Sa mo cho du (World Car Free Day) – to
mię dzy na ro do wa kam pa nia eko lo gicz -
na ob cho dzo na co rocz nie 22 wrześ -
nia.

Ce lem ak cji jest po pu la ry zo wa nie
wzor ców za cho wań proe ko lo gicz nych,
upo wszech nie nie in for ma cji o ne ga -
tyw nych skut kach uży wa nia samo -
cho du i za chę ce nie do ko rzy sta nia z al -
ter na tyw nych środ ków trans por tu. 

Ak cja Dnia Bez Sa mo cho du na ro -
dzi ła się w 1998 ro ku we Fran cji. 

Dwa la ta póź niej ten po mysł ofi cjal -
nie za twier dzi ła Ko mi sja Eu ro pej ska. 

W tym dniu za my ka ne są uli ce dla
ru chu sa mo cho do we go, aby mia sta
„mog ły po od dy chać świe żym po wie -
trzem”. Właś nie sa mo cho dy są naj bar -
dziej tru ją cym i naj mniej eko lo gicz -

nym środ kiem trans por tu. Dla te go 22
wrześ nia pro pa gu je się in ne środ ki
ko mu ni ka cji: au to bu sy, tram wa je, po -
cią gi, ro we ry a tak że spa ce ry. Uświa -
da mia się wszyst kim, że ży cie w mie -
ście bez sa mo cho du jest nie tyl ko
moż li we ale i o wie le przy jem niej sze.
Kam pa nia przy czy nia się rów nież do
zmniej sze nia ha ła su i za nie czysz cze -
nia po wie trza przez co wpły wa na po -
lep sze nie ja ko ści ży cia. Z tej oka zji
w wie lu mia stach na świe cie od by wa -
ją się proe ko lo gicz ne hap pe nin gi, na
któ rych moż na się  do wie dzieć ja kie
są ko rzy ści pod ró żo wa nia w in ny spo -

sób niż sa mo cho dem, prze ko nać się
ile wy twa rza my dwut len ku wę gla uży -
wa jąc sa mo cho du, a ile jeż dżąc au to -
bu sem lub po cią giem.

Ak cja Dzień Bez Sa mo cho du od bę -
dzie się rów nież w An twer pii.

Wię cej in for ma cji oraz szcze gó ło wy
plan im prez kul tu ral nych znaj du je się
na: www.an twer pe na u tov rij.be

oopprraaccoowwaałłaa
KKaa  rroo  llii  nnaa  TToomm  cczzaakk

Sprzątanie
Świata

Dzień bez Samochodu w Antwerpii
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POLECAMY:
bardzo duży wybór wędlin

i podrobów
świeże mięso

artykuły spożywcze
ciasta

alkohol
prasa

Wędliny i sery kroimy w plastry

Godziny otwarcia:
poniedziałek-sobota: 10:00 – 20:00
niedziela zamknięte

DOSTAWY Z POLSKI 
2 RAZY W TYGODNIU!!!

POLECAMY MIĘSO I WĘDLINY ZE SPRAWDZONYCH MASARNI W POLSCE!



Kampania wrześniowa to dzia-
łania obronne polskich sił zbroj-
nych, które miały miejsce od 1
września do 6 października 1939
roku. Początkowo walki naszej
armii skierowane były przeciw-
ko wojskom niemieckim, a od
17 września również przeciwko
radzieckim siłom zbrojnym. 

Trochę wcześniej...
23 sierpnia 1939 roku Niem-

cy i Rosja podpisały tak zwany
pakt Ribbentrop-Mołotow (od
nazwisk ministrów spraw zagra-
nicznych). Z założenia był to
pakt o nieagresji, jednak podpi-
sano równocześnie Aneks zawie-
rający dokładny podział ziem
Polski, Łotwy, Litwy, Estonii,
Finlandii i Rumunii po ich zaję-
ciu przez Hitlera i Stalina. Linia
graniczna ZSRR i III Rzeszy mia-
ła przebiegać na terenach pań-
stwa polskiego wzdłuż rzek: Na-
rew-Wisła-San. Władze Polski
już od pewnego czasu wiedzia-
ły o istniejącym tajnym porozu-
mieniu między Niemcami
a Związkiem Radzieckim ale nie
miały pojęcia o Aneksie. Dobrze
poinformowani Francuzi i Ame-
rykanie nie przekazali nam tej
informacji.

Niemcy, które już od dawna
gotowe były do napaści na Pol-
skę, czekały tylko na odpowied-
ni pretekst. I taki pretekst sami
wymyślili. Była to tak zwana
„Operacja Himmlera”. 31 sierp-
nia o godzinie 20:00 doszło do
rzekomej napaści polskich żoł-
nierzy na niemiecką radiostację
w Gliwicach. W rzeczywistości
na niemiecką radiostację napa-
dli sami Niemcy przebrani
w Polskie mundury.

Rozpoczęła się wojna. 

Pierwsze trzy dni 
kampanii

Dowództwo niemieckie skon-
centrowało na polskiej granicy
ogromne siły militarne: około
1.800.000 żołnierzy, 3.000 czoł-
gowi i 3.000 samolotów. 

Mieli ogromną przewagę li-
czebną i techniczną. Razem z ni-
mi do walki stanęli Słowacy. Po-
lacy do walki wystawili tylko
1.000.000 żołnierzy, 400 samo-
lotów i 900 czołgów. Główne nie-
mieckie siły rozmieszczone by-
ły na Pomorzu, w Prusach
Wschodnich i na Śląsku.

Nasza linia obrony przebiega-
ła wzdłuż granic z wyjątkiem
części „korytarza pomorskiego”.
Plan obronny (plan „Z”) zakła-
dał odparcie sił wroga z pomo-
cą armii francuskiej na lądzie
i armii brytyjskiej w powietrzu.

Pierwszego września o godzi-
nie 4:45 bez wypowiedzenia woj-
ny (złamanie międzynarodowe-
go prawa) wojska hitlerowskie
zaatakowały Polskę. Pancernik
„Schleswig Holstein” który kil-
ka dni wcześniej zawinął do por-
tu w Gdańsku z kurtuazyjną wi-
zytą, rozpoczął ostrzeliwanie
polskiej składnicy na Wester-
platte. 205 polskich żołnierzy
przez siedem dni broniło się za-
ciekle przed zmasowanym ata-
kiem wroga choć przewaga sił
niemieckich była porażająca.
Jednocześnie rozpoczęło się
bombardowanie polskich miast
i wsi. Niemcy wykonywały skon-
centrowane uderzenia wojsk
pancernych wspieranych przez
lotnictwo i piechotę. W chwili
rozpoczęcia wojny ich głównym
celem było jak najszybsze zdo-
bycie Warszawy. Atak nastąpił
na całej długości granicy pol-
sko-niemieckiej oraz z teryto-
rium Moraw i Słowacji. Łączna
długość frontu wynosiła około
1.600 kilometrów a jednoczes-
ne uderzenie z kilku stron sta-
wiało Polskę w bardzo nieko-
rzystnej sytuacji.

Polacy bronili się o wiele dłu-
żej niż zakładało dowództwo nie-
mieckie. Według strategii tak
zwanej „wojny błyskawicznej”
Warszawa miała być zdobyta
w dniach od 1-3 września. Wal-
czyli obrońcy na Westerplatte
broniąc się przed atakami z wo-
dy, lądu i powietrza. Gdańscy
pocztowcy przez czternaście go-
dzin nie poddali poczty SS-ma-
nom. Po przegranej walce wszy-
scy zostali rozstrzelani a Wolne
Miasto Gdańsk przyłączono do
III Rzeszy. 

Pod Krojantami niedaleko
Chojnic polska kawaleria wal-
czyła zaciekle i znacznie opóź-
niła postępy Niemców. 

Ale generalnie przegrywaliś-
my na całym froncie. Niemiec-
ka 3 Armia nacierająca z Prus
Wschodnich pod Mławą starła
się z polską Armią „Modlin”
zmuszając ją do odwrotu. Z roz-
kazu generała Bortnowskiego

wycofała się Armia „Pomorze”
umożliwiając Niemcom kontro-
lę nad tym terenem. Na połud-
niu niemiecka 10 Armia zrobi-
ła duży wyłom w polskiej
obronie. Niemiecka Grupa Ar-
mii Południe gromiła Polaków
i Wódz Naczelny Marszałek Ed-
ward Rydz-Śmigły nakazał wy-
cofanie naszych wojsk ze Ślą-
ska.

Zdrada sojuszników
Polscy dowódcy, szeregowi

żołnierze jak i ludność cywilna
mieli jeszcze nadzieję. Czekali
na naszych sojuszników. Gdy 
3 września Wielka Brytania
i Francja wypowiedziały wojnę
III Rzeszy, Polaków ogarnęła eu-
foria. 

Był to najlepszy moment na
uderzenie sił aliantów. Na na-
szej zachodniej granicy stacjo-
nowało mało niemieckich wojsk,
gdyż wszystkie główne siły
i sprzęt bojowy Hitler rzucił
w głąb kraju.

Termin uderzenia wojski fran-
cuskich i angielskich został wy-
znaczony na dzień 17 września.
Jednak 12 września w Abbevil-
le odbyło się posiedzenie Naj-
wyższej Rady Wojennej Francu-
sko-Brytyjskiej gdzie zapadła
decyzja o wstrzymaniu wszyst-
kich działań ofensywnych armii
francuskiej, a co za tym idzie zła-
maniu zobowiązań sojuszniczych
wobec Polski. Taka postawa
Francuzów wpłynęła negatyw-
nie na działania Brytyjczyków
i w rezultacie ani jedni ani dru-
dzy nie wykonali najmniejsze-
go ruchu w naszej obronie.

Bezczynność Francji i Wielkiej
Brytanii była dla Polaków cał-
kowitym zaskoczeniem. Zosta-
liśmy sami i Niemcy bez żadnych
przeszkód i ze słabnącym opo-
rem mogli zdobywać nowe przy-
czółki posuwając się w stronę
Warszawy.

Kolejne dni kampanii 
(3-17 września)

Sytuacja Polaków i Polski sta-
wała się z dnia na dzień coraz
bardziej dramatyczna. Niemcy
zbliżali się do Warszawy. Armia
„Poznań” i „Pomorze” aby uni-
knąć okrążenia ze strony Niem-
ców wycofały się w stronę War-
szawy. Przez dwa kolejne dni
trwały walki nad Wizną. Hitle-

Polski wrzesień
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wrzesień
naznaczony był
wieloma
klęskami
i małą ilością
sukcesów
militarnych.
Jest chwałą
polskiego
żołnierza,
a często
niesławą jego
dowódcy.
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rowcy pomimo ogromnej przewagi nie
mogli pokonać polskiej obrony. Zwy-
ciężyli, gdy znaczna część polskich
żołnierzy poległa. Bitwa nad Wizną
znacznie opóźniła postępy wojsk nie-
mieckich. Pomimo ogromnych strat
w ludziach i miażdżącej przewagi
wojsk agresora Polacy bronili się na-
dal. W Gdyni stawiali Niemcom opór
do 14 września, Kępa Oksywska bro-
niła się do 19 września, na Helu Po-
lacy wytrwali do 2 października.

9 września rozpoczęła się najwię-
ksza bitwa w kampanii wrześniowej
– Bitwa nad Bzurą, którą dowodził ge-
nerał Tadeusz Kutrzeba. Wycofujące
się polskie oddziały Armii „Poznań”
i „Pomorze” wykonały uderzenie na
skrzydła niemieckich wojsk. Generał
Kutrzeba chciał w przeciwieństwie do
planu marszałka Rydza-Śmigłego (wy-
cofać się i nie dać się rozbić) wykonać
decydujący manewr połączenia pol-
skich armii w celu rozbicia wojsk Wer-
machtu. Plan się nie powiódł, bo Na-
czelne Dowództwo nie przesłało
odpowiednich rozkazów. W początko-
wym okresie bitwy to Polacy odnosili
sukcesy, co zmusiło Niemców do spro-
wadzenia większej ilości piechoty, czoł-
gów i lotnictwa. Jednak wobec prze-
ważającej znacznie siły wroga, walki
zakończyły się zwycięstwem Niemców.
Niedobitkom polskiej armii pod wo-
dzą generała Kutrzeby udało się do-
trzeć na odsiecz oblężonej Warszawy.

17 września Polsce zadano osta-
teczny cios. Armia Czerwona przekro-
czyła wschodnią granicę Rzeczypos-
politej. Niczym nie sprowokowana
agresja ZSRR była pogwałceniem mię-
dzynarodowych umów. Oficjalny po-
wód agresji przekazany przez władze
radzieckie naszemu ambasadorowi
w Moskwie był następujący: „nastą-
pił rozpad państwa polskiego i ko-
niecznością jest ochrona mienia i ży-
cia zamieszkujących wschodnie tereny
polskie Ukraińców i Białorusinów oraz
uwolnienie ludu polskiego od Niem-
ców”. To już był koniec naszej nadziei
na zwycięstwo. Sowieci uderzyli
z ogromną siłą, a ich atak był kom-
pletnym zaskoczeniem dla Polaków,
którzy początkowo myśleli, że Rosja-
nie zjawili się z pomocą. Nieliczne na-
sze wojska walczące na wschodzie do-
datkowo były jeszcze zdezorientowane
niejasnymi rozkazami Naczelnego Wo-
dza marszałka Rydza-Śmigłego. Na-
stąpił chaos. Prezydent Ignacy Mo-
ścicki a wraz z nim polski rząd
przekroczyli granicę z Rumunią,
a wkrótce to samo uczynił nasz Wódz
Naczelny. 

Klęska i kapitulacja
28 września skapitulowała załoga

Warszawy, dzień później poddała się

twierdza Modlin, na końcu obrońcy
Helu. Do ostatniej bitwy kampanii
wrześniowej doszło 6 października
pod Kockiem, gdzie Samodzielna Gru-
pa Operacyjna „Polesie” pod dowódz-
twem generała Franciszka Kleeberga
stoczyła bitwę z Niemcami. Polacy po-
nieśli klęskę.

Akt kapitulacji podpisany został 28
września, gdy upadła Warszawa. 

Generał Tadeusz Kutrzeba wydele-
gowany przez stronę polską oraz Jo-
hannes Blaskowitz ze strony niemiec-
kiej podpisali akt kapitulacji
Warszawy. Formalnie państwo pol-
skie przestało istnieć. Rozpoczął się
tak zwany IV Rozbiór Polski, czas ter-
roru Niemców i Sowietów. 

Podsumowanie
Podczas kampanii wrześniowej Po-

lacy ponieśli ogromne straty w lu-
dziach i sprzęcie. W walkach z Niem-
cami zginęło prawie 66.000 ludzi,
134.000 zostało rannych. Do niewoli
dostało się blisko 700.000 naszych ro-
daków. 

W walkach z Armią Czerwoną zgi-
nęło lub zostało rannych kilkanaście
tysięcy żołnierzy polskich, a do nie-
woli radzieckiej dostało się aż 250.000
żołnierzy. Pojmani oficerowie zostali
w większości wymordowani przez
NKWD (między innymi w Katyniu).
W wyniku napaści III Rzeszy, Słowa-
cji i ZSRR na Polskę nasze terytorium
państwowe zostało całkowicie zajęte
i podzielone między agresorów. To
Stalin był twórcą koncepcji według
której państwo polskie miało raz na
zawsze zniknąć z mapy Europy, a jej 
terytorium podzielone
i włączone do Rzeszy
i Związku Radzieckiego.

28 wrześ nia w za war tym
w Mosk wie „Pak cie o gra -
ni cach i przy jaź ni III Rze -
szy i ZSRR” oba kra je
wbrew pra wu mię dzy na ro -
do we mu do ko na ły wy ty cze -
nia gra ni cy nie miec ko-so -
wiec kiej na oku po wa nym
woj sko wo te ry to rium Pol -
ski,  a miesz kań cy pań stwa
pol skie go pod da ni zo sta li
re pre sjom. 

We wrześniu 1939 roku
rozpoczęły działalność
podporządkowane Rządo-
wi RP na Uchodźstwie
struktury państwa pod-
ziemnego. Ciągłość pań-
stwowa Rzeczypospolitej
Polskiej na arenie między-
narodowej wbrew dekla-
racjom agresorów została
zachowana. 

Od strony militarnej
Polska była słabo przygo-

towana do wojny. Pomimo tego Pol-
skie Wojsko rozmiarem i intensywno-
ścią oporu spowodowało, że w Kam-
panii Wrześniowej Niemcy ponieśli
w Polsce znaczące straty. Hitler
stwierdził, że „piechota niemiecka nie
spełniła pokładanych w niej nadziei”.
„Zu ży cie nie miec kie go sprzę tu woj-
skowego osiągnęło stopień, przy któ-
rym dalsze jego użytkowanie wyma-
gało generalnego remontu,
a intensywność walk spowodowała,
że niemieckim siłom lądowym i po-
wietrznym pozostało zapasów amuni-
cji na około 2 tygodnie walki”.

„Stosunkowo wysokie straty nie-
mieckie w kampanii wrześniowej
w Polsce, były jedną z głównych przy-
czyn opóźnienia ofensywy na froncie
zachodnim, ponieważ uzupełnienie
strat w wyposażeniu wymagało kilku
miesięcy pracy fabryk wojskowych.
Dzięki temu państwa zachodnie zy-
skały czas niezbędny do rozbudowy
swojego przemysłu zbrojeniowego”.

Ta walka od początku była nie do
wygrania. Tragiczny polski wrzesień
naznaczony był wieloma klęskami
i małą ilością sukcesów militarnych.
Jest chwałą polskiego żołnierza, a czę-
sto niesławą jego dowódcy. „Bo nie
jest hańbą przegrać walkę z przewa-
żającymi siłami wroga, jeżeli walczy-
ło się bohatersko i poświęcało się ży-
cie dla Ojczyzny”. 

AAnnnnaa  JJaanniicckkaa
źródła: www.dobroni.pl

www.1939.pl
www.kampaniawrzesniowa.pl

www.wikipedia.pl
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Podział ziem zgodnie z postanowieniami tajnego protokołu Ribbentrop-
Mołotow. Żródło http://www.partia.is.net.pl/kampania_wrzesniowa.htm



WPol sce trwa Kam pa nia
Wrześ nio wa. Niem cy za da -
ją cios za cio sem, do te go

do łą cza się Zwią zek Ra dziec ki. Po ata -
ku So wie tów – 17 wrześ nia 1939 ro -
ku wszyst ko sta ło się jas ne. Pol ska
prze gra ła.

Nie do bit ki pol skiej ar mii prze-
d ar ły się do Ru mu nii a stam tąd do
Fran cji.

Właś nie we Fran cji, już we wrześ -
niu 39 ro ku, za czę ły for mo wać się Pol -
skie Si ły Zbroj ne – woj sko po wsta łe
po za gra ni ca mi kra ju do wo dzo ne
przez Na czel ne go Wo dza ge ne ra ła
Wła dy sła wa Si kor skie go. W kam pa -
nii nor we skiej uczest ni czy ła Sa mo -
dziel na Bry ga da Strzel ców Pod ha lań -
skich (bi twa o Na rwik, maj 1940) oraz
okrę ty Pol skiej Ma ry nar ki Wo jen nej.
W kam pa nii fran cu skiej (czer wiec
1940) bra ły udział: 1 Dy wi zja Gre na -
die rów, 2 Dy wi zja Strzel ców Pie szych
i 10 Bry ga da Ka wa le rii Pan cer nej. Po
klę sce Fran cji, do Wiel kiej Bry ta nii

i Pa le sty ny ewa ku o wa no oko ło 27.000
żoł nie rzy i ofi ce rów Pol skich Sił Zbroj -
nych. W Wiel kiej Bry ta nii po wstał
I Kor pus Pol ski, a pol scy pi lo ci uczest -
ni czy li w ob ro nie po wietrz nej Wiel -
kiej Bry ta nii. Bra li tak że udział w bom -
bar do wa niu Nie miec i nie któ rych
nie miec kich obiek tów woj sko wych
w Pol sce i kra jach oku po wa nych.
W 1944 ro ku ca łe pol skie lot nic two
wcho dzą ce w skład RAF wspie ra ło in -
wa zję wojsk alian ckich w Eu ro pie Za -
chod niej. Pol ska Ma ry nar ka Wo jen -
na uczest ni czy ła w 787 kon wo jach,
w wal kach o At lan tyk oraz ope ra cjach
na Mo rzu Śró dziem nym.

Pol skie Woj sko – Sa mo dziel na Bry -
ga da Strzel ców Kar pac kich – po wsta -
ło tak że w Sy rii. 1. Dy wi zja Pan cer na
do wo dzo na przez ge ne ra ła St. Ma czka
zo sta ła ufor mo wa na w An glii w 1942
ro ku. Li czy ła oko ło 14 ty się cy żoł nie -
rzy, któ rzy pod ha słem „Za Na szą i Wa -
szą Wol ność” prze szli przez Nor man -
dię, Bel gię, Ho lan dię do Nie miec.

Żoł nie rze Pol skich Sił Zbroj nych po
za koń cze niu woj ny w la tach 1946-47
peł ni li służ bę w oku po wa nych Niem -
czech i we Wło szech. PSP roz wią za li
Bry tyj czy cy w 1947 ro ku. Dla tych,
któ rzy nie chcie li wra cać do ko mu ni -
stycz nej Pol ski alian ci utwo rzy li Pol -
ski Kor pus Przy spo so bie nia i Roz -
miesz cze nia. Część żoł nie rzy wró ci ła
do kra ju gdzie pa da li ofia rą sta li now -
skie go ter ro ru, resz ta po zo sta ła na
emi gra cji w róż nych za kąt kach świa -
ta. 

Pol skie Si ły Zbroj ne bo ha ter sko
i z nie zwy kłym po świę ce niem wal czy -
ły na wo jen nych fron tach. Zwy kle da -
le ko od Pol ski. Wal czy ły ze wspól nym
wro giem ale żoł nie rze mie li świa do -
mość, że prze le wa ją krew w ob ro nie
in nych na ro dów. W tym sa mym cza -
sie wal czy ła rów nież War sza wa do bi -
ja na przez Niem ców w Po wsta niu. Ale
wal czy ła sa ma, po zba wio na ja kiej kol -
wiek po mo cy ze stro ny so jusz ni ków. 

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa

Polskie siły zbrojne
15wrzesień 2012 Antwerpia po polsku    

Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich. Pożegnanie gen. Władysława
Sikorskiego Naczelnego Wodza przed wyjazdem do Norwegii. m.n., 21.IV.1940 r.
Żródło: http://www.ww2.pl

Polskie Siły Powietrzne We Francji 
Opis Wizyta naczelnego wodza PSZ gen. W. Sikorskiego W ośrodku szkoleniowym. Lyon-Bron, 27 03 1940.  Żródło: http://www.ww2.pl

Lotnictwo Polskie na Zachodzie. Myśliwce z dywizji 303. Żródło: http://www.ww2.pl
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NOWY START 
WRZESIEŃ 2012

NIDERLANDZKI: poziomy: 1-2-3-4 konwersacja

ĆĆwwiicczzyymmyy  nniiddeerrllaannddzzkkii  – nowy kurs cena 40 euro 
we wtorki wieczorem od 19.30 -22.00

ANGIELSKI: poziomy: 1-2

FRANCUSKI: poziomy: 1-2

Zapisy osobiście w nowym centrum: „Huis van de Sport”
0011//0099//22001122,,  0088//0099//22001122,,  1155//0099//22001122

na ulicy Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem

W godzinach od 10.00 do 18.00

CENA KURSU I SYLLABUSA: 110 euro ooppłłaattaa  pprrzzyy  zzaappiissaacchh

Tel: 0498 33 79 43; Tel: 0484 45 55 51
Dojazd tram. 22, 66 i 1155 z Centrum – przystanek ‘HHaarrmmoonniiee’

Serdecznie zapraszamy!
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Wży ciu każ de go czło wie ka
by ły chwi le, sy tu a cje, zda -
rze nia o któ rych ni gdy nie

za pom ni. Skła nia ją do ref lek sji, za du -
my, do za trzy ma nia się i prze a na li zo -
wa nia war to ści któ re w ży ciu są naj -
waż niej sze. W po ło wie sierp nia mia łam
za szczyt – pod kre ślam – za szczyt spot -
ka nia wspa nia łe go czło wie ka.

Mo wa o Pa nu Ma jo rze Zbi gnie wie
Ro siń skim, ho no ro wym Pre ze sie
Związ ku Pol skich Kom ba tan tów i We -
te ra nów 1 Dy wi zji Pan cer nej Ge ne ra -
ła Ma czka w Bel gii. Do na sze go spot -
ka nia do szło dzię ki Pani Alek san drze

Czac kiej, re dak tor ce „Ko mu ni ka tu”
– biu le ty nu Pol skich Kom ba tan tów
i We te ra nów wy cho dzą ce go w Bel gii.

Pani Alek san dra – otwar ta, ciep ła,
uję ła mnie swo im za an ga żo wa niem
w spra wy kom ba tan tów, sza cun kiem
do tra dy cji i pie lę gno wa niem war to ści
dzi siaj nie ste ty ma ło „po pu lar nych”.

Pan Zby szek – in te li gen tny, kul tu -
ral ny, star szy pan – czło wiek któ re go
moż na słu chać go dzi na mi. Opo wia dał
o II woj nie świa to wej w któ rej brał
udział, o swo ich do wód cach, woj sko -
wych przy jaź niach, ro dzi nie, ży ciu.
Dżen tel men w każ dym ca lu. Pol ski

przed wo jen ny in te li gent, do sko na le
wy kształ co ny, wła da ją cy bie gle kil ko -
ma ję zy ka mi, ope ru ją cy tak do sko na -
łą pol szczyz ną, że tyl ko skło nić gło -
wę. Za sa dy mo ral ne i etycz ne któ ry mi
kie ro wał się przez ca łe ży cie po win ny
być wzo rem do na śla do wa nia dla każ -
de go z nas.

Za fa scy no wa na słu cha łam roz mo -
wy tych dwoj ga. Spo sób w ja ki od no -
si li się do sie bie, wza jem ny sza cu nek
i sym pa tia, ogrom na kul tu ra ję zy ka
pol skie go – to wszyst ko wy war ło na
mnie nie za pom nia ne wra że nie.

AAggaa  ttaa  KKoo  cciińń  sskkaa

Uro dził się w Prze wor sku
w 1919 ro ku. Jak sam opo -
wia da: „Przed woj ną by łem

mło dzień cem rzecz by moż na lek ko -
myśl nym. Mia łem pry wat ne go na u -
czy cie la i nie mu sia łem cho dzić do
szko ły”. Po zda niu ma tu ry w 1936
ro ku roz po czął stu dia na Uni -
wersytecie Ja giel loń skim na Wy dzia -
le Pra wa.

Pier wszy wrześ nia 1939 ro ku 20-
let nie go adep ta pra wa za stał w Pol -
sce. Po na pa ści Sta li na, ro dzi na Ro -
siń skich przed o sta ła się przez
Ru mu nię do Fran cji, gdzie ra zem ze
star szym bra tem wstą pił do pol skie -
go woj ska. Był żoł nie rzem 24 Puł ku
Uła nów Pan cer nych 1 Dy wi zji Pan -
cer nej ge ne ra ła St. Ma czka. Wal czył
mię dzy in ny mi o wy zwo le nie Bel gii
w 1944 ro ku. Po ka pi tu la cji Nie miec
i za koń cze niu woj ny w stop niu za -
wo do we go ofi ce ra bro ni pan cer nej
po zo stał w Bel gii. Ukoń czył stu dia
na Uni wersytecie w An twer pii na kie -
run ku Trans port Mor ski, Ziem ny
i Po wietrz ny. Pra co wał w po rcie an -
twer pskim. Był spe cja li stą w dzie dzi -
nie han dlu mię dzy na ro do we go i dy -
rek to rem mię dzy na ro do wej fir my
trans por to wej. Póź niej peł nił fun kcję
dy rek to ra bel gij skiej fir my spe dy cyj -
nej. Przez dłu gi okres swo je go ży cia
był sę dzią Try bu na łu Han dlo we go

w An twer pii. Dziś jest sę dzią ho no -
ro wym.

Flan dria sta ła się je go do mem. Tu -
taj po znał swo ją żo nę De ni se – Bel -
gij kę z któ rą prze żył wie le szczę śli -
wych lat. Do Pol ski nie wró cił prze de
wszyst kim z po wo dów po li tycz nych.
Nie o ta ką Pol skę prze cież wal czył,
nie o Pol skę ko mu ni stycz ną. Je go to -
wa rzy sze wal ki roz sia li się po świe -
cie, część wró ci ła do Pol ski, co na
ogół koń czy ło się aresz to wa niem
i wię zie niem. Jak traf nie po wie dział
brat pa na Zbysz ka: „W Pol sce są lu -
dzie któ rzy sie dzą, któ rzy sie dzie li
al bo któ rzy bę dą sie dzie li. In nych nie
ma”. Ra zem z żo ną, w Bel gii wy bu -
do wa li dom i właś nie tu taj zna le źli
swo je miej sce w ży ciu. Pan Zbi gniew
za sy mi lo wał się z An twer pią, ro dzi -
ną żo ny, Bel ga mi. Z pew no ścią po -
mog ła mu w tym do sko na ła zna jo -
mość fran cu skie go i an giel skie go.
Miesz ka w do mu peł nym pa mią tek
i wspom nień, w któ rym czas się za -
trzy mał.

Jest nie zwy kłym czło wie kiem, któ -
ry wal cząc o każ dy ka wa łek zie mi
w Eu ro pie za chod niej wal czył o Pol -
skę.

n
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Wrześ nio we ref lek sje

Ma jor Zbi gniew Ro siń ski

Zbigniew Rosiński



AALLEEKK  SSAANN  DDRRAA  CCZZAACC  KKAA::  PPaanniiee
ZZbbyysszz  kkuu,,  jjaakk  wwyy  gglląą  ddaa  łłaa  PPaa  nnaa
mmłłoo  ddoośśćć,,  ppoo  cczząą  tteekk  wwoojj  nnyy..  

ZBIGNIEW ROSINSKI: Uro -
dzi łem się w Prze wor sku ja ko
naj młod sze dziec ko, przez
wszyst kich roz pusz cza ne, na -
wet przez los. Wy buch woj ny
wszyst ko zmie nił i od ra zu po -
sze dłem do woj ska. W Pol sce nie
od by wa łem służ by woj sko wej,
naj pierw chcia łem skoń czyć stu -
dia. Jed nak ży cie się zmie ni ło.
By ło to dla mnie do świad cze nie
bo les ne, ale zba wien ne. Ma jąc
dwa dzie ścia lat wy sze dłem z do -
mu i zo sta łem ochot ni kiem
z cen zu sem, bez żad ne go stop -
nia woj sko we go. To był do syć
trud ny po czą tek, ży cie nie tyl -
ko zmie ni ło się dia me tral nie ale
też w bar dzo bru tal ny spo sób.
Wy ro bi ło to jed nak mo ją od por -
ność na pew ne rze czy. W 40-tym
ro ku bra łem udział w Kam pa -
nii Fran cu skiej ja ko go niec mo -
to cy klo wy. Na wet mi się to po -
do ba ło. We Fran cji od ra zu
zo sta łem przy dzie lo ny do 24
Puł ku Uła nów, z któ rym prze -
sze dłem ca łą woj nę, czy li Kam -
pa nię Fran cu ską, two rze nie
1 Dy wi zji Pan cer nej, na stęp nie
Fran cję, Bel gię, Ho lan dię
i Niem cy.

CCzzyy  wwyy  bbuucchh  wwoojj  nnyy  bbyyłł  ddllaa  PPaa  --
nnaa  zzaa  sskkoo  cczzee  nniieemm  ii ggddzziiee  PPaann  bbyyłł
ppiieerr  wwsszzee  ggoo  wwrrzzeeśś  nniiaa

Ca ła mo ja ro dzi na wy je cha ła
z Pol ski przed 1 wrześ nia. Nie
by łem wte dy w woj sku, by łem
z ro dzi ną. Po je cha liś my do Ru -
mu nii, skąd chłop cy czy li mój
szwa gier, moi dwaj bra cia i ja
po je cha liś my od ra zu do Fran -
cji do ar mii pol skiej. 

ZZnnaa  jjoo  mmoośśćć  jjęę  zzyy  kkaa  aann  ggiieell  sskkiiee  ggoo
ww ttyymm  mmoo  mmeenn  cciiee  PPaa  nnaa  żżyy  cciiaa  bbyy  --
łłaa  ooggrroomm  nnyymm  pplluu  sseemm..

Był ta ki śmiesz ny mo ment.
Pod czas ewa ku a cji z Fran cji pły -
nę liś my z Bor de a ux do An glii.
Chur chill na pro po zy cje Si kor -
skie go wy słał dwa stat ki i te
dwa stat ki wy wioz ły co zo sta ło
z Wojsk Pol skich we Fran cji.
Jak tyl ko do tar liś my do Li ver -
po o lu pa dło pier wsze py ta nie:
„kto mó wi po an giel sku krok

na przód”. Zro bi łem krok na -
przód bo na tu ral nie zna łem an -
giel ski z uni wersytetu, zresz tą
bar dzo lu bi łem ten ję zyk i już
nie źle mó wi łem. No i usły sza -
łem „you will be an in ter pre ta -
tor” (ty bę dziesz tłu ma czem),
„Yes sir” (tak jest). Bez żad nej
ran gi na tu ral nie, ale ro bi łem
bar dzo du żo tłu ma czeń i in ter -
pre ta cji. 

PPoo  SSzzkkoo  ccjjii  bbyy  łłaa  NNoorr  mmaann  ddiiaa..
Tak. Szko cja to był dłu gi czas.

Naj pierw w ogó le by ło wąt pli -
we czy po wsta nie 1 Dy wi zja
Pan cer na. Kosz to wa ło to du żo
cza su, jed nost ka li czy ła 15 ty -
się cy lu dzi ze bra nych ze wszyst -
kich moż li wych for ma cji. Nie
by ło to pro ste. 

Ja w tym cza sie zro bi łem pod -
cho rą żów kę. Do Nor man dii do -
tar łem ja ko pod po rucz nik.

PPaanniiee  ZZbbyysszz  kkuu,,  aa ttaa  cciiee  kkaa  wwaa  hhii  --
ssttoo  rriiaa  zzwwiiąą  zzaa  nnaa  zz wwyy  zzwwoo  llee  nniieemm
TTiieelltt,,  ssąą  ttaamm  pprrzzee  cciieeżż  PPaa  nnaa  zzddjjęę  --
cciiaa  ww mmee  rroo  ssttwwiiee..

Wy zwo le nie Tielt to je den
z licz nych frag men tów woj ny
24 Puł ku Uła nów. To by ła bar -
dzo do bra ope ra cja z pun ktu wi -
dze nia za rów no woj sko we go jak
i tak tycz ne go. Do Tielt wy sła -
no od dział spe cjal ny, któ ry skła -
dał się z 24 Puł ku Uła nów pod
do wódz twem puł kow ni ka Do -
wbo ra oraz od dzia łów po moc -
ni czych moź dzie rzy i sa pe rów.
Ope ra cja roz po czę ła się o 5,00,
a o godz. 15,00 Tielt był już wol -
ny. W wal kach po leg ło 7 żoł nie -
rzy z 24 Puł ku Uła nów i 9 Puł -
ku Strzel ców. O godz. 15,00 do
Tielt przy je chał ge ne rał Ma czek
że by przy jąć po dzię ko wa nia
i przy wró cić na sta no wi sko by -
łe go bur mi strza Tielt.

Oso bi sta przy jaźń po mię dzy
24 Puł kiem Uła nów i mia ste -
czkiem Tielt trwa do dziś.

CCzzyy  wwoojj  nnaa  bbyy  łłaa  ddllaa  PPaa  nnaa  nniiee  nnaa  --
wwii  śścciiąą??

Dla mnie woj na nie by ła nie -
na wi ścią. By ła wy ko ny wa niem
za da nia. Żoł nierz nie miec ki był
bar dzo do brym żoł nie rzem. To
by ła do sko na ła ar mia. Pra wie
tak do bra jak na sza. 

Woj na w woj sku pan cer nym
jest że tak po wiem woj ną dżen -
tel meń ską. Czło wiek do strze ga
syl wet ki pie cho ty przed so bą,
ale nie ja strze lam tyl ko mój
strze lec z czoł gu. Ale to jest bar -
dzo nie o so bo we.

PPaanniiee  ZZbbyysszz  kkuu,,  jjaakk  kkaażż  ddyy  mmłłoo  --
ddyy  cczzłłoo  wwiieekk  mmiiaałł  ppaann  sswwoo  jjee  ppllaa  --
nnyy  ii mmaa  rrzzee  nniiaa..  CCzzyy  mmoożż  nnaa  wwiiee  --
ddzziieećć  jjaa  kkiiee  oonnee  bbyy  łłyy??

Mia łem ma rze nia, że by być
wy ści go wym kie row cą sa mo -
cho do wym, bra łem udział w raj -
dach. A po za tym, prze cież ja ni -
cze go na se rio nie bra łem. Ży cie
to by ła za ba wa. Skoń czy ło się
to w Ru mu nii w 39 ro ku, a po -
tem we Fran cji w 40 ro ku.

Wy je cha liś my z Prze wor ska
jak już Niem cy za szli do syć da -
le ko (Prze worsk – ro do wy ma -
ją tek Ro siń skich). Oj ciec był dy -
rek to rem Ma ło pol skie go
To wa rzy stwa Cu krow ni cze go.
Po je cha liś my do Ho ro den ki,
przy ru muń skiej gra ni cy. Li czo -
no na to że wszyst ko się szyb -
ko skoń czy, ale nie spo dzie wa -
no się in wa zji ro syj skiej. 10
Bry ga da Ka wa le rii Zmo to ry zo -
wa nej jesz cze pod do wódz twem
ge ne ra ła Ma czka bi ła się bar -
dzo pięk nie wzdłuż Kar pat opóź -
nia jąc Niem ców a po tem na roz -
kaz Na czel ne go Wo dza prze szła
z bro nią na Wę gry.17 wrześ nia,
w dniu in wa zji ro syj skiej na Pol -
skę, wy je cha liś my do Ru mu nii,
któ ra by ła ne u tral na. Z Ru mu -
nii wy je cha liś my od ra zu do
Fran cji, do woj ska. 

CCoo  bbyy  łłoo  ddllaa  ppaa  nnaa  ww tteejj  wwoojj  nniiee
nnaajj  ttrruudd  nniieejj  sszzee??

Naj trud niej sze... w ja kim zna -
cze niu?.... Mo że cię za szo ku je,
ale od po wiem bar dzo szcze rze.
By łem w woj sku, pod czas kam -
pa nii fran cu skiej jeź dzi łem mo -
to cy klem, pro wa dzi łem wy wia -
dy, ro bi łem to co mi ka za li ro bić.
O czym ja my śla łem? O ro dzi -
cach? O mat ce? O oj cu prze de
wszyst kim, bo oj ciec był mo im
naj wię kszym przy ja cie lem któ -
re go mia łem w ży ciu.

Mu szę ci się przy znać, że ni -
gdy się nie za sta na wia łem co
by ło naj trud niej sze. To był ta -
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Aby przybliżyć
Państwu
postaci
polskich
bohaterów
walczących
w czasie 
II wojny
światowej
o wolność
i niepodległość,
poniższym
wywiadem
z majorem
Zbyszkiem
Rosińskim
rozpoczynamy
kącik
historyczny.
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ki ne ga tyw ny czas. Czło wiek był cią -
gle za ję ty, nie miał cza su że by fi lo zo -
fo wać.

CCzzyy  zzddaa  rrzzyy  łłyy  ssiięę  ww ttyycchh  ttrraa  ggiicczz  nnyycchh
cczzaa  ssaacchh  mmii  łłee  cchhwwii  llee,,  kkttóó  rree  PPaann  wwssppoo  --
mmii  nnaa??

Naj waż niej szy mo ment któ ry za -
wsze wspo mi nam z przy jem no ścią, to
sto sun ki ko le żeń skie w woj sku. Na -
strój ja ki był w ar mii, w puł ku, w mo -
im naj bliż szym oto cze niu, ta przy jaźń
któ ra po wsta ła ze wspól nej pra cy.

PPaanniiee  ZZbbyysszz  kkuu,,  cczzyy  ppoo  wwoo  ddeemm  tteejj  pprrzzyy  --
jjaaźź  nnii  bbyy  łłaa  ssyy  ttuu  aa  ccjjaa,,  ccee  cchhyy  cchhaa  rraakk  ttee  rruu
lluu  ddzzii,,  cczzyy  nnaa  pprrzzyy  kkłłaadd  ddoo  wwóóddzz  ttwwoo  kkttóó  --
rree  uułłaa  ttwwiiaa  łłoo,,  uummoożż  llii  wwiiaa  łłoo  ttaa  kkiiee  pprrzzyy  --
jjaa  cciieell  sskkiiee  kkoonn  ttaakk  ttyy..

Nie wiem w ja ki spo sób do wódz two
mog ło na to wpły wać. Cho ciaż do -
wódz two two rzy ło pew ną atmo s fe rę
w któ rej się ży ło. To są kon tak ty ludz -
kie któ re po wsta ją naj pierw z po wo -
du wspól nych nie bez pie czeństw w któ -

rych się ży je. Pa mię tam gdy Zby szek
Le wak do wód ca plu to nu łącznikowego
do stał roz kaz aby skon tak to wać się
z na szy mi w spra wie za o pa trze nia. Ja
nie mia łem spe cjal nie nic do ro bo ty,
więc na je go pro po zy cję wspól ne go
wy ja zdu od ra zu się zgo dzi łem.

I wi dzisz to by ło ta kie ty po we, bo
czło wiek ni gdy nie my ślał o tym, że
jest to nie bez piecz ne, nie my ślał o tym
że ja wła ści wie nie mia łem pra wa ro -
bić te go, bo by łem za leż ny od do wód -
cy puł ku. Ale wiesz dla cze go tak się
ro bi ło? Bo dla do bra spra wy dał się
Cy gan po wie sić. Ile kroć po la tach spo -
ty ka łem się ze Zbysz kiem w Lon dy -
nie, za wsze pi liś my zdro wie Cy ga na.

WWoojj  nnęę  zzaa  kkoońń  cczzyyłł  PPaann  ww ssttoopp  nniiuu  ppoo  --
rruucczz  nnii  kkaa??

Woj nę za koń czy łem ja ko porucznik,
za stęp ca do wód cy szwa dro nu czoł gów.

TTee  rraazz  mmaa  ppaann  ssttoo  ppiieeńń  mmaa  jjoo  rraa..
Mo ja fun kcja ja ko ofi ce ra in for ma -

cyj ne go puł ku jest fun kcją eta to wą.
By łem po rucz ni kiem i mia łem fun kcję
ma jo ra.
PPoo  ttaakk  ddłłuu  ggiimm  cczzaa  ssiiee  żżoołł  nniiee  rrzzoo  wwii  ttrruudd  --
nnoo  bbyy  łłoo  wwrróó  cciićć  ddoo  żżyy  cciiaa  ww ppoo  kkoo  jjuu..  WWiiee  --
lluu  sszzłłoo  nnaa  wwoojj  nnęę  jjaa  kkoo  mmłłoo  ddzzii  lluu  ddzziiee,,
aa ppoo  wwrraa  ccaa  llii  zz nniieejj  jjaa  kkoo  ddoojj  rrzzaa  llii  mmęężż  --
cczzyyźź  nnii..  CCoo  PPaann  rroo  bbiiłł  kkiiee  ddyy  bbrroońń  nniiee
bbyy  łłaa  jjuużż  ppoo  ttrrzzeebb  nnaa??

W 1945 ro ku mog łem po zo stać na
oku pa cji w Niem czech, co by ło bar -
dzo przy jem nym za ję ciem. Przez pięć
lat ro bi łem swo je a te raz skoń czy ła
się woj na. Już wte dy mia łem ry sy cha -
rak te ru któ re mnie pro wa dzi ły że by
wy bie rać nie ła twość ale roz są dek.
A dla cze go Bel gia? Zu peł nie przy pad -
ko wo. Mo że dla te go, że po zna łem mo -
ją przy szłą żo nę. Oże ni łem się do syć
szyb ko, nie ma jąc żad nych pod staw
do te go że by brać na sie bie ta ką od -
po wie dzial ność, ale ni gdy te go nie ża -
ło wa łem. Mia łem szczę ście mieć wy -
ma rzo ną to wa rzysz kę ży cia.
Po zna liś my się na kur sie ofi ce rów wy -
wia dow czych w 1944 ro ku, du żo pi -
sa liś my do sie bie. „De ni se za wsze by -
ła z pa na bar dzo dum na” (A.Cz.). 

CCzzyy  ppoo  zzaa  kkoońń  cczzee  nniiuu  wwoojj  nnyy  ssppoott  kkaałł  ssiięę
ppaann  ttuu  ttaajj  ww BBeell  ggiiii  zz oozznnaa  kkaa  mmii  sszzaa  ccuunn  --
kkuu,,  ppoo  ddzziięę  kkoo  wwaa  nniiaa??

Ca ła pół noc na Flan dria zo sta ła
oswo bo dzo na przez na szą dy wi zję pan -
cer ną, któ ra mia ła ogrom ny ka pi tał
sym pa tii. Zo sta liś my tu bar dzo do brze
przy ję ci. I tak jest do dzi siaj. W Tielt
po cho wa nych jest oś miu pol skich żoł -
nie rzy. W chwi li gdy po wsta wał cmen -
tarz w Lom mel, pa dła pro po zy cja prze -
nie sie nia tam ich szcząt ków. Za rząd
mia sta jed nak nie wy ra ził na to zgo -
dy i do dzi siaj spo łecz ność Tielt opie -
ku je się gro ba mi pol skich żoł nie rzy.

ZZddaa  jjęę  ssoo  bbiiee  sspprraa  wwęę,,  żżee  nniiee  mmaa  jjeedd  nneejj
rrzzee  cczzyy  nnaajj  wwaażż  nniieejj  sszzeejj  ww żżyy  cciiuu..  AAllee  kkiill  --
kkaa  rrzzee  cczzyy  kkttóó  rree  ssąą  ddllaa  ppaa  nnaa  nnaajj  wwaażż  --
nniieejj  sszzee..  CCoo  ttoo  jjeesstt??

Wy da je mi się, że dla mnie bar dzo
du że zna cze nie w ży ciu mia ła

przy jaźń. Mam pa ru przy ja ciół, nie -
wie lu, ale bar dzo do brych przy ja ciół.
Za wsze uwa ża łem, że trze ba w ży ciu
szu kać, trze ba być otwar tym na lu dzi
i otwar tym na przy jaźń. Ale być bar -
dzo uważ nym przy wy bo rze.

Ser decz nie dzię ku ję za roz mo wę.

AAlleekkssaannddrraa  CCzzaacckkaa
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Zbigniew Rosiński



„Pol ski żoł nierz wal czy o wol ność in -
nych na ro dów, lecz umie ra za wsze
z my ślą o Pol sce” (gen. St. Ma czek).

Uro dził się w 1892 ro ku na Kre sach
w Szcze rze cu. Był to ów czes ny te ren
za bo ru au striac ko-wę gier skie go. Na
Uni wersytecie we Lwo wie ukoń czył
Wy dział Fi lo zo fii i Fi lo lo gii Pol skiej
i w ża den spo sób nie wią zał swo je go
przy szłe go ży cia z woj skiem. Pla ny
zwe ry fi ko wa ła woj na.

W cza sie woj ny pol sko-bol sze wic -
kiej sku tecz ność je go i je go żoł nie rzy
oka za ła się tak du ża, że prze ło że ni za -
pro po no wa li aby po zo stał w woj sku
ja ko ofi cer za wo do wy. Kie dy ukoń czył
Wyż szą Szko łę Woj sko wą, je go ta lent
do strzegł sam Pił sud ski któ ry awan -
so wał go na za stęp cę dy wi zji. 

Ko lej ny awans to ob ję cie do wódz -
twa nad 10 Bry ga dą Ka wa le rii Mo to -
ro wej z któ rą zwią za ny był przez 10
lat. By ła to pier wsza jed nost ka po -
wsta ją cych no wych sił pan cer nych
Woj ska Pol skie go. Pod do wódz twem
puł kow ni ka Ma czka szyb ko sta ła się
chlu bą ar mii pol skiej przo du jąc w wy -
szko le niu i szczy cąc się wzo ro wy mi
żoł nier ski mi sto sun ka mi. Po wy bu -
chu II woj ny świa to wej bry ga da do -
wo dzo na przez gen. Ma czka po mi mo
du żych strat w lu dziach i sprzę cie bo -
ha ter sko wy ko ny wa ła swo je za da nia.

Po ata ku ZSRR na Pol skę, St. Ma czek
prze kro czył gra ni cę wę gier ską a na -
stęp nie za mel do wał się w Pa ry żu u Na -
czel ne go Wo dza – ge ne ra ła Wła dy sła -
wa Si kor skie go. Awan so wa ny do
stop nia ge ne ra ła za za słu gi w kam pa -
nii wrześ nio wej, zo stał do wód cą Oś -
rod ka For mo wa nia w Coet qu i dan. 

W 1940 ro ku ob jął do wo dze nie 10.
Bri ga de Mo to ri se Po lo na i se – pol skiej
jed nost ki pan cer nej bro nią cej Fran -
cji. W ob li czu ka pi tu la cji Fran cji pod -
jął de cy zję o roz for mo wa niu jed nost -
ki. Zna lazł się w Wiel kiej Bry ta nii. 

Na po cząt ku 1942 ro ku ge ne rał Si -
kor ski mia no wał go do wód cą ma ją cej
po wstać 1. Dy wi zji Pan cer nej. Pro ces
for mo wa nia i trwał do je sie ni 1943 ro -
ku.

Po za koń cze niu II woj ny świa to wej
i roz wią za niu dy wi zji nie wró cił do
kra ju. Do sko na le wie dział co mo że go
spot kać w po wo jen nej ko mu ni stycz -
nej Pol sce. Po zo stał na emi gra cji
w Edyn bur gu. Z po wo du zbyt krót -
kiej służ by w ar mii an giel skiej nie
przy słu gi wa ła mu woj sko wa eme ry -
tu ra. W 1946 ro ku wła dza ko mu ni -
stycz na po zba wi ła go oby wa tel stwa
pol skie go (przy wró co ne w 1971 r).
Po zba wio ny świad czeń przy słu gu ją -
cych żoł nie rzom alian ckim pra co wał
ja ko sprze daw ca, a na stęp nie bar man
w re sta u ra cjach pro wa dzo nych przez

Po la ków w Edyn bur gu. Zmarł w wie -
ku 102 lat. Po cho wa ny zo stał na cmen -
ta rzu żoł nie rzy pol skich w Bre dzie
obok swo ich to wa rzy szy z wo jen ne go
szla ku (ta kie by ło je go ży cze nie).

Na wnio sek 40 ty się cy miesz kań -
ców Bre dy ge ne ra ło wi przy zna no ho -
no ro we oby wa tel stwo Ho lan dii.

Odzna czo ny m.in.: Or de rem Or ła
Bia łe go, Krzy ża mi Wo jen ny mi Vir tu -
ti Mi li ta ri, Krzy żem Ko man dor skim,
Krzy żem Wa lecz nych. 

Mię dzy na ro do we odzna cze nia to
m.in.: Com man de ur Or de ru Ko ro ny
(Bel gia), Cro ix de Gu er re 1940-1945
(Bel gia), Com man de ur Or de ru Oran -
je-Na ssau (Ho lan dia), Com man de ur
Le gii Ho no ro wej (Fran cja).

Do 1995 ro ku ge ne rał Sta ni sław Ma -
czek nie miał w Pol sce ani jed ne go po -
mni ka, cho ciaż na je go szla ku bo jo -
wym w Eu ro pie zbu do wa no ich po nad
300.

Po mnik któ ry zo stał wznie sio ny
w War sza wie (1995 r) po wstał z ini -
cja ty wy i za pie nią dze je go żoł nie rzy
i ofiar nej lud no ści miast wy zwa la nych
przez nie go od Edyn bur ga do Wil -
helmsha ven.

Był osta t nim z wiel kich pol skich do -
wód ców, ja kich już dzi siaj nie ste ty nie
ma. Wy bit nym ge ne ra łem któ ry „nie
prze grał ani jed nej bi twy”. 

AAnnnnaa  JJaanniicckkaa
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Ge ne rał Sta ni sław Ma czek

Gen. Maczek (na wieży po lewej) w czołgu dowodzenia. 1. Dywizja Pancerna. Źródło www.greendevils.pl
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Pier wsza Dy wi zja Pan cer na
zo sta ła sfor mo wa na w po łud -
nio wo-wschod niej Szko cji na

pod sta wie roz ka zu Na czel ne go Wo -
dza gen. Wła dy sła wa Si kor skie go
z dnia 25 lu te go 1942 ro ku. Jej szlak
bo jo wy wiódł przez Fran cję, Bel gię,
Ho lan dię i Niem cy. Po cząt ko wo jed -
nost ka bo ry ka ła się z po waż ny mi
prob le ma mi wy ni ka ją cy mi z nie do -
sta tecz nej licz by żoł nie rzy i ich nie -
od po wied nie go wy szko le nia tech -
nicz ne go. Ewa ku a cja Ar mii Pol skiej
ge ne ra ła An der sa z ZSRR umoż li wi -
ła stop nio we uzu peł nie nie sze re gów. 

W trak cie przy go to wań do wal ki
żoł nie rze gen. Ma czka zo sta li bar -
dzo do brze wy szko le ni. Przed prze -
wie zie niem do Eu ro py w lip cu 1944
ro ku, Pier wsza Dy wi zja Pan cer na li -
czy ła oko ło 14.000 żoł nie rzy, 381
czoł gów i 4431 po ja zdów me cha nicz -
nych. We szła w skład 21 Gru py Ar -
mii mar szał ka Mon tgo me ry'ego, a jej
chrzest bo jo wy od był się w Nor man -
dii.

W dniu 6 wrześ nia 1944 ro ku Dy -
wi zja Pan cer na ge ne ra ła Ma czka ja -
ko sa mo dziel na jed nost ka wojsk
alian ckich prze kro czy ła gra ni cę fran -
cu sko-bel gij ską i roz po czę ła wy zwa -
la nie te re nów Bel gii spod oku pa cji
nie miec kiej. Szó ste go wrześ nia wy -
zwo li ła Ypres. Mię dzy 7 a 9 wrześ -
nia za da jąc prze ciw ni ko wi bar dzo
du że stra ty kon ty nu o wa ła po ścig za
Niem ca mi zaj mu jąc ko lej no Ro u lers,
Thielt i Ru ys se le de. W cią gu kil ku
na stęp nych dni zdo by to Gan da wę,
Lo ke ren, St.Ni kla as, Ste ke ne, re jon
La Trom pe i St. Gil les-Wa es. 

W dniach 17-28 wrześ nia dy wi zja
sto czy ła bi twę o Axel i po zdo by ciu
mia sta wy co fa ła się w re jon An twer -
pii. Mia sto zo sta ło zdo by te w osta t -
nim ty god niu wrześ nia. Alian ci opa -
no wa li rów nież port, ale nie
opa no wa li do stę pu do rze ki i ka na -
łów. Port w An twer pii stał się bar -
dzo waż nym pun ktem w za o pa try -
wa niu wojsk alian ckich dla te go
mia sto by ło ce lem licz nych ata ków
nie miec kich pro wa dzo nych przy uży -
ciu po ci sków V1 i V2. An twer pia by -
ła cał ko wi cie wol na do pie ro dwa mie -
sią ce póź niej. 

Na prze ło mie wrześ nia i paź dzier -
ni ka to czy ły się wal ki o Axel, Ba ar -
le, Na ssau i Bre dę. Na stęp nie pol scy
pan cer nia cy wkro czy li do Nie miec.
Swój szlak bo jo wy żoł nie rze za koń -
czy li 5 ma ja w ba zie nie miec kiej Ma -
ry nar ki Wo jen nej w Wil helmsha ven.
Ge ne ra ło wi Ma czko wi pod da ła się
ba za i do wódz two flo ty „Ost fris land”
oraz 10 dy wi zji pie cho ty, 8 puł ków
pie cho ty i ka wa le rii – łącz nie pra wie
34 ty sią ce żoł nie rzy. 

Przez ko lej ne dwa la ta 1. Dy wi zja
Pan cer na wspól nie z Sa mo dziel ną
Bry ga dą Spa doch ro no wą oku po wa -
ła re jon Em sland w Niem czech.
W dru giej po ło wie 1946 ro ku roz po -
czę ła się de mo bi li za cja jed nost ki,
a póź ną wios ną 1947 r. jej od dzia ły
prze tran spor to wa no do Wiel kiej Bry -
ta nii, gdzie zo sta ły zde mo bi li zo wa -
ne i roz wią za ne. For mal nie dy wi zja
prze sta ła ist nieć 10 czer wca 1947
ro ku. 

Nie jest prze sa dą stwier dze nie, że
to właś nie pol scy żoł nie rze oswo bo -
dzi li Flan drię. Po rucz nik Mie czy sław
Lut czyk, oso bi sty po sła niec ge ne ra -
ła i uczest nik walk po wie dział: „Bel -
go wie wi ta li pol skich pan cer nia ków
spod zna ku hu sar skie go skrzy dła
z ogrom ną ra do ścią i en tu zjaz mem”.
„Gdy wjeż dża liś my czoł ga mi do mia -
ste czek zra zu by ło ci cho, ale jak tyl -
ko Bel go wie usły sze li, że to ja dą Po -
la cy to wy bie ga li i da wa li nam ty le
kwia tów, że po tem nie wia do mo by -
ło, czy to ja dą czoł gi, czy to sto gi sia -
na”. Pod czas wy zwa la nia Ypres i ko -
lej nych miast, dal szy marsz
pan cer nia ków spo wal niał nie ty le
opór nie przy ja cie la, co tłum wi wa -
tu ją cych miesz kań ców. 

Dla Bel gów i Ho len drów ge ne rał
Ma czek i je go żoł nie rze, to wciąż ży -
wa le gen da. Imie niem ge ne ra ła na -
zwa no w Tielt jed ną z głów nych ulic,
plac, a tak że ele gan cki apar ta men -
to wiec. Właś nie w Tielt na głów nym
pla cu stoi czołg po da ro wa ny mia stu
przez pol ską dy wi zję pan cer nia ków. 

Ge ne rał ko chał swo ich żoł nie rzy,
a oni da rzy li go ogrom nym sza cun -
kiem. 

Był do wód cą wy ma ga ją cym ale
dba ją cym o swo ich pod wład nych,

czło wie kiem wraż li wym na ludz ką
krzyw dę i lo jal nym wo bec swo ich żoł -
nie rzy.

W róż nych miej scach w Bel gii i Ho -
lan dii są cmen ta rze z mo gi ła mi pol -
skich żoł nie rzy, a Bel go wie i Ho len -
drzy je pie lę gnu ją. Woj sko we
cmen ta rze są za dba ne, pa miąt ko we
tab li ce od no wio ne. Po mi mo upły wu
lat pol ska hi sto ria w tych kra jach
na dal ist nie je. 

Frans Ru czyń ski któ re go oj ciec
słu żył u gen. Ma czka mó wi: „Przez
ca łe la ta dzię ki Ma czkow com Po la -
cy cie szy li się ogrom ną sym pa tią
w Ho lan dii i Bel gii. Ha sła „Za wol -
ność Wa szą i Na szą” oraz „Dzię ku je -
my wam Po la cy” po woj nie wy pi sy -
wa li na mu rach miast”. 

W bel gij skim mia ste czku Ade gem
jest Mu ze um za ło żo ne przez miej sco -
we go biz nes me na, któ ry w ten spo -
sób po sta no wił od wdzię czyć się
alian tom. 

Ta pry wat na eks po zy cja ma kil ka -
set pa mią tek, po sia da na wet ofia ro -
wa ny przez Po la ków por tret ge ne ra -
ła Ma czka. W każ dej bel gij skiej
miej sco wo ści wy zwo lo nej przez Po -
la ków jest ślad ich obec no ści. Pol -
skie na zwy ulic, tab li ce pa miąt ko we
czy cmen ta rze z mo gi ła mi pol skich
żoł nie rzy. Cza sa mi ma się nie od par -
te wra że nie, że Bel go wie i Ho len drzy
pie lę gnu ją pol ską hi sto rię bar dziej
niż sa mi Po la cy. 

Mi ja ją la ta, wo jen ni we te ra ni od -
cho dzą. Nie wol no nam za pom nieć,
że na fron tach II woj ny świa to wej
obok An gli ków, Ame ry ka nów i Ka -
na dyj czy ków wal czy li tak że Po la cy.
Na si żoł nie rze z 1. Dy wi zji Pan cer -
nej pod do wódz twem le gen dar ne go
ge ne ra ła Ma czka. To po wód do na -
ro do wej du my. Pie lę gnuj my do bre
imię pol skie go żoł nie rza. To na sza
po win ność. Je że li nie bę dzie my pa -
mię tać o na szych bo ha te rach, czy
ktoś kie dyś bę dzie pa mię tał o nas? 

AAnnnnaa  JJaanniicckkaa

n

Żoł nie rze ge ne ra ła Ma czka 



6wrześ nia 1944 ro ku 1. Dy wi -
zja Pan cer na ge ne ra ła Ma -
czka prze kro czy ła gra ni ce bel -

gij sko-fran cu skaą. Roz po czę ło się
wy zwa la nie Bel gii spod oku pa cji nie -
miec kiej.

Na naj wię kszym pol skim cmen ta -
rzu w Lom mel znaj du je się 257 mo -
gił pol skich żoł nie rzy. W trak cie pier -
wszych walk o Bel gię ge ne rał Ma czek
za no to wał: „Hi sto ria pa trzy na nas
nie tyl ko z mu rów śred nio wiecz ne -
go mia sta, z łu ku bra my wej ścio wej,
po mni ka woj ny 1914-1918, ale i ty -
się cy krzy ży na cmen ta rzach alian -
ckich z po przed niej woj ny wy mi ja nej
przez nas w po ści gu. Nie gdyś każ dy
metr zie mi wy dar ty w na tar ciu był
suk ce sem, oku pio nym ma sa mi po -
leg łych. Dziś? Tak ty ka szyb ko ści
trium fu je”.

Do dnia dzi siej sze go pa mięć o do -
ko na niach pol skich żoł nie rzy jest
w Bel gii bar dzo sil na. Żoł nie rze dy -
wi zji ge ne ra ła Sta ni sła wa Ma czka
ota cza ni są ogrom nym sza cun kiem.

Co ro ku w wie lu mia stach i gmi -
nach fla man dzkich or ga ni zo wa ne są
uro czy sto ści upa mięt nia ją ce i ho no -
ru ją ce od wa gę i wa lecz ność pol skich

żoł nie rzy. Ser decz nie za pra sza my
wszyst kich chęt nych do wzię cia
udzia łu w tych uro czy sto ściach.

Harmonogram uroczystości
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9 SEPTEMBER – ADEGEM 
– Canades-Poolse-Britse plechtigheid 

14-15 SEPTEMBER – ZAGAN (Pl) 
– Divisiefeestdag 11e Lubuska Pantserdivisie
(verplaatst naar 5 en 6 OKTOBER wegens
aanwezigheid President RP Komorowski)

13-14 OKTOBER – WARSCHAU (Pl) 
– Plac Invalidow – Feestdag 1e Pantserdivisie

7 OKTOBER – DE KLINGE 
– Jaarlijkse herdenkingsplechtigheid

Har mo no gram uro czysto ści: 
21 OKTOBER – LOMMEL 
– jaarlijkse plechtigheid op de Poolse militaire
begraafplaats

27 OKTOBER – OOSTERHOUT (NL) 
– jaarlijkse herdenkingsplechtigheid

28 OKTOBER – BREDA (NL) 
– Militair Ereveld Ettensebaan – Jaarlijkse
herdenking

1 NOVEMBER – STEKENE 
– Jaarlijkse herdenkingsplechtigheid

11 NOVEMBER – TIELT 
– wapenstilstand WOI – WOII

w oparciu o "Komunikat" wydawany przez Związek Polskich Kombatantów i Weteranów 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka w Belgii
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TTaa  ddee  uusszz  KKuu  ttrrzzee  bbaa  
––  ((11888866  KKrraa  kkóóww  ––  11994477  LLoonn  ddyynn))

GGee  nnee  rraałł  ddyy  wwii  zzjjii  WWoojj  sskkaa  PPooll  sskkiieeggoo  
IIII  RRzzeecczzyyppoossppoolliitteejj..  ŻŻoołłnniieerrzz,,
ddoosskkoonnaałłyy  ooffiicceerr  sszzttaabboowwyy,,
ppuubblliiccyyssttaa..  PPooddcczzaass  wwoojjnnyy  oobbrroonnnneejj
ww 11993399  rrookkuu  ddoowwóóddccaa  AArrmmiiii
„„PPoozznnaańń””  ii ggłłóówwnnooddoowwooddzząąccyy  BBiittwwąą
nnaadd  BBzzuu  rrąą..

n Uro dził w Kra ko wie ja ko syn To ma -
sza Ku trze by i Lud wi ki z do mu Szu -
la. Po cho dził z ro dzi ny, w któ rej sil -
nie za ko rze nio ne by ły tra dy cje
woj sko we.

n Oj ciec, ka pi tan ar mii au striac kiej
był wzo rem dla mło de go Ta de u sza,
a woj sko wy mun dur oj ca bez wąt -
pie nia za wa żył na ca łym je go ży ciu.

n W 1896 ro ku roz po czął na u kę
w sied mio kla so wej szko le w Fisc -
hau ko ło Wie ner Ne u stadt, po tem
w szko le w Hra ni cach na Mo ra wach.
W 1903 ro ku zdał ma tu rę w Wied -
niu i roz po czął stu dia w Woj sko wej
Aka de mii Tech nicz nej (szko ła in ży -
nie rów i sa pe rów) na Wy dzia le In -
ży nie ryj nym (w Mo dling pod Wied -
niem).

n Był nie zwy kle zdol nym uczniem
o czym świad czą je go nie prze cięt -
ne wy ni ki w na u ce. Wy róż niał się

by stro ścią umy słu i wy jąt ko wą in -
te li gen cją.

n Stu dia ukoń czył w stop niu po rucz -
ni ka sa pe rów z wy ni kiem ce lu ją cym
co da ło mu moż li wość wy bo ru miej -
sca służ by. Zde cy do wał się na Kra -
ków i przez czte ry la ta peł nił tam
służ bę w 9 Ba ta lio nie Sa pe rów.

n W la tach 1910-1913 stu dio wał
w Aka de mii Szta bu Ge ne ral ne go
w Wied niu, ukoń czył rów nież wyż -
szy kurs in ży nie rii. 

n Po skoń cze niu stu diów przez rok
peł nił służ bę w Sze fo stwie In ży nie -
rii w Sa ra je wie. Był świad kiem za -
ma chu na ar cyk się cia Fer dy nan da,
jed ne go z naj wię kszych wy da rzeń
w hi sto rii, któ re go na stęp stwem był
wy buch I woj ny świa to wej.

n Po roz po czę ciu dzia łań wo jen nych
wy sła no go na front ser bski, a po -
tem ro syj ski gdzie peł nił fun kcje ofi -
ce ra łącz ni ko we go w szta bie nie -
miec kim i awan so wał do stop nia
ka pi ta na.

n W 1915 ro ku wal czył na fron cie wło -
skim i zdo był du żo cen nych do -
świad czeń w trud no do stęp nym gór -
skim te re nie. Na stęp nie słu żył
w Sied mio gro dzie, po tem na fron -
cie ru muń skim.

n Od kwiet nia 1917 ro ku prze by wał
na Wo ły niu, gdzie wy ko rzy sty wał
każ dą oka zję, aby prak tycz nie za -
poz nać się z as pek ta mi mi li tar ny mi
ob sza ru nad mor skie go, or ga ni za -
cją je go ob ro ny i bu do wą for ty fi ka -
cji.

n Czas woj ny, choć tra gicz ny, był dla
nie go do sko na łą for mą edu ka cji
i po wię ksze nia włas nej wie dzy woj -
sko wej.

n Po od zy ska niu przez Pol skę nie po -
dleg ło ści i od ra dza niu się pol skiej
pań stwo wo ści ka pi tan Ta de usz Ku -
trze ba po rzu cił służ bę w ar mii za -
bor ców i na po cząt ku li sto pa da 1918
ro ku roz po czął pra cę w Wy dzia le
Woj sko wym Pol skiej Ko mi sji Lik -
wi da cyj nej. Od ra dza ją ce się woj sko
pol skie od czu wa ło brak wy kształ -
co nych wyż szych ofi ce rów i ten fakt
miał za sad ni cze zna cze nie w prze -
bie gu je go dal szej służ by.

n Zo stał skie ro wa ny do pra cy w Od -
dzia le I Szta bu Ge ne ral ne go Na czel -
ne go Do wódz twa Woj ska Pol skie -
go. W paź dzier ni ku 1919 ro ku zo stał
sze fem szta bu 1 Dy wi zji Pie cho ty
Le gio nów, na stęp nie sze fem Gru py

Ope ra cyj nej ge ne ra ła Ed war da Ry -
dza -Śmig łe go. W tym sa mym ro ku
awan so wał do stop nia ma jo ra.

n W kwiet niu 1920 ro ku ja ko szef szta -
bu 3 Ar mii uczest ni czył wy pra wie
wojsk pol skich na Ki jów. W cza sie
Bi twy War szaw skiej kie ro wał szta -
bem Fron tu Środ ko we go, a na stęp -
nie zo stał sze fem szta bu no wo utwo -
rzo nej 2 Ar mii, któ ra uczest ni czy ła
w wal kach o Bia ły stok i po ści gu za
woj ska mi so wiec ki mi w kie run ku
Grod na i Li dy. Awan so wał do stop -
nia pod puł kow ni ka.

n Po za koń cze niu woj ny pol sko-bol -
sze wic kiej otrzy mał sto pień puł kow -
ni ka i brał czyn ny udział w opra co -
wy wa niu re gu la mi nów woj sko wych
w Szta bie Ge ne ral nym Woj ska Pol -
skie go. 

n Od stycz nia 1925 ro ku był II za stęp -
cą Sze fa Szta bu Ge ne ral ne go WP
i sze fem Biu ra Ści słej Ra dy Wo jen -
nej. Do 1926 ro ku uczest ni czył we
wszyst kich przed sięw zię ciach szta -
bo wych oraz mię dzy na ro do wych
kon fe ren cjach i na ra dach so jusz ni -
czych zwią za nych z ob ron no ścią
pań stwa i pla no wa niem stra te gicz -
no-ob ron nym, co w póź niej szych la -
tach sta no wi ło wiel ką po moc
w opra co wy wa niu pla nów zwią za -
nych z za gro że niem mi li tar nym ze
stro ny Nie miec.

n W cza sie prze wro tu ma jo we go opo -
wie dział się po stro nie rzą du, nie
an ga żu jąc się oso bi ście prze ciw ko
or ga ni za to rom za ma chu. Dla te go
po ob ję ciu w Pol sce wła dzy przez
Jó ze fa Pił sud skie go po zo stał na
swo im sta no wi sku.

n W mar cu 1927 ro ku pre zy dent RP
Igna cy Mo ścic ki awan so wał go do
stop nia ge ne ra ła bry ga dy z 3 lo ka -
tą w kor pu sie ge ne ra łów. Na no -
wym sta no wi sku uczest ni czył w re -
or ga ni za cji na czel nych władz
woj sko wych w wy ni ku cze go po -
wstał Ge ne ral ny In spek to rat Sił
Zbroj nych z pod leg łym mu Szta bem
Ge ne ral nym. Zaj mo wał się tak że
przy go to wa niem do ob ro ny kra ju,
pro wa dził ba da nia do ty czą ce ob ron -
no ści i stra te gii oraz uważ nie ob -
ser wo wał nie po ko ją co roz wi ja ją cą
się sy tu a cje na świa to wej sce nie po -
li tycz nej.

n Pod ko niec 1928 ro ku zo stał ko men -
dan tem i dy rek to rem na uk Wyż szej
Szko ły Woj sko wej. Był zna ko mi tym

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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wy kła dow cą i or ga ni za to rem. Przy -
pi su je mu się wpro wa dze nie znacz -
nych zmian w dzia łal no ści pla ców -
ki. Do dat ko wo w 1935 ro ku
od de le go wa no go do prac przy Ge -
ne ral nym In spek to ra cie Sił Zbroj -
nych. Przy dzie lo nym mu ob sza rem
by ła Wiel ko pol ska.

n Ge ne ral Ku trze ba prze pro wa dzał sy -
ste ma tycz ne ana li zy sy tu a cji we -
wnętrz nej Rze szy Nie miec kiej oraz
opra co wy wał róż ne woj sko we ana -
li zy. Był zwo len ni kiem wpro wa dza -
nia do woj ska no wych roz wią zań,
mię dzy in ny mi for so wał po mysł
utwo rze nia zmo to ry zo wa nych od -
dzia łów prze ciw pan cer nych ja ko ru -
cho mych od wo dów za po ro wych, co
nie ste ty nie zo sta ło zre a li zo wa ne do
dnia wy bu chu woj ny.

n 23 mar ca 1939 ro ku Ge ne ral ny In -
spek tor Sił Zbroj nych mia no wał go
do wód cą Ar mii „Po znań”, któ rej za -
da niem by ła ob ro na Wiel ko pol ski.
Pod swo ją ko men dą miał czte ry dy -
wi zje i dwie bry ga dy ka wa le rii.

n No mi na cja by ła nie ste ty spóź nio na
o co naj mniej kil ka mie się cy. Ta
błęd na de cy zja mar szał ka Ry dza-
Śmig łe go mia ła swo je kon sek wen -
cje w w trak cie woj ny ob ron nej
w 1939 ro ku.

n Pod czas kam pa nii wrześ nio wej 1939
ro ku ge ne rał Ku trze ba prze szedł ca -
ły szlak wo jen ny ja ko do wód ca ar -
mii „Po znań”. Był twór cą i re a li za -
to rem zwro tu za czep ne go zwa ne go
Bi twą nad Bzu rą, pod czas któ rej do -
wo dził po łą czo ny mi si ła mi ar mii
„Po znań” i „Po mo rze”. 

n Bi twa nad Bzu rą to naj wię ksze star -
cie z Niem ca mi w kam pa nii wrześ -
nio wej trwa ją ce od 9 do 20 wrześ -
nia. Za koń czy ło się klę ską, choć to
nie ge ne rał Ku trze ba po no sił za nią
od po wie dzial ność.

n 22 wrześ nia, po prze bi ciu się z resz -
tka mi wojsk pol skich do War sza wy
od dał się wraz ze swo i mi żoł nie rza -
mi pod ko men dę ge ne ra ła Ju liu sza
Rom mla. Za mel do wał: „Prze gra łem
bi twę”. Jed nak in ny mel du nek nie
mógł być zło żo ny, po nie waż róż ni -
ca mi li tar na by ła zbyt wiel ka. Do
koń ca walk, ra mię w ra mię ze swo -
i mi żoł nie rza mi bro nił ob lę żo nej
War sza wy.

n Z roz ka zu ge ne ra ła Rom mla pro wa -
dził roz mo wy ka pi tu la cyj ne z do -
wód cą ar mii nie miec kiej i 28 wrześ -
nia w imie niu Pol ski pod pi sał akt
ka pi tu la cji sto li cy.

n Ra zem z ty sią ca mi pol skich ofi ce -
rów do koń ca woj ny prze by wał
w obo zach je niec kich na te re nie Rze -
szy. Go dząc się na nią po wie dział:
„Uwa żam za swój obo wią zek dzie lić
lo sy żoł nie rzy, któ rym nie by łem
w sta nie dać la u rów zwy cię stwa”.W
obo zie w Mur nau z je go ini cja ty wy

zo sta ły pro wa dzo ne taj ne kur sy
przy go to wu ją ce młod szych ofi ce rów
do eg za mi nów do Wyż szej Szko ły
Wo jen nej. 

n Po wy zwo le niu obo zu przez woj ska
ame ry kań skie w kwiet niu 1945 ro -
ku tym cza so wo do wo dził prze by wa -
ją cy mi tam ofi ce ra mi. 

n W lip cu zo stał wez wa ny do Lon dy -
nu gdzie otrzy mał pro po zy cję ob ję -
cia sta no wi ska mi ni stra ob ro ny na -
ro do wej. Pro po zy cji nie przy jął.

n Sta nął na cze le Ko mi sji Hi sto rycz -
nej Kam pa nii Wrześ nio wej i Pol -
skich Sił Zbroj nych na Za cho dzie.
Uczest ni czył rów nież w two rze niu
In sty tu tu im. ge ne ra ła Wła dy sła wa
Si kor skie go w Lon dy nie.

n Nie wró cił do kra ju. Prze grał wal -
kę z cho ro bą no wo two ro wą. Zmarł
8 stycz nia 1947 ro ku w lon dyń skim
szpi ta lu. Zo stał po cho wa ny z ho no -
ra mi woj sko wy mi na cmen ta rzu
Bro ok wo od.

n W 1957 ro ku, po dzie się ciu la tach
zgod nie z je go wo lą prze wie zio no
do War sza wy je go pro chy. Po cho -
wa no go w Alei Za słu żo nych na
Cmen ta rzu Woj sko wym na Po wąz -
kach w War sza wie. 

Twór czość pu bli cy stycz na:
Już od po cząt ku lat dwu dzie stych

za an ga żo wa ny był w dzia łal ność pu -
bli cy stycz ną. Au tor wie lu ksią żek, prac
i roz praw do ty czą cych kwe stii mi li -
tar nych. Je go pu bli cy sty ka po świę co -
na by ła prze de wszyst kim za gad nie -
niom ob ro ny pań stwa, za wie ra ła
te o re tycz ne i prak tycz ne kwe stie z za -
kre su sztu ki i tak ty ki ope ra cyj nej. Zaj -
mo wał się rów nież te ma ty ką hi sto -
rycz ną.

Waż niej sze po zy cje: „Bi twa nad Nie -
mnem”, „Wy pra wa Ki jow ska 1920 ro -
ku”,”Woj na bez wal nej bi twy”, „Bi twa
nad Bzu rą”

W 1924 ro ku pod pseudo nimem „Mi -
les” ra zem z Jó ze fem Pił sud skim na -
pi sał książ kę „Na czel ni Wo dzo wie”.

Odzna cze nia:
n Krzyż Ko man dor ski Or de ru Wo jen -

ne go Vir tu ti Mi li ta ri,
n Krzyż Ka wa ler ski Or de ru Wo jen ne -

go Vir tu ti Mi li ta ri
n Krzyż Srebr ny Or de ru Wo jen ne go

Vir tu ti Mi li ta ri
n Krzyż Ko man dor ski Or de ru Odro -

dze nia Pol ski
n Krzyż Ofi cer ski Or de ru Odro dze nia

Pol ski
n Krzyż Wa lecz nych – trzy krot nie
n Zło ty Krzyż Za słu gi
oraz odzna cze nia woj sko we przy zna -
ne w Bel gii, Esto nii, Fran cji, Ło twie
i Ru mu nii.

Ge ne rał Ta de usz Ku trze ba za li czał
się gro na naj bar dziej wy kształ co nych

pol skich wyż szych ofi ce rów. Zy skał
opi nie jed ne go z naj lep szych szta bow -
ców II Rze czy pos po li tej. Do ktor Ma -
rek Piotr Desz czyń ski z In sty tu tu Hi -
sto rii Uni wersytetu War szaw skie go
na pi sał: „Jak ma ło któ ry z ge ne ra łów
po tra fił kry tycz nie oce nić swo je dzia -
ła nia. W szki cu hi sto rycz nym „Bi twa
nad Bzu rą” na pi sał wprost, że prze -
grał bi twę, któ ra by ła do wy gra nia.
Ta ka po sta wa za słu gu je na wy so ką
oce nę”. „Kry ty ko wa li go za wist ni ko -
le dzy po fa chu, a jak wie my nie trud -
no wy gry wa się bi twy po cza sie gdy
zna się wszyst kie uwa run ko wa nia i ru -
chy prze ciw ni ka”.

Te raz po la tach od za koń cze nia II
woj ny świa to wej hi sto ry cy wy po wia -
da ją się jed noz nacz nie, że gdy by ge -
ne rał Ta de usz Ku trze ba wcześ niej
otrzy mał poz wo le nie na przy łą cze nie
się do nie go Ar mii „Po mo rze”, być mo -
że lo sy kam pa nii wrześ nio wej wy glą -
da ła by ina czej. Ani mo zje w pol skim
do wódz twie na czel nym spo wo do wa -
ły, że nie słu cha no uwag ge ne ra ła,
cho ciaż był okres kie dy lo sy Bi twy nad
Bzu rą mog ły by po to czyć się ina czej.
Ge ne ral cze kał na po łą cze nie swo ich
sił z Ar mią „Łódź” i od siecz z War sza -
wy, aby po kie ro wać woj skiem pol skim
nad Bzu rą. Ale od po wied nie roz ka zy
nie nad e szły.

Gdy 8 wrześ nia mar sza łek Rydz-
Śmig ły wy ra ził zgo dę by ło już za póź -
no.

Ge ne ral dy wi zji Ta de usz Ku trze ba
bez sprzecz nie na le żał do naj zdol niej -
szych ofi ce rów Woj ska Pol skie go II
Rze czy pos po li tej. Pod je go do wódz -
twem żoł nie rze Ar mii „Po znań”, z któ -
rych wię kszość wy wo dzi ła się z tra -
dy cji Po wsta nia Wiel ko pol skie go,
wal czy li z ogrom nym po świę ce niem,
a przy wię kszej rów no wa dze sił Po la -
cy mo gli by sku tecz niej prze ciw sta wić
się Niem com.

Dzię ki swo jej pra cy dy dak tycz nej,
a prze de wszyst kim po sta wie oso bi -
stej wy warł ogrom ny wpływ na roz -
wój pol skiej ar mii. Ja ko je den z nie -
wie lu, do sko na le ro zu miał
moż li wo ści bo jo we nie miec kich
ugru po wań pan cer nych. Wie dział, że
w ów czes nej sy tu a cji gos po dar czej,
Pol ski nie stać by ło na wy sta wie nie
po dob nych sił pan cer nych, ale przy
każ dej oka zji kładł na cisk na mo der -
ni za cję pol skie go woj ska, a prze de
wszyst kim bro ni pan cer nej i ob ro ny
prze ci wlot ni czej. To dzię ki nie mu
roz bu do wa no twier dze w Mo dli nie,
Dęb li nie i na He lu, co mia ło ogrom -
ne zna cze nie w woj nie ob ron nej 1939
ro ku.

Ar mia „Po znań” mia ła szczę ście do
do wód cy. Był jej chlu bą i du mą. 

HHaann  nnaa  KKoorrcczz  





Geachte lezer,

O
nze krant bestaat meer dan één jaar. Tot op heden richtte ze zich tot Polen die in Vlaanderen
wonen. Maar vanaf september zullen wij ons ook richten tot de Nederlandstalige lezer. 
Op die manier willen wij meer bekendheid geven aan de Poolse geschiedenis, cultuur en
traditie.
In september schrijven wij over het ontstaan van de Poolse vakbond Solidarność, het begin van

de tweede wereldoorlog en de marsroute van de Eerste Poolse Pantserdivisie van generaal Stanisław Maczek.
Wij zijn trots dat de Poolse generaal gekend is door de Belgen als een held en bevrijder.

Wij zijn dankbaar dat Belgen de nagedachtenis van onze Poolse soldaten die streden in België in ere houden
door verzorgde kerkhoven, monumenten en gedenkplaten.

Wij hopen dat elk nummer van onze krant interessante informatie zal brengen over Polen en de Poolse
geschiedenis, zijn nieuwe uitdagingen en successen.

De stichting Children of Europe met zetel in Antwerpen is actief sinds 2010.
Deze niet gouvernementele organisatie promoot de Poolse cultuur, geschiedenis en traditie in België.
Onder de auspiciën van de stichting is er de kinderdansgroep en muziekgroep, ze hebben in hun repertoire

bekende Poolse liedjes en Poolse volksmuziek.
De kinderen voeren deze stukken uit in het Pools en in het Nederlands. Ze hebben in Brussel, Den Haag,

Luxemburg en in Antwerpen opgetreden. Enkele maanden geleden traden ze op in Het Oude Badhuis in
Antwerpen voor het Belgische publiek.

De stichting Children of Europe is ook de uitgever van de krant Antwerpia po polsku en het maandelijks
reclameblad DUS (Diensten/Usługi/Services). Beide kranten zijn voorbestemd voor de Poolse en Belgische
lezer. Speciaal DUS waarin Poolse ondernemers en privé personen hun advertenties kunnen plaatsen.

Het recente initiatief van de stichting is het Centrum Rechtshulp waarin Polen kunnen geholpen worden door
specialisten in recht, psychologie, beroep.

Alle initiatieven van de stichting zijn ondersteund door de Ambassade van de Republiek Polen te Brussel.
De krant Antwerpia po polsku is gesubsideerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Warschau met

medewerking van de Fundatie Semper Polonia in Warschau.
Voor iedeeren die geďnteresseerd is in onze activiteiten zie hier ons emailadres: info@childrenofeurope.be 

Agata Kocińska
Directeur van de Stichting
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„An twer pia po pol sku” 
vo or on ze 

ne der lan dsta li ge vrien den



De 1ste Po ol se Pan tser di vi sie was een ge al lie er de pan tser di vi sie
tij dens de Twe e de We rel do or log, op ge richt in Schot land in fe bru a ri
1942. Op het ho og te punt tel de de di vi sie 16 000 sol da ten. Com -
man dant van deze eer ste Po ol se pan tse re en he id was Ge ne ra al Sta -
ni sław Ma czek.

Gesc hie de nis
De di vi sie be stond uit Po ol se sol da ten die na de val van Po len in

1939 na ar Fran krijk wa ren gev lucht. Da ar voch ten ze vo or de twe e -
de ma al te gen de Du it sers in 1940, wa ar na ze na a rEn ge land ui twe -
ken. In het ka der van een Brits-Po ol se ove re en komst wer den een
lan dmacht, luch tmacht en ma ri ne op ge richt die op dat mo ment ze er
wel kom wa ren ge zien de pe ni be le si tu a tie wa a rin de Brit ten zich be -
von den, zo on der sche id den Po ol se vlie gers zich in de Bat tle of Bri ta -
in. De Po ol se een he den ston den gro ten de els on der Brits op per be -
vel, met Brits ma te rie el en uni formen (met Po ol se ran gte kens), ma ar
met de cla u su le dat de Po len in ei gen mi li ta i re een he den zo u den strij -
den. Het Eer ste Po ol se Le ger korps werd ver vol gens in Schot land op -
ge richt, wa a rin de 1e Pan tser di vi sie en de Po ol se 1e Onaf han ke lij -
ke Pa ra chu ti sten bri ga de vol le dig ope ra tio ne le sta tus be re ik ten.
Ge du ren de zijn ver blijf in Schot land van 1942 tot 1944 be wa ak te
dit korps 200 km aan Brit se kust.

Nor man dië
Ein de ju li 1944 ma ak te de di vi sie de over ste ek na ar Nor man dië.

De Po len le den zwa re ver lie zen ma ar had den wel stan dge ho u den en
ook 5000 Du it sers krijgsge van gen ge ma akt, in clu sief een di vi sie -
com man dant. De Po ol se sol da ten die sne u vel den in Nor man dië lig -
gen be gra ven op de Po ol se mi li ta i re be gra af pla ats in Gra in vil le-Lan -
gan ne rie.

Bel gië en Ne der land
Na de ge al lie er de uit bra ak uit Nor man dië ach ter vol gde de Po ol se

1e Pan tser di vi sie de Du it sers langs de kust van het En gel se ka na -
al. De di vi sie kwam na bij Po pe rin ge, Bel gië bin nen en bev rij dde o.a.
Ie per, Roe se la re, Ho o gle de, Gits, Tielt, Ru i se le de, Aal ter, Gent en
Sint Ni kla as. Be gin ok to ber na men de Po len de el aan de Strijd om

de Schel de mon ding wa ar bij de di vi sie de oo ste lij ke helft van Ze e -
uws-Vla an de ren van Du it sers zu i ver de en on der tus sen Axel (in een
bloe di ge strijd) en Ter ne u zen bev rij dde. Op 29 ok to ber 1944 werd
Bre da zon der bur ger ver lie zen bev rijd, dan kzij een suc ces vol le flan ka -
an val van ge ne ra al Ma czek. De win ter van 1944-'45 be te ken de een
pe rio de van stil stand vo or de di vi sie, wa ar bij ze aan de zu i doe ver
van de Ma as een sec tor be wa ak te, van Tho len via Moer dijk tot bij
's-Her to gen bosch. Een ver ve len de pe rio de van we ge de kou en re gel -
ma ti ge scher mut se lin gen met Du it se pa tro u il les aan de no or doe ver
van de Ma as, wa ar van het ge vecht om Ca pel se Ve er het bloe digst
was. Aan ge al lie er de zij de be stond de vre es dat het Du it se brug gen -
ho ofd bij Ca pel se Ve er do or de Du it sers ge bru ikt zou wor den vo or
een aan val rich ting An twer pen en tot ste un aan het Ar den ne nof fen -
sief.

Be gin 1945 werd de di vi sie over ge pla atst na ar Ove rij ssel wa ar na
ze langs de Ne der lands-Du it se grens opruk te, do or Dren the en Gro -
nin gen. Hier bij wer den on der me er Em men, Ve en dam en Stad ska na -
al do or de Po len bev rijd.

Tot 1947 voer de ze bez et tin gsta ken uit in No ord-Du it sland wa ar -
na de pan tser di vi sie on tbon den wordt. Een me er der he id van de sol -
da ten kon niet te rug na ar het in mid dels com mu ni stisc he Po len (zij
die dat wél de den wer den ge ar re ste erd we gens „an ti com mu nis me”;
een aan tal of fi cie ren van de di vi sie en an de re een he den werd ter do -
od ve ro or de eld) en moest een nie uw le ven be gin nen in het We sten.
De Po ol se ve te ra nen van deze di vi sie, het Po ol se 2e Korps en ove -
ri ge een he den ver spre id den zich over de he le we reld. Ze ve sti gden
zich met na me in Gro ot-Brit tan nië en Ca na da, ma ar ook in Bel gië en
Ne der land.

Tra di ties
In het hu i di ge Po len he eft de Po ol se 11e Pan tser ca va le rie di vi sie

de tra di ties over ge no men van Ma czeks di vi sie. De 11e di vi sie, uit -
ge rust met ex-Bun des wehr Le o pard 2-tanks, is in mid dels één van de
Po ol se di vi sies die vo or NA VO-ope ra ties kan wor den in ge zet.

De gro ot ste be gra af pla ats van de di vi sie be vindt zich te Gra in vil -
le-Lan gan ne rie in Nor man dië (650 gra ven). In Bel gië lig gen de me e -
ste slach tof fers be gra ven te Lom mel en in Ne der land op de Po ol se
be gra af pla ats in Bre da.
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De Po ol se vel dtocht was de in va sie van Po len do or na zi-Du it sland.
De in val wordt ge zien als het be gin van de Twe e de We rel do or log.

De in va sie be gon op 1 sep tem ber 1939 met de Slag om We ster -
plat te. De Du it sers ve ro ver den bin nen vier we ken het we ste lijk de el van
Po len met een nie u we tac tiek, de Blit zkrieg of te wel „blik se mo or log”.

Op 17 sep tem ber 1939, als on der de el van het Mo lo tov-Rib ben trop -
pact, viel de Sov jet-Unie Oost-Po len bin nen. Het land werd ver de eld tus -
sen de twee over win na ars.

Mo lo tov-Rib ben trop pact
Hit ler wil de Po len ge bru i ken als een ge bied vo or zijn Le ben sra um-

ideeën en vre es de dat Po len een pact zou slu i ten met Rus land en Du -
it sland zou aan val len. Da a rom slo ot Hit ler in au gu stus 1939 het Mo -
lo tov-Rib ben trop pact tus sen Du it sland en de Sov jet-Unie, en werd al les
in ge re ed he id ge bracht vo or een aan val op Po len. On der de el van het
pact was de op de ling van Po len tus sen Du it sland en de Sov jet-Unie.
Ook wer den de ver schil len de in vloedssfe ren in Eu ro pa op ge de eld. Po -
len zou ver de eld wor den, Fin land ging na ar de Sov jet-Unie eve nals de
Bal tisc he sta ten.

Ver lo op van de oor log
De Du it se in va sie ver liep vo or spoe dig. De Po ol se Luch tmacht werd

al vrij snel ver sla gen en ve el vluch tten na ar het toen nog ne u tra le Roe -
me nië. De Du it se luch tmacht was he er en me e ster van het luch tru im
en voer de ve el aan val len op Po ol se mi li ta i re en ci vie le co lon nes uit.

In de eer ste we ek sla a gde het Du it se le ger er in om in het no or den
do or de Cor ri dor op te ruk ken na ar Oost-Pru i sen en Dan zig te bez et -
ten. In het zu i den vol to o i de de ho of dmacht de op mars va nu it Si le zië
en Slo wa ki je na ar War schau. De Po ol se te ge na an val do or hun om ge -
dra a i de cen trum va nu it Po sen ver tra a gde ech ter de aan val op de ho -
of dstad. Ech ter, op 8 sep tem ber was een van Wal ter von Re i che nau's
ge mo to ri se er de di vi sies in een bu i ten wijk van War schau ge ko men. De
Du it sers wa ren dus in een we ek tijd 225 ki lo me ter op ge rukt.

De we ste lij ke ge bie den en Dan zig wa ren bin nen een we ek al ver lo -
ren. Het Po ol se le ger ver liet de ge bie den Si le zië, Po mme ren en Gro ot-
Po len. Hier mee werd een ver bin ding tus sen Oost-Pru i sen en Du it sland
ge ma akt. Op 9 sep tem ber werd de gro ot ste slag in Po len ge voch ten
na bij Kut no. Hier bij wa ren bij de Po len acht in fan te rie en vier ca va le rie
di vi sies be trok ken en bij de Du it sers 12 in fan te rie en vijf ge mo to ri se -
er de di vi sies be trok ken. De Po len had den na de te rug trek king rich ting
War schau een te ge nof fen sief ge pland die ze nu uit voer den. De slag
bij de Bzu ra, een ri vier die in het har tland van Po len stro omt, du ur de
tot 22 sep tem ber met wis se len de aan val len en te ge na an val len. Ui te -
in de lijk won nen de Du it sers do or hun su pe rio ri te it in mi li ta i re mid de -
len.

Nad at de Po len de slag had den ver lo ren was de weg na ar War schau
na ge noeg vrij.

De Sov jets ruk ken op
Op 17 sep tem ber 1939 overschre den der tig di vi sies van het Ro de

Le ger de Po ol se grens. Ze ruk ten op na ar de Cu rzon lijn, wa ar bij ze van
de ge de mo ti ve er de Po ol se gren swach ten en het re stant van het le ger
we i nig te gen stand on tmoet ten. Vol gens af spra ak bez et ten zij het oo -
sten van het land, „ter besc her ming van de Wit-Rus sisc he en Oe kraďen -
se min der he den te gen even tu e le Po ol se en Du it se agres sie. Vo or de
Du it sers was dit een ze er span nend mo ment: als Sta lin ze zou ver ra -
den en de kant van de ge al lie er den kie zen was vo or Du it sland de oor -

log al me te en ver lo ren. De vo or ra den gron dstof fen, olie en mu ni tie be -
von den zich op een kri tiek la ag pe il. Ma ar Sta lin liet deze kans om zich
vrij wel ri si co lo os van na zi-Du it sland te on tdoen on be nut vo or bij ga an.

Bom bar de ment van War schau
Al op 1 sep tem ber, de eer ste dag van de in va sie, be gon het bom -

bar de ment op War schau. De Du it se luch tmacht had al snel de macht
in de lucht en de in ten si te it nam hier do or toe.

Ca pi tu la tie
Nu de Po len van twee kan ten wer den aan ge val len was hun po si tie

vol le dig ho pe lo os. Op 28 sep tem ber on tmoet ten de Sov jet le gers de
Du it sers bij de ri vie ren Na rew, Boeg, Wis la en San. Hoe wel de Po len
nog wel besc he i den over win nin gen be ha al den, zo als bij Szack te gen
het Ro de Le ger, was de in slu i ting me er en me er een fe it. Eind sep -
tem ber wa ren de la at ste ge vechtsha ar den het be le ger de War schau en
de ve sting Mo dlin, de Onaf han ke lij ke Ope ra tio ne le Groep 'Po le sië' on -
der le i ding van Ge ne ra al Fran ci szek Kle e berg die zich tot in de bu urt
van Lub lin had te rug ge trok ken, en het schie re i land Hel in het no or den.
War schau en Mo dlin moe sten zich op res pec tie ve lijk 27 en 28 sep -
tem ber over ge ven, Hel vol gde op 2 ok to ber.

De Slag bij Kock zou het slu it stuk van de Po ol se cam pa gne wor -
den. In een slag die van 2 tot 6 ok to ber 1939 du ur de pro be er den de
Du it sers deze la at ste ve rzet sha ard op te ru i men. Kle e berg ca pi tu le er -
de pas toen hij vol le dig ver sto ken ble ek van voed sel en am mu ni tie.
Po len was nu ge he el bez et.

Re sul ta at van de oor log
De Du it sers en Sov jets bez et ten sa men het land. Op 27 sep tem -

ber gaf War schau, verz wakt do or onop ho u de lij ke bom bar de men ten, zich
over, en op 6 ok to ber werd de la at ste ve rzet sha ard op ge he ven. De nie -
u we Du its-Sov jet grens werd ge trok ken. Een de el van Po len werd bij
Du it sland ge voegd, en rond War schau werd een Ge ne ra al-Go u ver ne -
ment ge vormd, wa ar Hans Frank go u ver ne ur werd. Du it se ge ne ra als
wa ren niet op de ho og te van de Du its-Rus sisc he af spra ak over de ver -
de ling van Po len en moe sten zich tot hun gro te woe de te rug trek ken uit
ge bie den die ze had den ve ro verd ma ar aan de Sov jet-Unie wa ren toe -
ge we zen. Een aan tal cor rec ties werd te vens do or ge voerd. Zo lie ten de
Du it sers de Sov jet-Unie de vri je hand in Li to u wen in ru il vo or een ge -
bied in Mid den-Po len.

De Po ol se re ge ring we ek, sa men met een de el van de zu i de lij ke le -
gers, uit na ar Roe me nië en ver vol gens na ar Lon den. De Po len zo u den
op nie uw een le ger vor men in Fran krijk en na Fall Gelb in En ge land. Sta -
lin die eerst ve el Po len liet ver mo or den of als sla ve nar be i der ge bru ik -
te, zou la ter in de oor log toe sta an dat som mi gen na ar het we sten ver -
trok ken en da ar na ook zelf een Po ols le ger oprich ten dat de kern zou
vor men van de strij dmacht van de na o or log se volksre pub liek. Na de
oor log zou de Sov jet-Unie het gro ot ste de el van Oost-Po len niet me er
te rug ge ven, en Po len com pen se ren met een de el van Du it sland.

29wrzesień 2012 Antwerpia po polsku    

Poolse veldtocht



So li dar ność (Ne der lands: So li da ri te it) was de hal fver bo den, Po ol -
se vak be we ging die tot 1989 een be lan grij ke rol spe el de in het ve -
rzet te gen het com mu ni stisc he re gi me in Po len. Do or hi sto ri ci wordt So -
li dar ność te vens besc ho uwd als één van de be lan grij kste ele men ten
in de val van het com mu nis me in het Oost blok. So li dar ność werd de -
els wel, de els niet do or het Po ols-com mu ni stisc he re gi me ge ac cep -
te erd, om dat So li dar ność de schijn zou wek ken dat Po len toen ter tijd
over een op po si tio ne le stem besc hik te. Tot 2001 was So li dar ność
ook een be lan grij ke po li tie ke par tij.

Gesc hie de nis van So li dar ność
De vak be we ging vond ha ar oor sprong in di ver se sta kin gsco mités

op de wer ven van Gdańsk, Gdy nia en So pot in de ja ren ze ven tig. Lech
Wa łę sa – een bij een vo ri ge sta king ontsla gen elek tri cien – was de
aan voer der van de bond. Op mer ke lijk was de sa men wer king tus sen
de ar be i ders, in tel lec tu e len en de Ro oms-ka tho lie ke kerk die van cru -
cia al be lang zou blij ken bij het suc ces van So li dar ność. De in tel lec -
tu e len, zo als Ta de usz Ma zo wiec ki, Ja cek Ku roń, Zbi gniew Bu -
jak en Adam Mich nik zor gden vo or de ide o lo gisc he on der bo u wing en
be dach ten een uit ge kien de stra te gie. Lech Wa łę sa zor gde vo or de
uit voe ring en kon men sen op de be en krij gen. De be we ging kre eg
ook ste un van de kerk (met op de ach ter grond de in 1978 ge ko zen
Po ol se Pa us Jo han nes Pa u lus II). Ker npun ten van de So li dar ność-
stra te gie wa ren:

1. prin ci piële ge wel dlo os he id
2. al le en re a li stisc he con ces sies ei sen
3. de com mu ni stisc he mach theb bers een (mo re le) spie gel vo or -

ho u den.
De be we ging ver spre id de zich be gin ja ren tach tig als een lo pend

vu ur do or he el Po len. In mei1981 werd So li dar ność ge le ga li se erd en
on tstond er een plat te lan dsaf de ling van So li dar ność wa a rin boe ren
zich or ga ni se er den. Aan het eind van dat ja ar had So li dar ność 10
mil joen le den. Do or sta kin gen en an de re ac ties wist ze de com mu -
ni stisc he re ge ring te dwar sbo men en tot ver re ga an de con ces sies te
dwin gen.

Deze on twik ke lin gen wa ren tot dan toe on ge ho ord vo or Po len en
óók vo or de ove ri ge Oost blok-lan den. Na de on der druk te op stan den
in Hon ga ri je in 1956 en Pra ag in 1968 werd nu vo or het eerst do or
de mach theb bers in Mo skou af ge zien van een mi li ta i re in gre ep.

Op 13 de cem ber 1981 kon di gde re ge ringsle i der Woj ciech Ja ru zel -
ski ech ter, on der druk van de Sov jet-Unie, de sta at van be leg af. Ve -
le le i ders van de be we ging wer den tij de lijk ge van gen ge zet en op 8
ok to ber 1982 werd de vak be we ging ver bo den. Va naf ju li 1983 werd
de sta at van be leg in ge trok ken, ma ar de sta at hield grip op ha ar bur -
gers en het po li tie ke le ven. Bo ven dien werd het voed sel ge ran tsoe -
ne erd tot in de la te ja ren tach tig.

Ge du ren de die ja ren tach tig ble ef So li dar ność al le en be sta an als
on der gron dse be we ging, on der ste und do or de kerk en de Ame ri ka -
an se in lich tin gen dienst CIA. Aan het ein de van de ja ren tach tig was
de be we ging, me de dan kzij de ste un van pa us Jo han nes Pa u lus II,
sterk ge noeg om Ja ru zel ski's her vor mingspo gin gen te on der mij nen.
Do or sta kin gen ove ral in het land was de re ge ring in 1988 ged won -
gen om op nie uw met So li dar ność in dia lo og te tre den.

In april 1989 werd So li dar ność we er ge le ga li se erd, na ron de ta fel -
be spre kin gen die in fe bru a ri 1989 wa ren be gon nen, en mocht het
me e doen aan de eer ste (ge de el te lijk) vri je ver kie zin gen in een com -
mu ni stisch land. De com mu ni sten be hiel den 50% van al le ze tels in
de Sejm, de Po ol se Twe e de Ka mer. De ove ri ge ze tels wa ren vrij ver -
kies ba ar, eve nals al le 100 ze tels in de op nie uw op ge rich te Se na at.
De le den van So li dar ność ve ro ver den bij na al le vrij ver kies ba re ze -
tels in de Sejm en al le ze tels in de Se na at.

Eind au gu stus 1989 werd er een co a li tie ge vormd die werd ge le -
id do or So li dar ność, met Ta de usz Ma zo wiec ki als eer ste niet-com -
mu ni stisc he pre mier ach ter het IJ ze ren Gor dijn. Po li tiek plu ra lis -
me was in ge voerd, persvrij he id, vrij gren sver ke er en de trans i tie van
pla ne co no mie na ar mar kte co no mie werd di rect in ge voerd. Dit bracht
in Cen tra al- en Oost Eu ro pa een pro ces op gang dat in het naj a ar
van 1989 zou le i den tot de vre e dza me om ver wer ping van com mu ni -
stisc he re gi mes en de val van de Ber lij nse Mu ur. Ru im een ja ar la -
ter werd Lech Wa łę sa ge ko zen tot pre si dent.
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Z Pa nem Kon su lem Ho no ro wym
w prowincji An twer pia i Lim bur gia
w Mol, roz ma wia Aga ta Ko ciń ska 

AAGGAA  TTAA  KKOO  CCIIŃŃ  SSKKAA::  WWii  ttaamm..  NNaa  wwssttęę  --
ppiiee  cchhcciiaa  łłaamm  bbaarr  ddzzoo  sseerr  ddeecczz  nniiee  ppoo  --
ddzziięę  kkoo  wwaaćć  zzaa  ssppoott  kkaa  nniiee  ii uuddzziiee  llee  nniiee
wwyy  wwiiaa  dduu  nnaa  sszzeejj  ggaa  zzee  cciiee..
CCoo  oozznnaa  cczzaa  oottwwaarr  cciiee  KKoonn  ssuu  llaa  ttuu  HHoo  --
nnoo  rroo  wwee  ggoo  ww pprroowwiinnccjjii  AAnn  ttwweerr  ppiiaa
ii LLiimm  bbuurr  ggiiaa  ww MMooll  ddllaa  ppooll  sskkiieejj  ssppoo  --
łłeecczz  nnoo  śśccii  ii jjaa  kkiiee  ssąą  ppiieerr  wwsszzee  PPaa  nnaa  iinnii  --
ccjjaa  ttyy  wwyy  zzwwiiąą  zzaa  nnee  zz ffuunn  kkccjjoo  nnoo  wwaa  nniieemm
tteejj  ppllaa  ccóóww  kkii??

STAF DRO OG HMANS: Chciał bym
prze de wszyst kim pod kre ślić, że kon -
su lat w Mol jest Kon su la tem Ho no ro -
wym, co ozna cza iż w ra mach fun kcji
Kon su la Ho no ro we go Rze czy pos po li -
tej Pol skiej spra wu ję swo ją dzia łal -
ność nie od płat nie i nie po bie ram z te -
go ty tu łu żad ne go wy na gro dze nia.
Obo wiąz ki Kon su la Ho no ro we go ma -
ją bar dzo zróż ni co wa ny cha rak ter.
Prze de wszyst kim cho dzi o za pew nie -
nie wspar cia w dzie dzi nie eko no micz -
nej, kul tu ral nej i so cjal nej oraz pro -
mo wa nie Pol ski w Bel gii oraz
bel gij skich in we sto rów w Pol sce. Pier -
wsze ini cja ty wy w tym kie run ku już
zo sta ły pod ję te. Je sie nią te go ro ku
przy współ pra cy Vo ka Lim bur gia zo -
sta nie zor ga ni zo wa na se sja in for ma -
cyj na od noś nie in we sty cji w Pol sce.

W or ga ni za cję te go even tu za an ga żo -
wa ny jest Wy dział Pro mo cji, Han dlu
i In we sty cji przy Am ba sa dzie Pol skiej
w Bruk se li. Pier wsze spot ka nie z pa -
nem Rad cą K. Tu row skim, kie row ni -
kiem wspom nia ne go wy żej Wy dzia łu
zo sta ło już za i ni cjo wa ne. W przy szłym
ro ku nato miast od bę dzie się po dob na
se sja przy współ pra cy Vo ka An twer -

pia. Przy go to wa nie ta kiej se sji wy ma -
ga wie lu sta rań i du żej ilo ści cza su,
aby po ten cjal ni in we sto rzy otrzy ma -
li prak tycz ne i przy dat ne in for ma cje.
Na tu ral nie ta ka se sja in for ma cyj na
po win na mieć ofi cjal ny cha rak ter, dla -
te go bę dzie na niej obec ny Pan Ar tur
Ha ra zim – Am ba sa dor RP w Kró le -
stwie Bel gii, ra zem z Pa nem Gu ber -
na to rem Lim bur gii Her ma nem Re yn -
ders. Dla Lim bur gii bę dzie to
wy da rze nie pio nier skie, po nie waż jak
do tąd nie by ło jesz cze ta kiej ini cja ty -
wy. Dla prze cięt ne go Po la ka miesz -
ka ją ce go i pra cu ją ce go w Bel gii jest
rze czą bar dzo waż ną być na bie żą co
in for mo wa nym o dzia ła niach Pol skie -
go Kon su la tu Ho no ro we go w Mol.
W związ ku z tym, że je stem tu taj obec -
ny tyl ko ja, po ten cjal ny pe tent mo że
za wsze zde po no wać in for ma cję
w skrzyn ce po czto wej. Głów ną mi sję
Kon su la tu już wcześ niej przy bli ży łem.
Chciał bym nie mniej do dać, iż bę dę re -
pre zen to wać Pol skę na wszyst kich uro -
czy stych spot ka niach, na któ re zo sta -
nę za pro szo ny. 

DDllaa  cczzee  ggoo  KKoonn  ssuu  llaatt  HHoo  nnoo  rroo  wwyy  zzoo  ssttaałł
oottwwaarr  ttyy  wwłłaaśś  nniiee  ww MMooll??

Mój re sort obej mu je Pro win cję An -
twer pię oraz Lim bur gię. Miej sco wość
Mol le ży do kład nie po środ ku i dla te -
go pla ców ka kon su lar na zo sta ła
otwar ta właś nie tu taj. Lo ka li za cję roz -
wa ży liś my do kład nie z pa nem Am ba -
sa do rem Ha ra zi mem i obaj do szliś my
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do wnio sku, że otwar cie pol skiej pla -
ców ki dy plo ma tycz nej po za wiel ką
aglo me ra cją jest do brym roz wią za -
niem.

SSkkąądd  ssiięę  wwzziięę  łłoo  PPaa  nnaa  zzaa  iinn  ttee  rree  ssoo  wwaa  nniiee
ddyy  pplloo  mmaa  ccjjąą??

Mo je za in te re so wa nia pra cą w dy -
plo ma cji po ja wi ły się prze de wszyst -
kim dzię ki licz nym kon tak tom za rów -
no z bel gij ski mi, pol ski mi jak i in ny mi
dy plo ma ta mi. Moż na by po wie dzieć,
że po wie lu la tach po wsta ła dość 
bo ga ta li sta kon tak tów firm i osób,
któ re mo gą coś zna czyć w sfe rze po -
li tycz nej, spo łecz nej, eko no micz nej
i kul tu ral nej obu kra jów.

CCzzyy  ssttaa  nnoo  wwii  sskkoo  KKoonn  ssuu  llaa  HHoo  nnoo  rroo  wwee  --
ggoo  ttoo  PPaa  nnaa  ggłłóóww  nnee  zzaa  jjęę  cciiee??

Nie. Oprócz peł nie nia obo wiąz ków
Kon su la Ho no ro we go w chwi li obec -
nej re a li zu ję w Pol sce jesz cze in ne
przed sięw zię cia za wo do we. Mam na
my śli mię dzy in ny mi szkic pro jek tu
re zy den cjal ne go. Za an ga żo wa ny je -
stem rów nież od stro ny lo gi stycz nej
w re a li za cję pro jek tu w po bli żu gra -
ni cy ukra iń skiej (Kor czo wa). W przy -
szłym ro ku zo sta nie za koń czo na bu -
do wa au to stra dy E40 z Kra ko wa
w kie run ku Lwo wa, co przy czy ni się
do nie sa mo wi te go oży wie nia oko li cy
Pod kar pa cia. W ro ku 1991 Rząd Fla -

man dzki wy lan so wał ini cja ty wę „Go
and Do”, w wy ni ku któ rej to mło dzi
me ne dże ro wie z Eu ro py Cen tral nej
i Wschod niej mo gli przy jeż dżać do
Flan drii, aby od by wać staż w wy bra -
nej fir mie. Rów nież w ten pro jekt je -
stem bar dzo za an ga żo wa ny.

JJeesstt  PPaann  bbaarr  ddzzoo  zzwwiiąą  zzaa  nnyy  zz PPooll  sskkaa..
SSkkąądd  ssiięę  ttoo  wwzziięę  łłoo  ii ddllaa  cczzee  ggoo  aakkuu  rraatt
PPooll  sskkaa??  

My ślę, że to kwe stia przy pad ku
i szczę ścia. Do mo jej fir my tra fił me -
ne dżer z Kra ko wa i na tych miast wy -
two rzy ły się mię dzy na mi przy jaz ne
sto sun ki. Wte dy po ja wił się po mysł,
aby wy star to wać z in we sty cją w Eu -
ro pie Cen tral nej i na tych miast mój
wy bór padł na Pol skę.
ZZnnaa  PPaann  PPooll  sskkęę  ii PPoo  llaa  kkóóww..  JJaa  kkiiee  ssąą
nnaajj  bbaarr  ddzziieejj  iissttoott  nnee  rróóżż  nnii  ccee  ppoo  mmiięę  ddzzyy
nnaa  sszzyy  mmii  rroo  ddaa  kkaa  mmii  mmiieesszz  kkaa  jjąą  ccyy  mmii
ww PPooll  ssccee,,  aa bbeell  ggiijj  sskkąą  PPoo  lloo  nniiąą??

Róż ni ca po mię dzy miesz kań ca mi
Pol ski, a Po la ka mi z An twer pii po le -
ga prze de wszyst kim na tym, iż wie -
lu Po la ków miesz ka ją cych w An twer -
pii po dej mu je ini cja ty wę, bie rze
spra wy w swo je rę ce. Nie chcę przez
to po wie dzieć, że Po la cy w Pol sce te -
go nie ro bią. Cho dzi mi o to, że znam
wie lu Po la ków, któ rzy przez po nad 20
lat są ak tyw ni w An twer pii, są świet -
nie zin te gro wa ni i po dej mu ją wszel -

kie ini cja ty wy na
płasz czyź nie kul tu -
ral nej, eko no micz -
nej i spo łecz nej. To
wy ma ga na tu ral nie
po chwa ły. Tu tej si
Po la cy są ak tyw ni
i od no szą suk ce sy
w kra ju, w któ rym
się nie uro dzi li. To
wiel ka sztu ka. Gdy -
by in ne na ro do wo -
ści, któ re prze by -
wa ją w Bel gii, z tą
sa mą de ter mi na cją
się in te gro wa ły
i roz wi ja ły za wo do -
wo, mie li byś my
o wie le mniej prob -
le mów z imi gran ta -
mi.

JJaa  kkiiee  ssąą  PPaa  nnaa  zzaa  iinn  --
ttee  rree  ssoo  wwaa  nniiaa,,  jjaakk
ssppęę  ddzzaa  PPaann  wwooll  nnyy
cczzaass??  

Na Pani py ta nie
o mo je za in te re so -
wa nia i hob by od -
po wiem w ten spo -
sób. Uwiel biam
prze by wać na ło nie
na tu ry. Chęt nie
wę dru ję i je stem

za pa lo nym my śli -

wym. W se zo nie ło wiec kim re gu lar -
nie jeż dżę do Pol ski, mię dzy in ny mi
do Par ku Po pradz kie go. Uwa żam, że
je że li cho dzi o przy ro dę, Pol ska ma
nie zmier nie wie le do za o fe ro wa nia,
ale tu ry sty ka mu si być jesz cze bar -
dziej pro mo wa na. Stan wa szych dróg
uległ znacz nej po pra wie, rów nież in -
fra struk tu ra jest co raz lep sza. W tym
ro ku w lip cu wa ka cje spę dzi łem w Pol -
sce mię dzy in ny mi w So po cie, na Ma -
zu rach, w Bia ło wie ży, Ka zi mie rzu Dol -
nym i oczy wi ście w mo im ulu bio nym
mie ście Kra ko wie. In nym mo im hob -
by, a na wet pa sją jest go to wa nie. Prze -
de wszyst kim lu bię przy rzą dzać po -
tra wy z ryb i dzi czyz ny, któ re są
re gu lar ny mi skład ni ka mi mo ich po -
traw. Chęt nie cho dzę do re sta u ra cji,
ale rów nie chęt nie przyj mu ję go ści
u sie bie w do mu.

CCzzyy  ww ttyymm  rroo  kkuu  pprrzzee  wwii  dduu  jjee  PPaann  KKoonn  --
ssuull  zzoorr  ggaa  nnii  zzoo  wwaa  nniiee  jjaa  kkiieejjśś  iimm  pprree  zzyy
ww AAnn  ttwweerr  ppiiii??  

W tym ro ku nie prze wi dzie liś my
żad nej im pre zy w An twer pii, ale na
przy szły rok chciał bym spro wa dzić
dla an twer pskich me lo ma nów Or kie -
strę Fil har mo nicz ną z Kra ko wa. Pier -
wsze kon cer ty zo sta ły już za pla no wa -
ne na mie siąc czer wiec 2013 ro ku. 

Kil ka mie się cy te mu w Pol sce miał
miej sce kon cert Kra kow skiej Or kie -
stry Fil har mo nicz nej pod dy rek cją
Her ma na En gel sa, któ re go so li stą był
uta len to wa ny, mło dy bel gij ski pia ni -
sta Lie brecht Van Bec ke vo ort. I właś -
nie wte dy po ja wił się po mysł, aby za -
pro sić tę or kie strę na kon cer ty do
Bel gii. A po za tym, jak już wcześ niej
wspom nia łem wios ną 2013 ro ku bę -
dzie miał miej sce event o cha rak te rze
eko no micz nym przy współ pra cy z Vo -
ka. O wszyst kich im pre zach kul tu ral -
nych, spo łecz nych czy eko no micz nych
bę dę z naj wię kszą przy jem no ścią in -
for mo wał na bie żą co czy tel ni ków „An -
twer pii po pol sku”. 

Ży czę wa szej re dak cji du żo suk ce -
sów w pra cy dzien ni kar skiej.

Dzię ku ję bar dzo za roz mo wę.

RRoozz  mmaa  wwiiaa  łłaa  
AAggaa  ttaa  KKoo  cciińń  sskkaa

ttłłuummaacczzeenniiee::  MMaayyaa  SSttęęppiieeńń
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Je stem mat ką dwu let nie go dziec -
ka, z któ rym miesz kam na te ry -
to rium Bel gii od 2009r. Oj cem
dziec ka jest Po lak, z któ rym obec -
nie nie je stem już w związ ku.
Chcia ła bym uzy skać ali men ty dla
dziec ka? Czy wnio sek ali men ta -
cyj ny mo gę zło żyć w Bel gii?

Wnio sek o uzy ska nie ali men tów dla
dziec ka skła da się w kra ju, w któ rym
dziec ko ma zwy cza jo wy po byt. Klu czo -
wą jest za tem kwe stia te go gdzie prze -
by wa dziec ko i gdzie jest za mel do wa -
ne, nie zaś gdzie prze by wa je go oj ciec.
Je śli dziec ko za mel do wa ne jest na te -
ry to rium Bel gii, wnio sek ali men ta cyj -
ny po wi nien zo stać zło żo ny do są du
pier wszej in stan cji wła ści we go dla
miej sca za miesz ka nia dziec ka w Bel -
gii.

Przed roz po czę ciem pro ce du ry ali -
men ta cyj nej wska za ne jest na wią za -
nie kon tak tu z oj cem dziec ka ce lem
spraw dze nia moż li wo ści po lu bow ne -
go usta le nia ali men tów (po twier dzo -
ne go na przy kład ak tem no ta rial nym
lub umo wą po mię dzy ro dzi ca mi). Je -
śli pró by po lu bow ne go uzy ska nia ali -
men tów nie skut ku ją, wów czas ko -
niecz ną mo że oka zać się dro ga
są do wa.

Fun dusz ali men ta cyj ny
Po uzy ska niu pra wo moc ne go wy ro -

ku są do we go za są dza ją ce go ali men -
ty, mat ka dziec ka mo że zwró cić się do
ko mor ni ka są do we go ce lem eg ze ku -
cji wy ro ku.

Je śli oj ciec dziec ka oka zał się nie -
wyp ła cal ny, a mat ka dziec ka nie po -
sia da do cho dów prze kra cza ją cych
(obec nie) kwo ty 1.344 eu ro net to mie -
sięcz nie (kwo ta pod wyż sza na jest o 64
eu ro na dziec ko na utrzy ma niu), wów -
czas mo że wy stą pić do fun du szu ali -
men ta cyj ne go z wnio skiem o uzy ska -
nie po mo cy w ścią gnię ciu za leg łych
ali men tów oraz uzy ska niu za li czek na
po czet ali men tów nie wyp ła ca nych
przez oj ca dziec ka.

Fun dusz ali men ta cyj ny wy pła ca za -
li czki na po czet ali men tów w kwo cie
przy zna nej przez sąd lub wy ni ka ją cej
z ak tu no ta rial ne go (je śli ali men ty zo -
sta ły usta lo ne dro gą ak tu no ta rial ne -
go), mak sy mal nie zaś 175 EUR mie -
sięcz nie na dziec ko.

Za li czki wy pła ca ne są je dy nie od

mo men tu wy da nia de cy zji o przy zna -
niu ali men tów. Fun dusz nie wy pła ca
za leg łych ali men tów.

Co w sy tu a cji, je śli oj co stwo
nie zo sta ło po twier dzo ne
w praw ny spo sób?

Je śli dziec ko no si na dal na zwi sko
mat ki, po nie waż oj co stwo nie zo sta -
ło usta lo ne ze wzglę du na zwią zek
mał żeń ski lub uzna nie przez oj ca,
wów czas sy tu a cja sta je się bar dziej
skom pli ko wa na.

W tej sy tu a cji bo wiem przed uzy -
ska niem ali men tów, ko niecz nym jest
praw ne usta le nie oj co stwa, któ re mo -
że na stą pić w dro dze uzna nia (przez
oj ca) lub też są do we go usta le nia oj -
co stwa (po zło że niu wnio sku o są do -
we usta le nie oj co stwa).

Uzna nie dziec ka
Uzna nie dziec ka na stę pu je w urzę -

dzie sta nu cy wil ne go za zgo dą mat ki
dziec ka. Jest to oświad cze nie oj ca
dziec ka, któ ry do bro wol nie uzna je
dziec ko. Je śli dziec ko uro dzi ło się
w Bel gii uzna nie mo że na stą pić w bel -
gij skim urzę dzie sta nu cy wil ne go (przy
urzę dzie gmi ny). Je śli nato miast dziec -
ko nie po sia da bel gij skie go ak tu uro -
dze nia, uzna nie mo że na stą pić w Pol -
sce, we wła ści wym urzę dzie sta nu
cy wil ne go, lub też w Kon su la cie RP.

Je śli wiek dziec ka nie stoi na prze -
szko dzie, wraz z uzna niem dziec ka na -
da wa ne jest mu na zwi sko oj ca.

Są do we usta le nie oj co stwa
Na wy pa dek bra ku zgo dy oj ca na

uzna nie, na le ży wy stą pić do są du
z wnio skiem o są do we usta le nie oj co -
stwa. W tym wy pad ku zło że nie wnio -
sku są do we go w Bel gii ze wzglę dów
prak tycz nych nie za wsze jest wska za -
ne, po nie waż o pra wie sto so wa nym
do usta le nia oj co stwa de cy du je oby -
wa tel stwo ro dzi ców oraz dziec ka. Je -
śli obyd wo je ro dzi ców oraz dziec ko
po sia da pol skie oby wa tel stwo, do usta -
le nia oj co stwa sto su je się prze pi sy pra -
wa pol skie go. 

Za tem zło że nie wnio sku do są du bel -
gij skie go kom pli ku je spra wę, po nie -
waż sąd orze ka na pod sta wie pol skich
prze pi sów, któ rych co do za sa dy nie
zna. Pro ce du ra w Bel gii wią że się z do -
dat ko wy mi kosz ta mi tłu ma czeń, ko -

niecz no ścią in ter pre ta cji pol skich
prze pi sów itp.

Je śli ro dzi ce oraz dziec ko po sia da -
ją za mel do wa nie rów nież w Pol sce,
prost szym roz wią za niem jest zło że nie
wnio sku o są do we usta le nie oj co stwa
w Pol sce, w miej scu po by tu dziec ka.
Pro ce du ra usta le nia oj co stwa wią że
się w wię kszo ści przy pad ków z ko -
niecz no ścią wy ko na nia ba dań DNA
dziec ku oraz do mnie ma ne mu oj cu.

Je śli oj ciec dziec ka wy ra zi zgo dę na
do bro wol ne ba da nie DNA, po twier dze -
nie bio lo gicz ne go oj co stwa mo że po zy -
tyw nie wpły nąć na de cy zję oj ca o uzna -
niu dziec ka, któ re jest znacz nie
prost szym spo so bem usta le nia oj co stwa.

Co z opie ką nad dziec kiem?
Uzna nie dziec ka lub też są do we

usta le nie oj co stwa po wo du je au to ma -
tycz ne przy zna nie oj cu dziec ka peł ni
praw ro dzi ciel skich. Dla ich ogra ni -
cze nia ko niecz na jest de cy zja są du.

We wnio sku są do wym o usta le nie
oj co stwa, war to za tem wy stą pić do są -
du o usta le nie opie ki lub też ogra ni -
cze nie praw ro dzi ciel skich 

Pa mię tać na le ży przy tym, iż ogra -
ni cze nie praw ro dzi ciel skich na te ry -
to rium Bel gii sto so wa ne jest bar dzo
rzad ko, a za sa dą jest wspól na opie ka
nad dziec kiem oraz wspól ne wy cho wy -
wa nie dziec ka w sy ste mie tak zwa nym
„co – ou der schap”, w któ rym dziec ko
prze by wa po ło wę cza su u jed ne go ro -
dzi ca oraz po ło wę u dru gie go ro dzi ca. 

Ni niej sza za sa da jest re gu łą praw -
ną, od któ rej są dy mo gą od stą pić je -
dy nie w wy jąt ko wych sy tu a cjach, jak
na przy kład udo wod nio ny al ko ho lizm
ro dzi ca, wraz z nie moż no ścią utrzy -
ma nia sto sow ne go dla dziec ka miej -
sca za miesz ka nia, za miesz ka nie ro -
dzi ca po za gra ni ca mi Bel gii, itp. 

Pa mię tać na le ży jed nak, iż na wet
w sy tu a cji ogra ni cze nia praw ro dzi -
ciel skich, ro dzi co wi przy słu gu je pra -
wo do wi dzeń z dziec kiem, któ re mo -
gą od by wać się ewen tu al nie
w przy sto so wa nym do te go oś rod ku
pie lę gna cyj no-wy cho waw czym, wy -
zna czo nym przez sąd.

IIwwoo  nnaa  WWiiee  wwiióórr  kkaa
AAdd  vvoo  ccaa  aatt

Pytania do prawnika
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 §§



Za pra szam do za poz na nia się z za sa -
da mi obo wią zu ją cy mi w szkol nic twie
wyż szym w Szwe cji.

Szwedz kie wyż sze szko ły ma ją do -
sko na łą opi nię i są wy so ko oce -
nia ne w mię dzy na ro do wych ran -

kin gach aka de mic kich. Uczel nie w tym
skan dy naw skim kra ju sły ną ze ści słe go
po wią za nia pro gra mu na u cza nia zwy ma -
ga nia mi wy kła dow ców. Stu dia na le żą do
trud nych i bar dzo wy ma ga ją cych, dla te -
go jest to pro po zy cja dla tych su mien nych
i wy trwa łych, ale bio rąc pod uwa gę wy so -
ki po ziom na u ki na praw dę war to się po -
mę czyć. Szwe cja szczy ci się swo im szkol -
nic twem wyż szym już od XV wie ku. Wte dy
to po wstał uni wersytet w Uppsa li, nato -
miast wLund za ło żo no wyż szą szko łę 100
lat póź niej. Już wte dy stu den ci z ca łej Eu -
ro py aby otrzy mać od po wied nie wy kształ -
ce nie przy jeż dża li właś nie do Szwe cji. To
w tym kra ju na ro dzi ło się naj bar dziej na
świe cie pre sti żo we aka de mic kie wy róż nie -
nie – Na gro da Nob la.

Uczel nie
W Szwe cji dzia ła oko ło 50 wyż szych

uczel ni. I cho ciaż wie le z nich ma w na -
zwie sło wo „Uni versity”, nie wszyst kie
ma ją co kol wiek wspól ne go z uni -
wersytetami ja kie zna my. Przy szli stu -
den ci mo gą się kształ cić w: 

13 uni wersytetach, 7 ko le giach sztu -
ki, 16 ko le giach uni wersyteckich i 12
wyż szych szko łach pry wat nych. Wy kaz
wszyst kich szwedz kich uczel ni znaj du -
je się na stro nie: wwwwww..ssttuu  ddyy  iinn  sswwee  --
ddeenn..ssee..  

Po wszech na jest opi nia, że szwedz kie
uczel nie na le żą do naj no wo cześ niej szych
i naj le piej wy po sa żo nych w Eu ro pie.
Ofe ru ją przy szłym stu den tom bar dzo
róż no rod ne kie run ki edu ka cyj ne za rów -
no w ję zy ku szwedz kim jak i an giel skim.
Dla te go po mi mo nie zbyt du żej licz by
uczel ni, stu dia w Szwe cji są bar dzo po -
pu lar ne wśród eu ro pej skich ma tu rzy -
stów.

Rok aka de mic ki roz po czy na się w po -
ło wie sierp nia, se mestr je sien ny trwa
do po ło wy stycz nia, wio sen ny zaś do po -
cząt ku czer wca.

Przed mio ty po dzie lo ne są na po zio my.
Stu dent sam de cy du je w ja kim stop niu
chce zgłę bić da ną dzie dzi nę wie dzy. 

Pun kty ECTS i stop nie aka de -
mic kie

Szkol nic two wyż sze w Szwe cji po dzie -
lo ne jest na trzy eta py: 
1.  Stu dia I-go stop nia mo gą od by wać

się dwu kie run ko wo: dwu let nia na u -
ka za koń czo na eg za mi nem (120 pun -
któw ECTS) i trzy let nia (180 pun któw
ECTS), któ ra da je ty tuł od po wia da ją -

cy pol skie mu li cen cja to wi.
2. Stu dia II-go stop nia moż na roz po cząć

tyl ko po za li cze niu trzy let nich stu -
diów li cen cjac kich. Po za koń cze niu
rocz nej (60 pun któw ECTS) lub dwu -
let niej (120 pun któw ECTS) na u ki
otrzy mu je się ty tuł ma gi stra.

3. Stu dia III-go stop nia to czte ro let nie
stu dia do kto ran ckie, jed nak tyl ko na
nie któ rych uczel niach moż na otwo -
rzyć prze wód do ktor ski. 

Re kru ta cja
Aby roz po cząć stu dia I-go stop nia wy -

star czy ma tu ra. Wnio sek o przy ję cie na
stu dia na le ży zło żyć po przez stro nę in -
ter ne to wa wwwwww..ssttuu  ddee  rraa..nnuu po nie waż
re kru ta cja na wyż sze uczel nie jest w tym
kra ju scen tra li zo wa na, a wszyst ko za -
ła twia się przez in ter net.

Ter mi ny są w za sa dzie jed na ko we, cho -
ciaż dla pew no ści le piej za jrzeć na stro -
nę in ter ne to wa wy bra nej uczel ni. Urzę -
do wo przy ję te ter mi ny są na stę pu ją ce: na
se mestr je sien ny skła da my apli ka cje do
po ło wy kwiet nia, na se mestr wio sen ny
– do po ło wy paź dzier ni ka. 

Eg za mi ny wstęp ne w za sa dzie nie zo -
bo wią zu ją. Je że li licz ba chęt nych jest
wię ksza niż licz ba miejsc, uczel nie prze -
pro wa dza ją kon kur sy świa dectw ma tu -
ral nych lub roz mo wy kwa li fi ka cyj ne. Na -
le ży pa mię tać o tym, że po da nia na stu dia
w Szwe cji skła da się du żo wcześ niej niż
w in nych kra jach Unii Eu ro pej skiej.

Zna jo mość ję zy ka, cer ty fi ka ty
Na wię kszo ści kie run ków ję zy kiem

wy kła do wym jest szwedz ki. Aby roz po -
cząć na u kę w tym ję zy ku na le ży le gi ty -
mo wać się cer ty fi ka tem TI SUS (Test in
Swe dish for Uni versity Stu dies). Szwedz -
kie uczel nie ofe ru ją tak że po nad 200 kie -
run ków na któ rych za ję cia pro wa dzo ne
są w ję zy ku an giel skim. Na kie run ki
z wy kła do wym an giel skim na le ży po sia -
dać na stę pu ją ce cer ty fi ka ty:TOEFL,
IELTS, Cam brid ge ESOL i ME LAB. Na
wie lu uczel niach or ga ni zo wa ne są bez -
płat ne kur sy ję zy ka szwedz kie go dla ob -
co kra jow ców, bo Szwe cja jest kra jem
wy jąt ko wo otwar tym na za gra nicz nych
stu den tów. Ich od se tek w tym skan dy -
naw skim pań stwie na le ży do naj wyż -
szych w Eu ro pie.

Szcze gó ły do ty czą ce kur sów ję zy ko -
wych znaj du ją się na stro nach in ter ne -
to wych wy bra nej uczel ni. 

Kosz ty stu dio wa nia
Stu dia w Szwe cji są bez płat ne, fi nan -

su je je rząd. Do ty czy to za rów no stu -
den tów szwedz kich jak i ob co kra jow ców
pra gną cych uczyć się w tym kra ju. Naj -
ta niej jest sto ło wać się na uczel nia nych
sto łów kach i w ba rach. Moż na tak że li -

czyć na wie le przy słu gu ją cych stu den -
tom zni żek. W zna le zie niu za kwa te ro wa -
nia po mo gą uczel nia ne biu ra do spraw
stu den ckich i stu den ckie or ga ni za cje.
Naj tań sze są po ko je w aka de mi kach, od
100 eu ro mie sięcz nie. Nato miast za kwa -
te rę na mie ście trze ba bę dzie za pła cić mi -
ni mum 200 eu ro za mie siąc. Do po wyż -
szych kosz tów na le ży jesz cze do li czyć
za kup ksią żek i pod ręcz ni ków, któ rych
w Szwe cji przy szły stu dent bę dzie po trze -
bo wał na praw dę spo ro i któ re kosz tu ją
nie ma ło. 

Do dać trze ba rów nież mie sięcz ne op -
ła ca nie obo wiąz ko wych skła dek na związ -
ki stu den ckie oraz od by wa ją ce się dwa
ra zy do ro ku te sty zdol no ści. Każ dy stu -
dent mu si rów nież sam za ku pić po trzeb -
ne ma te ria ły dy dak tycz ne.

Ży cie stu den ckie
Sto sun ki pa nu ją ce mię dzy wy kła dow -

ca mi a stu den ta mi moż na by okre ślić ja -
ko ko le żeń skie, co w żad nym wy pad ku
nie zwal nia z sa mo dziel nej pra cy, ak tyw -
no ści na za ję ciach, dys ku sji, lo gicz ne go
my śle nia i umie jęt no ści bro nie nia swo -
ich po glą dów. W od róż nie niu od in nych
kra jów stu den ci w Szwe cji ma ją o wie le
wię cej za jęć prak tycz nych niż te o re tycz -
nych. Stu dia są bar dzo trud ne i wy ma -
ga ją du żo sa mo za par cia i dys cy pli ny.

Ży cie stu den ckie to czy się ra czej spo -
koj nie. Na u ki jest na praw dę du żo i mło -
dzi lu dzie ma ją bar dzo ma ło wol ne go cza -
su (lub nie ma ją go wca le). W tym
skan dy naw skim kra ju stu den ci nie no -
szą in dek sów i zdzi wie ni są fak tem, że
gdzie kol wiek ta ko we ist nie ją. Tam fun -
kcjo nu ją tak zwa ne kon ta w in ter ne to -
wym ban ku ocen. I jesz cze jed na waż na
spra wa. W Szwe cji nie ma stu diów za ocz -
nych i wie czo ro wych, moż na uczyć się
tyl ko na stu diach sta cjo nar nych.

Naj wię ksze cen trum aka de mic kie
znaj du je się w Sztok hol mie. 

Sty pen dia
W Szwe cji sty pen dia rzą do we jak i te

z or ga ni za cji po za rzą do wych prze zna -
czo ne są prze de wszyst kim dla ro dzi -
mych stu den tów. Oso by z za gra ni cy mo -
gą sta rać się o do fi nan so wa nie, jed nak
w pier wszej ko lej no ści roz pa try wa ne są
po da nia Szwe dów. Do kład ne in for ma -
cje na stro nie: wwwwww..ssii..ssee

Ist nie je rów nież moż li wość uzy ska -
nia ta nich, ni sko opro cen to wa nych kre -
dy tów stu den ckich, ale nie któ re uczel -
nie uza leż nia ją ich otrzy ma nie od
wy ni ków w na u ce. 

W na stęp nym nu me rze „An twer pii po
pol sku” przed sta wię sy stem szkol nic -
twa wyż sze go w Da nii.

KKaa  rroo  llii  nnaa  TToomm  cczzaakk

Stu dia w Eu ro pie dla Eu ro pej czy ka
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n Odszkodowawcze;

n Pracy i ubezpieczeń
społecznych;

n Rodzinne;
n Karne.
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Fun da cja 
„Chil dren Of Eu ro pe” 
w An twer pii 

ogła sza na bór dzie ci od lat 4 
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

88  wwrrzzeeśś  nniiaa ((ssoo  bboo  ttaa))  ww ggoo  ddzzii  nnaacchh  1100::0000  ––  1122::0000
1155  wwrrzzeeśśnniiaa ((ssoobboottaa))  ww  ggooddzziinnaacchh  1155::0000  ––  1177::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

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. 



Pa nu je mo da na hip ste -
rów. Dla te go praw dzi wi
hip ste rzy twier dzą, że to

po czą tek koń ca. Bo mo da na hip -
ste rów to lans, ko pio wa ne ich
stro jów przez ta nie sie ciów ki
odzie żo we, a prze de wszyst kim
trak to wa nie jej jak sub kul tu ry. 

Hip ste rem mo że dzi siaj zo stać
każ dy i to jest naj wię kszy ob ciach
jak mó wią sa mi za in te re so wa ni.

Nie ja ki hip ster
Ist nie ją już od daw na. To jed na

z naj bar dziej trud nych do okre -
śle nia, bar dzo ulot nych kul tur.
We dług de fi ni cji Wła dy sła wa Ko -
pa liń skie go „hip ster, to za pa lo ny
mi łoś nik jaz zu, oso ba za mi ło wa -
na w rze czach mod nych i ele gan -
ckich, w no wo ściach”. 

A co na to Wi ki pe dia? We dług
współ czes nej de fi ni cji: „jest to slan -
go we okre śle nie uży wa ne do opi -
sa nia mło dych, do ro słych i star -
szych na sto lat ków, sil nie
ma ni fe stu ją cych swo ją nie za leż -
ność, ory gi nal ność i in dy wi du al -
ność”. „Czę sto ter min hip ster od -
no si się do lu dzi in te re su ją cych
się głów nie mu zy ką roc ko wą i jej
od mia na mi, a tak że fil mem nie za -
leż nym, ma ga zy na mi ty pu „Vi ce”
i „Clash” i stro na mi in ter ne to wy -
mi ta ki mi jak Pit chfork Me dia”.

Z ko lei Ro bert Lan ham, au tor
ksią że czki „The Hip ster Han dbo -
ok”, przed sta wia ta ką oto cha rak -
te ry sty kę hip ste ra: „To ktoś, kto
uwiel bia ter min po stmo der nizm,
uży wa słów w zna cze niu iro nicz -
nym, spę dza wol ny czas wba rach,
ale ni gdy nie sie cio wych”. Non -

sen so pe dia po szła jesz cze da lej:
„Hip ster, to ktoś tak ory gi nal ny,
że w ska li ory gi nal no ści od 1 do
10 jest sie dem nast ką. Brzy dzi się
ko mer cją i nie słu cha zes po łów,
któ rych na zwę da się wy mó wić”. 

Ty le książ ko wo-in ter ne to wych
mą dro ści. A jak hip ste rzy okre -
śla ją sa mych sie bie? „Dla praw -
dzi we go hip ste ra mod ne jest to,
o czym jesz cze nikt nie wie, że jest
mod ne. Z tym, że praw dzi wy hip -
ster ni gdy nie po wie o so bie, że
jest hip ste rem. Bo to by ło by bar -
dzo nie mod ne”.

Skąd się wzię li hip ste -
rzy?

Ge ne za po cho dze nia te go sło -
wa jest nie jed noz nacz na. Fun -
kcjo nu ją trzy moż li we je go zna -
cze nia:
1. Po cho dzi od okrzy ku „hep”,

uży wa ne go w śro do wi skach
jaz zo wych ja ko wy raz apro ba -
ty dla umie jęt no ści i sty lu oso -
by lub gru py osób.

2. Wy wo dzi się od sło wa „hop”,
slan go we go okre śle nia opium.

3. Po cho dzi od sło wa „hi pi”, któ -
re w af ry kań skim na rze czu
ozna cza „otwie rać ko muś
oczy”.
Po raz pier wszy okre śle nie hip -

ster po ja wi ło się w la tach 40-tych
ubieg łe go wie ku. W tym okre sie
fa ni czar ne go jaz zu wy zna czy li
swój in dy wi du al ny, nie pow ta rzal -
ny styl, któ ry był po cząt kiem hip -
ster ki. Z bie giem cza su ta mo da
ode szła w za pom nie nie. Po wró -
ci ła w la tach 90-tych za spra wą
pew nej gru py mło dych lu dzi, któ -

rzy zbun to wa -
li się prze ciw -
ko ów cześ nie
pa nu ją cej mo -
dzie, zwy cza -
jom, tren dom
spo łecz nym.
Stwo rzy li cza -
so pis mo”Vi ce”,
hip ste row ską
bib lię czy ta ną
przez hip ste -
rów na ca łym
świe cie. To
właś nie w „Vi -
ce” znaj du je się
słyn na ru bry -
ka Dos &
Dont's – co wy -
pa da a cze go
nie wol no, któ -
ra kre u je i wy -

ty cza hip ste rom świa to we tren -
dy.

Hip ster we dług hip ste ra
Praw dzi wy hip ster we dług hip -

ste ra, to ory gi nał na ogół z du że -
go mia sta, naj wy żej do 35 lat, naj -
czę ściej upra wia ją cy wol ny za wód.
Bar dzo czę sto ar ty sta. Kwe stia
ubio ru hip ste ra to trud ny te mat.
Wiel ką sztu ką jest, aby spra wiać
wra że nie iż czło wie ko wi zu peł nie
nie za le ży na mo dzie, a jed no cześ -
nie te mo dę wy prze dzać. Ubra nia
hip ste ra wy glą da ją ni by zwy czaj -
nie, a w rze czy wi sto ści są z wy so -
kiej pół ki. Ku pu je je w do brych
skle pach (w osta teczności w mar -
ko wych lum pek sach), a za ło żyć
na sie bie mo że wła ści wie wszyst -
ko pod wa run kiem, że ten „ba ła -
gan” bę dzie miał kla sę iod po wied -
ni ar ty stycz ny luz. Li czy się
kom bi na cja sty lów, nie ba nal ność
i ory gi nal ność. Met ki wy klu czo -
ne. Swoi i tak wie dzą, co kto ma
na so bie. Bu ty czy tram pki ni by
zno szo ne, ale nie zno szo ne. Spod -
nie po strzę pio ne, by le ja kie, ale
nie by le ja kie. Tor by, pa ski, ze -
gar ki ni by nie dro gie, ale dro gie.

W tym se zo nie obo wiąz ko wo
no si się ski ny je ans, czy li bar dzo
wą skie spod nie, ko szul ki w se -
rek. Obu wie to tram pki i adi da -
sy, ale po win ny być to mo de le bę -
dą ce ko pią tych sprzed lat.
Naj le piej krót kie se rie. Oku la ry,
nie o dzow ny do da tek każ de go
hip ste ra ko niecz nie z fir my Ray-
Ban, naj le piej Way fa re ry. Im wię -
ksze lo go mar ki na opraw kach
tym le piej. Bar dzo istot nym zna -
kiem roz poz naw czym każ de go
hip ste ra jest fry zu ra. Mu si być
nie dba ła (tak jak by czło wiek do -
pie ro wstał z łóż ka), ale jed no -
cześ nie sta ran nie do pra co wa na
(każ dy lo czek jest ce lo wy i pre cy -
zyj nie wy ko na ny). Nie o dzow nym
ele men tem ubio ru hip ste ra jest
ko szu la. Naj lep sza jest fla ne lo wa
w krat kę, któ ra pod kre śli je go
eko lo gicz ne na wy ki i lek ce wa że -
nie ak tu al nych tren dów w mo -
dzie. A sko ro o eko lo gii mo wa.
Każ dy hip ster to eko log, w związ -
ku z czym prze miesz cza się rów -
nież eko lo gicz nie, czy li na ro we -
rze. Ro wer mu si być spe cjal ny
– tak zwa na „ho len der ka” – czy li
ro wer miej ski czę sto z za mo co -
wa nym wi kli no wym ko szy kiem.
Ba gaż nik oczy wi ście wy klu czo -
ny. A na za koń cze nie te go te ma -

Świat we dług hip ste ra 
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Prawdziwy
hipster nigdy
nie powie
o sobie, że jest
hipsterem
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tu jed no py ta nie: po czym moż na od ra -
zu roz poz nać hip ste ra? Od po wiedź: po
iP ho nie i wszyst kich in nych ga dże tach
wy pro du ko wa nych przez fir mę Ap ple.

Hip ste rzy ży ją swo im włas nym ryt -
mem. Ich czas pły nie wol niej, le ni wiej,
zresz tą ka wiar nia ne kli ma ty bar dzo im
od po wia da ją. Roz ma wia ją, po tem pra -
cu ją. Jak skoń czą pra co wać – zno wu
roz ma wia ją. Nie po ka zu ją się tam gdzie
kró lu ją ce le bry ci i pa pa raz zi. Nie cho -
dzą na se an se pod czas któ rych wy świet -
la ne są by le ja kie fil my. Ma ją swo je ulu -
bio ne miej sca, a gdy sta ją się one zbyt
po pu lar ne i za tło czo ne, znaj du ją so bie
na stęp ne. Wie lu znich nie je mię sa, zdro -
wo się od ży wia, nie pa li (a je że li już to
do bre pa pie ro sy). Spo ra gru pa to we -
ge ta ria nie, a na wet we ga nie. Pre fe ru ją
owo ce mo rza, ja dal ne kasz ta ny, sus hi
i kuch nię fu sion. Nie zno szą kot le tów
(zwłasz cza mie lo nych). Naj czę ściej pi ją
czy stą wód kę po pi ja jąc ją so kiem, co lą
lub Red Bul lem.

We dług Bar ta Cha ciń skie go „hip ste -
rzy są w sy tu a cji ciąg łej ucie czki przed
tym, co z ich sty lu zro bi ły kon cer ny mo -
dy i z czym za chwi lę za cznie się ob no -
sić ca łe mia sto”. „To kul tu ra cią gle tro -
pio na i in wi gi lo wa na przez spe ców od
mar ke tin gu. Co kol wiek hip ste rzy wy -
my ślą, od ra zu tra fia do wiel kich sie ci
ty pu H & M czy Za ra. Co o ty le uprasz -
cza spra wę, że jest wy raź nym sy gna -
łem, by praw dzi wy hip ster prze stał to
no sić”.

Co jest nie hip ste row skie
Prze de wszyst kim sza sta nie pie niędz -

mi. Na wet je że li się je po sia da, jest to
nie wska za ne. Praw dzi wy hip ster nie
słu cha by le ja kiej mu zy ki. To też jest
nie hip ste row skie. Bar dzo nie hip ste row -
skie są tak że: „sa mo cho dy ty pu SUV,
przed mie ścia, książ ki z wy pu kły mi li -
te ra mi na okład ce, pra ca na eta cie, bo -
żo na ro dze nio we swe try z Mi ko ła jem
i mu zy ka, któ rą moż na usły szeć w ra -
dio” (wg Ro ber ta Lan ha ma). Dla te go
hip ste rzy słu cha ją: brud ne-elec tro, nu-
di sco i oczy wi ście in die (skrót od in de -
pen dent). Nie hip ste row skie są też zwy -
czaj ne ka wiar nie. Lo kal przez nich
za ak cep to wa ny mu si speł niać trzy pod -
sta wo we wa run ki: mieć nie co asce tycz -
ny wy strój, in ter net i do brą caf fe lat te.
Ale prze de wszyst kim – nie hip ste row -
skie jest ob no sze nie się z hip ster ką na
po kaz i głoś ne de kla ra cje, że się do te -
go nur tu przy na le ży. 

Hip ster na śla dow ca
Dzi siaj hip ster ka jest już wła ści wie

dla każ de go. Nie któ re hip ste row skie lo -
ka le za ję li star si gim na zja li ści i li ce a li -
ści któ rzy tak bar dzo chcą na le żeć do
te go śro do wi ska, że nie jest moż li we
aby się w nim zna le źli. „Bo jak masz sil -

ną po trze bę przy na leż no ści, to nie ma
si ły że byś przy na le żał” (we dług pew nej
hip ster ki). Ta wy jąt ko wa sub kul tu ra
a wła ści wie ro dzaj ru chu spo łecz ne go,
za czy na być obec nie co raz bar dziej po -
pu lar na i dla wie lu mło dych lu dzi przy -
na le że nie do niej jest szczy tem ma rzeń.
Roz po czę ła się mo da na hip ste rów i ci
praw dzi wi usu wa ją się w cień. Mod ne
ka wiar nie i lo kal ne ar ty stycz ne sta ły się
zbyt mod ne. Są mek ką dla na sto lat ków
któ rzy za wszel ka ce nę chcą się lan so -
wać. Już nie du żo bra ku je, że by hip ster -
ka sta ła się „ob cia chem”. 

Bo praw dzi wy hip ster ni gdy nie po -
wie o so bie, że jest „tren dy”. Po wierz -
chow ność ja ka ce chu je na śla dow ców
i na śla dow czy nie hip ste rów aż „bi je po
oczach”. Nie ma ją te go luź ne go, non sza -
lan ckie go sty lu, te go cze goś. Czas spę -
dza ją zu peł nie bez pro duk tyw nie. By wa -
ją, aby by wać. Ich wy lu zo wa nie i spo sób
ubie ra nia nie utoż sa mia żad ne go sty lu.
Naj czę ściej jest mar ną imi ta cją. In te re -
su je ich tyl ko lans.

I co da lej?
Dziś hip ste rom nie to wa rzy szy już au -

ra ta jem ni czo ści i ide o wa oto czka. 
Współ czes ny hip ster tak spe cjal nie

nie ma już o co wal czyć. Rów no u praw -
nie nie już ma my (chy ba ze związ ki par -
tner skie), eko lo gicz nie je steś my już bar -
dziej wy e du ko wa ni, mo że z to le ran cją
jest tro chę go rzej. 

Ale dla hip ste rów są to te ma ty zbyt
oczy wi ste aby się ni mi zaj mo wać. Wy -
żej wspom nia ne ha sła są dzi siaj pro duk -
tem ma so wym, wy sta wio nym na sprze -
daż i hip ste rzy nie bar dzo ma ją po wo dy
do bun tu. Zresz tą bunt też się sko mer -
cja li zo wał.

Hip ste rzy to je dy na w swo im ro dza -
ju gru pa spo łecz na, któ rej wła ści wie nie
da się w peł ni opi sać. Jest sub kul tu rą
(je że li to pra wi dło we okre śle nie), któ ra
zmie nia się bar dzo dy na micz nie. Są po -
dzi wia ni i kry ty ko wa ni. Ale ma ją za mi -
ło wa nie do rze czy nie ba nal nych, ory gi -
nal nych, mod nych i wy jąt ko wych. Są
in dy wi du a li sta mi, po szu ku ją rze czy nie -
szab lo no wych od sta ją cych od ogól nie
przy ję tych norm.

Dla cze go praw dzi wy hip ster ni gdy
nie po wie o so bie, że jest hip ste rem?

„Bo móg łby być ode bra ny ja ko ktoś
po wierz chow ny, sku pio ny na ciu chach,
a nie na włas nym wnę trzu”, „bo hip ster
ko ja rzy się ja ko ktoś wy nio sły, lek ko
za ro zu mia ły, o szcze bel wy żej od in -
nych”, „bo ni ko mu nie wy pa da po wie -
dzieć o so bie, że jest tren dy” (wy po wie -
dzi hip ste rów).

Od sie bie do dam tyl ko, że z pew no -
ścią są nie tu zin ko wi i na swój spo sób
nie pow ta rzal ni. Szko da, gdy by któ re -
goś dnia trze ba by ło by za nu cić: 

„Dziś praw dzi wych hip ste rów już nie
ma...”.

AAlleekk  ssaann  ddrraa  DDoo  bbiieecc  kkaa
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Odżin sach na pi sa no już
chy ba wszyst ko. Te
naj po pu lar niej sze na

świe cie spod nie ma w swo jej sza -
fie każ dy z nas. Krót kie, dłu gie,
nie bie skie, czar ne, ze skle pu sie -
cio we go i z ko lek cji Ar ma nie go.
Żad ne spod nie nie są tak po pu -
lar ne i żad ne nie ma ją tak pa sjo -
nu ją cej hi sto rii. 

Jak to się za czę ło?
Od go rą czki zło ta. Cof nij my

się do Ame ry ki ro ku 1853.To by -
ło ów czes ne el do ra do dla po szu -
ki wa czy żół te go krusz cu. Co raz
wię cej lu dzi zjeż dża ło do Ka li for -
nii aby spró bo wać szczę ścia. No
cóż, każ de mu by ło wol no. Wiel -
kiej fi lo zo fii w tych po szu ki wa -
niach nie by ło, nie trze ba by ło
rów nież po sia dać spe cjal nych
na rzę dzi czy pre dys po zy cji fi -
zycz nych. Naj waż niej sza by ła
cier pli wość i... do bre spod nie. Bo
właś nie spod nie oka za ły się naj -
wię kszym prob le mem po szu ki -
wa czy. Ma ło kie sze ni (al bo ich
brak), cien ki ma te riał rwą cy się
przy pier wszej oka zji i cią gle
prze cie ra ją cy się na ko la nach.

I na gle – zu peł nie jak w baj ce
po ja wił się wy baw ca. Na zy wał
się Oskar Le vi Stra uss. Na po -
trze by po szu ki wa czy zło ta i ro -
bot ni ków z ko pal ni spro wa dził
zza oce a nu blue je ans. Mu szę
w tym miej scu wy jaś nić, że cho -
ciaż dżin sy ko ja rzą się nam
z Ame ry ką, swo je ko rze nie ma -
ją w sta rej do brej Eu ro pie, a do -

kład nie we Fran cji. Ba weł nia na
tka ni na z któ rej szy to spod nie
po cho dzi ła z fran cu skie go mia -
sta Ni mes (de nim z fr. de Ni mes). 

Już od daw na we Fran cji i Wło -
szech z te go ma te ria łu pro du ko -
wa no stro je dla że gla rzy. By ły wy -
god ne nie za leż nie od te go czy
su che czy mo kre, a no gaw ki da -
wa ły się ła two pod wi nąć. No si ło
się je ide al nie bez wzglę du na po -
go dę. Pod czas rej sów brud ne
spod nie pra no w sie ciach cią gnię -
tych za stat kiem, aone bla kły ibla -
kły. Ma te riał wę dro wał do Sta -
nów Zjed no czo nych Przez Ge nuę. 

I właś nie od słów „Blue de Ge -
nes” (błę kit Ge nui) po cho dzi sło -
wo je ans (Ame ry ka nie mó wią
o Ge nui „Ge nes”, czyt. dżins).

De nim, le gen dar na tka ni na
z któ rej szy je się dżin so we spod -
nie po wsta je ze skrę co nej przę -
dzy ba weł nia nej tka nej w splo -
cie skoś nym. Au ten tycz ny de nim
jest bar wio ny in dy go (na tu ral -
nym bar wni kiem), któ ry da je
ciem no nie bie ski ko lor. Ale je go
nie pow ta rzal ne pięk no tkwi
w tym, że ma te riał wy cie ra się
i bled nie. 

Przed się bior czy 
Le vi Stra uss

Nie miec ki przed się bior ca z ży -
dow ski mi ko rze nia mi przy był do
Ame ry ki w ro ku 1850 z Ba wa -
rii. Osiadł w San Fran ci sco i pró -
bo wał wzbo ga cić się w cza sie ka -
li for nij skiej go rą czki zło ta. Nie
na le żał do gru py po szu ki wa czy

lecz sprze da wał im róż no rod ne
to wa ry. Za jął się szy ciem na mio -
tów dla po szu ki wa czy, ale po -
mysł nie wy pa lił. W1853 ro ku
Stra uss za ło żył fir mę pas man -
te ryj ną, któ ra w krót kim cza sie
za czę ła przy no sić spo re do cho -
dy a prze de wszyst kim za pew -
ni ła mu sza cu nek i do brą re pu -
ta cję przed się bior cy. Ko lej nym
biz ne so wym przed sięw zię ciem
by ła pro duk cja spod ni dla gór -
ni ków i po szu ki wa czy zło ta. Pro -
to ty py dzi siej szych dżin sów mia -
ły bar dzo wy so ki stan i pro ste
no gaw ki. U do łu za pi na no je na
kla mer kę aby mog ły zmie ścić
się w kow boj skich bu tach. Spod -
nie w ko lo rze brą zo wym sprze -
da wa ły się do sko na le. By ły wy -
god ne, bar dzo wy trzy ma łe
a prze de wszyst kim ta nie. Na
po cząt ku Oscar Le vi Stra uss
stwo rzył eg zem plarz któ ry miał
pięć kie sze ni a na ze wnątrz szwy
z po ma rań czo wych ni ci. By ły to
„ogrod ni czki” z roz pi na nym na
gu zi ki zam kiem (za mek bły ska -
wicz ny wy na le zio no póź niej)
prze zna czo ne dla ro bot ni ków.
Mu sia ły speł niać fun kcję prak -
tycz ną, dla te go mia ły re gu lo wa -
ną dłu gość sze lek. Po za tym de -
nim był bar dzo od por nym
i wy trzy ma łym ma te ria łem a ko -
lor nie bie ski skry wał za bru dze -
nia. Po 13 la tach na sprze da wa -
ne dżin sy Stra uss za czął
na szy wać zna ne nam do dzi siaj
skó rza ne met ki. Po pier wsze dla
roz re kla mo wa nia fir my (rok za -

Dżin so we sza leń stwo 
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Prototypy
dzisiejszych
dżinsów miały
bardzo wysoki
stan i proste
nogawki.
U dołu
zapinano je na
klamerkę aby
mogły 
zmieścić się
w kowbojskich
butach. 

Źródło: http://www.levistrauss.com/about/heritage



ło że nia i lo go), po dru gie zaś dla uwi -
docz nie nia ty pu mo de lu i roz mia ru.
Skó rza na ety kie ta na tyl nej kie sze ni
zwa na „Two Hor se Patch” przed sta -
wia ła dwa ko nie pró bu ją ce ro zer wać
spod nie. Zna czą cym sym bo lem au ten -
tycz no ści je an sów Le vis sta ła się czer -
wo na ety kiet ka „Red Tab” z lo go fir -
my. Z bie giem cza su pro duk tom
wy cho dzą cym z fa bry ki Stra us sa za -
czę to przy pi sy wać nu me ry. 

Spod nie na wet tak wy trzy ma łe jak
dżin sy, przy du żej eks plo a ta cji za czę -
ły w pew nych miej scach szyb ciej się
prze cie rać. Po my sło wy Stra uss wpro -
wa dził w związ ku z tym dwie no wo -
ści. Pier wsza z nich to mie dzia ne ni -
ci, któ ry mi zszy wa no no gaw ki – te
eg zem pla rze prze zna czo ne by ły dla
gór ni ków. Dru gą by ły me ta lo we ni -
ty pod trzy mu ją ce szy cia, co za po bie -
ga ło od ry wa niu się kie sze ni. Po my -
sło daw cą tej dru giej in no wa cji był
nie ja ki Ja cob Da vis sta ły klient Stra -
us sa, z za wo du kra wiec szy ją cy mę -
ską odzież ro bo czą. Nie by ło go stać
na opa ten to wa nie te go wy na laz ku,
zwró cił się więc do Le vi Stra us sa
z pro po zy cją wspól ne go dżin so we go
biz ne su. 20 ma ja 1873 ro ku otrzy ma -
li pa tent i ru szy ła ma so wa pro duk cja
dżin sów. Te da tę moż na ofi cjal nie
uznać ja ko „dzień na ro dzin je an sów”,
bo wiem w tym właś nie ro ku Le vi Stra -
uss roz po czął pro duk cję dżin sów pod
włas nym na zwi skiem. Spół ka Le vis-
Da vis, któ ra po wsta ła w 1890 ro ku
w San Fran ci sco od nio sła na ryn ku
ogrom ny suk ces, cho ciaż pa tent na
ni to wa ne spod nie obo wią zy wał tyl ko
przez dwa dzie ścia lat. W chwi li je go
wy gaś nię cia ry nek odzie żo wy na tych -
miast za czę ły za le wać pod rób ki. Ale
fir ma Le vis mia ła się co raz le piej.

Hi sto rii dżin sów ciąg dal szy
n W 1905 ro ku po ja wił się na ryn ku

kul to wy, po nad cza so wy mo del Le -
vi sów czy li słyn ne 501.  

n W ro ku 1926 za miast gu zi ków
w spod nie za czę to wszy wać zam ki
bły ska wicz ne.

n W 1934 ro ku spół ka Le vi Stra uss &
Co stwo rzy ła „La dy Le vis 701”
– pier wsze nie bie skie dżin sy dla ko -
biet pod kre śla ją ce bio dra i zwę ża -
ne ku do ło wi. Już rok póź niej na
okład ce umie ścił je ame ry kań ski
„Vo gue”.

n W la tach II woj ny świa to wej dżin sy
w Eu ro pie roz po wszech ni li ame ry -
kań scy żoł nie rze któ rzy do spod ni
za kła da li do dat ko wo dżin so we kur -
tki. Pier wsze je an sy fir ma Le vis
sprze da ła w Eu ro pie pod ko niec lat
50-tych, cho ciaż już wcześ niej od
ame ry kań skich żoł nie rzy sta cjo nu -
ją cych w Eu ro pie moż na by ło ku pić
Wran gle ry czy Lee.

n La ta 50-te ubieg łe go stu le cia to
de biut je an sów w ki nie. Naj -
wię kszy wkład w po pu la ry -
zo wa nie dżin sów ma ją
wiel kie gwia zdy: Ma ry lin
Mon roe, Bri git te Bar dot,
Sop hia Lo ren. Po ja wie nie
się ak to rek w dżin sach na
fil mo wym ekra nie spo wo -
do wa ło ist ne sza leń stwo
i każ da ko bie ta chcia ła
mieć ta kie spod nie
w swo jej sza fie. W dżin -
sach ko bie ty czu ły się
wol ne i bar dzo se xy.
Po dob no panie za kła -
da ły te spod nie na mo -
kro aby by ły su per ob -
ci słe w bio drach
i ide al nie do pa so wa ne
do cia ła.

n To tak że era czar nych
ob ci słych dżin sów,
uko cha nych spod ni El -
vi sa Pres le ya. Fa ni Mar -
lo na Bran do czy Ja me sa De -
a na chcie li ubie rać się tak jak ich
ido le, dla te go każ dy Ame ry ka nin
mu siał mieć kil ka par dżin sów. Ki -
no spo wo do wa ło, że je an sy bę dą ce
przez kil ka dzie siąt lat ubio rem ro -
bot ni ków, gór ni ków i kow bo jów za -
go ści ły w kul tu rze ma so wej. 

n Zmie nił się też ich styl, wy pro mo -
wa no mo del Wran gler 13 MWZ
– czy li ty po wo kla sycz ny krój. W tym
okre sie sta ły się sym bo lem ame ry -
kań skie go sty lu ży cia no szo nym na
każ dą oka zję a w te le wi zji po ja wia
się pier wsza re kla ma dżin sów.

n Koń ców ka lat 60-tych i la ta 70-te to
okres mo dy fi ka cji je an sów. Po wsta -
ją w róż nych ko lo rach z róż ny mi
apli ka cja mi. Po ja wia ją się tak że
w ko lek cjach u kre a to rów mo dy. Ale
naj bar dziej upo do ba li je so bie hip -
pi si. Ich uko cha ne dżin sy to tak zwa -
ne spod nie dzwo ny ozdo bio ne haf -
ta mi, ko ra li ka mi i ma lo wi dła mi
no szo ne do haf to wa nych ko szul. By -
ły stro jem po ko le nio wym, zwią za -
nym z bun tem mło dych koń ca lat
60-tych.

n Naj więk si świa to wi pro jek tan ci po -
czy na jąc od Co co Cha nel włą czy li
je an sy do swo ich ko lek cji. Cal vin
Kle in pier wszą par tię za pro jek to -
wa nych przez sie bie dżin sów wy pu -
ścił na ry nek w ro ku 1978 i w cią -
gu jed ne go za led wie ty god nia
sprze dał aż 200 ty się cy par. Rok
póź niej Gior gio Ar ma ni otwo rzył
w Rzy mie pier wszy sklep w któ rym
na klien tów cze ka ły dżin so we ubra -
nia i do dat ki. Ralph La u ren pro jek -
tu je i sprze da je ubio ry z dżin su aż
w trzech ko lek cjach: ta nia La u ren
Je ans Co., droż sza Blue La bel oraz
z wy so kiej pół ki Po lo Je ans Co.

n Na po cząt ku dwu dzie ste go pier -
wsze go wie ku mło dzież nad dżin sy
za czę ła przed kła dać bo jów ki. Z te -
go po wo du w USA zam knię to 11 wy -
twór ni Le vi Stra us sa. Po okre sie za -
sto ju zno wu wró ci ły do łask i świę cą
trum fy.

Ter min „je an sy” zo stał roz po wszech -
nio ny do pie ro w po ło wie ubieg łe go
stu le cia. Prze stał ozna czać ano ni mo -
wą tka ni nę i za czął być po strze ga ny
ja ko kon kret ny ro dzaj spod ni. Mó wiąc
dżin sy ma my na my śli ten je den mo -
del. 

Dzi siaj Le vi sy są sprze da wa ne w po -
nad 110 kra jach na ca łym świe cie.
Wpraw dzie ma ją już młod szą kon ku -
ren cje, Lee, Evi su, Do lce & Ga ba na,
7for All Man kind, ale to właś nie Le -
vis był pier wszy, po nad cza so wy i do -
ko nał re wo lu cji w świe cie mo dy. 

Na czym po le ga se kret je an sów?
Wię kszość do stęp nych na ryn ku mo -
de li przed wpro wa dze niem do sprze -
da ży pod le ga pra niu i wy cie ra niu co
po wo du je, że spod nie sta ją się bar -
dziej mięk kie i nie kur czą się. Praw -
dzi we je an sy do pie ro w trak cie no sze -
nia za czy na ją się prze cie rać. Za wsze
są mod ne i wła ści wie do bra ne po tra -
fią zdzia łać z na szą syl wet ką praw dzi -
we cu da. Spo ty ka my je w ko lek cjach
naj wię kszych pro jek tan tów mo dy, na
ele gan ckich przy ję ciach, na pla cach
bu do wy, w ku bań skich wio skach i ro -
syj skich mia ste czkach. Bar dzo traf ne
jest okre śle nie, że je an sy są „naj bar -
dziej de mo kra tycz nym ele men tem
gar de ro by na świe cie”. 

I na tym po le ga ich nie pow ta rzal ny
urok.

BBaarr  bbaa  rraa  KKaa  mmiińń  sskkaa  
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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 

Maya Stępień

Tłumacz
przysięgły

języka niderlandzkiego,
polskiego, rosyjskiego

i niemieckiego

GSM 0496 113 823
e-mail:
stepien.maya@gmail.com

Dodaj bezpłatnie swoje ogłoszenie drobne 

wysyłając maila pod adres

antwerpiapopolsku@gmail.com
% Ta ni wy po czy nek w Gre cji z ob słu gą w ję zy ku

pol skim. Kon takt: 0498-77-38-15 

% Szu kam sa mo dziel ne go, ta nie go miesz ka nia
(naj le piej stu dio) w oko li cy Lan ge Le em stra -
at. Kon takt: 0484-61-95-63

% Mam 39 lat, po znam przy ja ciół kę w An twer -
pii. Kon takt: 0492-52-14-61.

% Mam 39 lat szu kam pra cy po sia dam pra wo ja -
zdy na wszyst kie ka te go rie oprócz au to bu so -
wa. Mój wy u czo ny za wód to ślu sarz-spa wacz.
po sia dam upraw nie nia na ko par ki i ko par ko-
la do war ki. pra co wa łem w Ir lan dii w tar ta ku
na róż nych sta no wi skach i róż nych ma szy nach
(wóz ki wi dło we), pra ca na bu do wie tez nie jest
mi ob ca. Po sia dam włas ny sa mo chód, je stem

bez na ło gów. Obec nie miesz kam w Bruk se li
u zna jo me go. Po dej mie pra ce od za raz, in te -
re su ją mnie tyl ko po waż ne ofer ty i sta ła pra -
ca. Znam ję zyk an giel ski w stop niu ko mu ni ka -
tyw nym. Za in te re so wa nych mo ja ofer ta pro szę
o kon takt pod tel: 0493899360. Ma rian

% Spa wacz szu ka pra cy. Po sia dam cer ty fi ka ty
HL-045111,135,136,6GR.
Kon takt: 0483-14-83-23 

% Przyj mę do pra cy ofi cjal nie oso bę pro wa dzą cą
włas ną dzia łal ność w Pol sce lub Bel gii. Pra ce
re mon to we: tyn ki, pyt ki, wy koń cze nia miesz -
kań. Kon takt: 0479503779 lub 0472211435

% 29 let nia dziew czy na, ab sol wen tka Uni -
wersytetu Przy rod ni cze go spe cjal ność agro -

no mia, po szu ku je pra cy w za wo dzie. Po sia -
dam pra wo ja zdy kat.b, j.an giel ski oraz ni der -
lan dzki ko mu ni ka tyw ny. Je stem oso bą su mien -
ną, uczci wą, od po wie dzial ną oraz pun ktu al ną.
Gsm 0495675982

% Mam 29 lat, je stem ab sol wen tką Tech ni kum
Pszcze lar skie go. Szu kam pra cy w za wo dzie,
mam do świad cze nie, pra wo ja zdy kat.b. 
Ję zyk an giel ski i nie der lan dzki w stop niu 
ko mu ni ka tyw nym. Je stem su mien na, od po -
wie dzial na, uczci wa oraz pun ktu al na. 
Gsm 0495675982

% Sprze dam ka na pę, łóż ko 180 *200, biur ko, sto -
lik, TV Sony, mo ni tor hp 60 cm (*22 Led). 
Kon takt. 0499463544 

OGŁO SZE NIA DROB NE
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Jesień 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! 

PPooddcczzaass  ggooddzziinnnnyycchh  zzaajjęęćć  mmoożżeemmyy  ssppaalliićć  nnaawweett  770000  kkaalloorriiii!!!!!!  

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



Pol skie spo łe czeń stwo
ogar nę ło sza leń stwo pod
ty tu łem te le no we la pa -

ra do ku men tal na. I cho ciaż nie
wszy scy oglą da ją cy te le wi zję
przy zna ją się do te go sza leń stwa
fak tem jest, że pro gra my z se rii
„Trud ne spra wy”, „Dla cze go ja”
czy „Pa mięt ni ki z wa ka cji” są te -
le wi zyj ny mi i in ter ne to wy mi hi -
ta mi. 

Ich oglą dal ność prze wyż sza
naj bar dziej po pu lar ne pol skie se -
ria le, fil my do ku men tal ne, wia -
do mo ści, sport, nie mó wiąc już
o pro gra mach roz ryw ko wych.

Jak to się sta ło, że pa ra do ku -
men tal ne te le no we le za wład nę ły
naj pierw wi dza mi na ca łym świe -
cie, a te raz emo cjo nu ją się ni mi
pol scy te le wi dzo wie?

Po pier wsze:
Nie jest to ga tu nek no wy, cho -

ciaż w Pol sce zna ny do pie ro od
kil ku na stu lat. Te le no we la pa ra -
do ku men tal na jest te le wi zyj nym
wor kiem bez dna. Miesz czą się
w niej naj roz ma it sze ga tun ki i te -
ma ty: fa bu ła, do ku ment, in for -
ma cje, mi łość, zdra da, seks, pie -
nią dze, szan taż, dra ma ty
ro dzin ne, oso bi ste tra ge die i in -
ne wy żej nie wy mie nio ne.

Pier wow zo rem tej for my te le -
wi zyj nej by ła te le no we la do ku -
men tal na, któ ra po wsta ła w Wiel -
kiej Bry ta nii w 1993 ro ku. No si ła
ty tuł „Chil drens Hos pi tal” i uka -
zy wa ła lo sy dzie ci wal czą cych
z nie u le czal ny mi cho ro ba mi. Wi -
dzo wie mo gli zo ba czyć bez sil ność
i roz pacz ro dzi ców, ich au ten tycz -
ne wy po wie dzi do ka me ry oraz
co dzien ną rze czy wi stość ro dzi ców
i dzie ci zma ga ją cych się ze śmier -
tel ny mi czę sto cho ro ba mi. Pro -
gram od ra zu stał się hi tem i zdo -
był ogrom ną po pu lar ność, co
za sko czy ło na wet twór ców se ria -
lu. Po szli więc za cio sem. Już dwa
la ta póź niej an giel scy te le wi dzo -
wie mo gli oglą dać czte ry do ku -
men ty te go ty pu, a w ro ku 1998
emi to wa no już po nad 20 róż ne go
ro dza ju te le no wel do ku men tal -
nych. Sta cje te le wi zyj ne w in nych
eu ro pej skich kra jach rów nież za -
czę ły ma so wą pro duk cję ta kich
se ria li i wszę dzie oglą dal ność by -
ła bar dzo wy so ka. Pier wszą pol -
ską te le no we lą do ku men tal ną był
„Szpi tal Dzie ciąt ka Je zus”.

Trze ba w tym miej scu
pod kre ślić, że ten ga tu -
nek te le wi zyj ny miał
jed no cześ nie for mę do -
ku men tu, dla te go bo ha -
te ro wie w nim wy stę pu -
ją cy by li au ten tycz ni.
Przed ka me ra mi wy stę -
po wa li le ka rze, na u czy -
cie le, żoł nie rze, stra ża cy, sprzą -
ta czki, stu den ci czy gór ni cy. 

Ko lej nym kro kiem w ce lu pod -
nie sie nia oglą dal no ści sta cji i zdo -
by cia wi dzów by ło wy my śle nie
i wy pro du ko wa nie te le no we li pa -
ra do ku men tal nej. 

Oka za ło się, że by ło to jesz cze
wię ksze tra fie nie niż emi sja se -
ria li ty po wo do ku men tal nych.
I tak jest do dnia dzi siej sze go. 

Po dru gie: 
Na tu ral ność ak to rów. Oso by

wy stę pu ją ce w te le no we lach pa -
ra do ku men tal nych trud no na -
zwać ak to ra mi, ale nie moż na
rów nież od mó wić nie któ rym
z nich sce nicz ne go ta len tu. Bo -
ha te rów każ de go od cin ka gra ją
zwy kli lu dzie: bez ro bot ni, eme ry -
ci, na u czy cie le, kel ne rzy, lo go pe -
dzi, stu den ci, eks pe dien tki, pra -
cow ni cy fi zycz ni czy na sto lat ki.
Zgła sza ją się na ca sting i ma rzą
o za gra niu ja kiejś ro li. Chcą prze -
żyć przy go dę swo je go ży cia,
a prze de wszyst kim speł nić się
ak tor sko i spraw dzić czy ma ją
pre dys po zy cje w tej dzie dzi nie.
W wie lu przy pad kach wy so kość
ho no ra rium jest dla nich spra wą
dru go rzęd ną. Nie są wo lon ta riu -
sza mi, ale dla nich li czy się prze -
de wszyst kim do bra za ba wa
i przy go da, któ rą mo gą prze żyć.
Ak to rzy – ama to rzy ma ją tę prze -
wa gę nad za wo do wy mi ar ty sta -
mi sztu ki fil mo wej, że nie mu szą
„wy ku wać na bla chę” sce na riu -
sza, któ re go i tak nie ma du żo.
Po mył ki przy wy po wia da niu po -
szcze gól nych kwe stii zda rza ją się,
ale nie za wsze jest to istot ne. Czę -
sto spon ta nicz ne wy po wie dzi ak -
to rów – ama to rów przed ka me rą
są bar dziej au ten tycz ne i re ży ser
nie jed no krot nie po zo sta wia właś -
nie te wer sje. Dla te go, że se ria -
lo wi ama to rzy pew ne kwe stie wy -
po wia da ją po swo je mu, swo im
włas nym ję zy kiem, tak jak oni to
czu ją. Nie są więc istot ne kon -
kret ne sło wa ale ogól ny sens fa -

bu ły na kre ślo ny przez sce na rzy -
stów. Ak to rzy nie za wo do wi iden -
ty fi ku ją się z bo ha te rem któ re go
gra ją, czę sto są na wet bar dziej
praw dzi wi niż pier wow zór. I tak
ma po zo stać, bo w te le no we li pa -
ra do ku men tal nej naj waż niej sza
jest szcze rość, na tu ra lizm i au -
ten tycz ność. 

Po trze cie:
Te ma ty po ru sza nych spraw,

czy li sa mo ży cie. Tak moż na by
w dwóch sło wach okre ślić te ma -
ty kę pa ra do ku men tal nych se ria -
li. Bo rze czy wi ście do każ de go od -
cin ka właś nie ży cie na pi sa ło
sce na riusz. Prze pis na suk ces jest
pro sty. Opo wie dzia na hi sto ria ma
być jak naj bar dziej au ten tycz na,
ba wić, wzru szać, chwy tać za ser -
ce. Zwłasz cza ko bie ty, bo to one
są głów ny mi od bior ca mi te go te -
le wi zyj ne go ga tun ku. Że by opo -
wieść tra fi ła do lu dzi mu si być na -
pi sa na pro stym, zro zu mia łym
ję zy kiem. Dla te go sce na rzy ści ma -
ją wręcz za kaz uży wa nia trud -
nych, rzad ko uży wa nych w mo -
wie po tocz nej i nie zro zu mia łych
zwro tów. Zda nia po win ny być
krót kie, bez za wi ło ści ję zy ko wych,
ale czę sto z do da niem pew nej ilo -
ści nie szko dli wych wul ga ryz mów.
Opo wieść mu si być moc no i do -
brze na pi sa na, trzy mać wi dza
w ciąg łym na pię ciu, ak cja po win -
na to czyć się szyb ko aby każ dy
z wi dzów zna lazł w niej coś in te -
re su ją ce go iutoż sa miał się zgłów -
ny mi bo ha te ra mi. Mu szą być emo -
cje i mu si być praw da. 

Każ dy z od cin ków opo wia da od -
ręb ną hi sto rie i ma in ne go głów -
ne go bo ha te ra. 

Te ma ty do ko lej ne go od cin ka
sce na rzy ści czer pią z au ten tycz -
nych prze żyć zwy kłych lu dzi.
Two rzą je na pod sta wie praw dzi -
wych, udo ku men to wa nych hi sto -
rii prze nie sio nych na ekran
z praw dzi we go ży cia. Ich bo ha te -
ro wie są ta cy jak my i przy da rza -
ją się im ta kie jak nam hi sto rie.

Telenowele 
– czyli samo życie
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Do seriali
scenariusz
pisze samo
życie.
W fabulary-
zowanych
dokumentach
obserwujemy
ludzkie losy,
postawy
i trudne
sytuacje
w których się
znajdują.



Są zdra dza ni mę żo wie i po rzu co ne żo -
ny. Kłam stwa, in try gi, oszu stwa. Pa -
trzy my jak roz pa da ją się mał żeń stwa,
dzie ci prze sta ją być po słusz ne, ro dzeń -
stwo się nie na wi dzi, lu dzie się zmie -
nia ją, przy ja cie le się wza jem nie okra -
da ją... moż na by wy mie niać jesz cze
dłu go. Bo ha te ro wie na oczach wi dzów,
z lep szym lub gor szym skut kiem sta -
ra ją się ra dzić so bie z prob le ma mi któ -
re ich do tknę ły. I o to właś nie cho dzi.
Bo do pó ki te le no we le pa ra do ku men -
tal ne bę dą gro ma dzi ły przed te le wi -
zyj ny mi od bior ni ka mi po nad sze ścio -
mi lio no wą wi dow nię, sce na rzy stom
nie za brak nie te ma tów z sa me go ży -
cia (dla po rów na nia – te le wi zyj ne wia -
do mo ści oglą da prze cięt nie oko ło 3
mi lio nów te le wi dzów). O oglą dal no -
ści de cy du je do brze sprze da ją ca się
hi sto ria oraz do bry sce na riusz, w któ -
rym wi dzo wie mo gą prze ży wać prob -
le my in nych lu dzi i ra zem z ni mi uzy -
skać od po wiedź na py ta nie jak je
roz wią zać. Dla cze go ten ro dzaj opo -
wia da ją ce go o ży ciu do ku men tu jest
tak bar dzo po pu lar ny? Od po wiedz jest
pro sta. Te le no we le pa ra do ku men tal -
ne krę co ne są dla wszyst kich lu dzi bez
wzglę du na wiek, płeć, miej sce za -
miesz ka nia, wy kształ ce nie, po glą dy
po li tycz ne czy re li gij ne. 

Dla każ de go z nas. 

Po czwar te:
Ni skie kosz ty pro duk cji. To ko lej na

za le ta pa ra do ku men tal nych se ria li. 
Nie bio rą w nich udzia łu za wo do wi

ak to rzy i dla te go pro du cen ci nie mu -
szą się mar twić o pie nią dze na ich hor -
ren dal ne ga że. Nie ma ka pry sów
gwiazd i sta wia nia wy gó ro wa nych żą -
dań. Staw ki są o wie le niż sze, bo i ak -
to rzy – ama to rzy pod cho dzą do swo jej
pra cy zu peł nie ina czej. Że by na krę cić
głów nych bo ha te rów wy star czy jed na
ka me ra bez sta ty wów. Na ogół nie ma
dub li i po wtó rek ujęć, a każ dy od ci nek
po wsta je w prze cią gu mak si mum
trzech dni. Wy na ję cie od po wied nich lo -
ka li, czy ple ne rów kosz tu je pro du cen -
tów o wie le mniej. Nie trze ba wy da wać
for tu ny na kre a cje, bi żu te rię czy sa mo -
cho dy dla od twór ców głów nych ról. Na -
krę ce nie te le no we li pa ra do ku men tal -
nej to o wie le tań sze kosz ty pro duk cji
niż w ty po wych se ria lach. Wszyst ko
jest tań sze, a zy ski o wie le wię ksze. 

Na wet re kla mo daw cy prze ko na li się,
że war to za in we sto wać w czas emi sji
pa ra do ku men tów. Prze cież o tak licz -
nej wi dow ni in ne pro gra my te le wi zyj -
ne mo gą tyl ko po ma rzyć.

Po pią te i osta t nie
Moż na nie prze pa dać za te le wi zyj ny -

mi se ria la mi, któ re (jak to mó wią zło -

śli wi) łą czą w so bie do ku ment i ope -
rę my dla ną, czy li po mie sza ne z po plą -
ta nym. 

Ale do tych se ria li sce na riusz pi sze
sa mo ży cie. W fa bu la ry zo wa nych do -
ku men tach ob ser wu je my ludz kie lo -
sy, po sta wy i trud ne sy tu a cje w któ -
rych się znaj du ją. Nie jed no krot nie
za sta na wia my się czy po stą pi li byś my
tak sa mo? Czy pod ję li byś my ta ką sa -
mą de cy zję? 

Py ta nie „Dla cze go właś nie ja”? Za -
da ją so bie se ria lo wi bo ha te ro wie do -
tknię ci przez los, zmu sze ni do pod ję -
cia trud nych de cy zji mo gą cych
zmie nić ich ży cie, jak też lo sy ich bli -
skich. Ale jak że czę sto wi dzo wie za -
sia da ją cy przed te le wi zo ra mi zmu sze -
ni są za da wać so bie ta kie sa mo
py ta nie...

Hi sto rie opo wia da ne w te le no we -
lach pa ra do ku men tal nych to sy tu a -
cje, któ re już się kie dyś ko muś przy -
da rzy ły. Ale mo gą się rów nież
przy da rzyć każ de mu z nas.

Bo każ dy ma w swo im ży ciu ukry -
tą praw dę scho wa ną w któ rejś z tych
hi sto rii i być mo że w któ rejś z tych
hi sto rii kie dyś ją od naj dzie. 

AAlleekk  ssaann  ddrraa  DDoo  bbiieecc  kkaa
nn
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Bo ga te spo łe czeń stwa ma ją to do
sie bie, że ich oby wa te le pew -

nych prac nie chcą wy ko ny wać, co nie
ozna cza, że nie ma ją prob le mu ze zna -
le zie niem in nej pra cy. Prob lem jed -
nak w tym, że otrzy mu jąc pew ne ofer -
ty po ten cjal ny pra cow nik z gó ry je
od rzu ca. Dla cze go? Po lak w Pol sce
twier dzi, że to nie jest pra ca dla nie -
go. Dla cze go? Bo za cięż ka, za ma ło
płat na, za ma ło pre sti żo wa, za du żo
cza su trze ba jej po świę cić. Le piej po -
bie rać za si łek.

Sprzą ta nie? Bu do wa? – to
nie dla mnie.

So cjo lo go wie twier dzą, że Po la cy
w Pol sce po wo li za czy na ją się za cho -
wy wać jak ich bo gat si są sie dzi na za -
cho dzie Eu ro py.

Przy by sze z Ne pa lu, Wiet na mu czy
Ukra i ny za ra bia ją w Pol sce wie lo krot -
ność śred nich pen sji ja kie za ro bi li by
w swo im kra ju.

A Po la cy? By le ja kiej pra cy po pro -
stu nie bio rą. Uni kają jej, bo ich zda -
niem jest zbyt cięż ka, źle op ła ca na
i po ni żej ich as pi ra cji. Cho dzi tu prze -
de wszyst kim o opie kę nad oso ba mi
star szy mi i prze wle kle cho ry mi, opie -
kę nad dzieć mi, sprzą ta nie, zmy wa -
nie w re sta u ra cjach i ba rach, se zo no -
wą pra cę rol ni czą, a tak że nie któ re
seg men ty tak zwa nej bu do wlan ki. Po -
la cy uwa ża ją, że do wy ko ny wa nia ta -
kich prac są in ne na ro do wo ści. Te „nie
uni j ne”.

Z ko lei pol scy pra co daw cy już daw -
no stwier dzi li, że ro bot nik bu do wla -
ny z Ukra i ny bę dzie pra co wał za
mniej sze pie nią dze, a pra cę wy ko na
le piej niż Po lak. O tym, że Ukra in ki
do sko na le pro wa dzą dom, go tu ją
i opie ku ją się dzieć mi wia do mo od
daw na. A że jest to czę sto pra ca na
czar no, ni ko mu to nie prze szka dza.
Naj waż niej sze, że obie stro ny są za -
do wo lo ne. 

W Pol sce z ro ku na rok roś nie ilość
wy da nych ze zwo leń na pra cę dla ob -
co kra jow ców. W tym ro ku jest to licz -
ba się ga ją ca pra wie 350.000. Oprócz
te go ist nie je tak zwa ny czar ny ry nek
pra cy. Nikt do kład nie nie wie, ilu ob -
co kra jow ców jest za trud nio nych
w tym sek to rze. We dług nie któ rych
da nych jest ich wię cej niż tych pra cu -
ją cych le gal nie. A przy jeż dża ją do nas
z naj róż niej szych za kąt ków świa ta:
Ne pa lu, Wiet na mu, Chin, Ukra i ny,
Moł da wii czy Uzbe ki sta nu. Je steś my
dla nich kra jem atrak cyj nym, tak jak
dla Po la ków by ły Niem cy, Fran cja czy
Bel gia dwa dzie ścia lat te mu. Ale Pol -

ska nie za wsze jest dla nich kra jem
do ce lo wym. 

Pra ca jest, pra cow ni ków
brak

Spe cja li ści ba da ją cy ry nek pra cy
twier dzą, że wy two rzy ła się swo i sta
prze paść. 

Pol skie spo łe czeń stwo jest co raz le -
piej wy kształ co ne i ma co raz wię ksze
za wo do we am bi cje. Co raz wię cej jest
też przy pad ków, że na si ro da cy wy jeż -
dża jąc do pra cy za gra ni cę, nie po dej -
mu ją tej naj gor szej, naj mniej op ła ca -
nej pra cy. Nie któ rzy twier dzą, iż jest
ona za re zer wo wa na dla in nych na ro -
do wo ści. Z ko lei w Pol sce, ca ły czas jest
du że za po trze bo wa nie na nie wyk wa li -
fi ko wa nych pra cow ni ków do wy ko ny -
wa nia pro stej pra cy fi zycz nej nie wy -
ma ga ją cej spe cjal ne go przy go to wa nia
za wo do we go, ukoń cze nia szko ły, czy
kur sów spe cja li stycz nych. Z pu bli ka -
cji Urzę dów Pra cy jas no wy ni ka, że
wraz z ros ną cym do bro by tem Po la ków
roś nie ilość prac, któ rych nie chcą oni
wy ko ny wać. Za my ka ne są szko ły za -
wo do we kształ cą ce na przy kład to ka -
rzy, mon te rów, czy spa wa czy. Mło dzi
lu dzie uwa ża ją, że pra cu jąc w ta kich
za wo dach nie za ro bią sa tys fak cjo nu -
ją cych ich pie nię dzy i zruj nu ją so bie
zdro wie. Dla te go co ro ku jest co raz
mniej kan dy da tów do te go ty pu szkół
i na prak ty ki za wo do we. Ma ło kto chce
pra co wać ja ko sprzą ta czka, szwa czka
czy ro bot nik w Za kła dach Oczysz cza -
nia Mia sta. Pra co daw com co raz trud -
niej jest zna leźć chęt nych do pra cy
w pie kar ni czy ja ko ope ra tor ła do war -
ki. Prob lem ma ją sa dow ni cy, któ rzy
po trze bu ją se zo no wych zbie ra czy tru -
ska wek, ja błek, gru szek czy wa rzyw.
Już daw no po go dzi li się z fak tem, że
wśród Po la ków nie znaj dą się chęt ni
do te go ty pu pra cy.

Jest w Pol sce na ryn ku pra cy pe -
wien ob szar, któ re go Po la cy w ża den
spo sób i za żad ne pie nią dze nie chcą
za gos po da ro wać. Dla te go pol scy pra -
co daw cy za trud nia ją ob co kra jow ców.
W nie któ rych dzie dzi nach staw ki ich
wy na gro dzeń zbli żo ne są do te go co
otrzy my wa li by Po la cy. Ale jak twier -
dzą wła ści cie le firm przyj mu ją cych do
pra cy przy by szów z in nych kra jów,
się ga ją po pra cow ni ków z za gra ni cy
nie z po wo dów niż szych kosz tów, lecz
dla te go że bra ku je pol skich kan dy da -
tów. Do ty czy to prze de wszyst kim spe -
cja li stów, na przy kład spa wa czy czy
hy dra u li ków. Jest tak że ob szar w któ -
rym pra cow ni cy z in nych kra jów pra -
cu ją za bar dzo ni skie staw ki. Za wy -

ko ny wa nie naj prost szych prac gdzie
nie trze ba być fa chow cem, wy na gro -
dze nia są nie kie dy mi ni mal ne ale i tak
przy by szom z nie któ rych re gio nów
świa ta bar dzo się to op ła ca. Za ty dzień
pra cy w Pol sce otrzy mu ją wy na gro -
dze nie, za któ re ich ro dzi na w kra ju
mo że żyć na wet przez mie siąc. 

Na przy kład na Ukra i nie śred nia
pen sja jest na wet trzy krot nie mniej -
sza niż w Pol sce. Ko bie ty z Ne pa lu
pra cu ją ce se zo no wo za ra bia ją oko ło
800 – 1.000 zło tych mie sięcz nie,
a u nich w kra ju mie sięcz na pen sja
wy no si w prze li cze niu mak si mum 100
zło tych. Za za ro bio ne w Pol sce pie nią -
dze, za gra nicz ni pra cow ni cy bu du ją
u sie bie do my, urzą dza ją miesz ka nia,
kształ cą dzie ci i spła ca ją kre dy ty. Ła -
two zro zu mieć, dla cze go Pol ska jest
dla nich praw dzi wym El do ra do.

Nie do bre pra wo

Dla cze go? Po nie waż bra ku je od po -
wied nich re gu la cji do ty czą cych praw
imi gran tów. Pol scy przed się bior cy już
od daw na ape lu ją, aby stwo rzyć bar -
dziej do god ne wa run ki dla ob co kra -
jow ców któ rzy chcą pra co wać w Pol -
sce. Do te go do cho dzi jesz cze Stre fa
Schen gen i zwią za ne z nią prze pi sy
uni j ne. Na sza wschod nia, uni j na gra -
ni ca szczel nie za my ka na pływ imi -
gran tów. Pol ski rząd do tej po ry nie
ure gu lo wał praw nie tej kwe stii, co
w nie dłu gim cza sie od bi je się nie ko -
rzyst nie na na szym ryn ku pra cy. Pol -
skie spo łe czeń stwo się sta rze je, dzie -
ci ro dzi się co raz mniej i jak twier dzą
spe cja li ści, za kil ka lat bę dzie bra ko -
wa ło wie lu rąk do pra cy. 

A oprócz Pol ski są prze cież in ne kra -
je i to bar dziej otwar te na przy by szów
z ze wnątrz, któ re kwe stie praw ne od
daw na ma ją ure gu lo wa ne. Nie dla
wszyst kich na ro do wo ści Pol ska jest
wy ma rzo nym kra jem. Dla nie któ rych
tyl ko przy stan kiem w dro dze do Nie -
miec czy Wiel kiej Bry ta nii.

Je że li nie ure gu lu je my praw nie tych
kwe stii ist nie je re al ne za gro że nie, że
za kil ka, kil ka na ście lat nikt nie bę -
dzie za bie rał śmie ci z uli cy i wy wo ził
na wy sy pi ska. Oso by star sze i scho -
ro wa ne nie bę dą mia ły za pew nio nej
na le ży tej opie ki. Czy właś nie o to nam
cho dzi? Z pew no ścią nie. Dla te go przy -
naj mniej my, ja ko spo łe czeń stwo, od -
noś my się z wię kszym sza cun kiem do
tych, któ rzy wy ko nu ją pra ce o któ -
rych prze cięt ny Po lak nie chce na wet
te raz sły szeć. 

A prze cież ktoś je mu si wy ko ny wać.
HHaann  nnaa  KKoorrcczz
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Ze Sta nów Zjed no czo nych do cie ra -
ły do Eu ro py róż ne mo dy i zwy cza je. 

Nie wszyst kie na sta łe za go ści ły
w eu ro pej skiej kul tu rze, nie wszyst -
kie zo sta ły za ak cep to wa ne przez eu -
ro pej skie spo łe czeń stwo. 

Od pew ne go cza su ma my w Pol sce
do czy nie nia z no wym zja wi skiem „za -
płać za mo je usłu gi ile chcesz”. Pi sząc
o usłu gach mam na my śli wszyst kie
pro duk ty któ re ktoś wy ko nał i wy sta -
wił na sprze daż, na przy kład ob iad
w re sta u ra cji, pod cię cie wło sów u fry -
zje ra czy mu zy ka w in ter ne cie. Ze Sta -
nów Zjed no czo nych ak cja do tar ła naj -
pierw do Wiel kiej Bry ta nii, po tem
Fran cji i Nie miec. Te raz jest w Pol -
sce.

Wy da wać by się mog ło, że idea
osza co wy wa nia war to ści pro duk tu
przez klien ta nie ma sen su, ani lo -
gi ki. Wbrew po zo rom oka zu je się, że
jest ina czej.

„Pay what you want”
Sy stem po pu lar ny jest za rów no za

oce a nem jak i Za chod niej Eu ro pie. Nie
wszy scy z nie go ko rzy sta ją i nie wszy -
scy wpro wa dza ją go w ży cie. Wie le
firm spo ro za ro bi ło, ale też spo ro zban -
kru to wa ło.

„Pay what you want”, czy li „płać ile
chcesz” to sy stem ce no wy, gdzie ku -
pu ją cy pła cą do wol ną kwo tę za da ny
to war lub usłu gę. Cza sa mi nie pła cą
nic lub przy sło wio wą zło tów kę, ale to
zda rza się rzad ko. W nie któ rych przy -
pad kach mi ni mal na ce na pro duk tu
lub usłu gi mo że być usta lo na (lub su -
ge ro wa na) przez sprze da ją ce go i jest
wska zów ką (od noś ni kiem) dla ku pu -
ją ce go.

Da wać klien to wi swo bo dę aby za -
pła cił ile chce, tyl ko po zor nie nie ma
sen su.

Oka zu je się bo wiem, że ten sy stem
ra czej do brze słu ży wy mia nie na li nii
sprze da ją cy – ku pu ją cy. Prze de
wszyst kim dla te go, że eli mi nu je wie -
le wad pro duk tów i usług i zmniej sza
ry zy ko zwią za ne z za ku pem. Po ten -
cjal ny klient jest w ten spo sób po waż -
nie trak to wa ny przez ofe ren ta, któ ry
mu si na praw dę się po sta rać, aby je -
go pro dukt był na naj wyż szym po zio -
mie. Przy za ło że niu, że ku pu ją cy za -
cho wa się uczci wie i do ce ni wy sił ki
dru giej stro ny. 

Ak cja trwa ca ły czas a z gry wy pa dli
ci, któ rzy za miast po rząd ne go pro duk -
tu ofe ro wa li bub le. Bo za sa da „pay what
you want” to nie stan dar do wa, no wa
kon cep cja biz ne so wa opar ta na dwu -
stron nym za u fa niu i od no szą ca się prze -
de wszyst kim do uczci wo ści klien ta.

Kil ka lat te mu w Sta nach Zjed no -
czo nych na za sa dzie „płać ile chcesz”
ame ry kań ski ry nek pod bi ja ła sieć „Pa -
ne ra Bre ad”. Ak cja od nio sła suk ces,
ale du żo wcześ niej wszyst ko by ło sta -
ran nie za pla no wa ne. Wy bra no lo ka li -
za cje w bo gat szych dziel ni cach wie lu
ame ry kań skich miast, gdzie klien ci
chęt nie się ga li do por tfe li, by li roz ba -
wie ni i za do wo le ni. W Niem czech i we
Fran cji sy stem dzia ła rów nież ład nych
pa rę lat i kwit nie.

Eks pe ry ment „Aka de mii
Sma ku”

Wła ści cie le tej war szaw skiej re sta -
u ra cji po sta no wi li któ re goś dnia po -
zo sta wić swo im klien tom de cy zję, ile
za pła cą za po si łek któ ry zje dzą. W me -
diach od ra zu po ja wi ły się ha sła: „Bez -
cen ny lu ty”, „Naj tań sza knaj pa w mie -
ście”, al bo wręcz „W ele gan ckiej
re sta u ra cji zjesz za dar mo”. Po ta kim
wstę pie wy da wać by się mog ło, że ca -
ła War sza wa przy bę dzie do „Aka de mii
Sma ku”, aby naj eść się za dar mo lub
za gro sze. Oka za ło się jed nak, że by -
ło ina czej. Wpraw dzie nie któ rzy za zje -
dzo ny ob iad pła ci li sym bo licz ną zło -
tów kę, ale by ło ich nie wie lu. 

Wła ści cie le roz ma wia li ze swo i mi
klien ta mi, opo wia da li o kosz tach pro -
duk tów okre ślo ne go da nia i kwo cie
za ja ką zo sta ło przy rzą dzo ne. Dla cze -
go zde cy do wa li się na ta ką for mę za -
pła ty za swo je usłu gi? Jak twier dzą,
chcie li się do wie dzieć jak klien ci oce -
nia ją ich lo kal, ob słu gę i je dze nie. Na
ile ich wy ce nia ją. W osta tecznym roz -
ra chun ku oka za ło się, że pra wie wszy -
scy go ście za pła ci li za po sił ki aż 80
pro cent je go war to ści. Zde cy do wa na
wię kszość trak to wa ła eks pe ry ment
w war szaw skiej re sta u ra cji ja ko wy -
jąt ko wą za ba wę.

By ło tez spo ro stre sów, bo pra wie
nikt nie chciał wyjść na skąp ca i za -
pła cić mniej niż wy no si ła rze czy wi sta
war tość po sił ku. Klien ci mie li spo ry

prob lem z wła ści wym osza co wa niem
kwo ty za za mó wio ne i zje dzo ne da nia.

W cią gu 30 dni „Aka de mie Sma ku”
od wie dzi ło po nad 1.400 go ści, któ rzy
po tra fi li do ce nić za u fa nie ja kim ob da -
rzy li ich re sta u ra to rzy. 

Z eko no micz ne go pun ktu wi dze nia
był to strzał w dzie siąt kę. Klien ci nie -
jed no krot nie za wy ża li swo je ra chun -
ki w od nie sie niu do pier wot nych cen.
Wła ści cie le re sta u ra cji obie ca li, że do
te go po my słu jesz cze wró cą bo oprócz
suk ce su fi nan so we go zy ska li coś
znacz nie cen niej sze go: do sko na ły wi -
ze ru nek, ta ką sa mą opi nię, a prze de
wszyst kim no wych klien tów.

Ko re pe ty cje z an giel skie go
Pew na stu den tka z War sza wy udzie -

la ją ca ko re pe ty cji z ję zy ka an giel skie -
go ogło si ła, „że to klient na koń cu

lek cji okre śla jej war tość”. I roz -
dzwo ni ły się te le fo ny. Jak mó -
wi sa ma za in te re so wa na, suk -

ces prze rósł jej naj śmiel sze
ocze ki wa nia. Oso by któ re sko rzy sta -
ły z tej ofer ty i tak za pła ci ły staw kę
nie wie le niż szą lub ta ką sa mą ja ka
obo wią zu je, ale by ła to ich de cy zja.
Spo ro chęt nych za pro po no wa ło tak
zwa ny han del wy mien ny: „ty mnie na -
u czysz an giel skie go, a ja cie bie fran -
cu skie go”. Fi nał tej hi sto rii jest ta ki,
że w pew nym mo men cie stu den tka
mia ła wię cej chęt nych na swo je lek -
cje niż wol ne go cza su i z nie któ rych
mu sia ła po pro stu zre zy gno wać. Jed -
nak do tej po ry udzie la ko re pe ty cji
oso bom, któ re zgło si ły się do niej w ra -
mach ak cji „płać ile chcesz”

Co raz wię cej jest te go ty pu ofert.
Zwłasz cza w in ter ne cie. In ter ne to we
wróż ki pro po nu ją swo im klien tom „za -
płać ile uwa żasz”. Oso by udo stęp nia -
ją ce pły ty z mu zy ką rów nież co raz po -
wszech niej pro po nu ją swo im klien tom
aby pła ci li ty le ile uwa ża ją za sto sow -
ne. Do ku pie nia są w tym sy ste mie
naj róż niej sze gry i ga dże ty. Pew na fir -
ma wy naj mu ją ca miesz ka nia tu ry stom
w okre sie pro mo cji „płać ile chcesz”,
za ro bi ła ty le sa mo co w mo men cie sta -
łej wy ce ny swo ich usług.

Biz nes „płać ile chcesz” to do sko na -
ły spo sób nie tyl ko na pro mo cję, ale
też na re al ny zysk. Sto so wa nie tej za -
sa dy pod wzglę dem biz ne so wym jest
kro kiem od waż nym. Ta kie wy zwa nia
mo gą jed nak pod jąć tyl ko Ci, któ rzy
sza nu ją swo ich klien tów, a ofe ro wa -
ne przez nich to wa ry i usłu gi ma ja
wy so ki po ziom. Ta ki ja kie go klien ci
ocze ku ją.

MMaarr  ttaa  WWaa  wwrroocc  kkaa  
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Bez Po la ków ani rusz... 
In we sto rzy z Du ba ju po sta no wi li wy -

bu do wać w Za to ce Per skiej pod wod -
ny ho tel. Do re a li za cji te go pro jek tu
przy go to wa ne go przez na u kow ców
z Po li tech ni ki Gdań skiej wy bra li bu -
dow ni czych z Pol ski. W „Wa ter Di scus
Ho tel” naj wię kszą atrak cją dla go ści
bę dzie oglą da nie ra fy ko ra lo wej na głę -
bo ko ści 10 me trów. Aby wszy scy mo -
gli po dzi wiać pod wod ny świat tak sa -
mo, ho tel wy ko na w cią gu do by ob rót
wo kół włas nej osi. Bu do wla ma się
skła dać z dwóch po zio mów. Oprócz
czę ści pod wod nej pla no wa ny jest ta -
ras wi do ko wy z lą do wi skiem dla he li -
kop te rów. Każ dy miesz ka niec jed ne -
go z 21 luk su so wych po ko jów bę dzie
miał do dys po zy cji pod wod ny po jazd.

To chy ba oczy wi ste, że tyl ko Po la cy
mo gą wy bu do wać ta kie cu do tech ni -
ki.

Re laks re lak so wi nie rów ny

Na u kow cy z Eu ro pe an Cen tre for
En vi ron ment and Hu man He alth zba -
da li wpływ róż nych kra jo bra zów na
sa mo po czu cie lu dzi. Prze a na li zo wa li
pra wie 3.000 przy pad ków i stwier dzi -
li, że prze by wa nie na nad mor skiej pla -
ży dzia ła po zy tyw niej niż wy po czy wa -
nie na wsi na ło nie na tu ry czy re laks
w miej skim par ku. Ba da niu pod da no
6 grup wie ko wych o róż nym prze kro -
ju spo łecz nym i stwier dzo no, że naj -
bar dziej uspo ka ja lu dzi szum mor -
skich fal wy wo łu jąc uczu cie spo ko ju
i od prę że nia. 

Pla ża, dzi ka pla ża..... 

Łó że czko po ściel się

Pew na hisz pań ska fir ma wy pro du -
ko wa ła łóż ko, któ re sa mo się ście le.
Jest to spe cjal ny mo del dla osob ni ków,
któ rzy ma ją trud no ści z po ran ny mi
po rząd ka mi. W tym wy jąt ko wym łóż -
ku wy star czy na cis nąć przy cisk i po -
rzą dek zro bi się sam. Wcześ niej na le -
ży oczy wi ście z te go łóż ka wstać. Dla
tych bar dziej roz ko ja rzo nych po wsta -
ła tak zwa na wer sja au to mat-tur bo.

Spe cjal nie za mon to wa ne czuj ni ki
roz poz na ją, czy ktoś się obu dził
i wstał. Je że li tak, to nie sa mo wi te łóż -
ko sa mo roz po czy na pro ces ście le nia,
któ ry trwa oko ło 50 se kund. Pro du -
cen ci wy pu ści li na ry nek sa mo ście lą -
ce się łóż ka w kil ku roz mia rach, za -
rów no dla dzie ci jak i do ro słych. 

Był już sto li czek któ ry sam się na -
kry wał, te raz ma my łóż ko. Przy da ły -
by się jesz cze sa mo pra su ją ce ubra nia,
sa mo sprzą ta ją ce miesz ka nia i... żyć
nie umie rać...

Nie ma to jak Twit ter

Nie sa mo wi te szczę ście miał pe wien
pies pod ró żu ją cy sa mot nie ko le ją.
Wsko czył do po cią gu ja dą ce go do Dub -
li na i zgu bił się. Po mógł Twit ter. Pa -
sa że ro wie po cią gu za cie ka wie ni sa -
mot nym te rie rem po in for mo wa li
o tym fak cie ko le ja rzy, któ rzy na tych -
miast za mie ści li in for ma cję na Twit -
te rze.

Po pół go dzi nie i 500-krot nym ko -
mu ni ka cie od po wie dzia ła na nie go
wła ści ciel ka psa, któ ra roz poz na ła
ucie ki nie ra na zdję ciu. 

I wszyst ko do brze się skoń czy ło. 

Chcesz mieć nad wa gę, oglą daj te le wi zję

 Do ta kie go wnio sku do szła gru pa
na u kow ców z Uni wersytetu Co lum -
bia. Prze ba da li oko ło 1,5 ty sią ca dzie -
ci i stwier dzi li, że do dat ko wa go dzi -
na te le wi zji to 0,5 mm wię cej w pa sie.
Na pod sta wie ob ser wa cji do szli do
wnio sku, że je że li dzie ci w wie ku od
dwóch do czte rech lat spę dza ją zbyt
du żo cza su oglą da jąc te le wi zję, ma jąc
lat 10 bę dą nie ste ty nie co grub sze niż
ich ró wieś ni cy gra ją cy w tym cza sie
w pił kę noż ną lub jeż dżą cy na ro we -
rze. Oczy wi ście im dzie ci star sze, tym
cen ty me trów w pa sie przy by wa. 

Wnio sek mo że być tyl ko je den
– grunt (ruch) to zdro wie.

Na ba kier z ma te ma ty ką

Jesz cze jed na nie zbyt mi ła in for ma -
cja dla dzie ci z nad wa gą. Oka zu je się,
że ta kie oso by czę sto osią ga ją gor sze
wy ni ki w na u ce niż ich szczu pli ró -
wieś ni cy. A naj bar dziej jest to wi docz -
ne w ma te ma ty ce. Wpraw dzie na u -
kow cy nie od kry li jesz cze
bez poś red nie go związ ku po mię dzy
ma te ma ty ką a oty ło ścią ale sta ty sty -
ki bez li toś nie po ka zu ją, że dzie ci bar -
dziej oty łe są na ba kier z tym przed -
mio tem. I nie cho dzi tu taj wca le o brak
in te li gen cji czy chę ci do na u ki. Ucze -

ni po dej rze wa ją, iż po wo dem jest niż -
sza za zwy czaj sa mo o ce na i kło po ty
w re la cjach z ró wieś ni ka mi a w kon -
sek wen cji i z na u ką.

Czy aby do brze li czyć trze ba być
szczup łym?

Na spa ce rek? Za pra sza my na An tar kty dę

Nie ma rze czy nie moż li wych.
Wpraw dzie spa cer po An tar kty dzie ma
cha rak ter czy sto wir tu al ny ale na za -
in te re so wa nych cze ka ją nie sa mo wi te
atrak cje. Zu peł nie jak w re al nej rze -
czy wi sto ści. No we zdję cia wy ko na ne
w ukła dzie 360 stop ni poz wa la ją za -
jrzeć do le go wi ska pin gwi nów czy do
bu dyn ków zbu do wa nych pod czas pier -
wszych wy praw po lar nych z cza sów
Amun dse na i Scot ta. Spa ce ro wi cze
mo gą z bli ska obej rzeć do sko na le za -
cho wa ne le kar stwa, pro duk ty żyw no -
ścio we czy ma te ria ły ba daw cze.

Au to rem te go wir tu al ne go spa ce ru
jest Go o gle przy współ pra cy z Po lar
Ge os pa tial Cen ter i or ga ni za cją An -
tar ctic He ri ta ge Trust. Ca ły pro jekt
no si na zwę Go o gle World Won ders.

A mo że by tak na księ życ?

Te sto ste ron a oty łość

Któ ry z pa nów z brzusz kiem wy glą -
da ją cym jak pi łe czka, tu dzież pił ka
nie ma rzy o smu kłej wy spor to wa nej
syl wet ce. Wy ba wie nie nad cho dzi ze
stro ny nie miec kich le ka rzy któ rzy od -
kry li, iż oty li męż czyź ni z ni skim po -
zio mem te sto ste ro nu któ rym za czę to
uzu peł niać bra ki te go hor mo nu, sy -
ste ma tycz nie gu bi li zbęd ne ki lo gra -
my. Jak na ra zie ba da nia jesz cze trwa -
ją, ale je że li na u kow com uda się
wy na leźć pa na ce um na mę skie brzusz -
ki, bę dzie to ko lej ny cud świa ta.

Wła dza tyl ko dla wy so kich?

Ame ry kań scy na u kow cy za in te re -
so wa li się oso ba mi pia stu ją cy mi wy -
so kie sta no wi ska. Ba da li, ob ser wo wa -
li i wy de du ko wa li, że lu dzie bę dą cy
u wła dzy uwa ża ją się za wyż szych niż
są w rze czy wi sto ści. Im wię cej wła dzy
któ ryś z nich po sia dał, tym wię cej cen -
ty me trów do da wał so bie do swo je go
wzro stu. 

Ci na sa mej gó rze do kła da li so bie
na wet do 10 cen ty me trów. 

Więc ile trze ba so bie od jąć aby być
do brym pod wład nym? 

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

KKaa  rroo  llii  nnaa  TToomm  cczzaakk
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Sza now ni Pań stwo,
W ze szłym ro ku zmie ni łam CHŁO PA -

KA na MĘŻA i za u wa ży łam znacz ny spa -
dek wy daj no ści, w szcze gól no ści w apli -
ka cjach Kwia ty i Bi żu te ria, któ re dzia ła ły
do tych czas bez za rzu tu w apli ka cji
CHŁO PAK. Do dat ko wo MĄŻ sa mo ist -
nie od in sta lo wał kil ka bar dzo waż nych
pro gra mów, ta kich jak Ro mans i Za in -
te re so wa nie, a w za mian za in sta lo wał
nie chcia ne apli ka cje Sport i Kom pu ter.
Pro gram Roz mo wa nie dzia ła w ogó le,
a apli ka cja Sprzą ta nie w Do mu za wie -
sza sy stem. Uru cha mia łam apli ka cje
wspar cia Kłót nia, ale nie ste ty bez żad -
ne go efek tu. Bar dzo pro szę o po moc. 

Des pe rat ka. 

Dro ga Des pe rat ko,
Na wstę pie pra gnie my zwró cić Two -

ją uwa gę, że apli ka cja CHŁO PAK jest
pa kie tem roz ryw ko wym, pod czas gdy
MĄŻ jest je dy nie sy ste mem ope ra cyj -
nym. Spró buj wpro wa dzić ko men dę
C:\\\My śla łam_ze_mnie_ko chasz, włą -
czyć pro gram po moc ni czy Płacz oraz za -
in sta luj Po czu cie Wi ny. Je że li wszyst ko
za dzia ła tak jak po win no, MĄŻ au to ma -
tycz nie po wi nien włą czyć po wro tem Bi -
żu te rię i Kwia ty. Pa mię taj jed nak, ze
nad u ży wa nie tych apli ka cji mo że do pro -
wa dzić MĘŻA do błę du Gro bo wa Ci sza
lub Pi wo. Pi wo jest bar dzo nie przy jem -
nym pro gra mem, któ ry w pew nych sy -
tu a cjach mo że włą czyć plik Głoś ne Chra -
pa nie MP3. Co kol wiek byś nie ro bi ła,
pa mię taj aby ni gdy pod żad nym po zo -
rem nie in sta lo wać apli ka cji Te ścio wa. 

Z po wa ża niem 
ser wis tech nicz ny.

Po prze czy ta niu po wyż sze go tek stu
mog ło by wy da wać się, że brzmi jak do -
bry żart. Jed nak po za sta no wie niu trze -
ba za dać py ta nie: czym jest nie for mal -
ny zwią zek, a czym mał żeń stwo? Cze go
ocze ku je my od par tne ra i co zro bić aby
nie do pro wa dzić do po wyż sze go sta nu?
Od po wiedź jest pro sta. Zna leźć od po -
wied nie go czło wie ka, pra co wać nad
związ kiem i co dzien nie roz ma wiać
o wszel kich prob le mach.

Na po cząt ku za wsze jest pięk nie, ro -
man tycz nie, sza leń stwo prze pla ta się
z pod nie ce niem. Ale mi ja kil ka mie się -
cy i wy da je się nam, że to wszyst ko
gdzieś znik nę ło. Cze goś bra ku je, nie ma
już tych wszyst kich unie sień, nie ocze -
ku je my na każ dą wia do mość, to czy się
nor mal ne ży cie. Za czy na my za sta na wiać
się, czy nasz par tner jest na praw dę tym
wy ma rzo nym. Po ja wia ją się nie po ro zu -
mie nia, kłót nie, do strze ga my wa dy, któ -

re wcześ niej by ły jak by nie wi docz ne…
Nie ma już kwia tów bez oka zji, a drob -
ny pre zent do sta je my tyl ko przy wy jąt -
ko wej oka zji. Zna le zie nie ta kiej oso by
któ ra bę dzie dla nas par tne rem, przy ja -
cie lem i nie u stan nie za pa trzo nym w nas
na mięt nym ko chan kiem – to chy ba ma -
rze nie każ dej ko bie ty. Od po wied nie cha -
rak te ry i tem pe ra men ty dwóch osób to
jed na spra wa. Ale co dzien na pra ca nad
związ kiem to już in na hi sto ria. Nie ste -
ty czę sto idzie w za pom nie nie, kie dy de -
cy du je my się na wspól ne ży cie z par tne -
rem. Wy da je nam się wte dy, że do brze
jest tak jak jest, że nic nie trze ba zmie -
niać, nie trze ba już za bie gać o nie go
i dbać, bo prze cież par tner na le ży do
nas, miesz ka z na mi, wi dzi my go co -
dzien nie, wie my ja kie ma wy ma ga nia…
I czę sto za po mi na my, że cza sem trze ba
usiąść, po roz ma wiać, po wie dzieć so bie
szcze rze: czy je steś my szczę śli wi, czy
jed nak cze goś nam bra ku je, za sta no wić
się cze go wza jem nie od sie bie ocze ku -
je my. Je że li chce my aby nasz par tner
się zmie nił i tro chę bar dziej za an ga żo -
wał w zwią zek – to na le ży mu to po wie -
dzieć wprost. Tak tak dro gie panie, męż -
czyź ni ni gdy nie do my ślą się o co nam
cho dzi. Dla nich nasz spo sób my śle nia
jest zbyt skom pli ko wa ny, dla te go bez
szcze rej roz mo wy bę dzie bar dzo trud no
dojść do po ro zu mie nia. Je śli po trze bu -
je my wię cej za in te re so wa nia ze stro ny
par tne ra – nie bój my się o tym po wie -
dzieć.

Co raz czę ściej za sta na wia my się czy
ma my ocho tę tkwić w ta kim związ ku,
czy po win niś my odejść, a mo że jed nak
dać so bie i par tne ro wi szan sę. I nie ma
tu taj żad nej za sa dy. Każ dy z nas jest in -
ny, każ dy zwią zek jest in ny, na sze prob -
le my też są bar dzo róż ne. Kry te rium
o któ rym po win niś my jed nak za wsze
pa mię tać jest jed no: trze ba być szczę śli -
wym. Dla te go nie bój my się wal czyć
o włas ne szczę ście pa mię ta jąc jed no -
cześ nie, że nie ma lu dzi ide al nych. Je -
śli czu je my, że par tner ma wa dy któ re
za czy na ją nam prze szka dzać, po wiedz -
my szcze rze co nas bo li, co chcie li byś -
my zmie nić. Sta raj my się być kon sek -
wen tni w na szych po sta no wie niach. Nie
zmie niaj my sa mych sie bie tyl ko dla te -
go, że nasz par tner te go od nas ocze ku -
je. Nie mo że my stać się kimś, kim nie
je steś my. Trze ba zna leźć gra ni cę moż -
li wą do za ak cep to wa nia. Nie wol no po -
pa dać w skraj no ści i my lić drob nych
zmian w ży ciu co dzien nym czy na wy -
kach, ze zmia ną oso bo wo ści. 

Ży cie w związ ku gdzie co dzien ne roz -
mo wy koń czą się kłót nią, a lu dzie nie

ma ja dla sie bie zro zu mie nia mo że stać
się przy gnę bia ją ce. Dla te go nie cze kaj -
my, aż sy tu a cja sa ma się zmie ni. Tak się
nie sta nie, a mo że być tyl ko go rzej. Trze -
ba wziąć spra wy w swo je rę ce, po pro sić
par tne ra o szcze rą roz mo wę, sta rać się
zna leźć po ro zu mie nie i kom pro mis. Nic
nie ry zy ku je my, je dy ne co mo że my wy -
grać to włas ne szczę ście. Po rząd na kon -
struk tyw na kłót nia po mię dzy par tne ra -
mi tak że mo że po dzia łać jak te ra pia
wstrzą so wa. Wy krzy czy my to co le ży
nam na ser cu, po wie my coś cze go nie
ma my od wa gi wy po wie dzieć spo koj nie.
A jak wie my wszy scy, go dze nie się po
po rząd nej kłót ni mo że być nie sa mo wi -
cie przy jem ne, na mięt ne i spon ta nicz -
ne. Ko lej na awan tu ra wca le nie mu si
koń czyć się trza ska niem drzwia mi i ucie -
czką od prob le mów. Cza sem mo że być
zu peł nie 
nie o cze ki wa nym ele men tem wzmac nia -
ją cym zwią zek.

Je że li na kimś nam na praw dę za le ży,
po win niś my da wać so bie ko lej ną szan -
sę. Za wal czmy ra zem o przy szłość
i wspól ne szczę ście bo war to. Nie bój -
my się roz grzać atmo s fe ry w na szym
związ ku, zro bić coś spon ta nicz nie by po -
zy tyw nie za sko czyć par tne ra. To wszyst -
ko do da je pi kan te rii, na mięt no ści, nie -
za pom nia nych chwil i po czu cia że jest
tak pięk nie jak na po cząt ku zna jo mo -
ści. Nie do pusz czaj my do nu dy i sza rej
co dzien no ści, bo ona i tak za wsze jest
obec na. Waż ne, aby do na sze go związ -
ku i ży cia wpro wa dzić odro bi nę ko lo ru. 

Sa ma od kil ku lat wal czę o swo je szczę -
ście z par tne rem któ re mu da le ko do ide -
a łu. Ale jed no cześ nie jest czło wie kiem,
któ ry da je mi ogrom ne po czu cie mi ło -
ści, przy któ rym czu ję się ko bie tą. Par -
tne rem, z któ rym zwią zek ni gdy nie jest
nud ny a wręcz prze ciw nie. Już wiem, że
war to sta rać się i wal czyć o włas ne szczę -
ście, na wet je śli spo ro jest po mię dzy na -
mi spięć i nie po ro zu mień. Zwłasz cza, że
po każ dej kłót ni umie my się pięk nie i na -
mięt nie po go dzić… 

LL  

Desperatka
czyli do trzech razy sztuka
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Nad cho dzi je sień, dni sta ją się co -
raz krót sze, a wie czo ry co raz

chłod niej sze. Wa run ki kli ma tycz ne
sprzy ja ją po zo sta niu w do mu i przy go -
to wy wa niu dań z je sien nych wa rzyw
i owo ców. Jed nym z naj po pu lar niej -
szych ta kich wa rzyw jest cu ki nia. Ist -
nie je wie le jej od mian róż nią cych się
ko lo rem, wiel ko ścią czy sma kiem. Cu -
ki nia zna na tak że pod na zwą ka ba czek,
jest wa rzy wem ni sko ka lo rycz nym, dla -
te go bar dzo chęt nie wy ko rzy sty wa na
jest przy two rze niu róż ne go ro dza ju
diet. Ma wy śmie ni ty smak, jest wspa -
nia łym skład ni kiem sa ła tek, zup, ma -
ry nat oraz de se rów. Uwa ża na jest za
jed no z naj bar dziej uni wersalnych i lek -
ko straw nych wa rzyw. Ist nie je wie le

pro stych, szyb kich i nie skom pli ko wa -
nych prze pi sów w któ rych wy ko rzy -
sty wa ne jest to wa rzy wo, np. le czo lub
cu ki nia fa sze ro wa na. Wspa nia łą przy -
staw ką z cu ki nii są pod sma ża ne jej pla -
stry na oli wie z oli wek z po sie ka nym
czos nkiem, któ re moż na po da wać ja -
ko do da tek na przy kład do ob ia du. Ko -
lej nym wa rzy wem o któ rym war to pa -
mię tać w cza sie je sie ni, jest po cho dzą cy
z In dii ba kła żan od wie ków wy ko rzy -
sty wa ny do przy rzą dza nia prze róż nych
po traw ku li nar nych. Ba kła żan to wa -
rzy wo ni sko ka lo rycz ne wy ka zu ją ce
tak że dzia ła nie od tru wa ją ce, po le ca ne
przy die cie dla cu krzy ków. Wy śmie ni -
cie sma ku je sma żo ny w pla strach, du -
szo ny, fa sze ro wa ny lub pie czo ny z do -

dat kiem czos nku i ce bu li. Moż na go
tak że przy rzą dzać na gril lu ja ko przy -
staw kę lub da nie głów ne. Po ob ra niu
lub po kro je niu na pla stry, ba kła ża na
do brze jest po sy pać so lą lub po kro pić
so kiem z cy try ny, a na stęp nie op łu kać.
Dzię ki te mu po zbę dzie my się je go go -
ry czy. Bar dzo pro stym prze pi sem są
ro lad ki z ba kła ża na i sa łat ka z ba kła -
ża na. Dla sma ko szy ostrzej szych dań
do brym wy bo rem bę dzie ba kła żan po
in dyj sku. Ba kła żan jest tak że jed nym
z głów nych skład ni ków prze pysz nej
grec kiej Mu sa ki.

MMaa  rriiuusszz  KKrrzzyy  ssiiaakk

Kuchnia męskim okiem

Bio gra fia nie zwy kłe go chło pa ka,
hi sto ria wiel kiej pa sji i jesz cze

wię kszej pra cy. Po nie waż wszyst ko
jest moż li we, czło wiek po wi nien mieć
wiel kie ma rze nia. Im wię ksze, tym le -
piej – to de wi za Mi cha e la Phel psa. Syn
po li cjan ta i na u czy ciel ki z Bal ti mo re
za czął pły wać ja ko sied mio la tek, gdy
wy kry to u nie go ADHD. Dziś jest naj -
bar dziej uty tu ło wa nym olim pij czy -
kiem w hi sto rii no wo żyt nych igrzysk
z do rob kiem 14 zło tych me da li. Na
czym po le ga ją je go tre nin gi? Co je?
Czy mo że żyć „nor mal nym” ży ciem?

Osiem me da li olim pij skich zro bi ło
wra że nie nie tyl ko w świe cie pły wac -
kim. Wy czyn Mi cha e la Phel psa bę dzie
oma wia ny przez wie le lat, do na ro dzin
ko lej ne go spor to we go fe no me nu. Mo -
że to ba nal ne, ale praw dzi we: do bre
ce chy cha rak te ru, ta lent i cięż ka pra -
ca poz wo li ły pły wa ko wi osią gnąć tak
wie le w tej dys cy pli nie spor tu. De wi -
za Phel psa brzmi:,, Nic nie jest nie -
moż li we, czło wiek po wi nien mieć wiel -
kie ma rze nia. Im wię ksze tym le piej”. 

Książ ka „Bez gra nic” jest bio gra fią
Mi cha e la, dzię ki któ rej mo że my po znać
ży cie te go nie zwy kłe go spor tow ca. Je -
go po cząt ki fa scy na cji pły wa niem,
a tak że prob le my, któ re wy ni kły
w chwi li, gdy wy kry to u nie go ADHD.
Dro ga ka rie ry od pier wszych za wo dów,
po Igrzy ska Olim pij skie w Pe ki nie, pod -
czas któ rych od niósł ogrom ny suk ces.

Po cząt ko wo moż na być tro chę zde -
zo rien to wa nym i za gu bio nym, bo -

wiem w jed nym aka -
pi cie je steś my z pły -
wa kiem w Ate nach
by za chwi lę zna leźć
się już na pły wal ni
w Pe ki nie czy Syd -
ney. To nie uła twia
czy ta nia, ale też zmu -
sza do peł nej kon cen -
tra cji. Czy ta nie
książ ki mo że spra wić
nie la da trud ność lu -
dziom ma ło obez na -
nym ze świa tem pły -
wac kim, bo wiem dla
osób nie zna ją cych
te ma tu, róż ne sty le
te go spor tu, re kor dy
i cza sy mo gą być mo -
men ta mi nud ne, ale
i nie ła twe w zro zu -
mie niu. Po mi mo te -
go war to jed nak się -
gnąć po książ kę,
któ ra do da je si ły i po -
bu dza do dzia ła nia.
Opo wia da nie tyl ko
o po ko ny wa niu trud -
no ści czy wal ce z ry -
wa la mi. Jest tam rów nież mnó stwo
ane gdot człon ków ro dzi ny, przy ja ciół
czy pły wac kiej dru ży ny, a prze de
wszyst kim tre ne ra Bo ba Bow ma na, oj -
ca suk ce su, ale i oj ca, któ re go Mi cha -
el po trze bo wał. 

Na pew no „Bez gra nic” nie jest prze -
pi sem na ko lej ne go mi strza, ale to do -

bra mo ty wa cja dla wszyst kich tych,
któ rzy chcą choć w ma łej kro pel ce być
ta kim jak Mi cha el Phelps. 

Dla mnie to pa sjo nu ją ca książ ka
o wiel kiej mi ło ści do pły wa nia i ma -
rze niach, któ re da ją si łę.

IIzzaa  bbee  llaa  KKrrzzyy  ssiiaakk

Warto
przeczytać
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Cu ki nia za pie ka na z kre wet ka mi 
i sal są po mi do ro wo – pa pry ko wą

Skład ni ki::
ll 11  ccuu  kkii  nniiaa  oo wwaa  ddzzee  ookkoo  łłoo  443300 gg ll 223300 gg  ((ookkoo  łłoo  1100  sszzttuukk))  ssuu  rroo  --

wwyycchh  kkrree  wwee  tteekk ll 11  łłyyżż  kkaa  ssoo  ssuu  rryybb  nnee  ggoo  ll 11  zząą  bbeekk  cczzooss  nnkkuu ll 11  ppłłaa  --
sskkaa  łłyy  żżee  cczzkkaa  ccuu  kkrruu ll 22  łłyy  żżee  cczzkkii  ssttaarr  ttee  ggoo  iimm  bbii  rruu ll sskkóórr  kkaa  ssttaarr  ttaa
zz 11//22  llii  mmoonn  kkii ll 11//44  sszzkkllaann  kkii  oorrzzee  cchhóóww  nneerr  kkooww  ccaa  ((lluubb  oorrzzeesszz  kkóóww
zziieemm  nnyycchh)) ll 11  śśrreedd  nnii  ppoo  mmii  ddoorr ll 33  ddłłuu  ggiiee,,  wwiięę  kksszzee  ii łłaa  ggoodd  nnee  ppaa  --
pprryy  cczzkkii  cchhiill  llii ll 11  ppeełł  nnaa  łłyy  żżee  cczzkkaa  mmąą  kkii  zziieemm  nniiaa  cczzaa  nneejj

DDoo  ppoo  ddaa  nniiaa:: ll 11  llii  mmoonn  kkaa,,  śśwwiiee  żżaa  mmiięę  ttaa,,  oopp  ccjjoo  nnaall  nniiee::  ssooss  ssoo  jjoo  wwyy
oorraazz  bbiiaa  łłyy  mmaa  kkaa  rroonn  aazzjjaa  ttyycc  kkii,,  nnpp..  ssoo  jjoo  wwyy,,  rryy  żżoo  wwyy,,,,  eewweenn  ttuu  aall  nniiee
bbiiaa  łłyy  rryyżż  nnpp..  jjaaśś  mmii  nnoo  wwyy

Przy go to wa nie
1. Pie kar nik na grzać do 180 stop ni. Cu ki nię prze kro ić wzdłuż na

pół, farsz ze środ ka po na ci nać w krat kę, opró szyć so lą, pie przem
i wy sma ro wać oli wą ex tra ver gi ne. Uło żyć w na czy niu ża ro od -
por nym roz cię ciem do gó ry i piec przez 35 mi nut. Cu ki nię prze -
stu dzić i ły że czką wy jąć farsz po zo sta wia jąc brzeg oko ło 1 cm
brzeg. Nie wy łą czać pie kar ni ka.

2. W mię dzy cza sie przy go to wać kre wet ki: ob rać z pan ce rzy, oder -
wać gło wy i ogon ki, wy jąć ciem ne je li to wzdłuż tu ło wia, op łu kać
i osu szyć. Po kro ić na ka wa łe czki, wy mie szać z so sem ryb nym,
drob no star tym czos nkiem, cu krem, im bi rem, skór ką z li mon ki.
Orzesz ki po sie kać i lek ko zru mie nić na su chej pa tel ni.

3. Po mi do ra spa rzyć, ob rać ze skór ki, po kro ić w ćwiar tki i usu -
nąć sok oraz na sio na. Miąższ po kro ić w ko ste czkę. Pa pry czki
prze kro ić wzdłuż na pół, usu nąć na sio na. Dwie pa pry czki drob -
no po sie kać, jed ną po zo sta wić w ca ło ści. 

4. Na pa tel nię wło żyć po sie ka ne pa pry czki wraz z 1 ły że czką oli -
wy, sma żyć mie sza jąc przez oko ło pół mi nu ty, do dać po mi do ry
oraz wy drą żo ną i po sie ka ną cu ki nię, do pra wić lek ko so lą. Wy -
mie szać i zre du ko wać o po ło wę sos sma żąc na wię kszym ogniu
przez oko ło 1 – 2 mi nu ty. Do dać kre wet ki i mie sza jąc ob sma -
żyć chwil kę aż zmie nią ko lor z sza re go na ró żo wy. Wy mie szać
i gdy farsz bę dzie jesz cze wil got ny do dać 1 ły że czkę mą ki ziem -
nia cza nej, wy mie szać i za go to wać. Zdjąć z ognia, skro pić so -
kiem z 1/4 li mon ki.

5. Cu ki nię wy peł nić far szem z pa tel ni, po ło żyć po łów ki pa pry czki,
po sy pać orzesz ka mi i za pie kać 15 mi nut. W mię dzy cza sie ugo -
to wać ma ka ron lub ryż. Do na czy nia z cu ki nią wło żyć ma ka ron
lub ryż, skro pić ob fi cie so kiem z li mon ki i po sy pać mię tą. 

Curry z grillowanym bakłażanem
i kurczakiem

Skład ni ki
ll 11//22  bbaa  kkłłaa  żżaa  nnaa ll 11  ppoo  jjee  ddyynn  cczzaa  ppiieerrśś  kkuurr  cczzaa  kkaa
ll ppoo  11//44  łłyy  żżee  cczzkkii::  ggoo  ttoo  wweejj  ppaa  ssttyy  ccuurr  rryy,,  ttaarr  ttee  ggoo
śśwwiiee  żżee  ggoo  iimm  bbii  rruu,,  mmiiee  lloo  nnee  ggoo  kkaarr  ddaa  mmoo  nnuu,,  pprrzzyy  --
pprraa  wwyy  ccuurr  rryy  ww pprroosszz  kkuu ll 11  łłyyżż  kkaa  oollii  wwyy ll 11//33  ccee  --
bbuu  llii,,  ppoo  kkrroo  jjoo  nneejj  ww kkoo  ssttee  cczzkkęę ll ggaarrśśćć  śśwwiiee  żżeejj  bbaa  --
zzyy  lliiii ll 22//33  sszzkkllaann  kkii  mmllee  kkaa  kkoo  kkoo  ssoo  wwee  ggoo ll 11  łłyyżż  kkaa
ssoo  ssuu  ssoo  jjoo  wwee  ggoo ll 11  łłyyżż  kkaa  ssoo  ssuu  rryybb  nnee  ggoo ll uuggoo  ttoo  --
wwaa  nnyy  rryyżż  ddłłuu  ggoo  zziiaarr  nnii  ssttyy  nnpp..  bbaass  mmaa  ttii  lluubb  jjaaśś  mmii  --
nnoo  wwyy  ––  110000 gg  ((11  ttoo  rreebb  kkaa))

Przy go to wa nie::
1. Ba kła ża na po kro ić na cen ty me tro we pla ster -

ki i de li kat nie opró szyć so lą. Uło żyć na roz -
grza nej pa tel ni gril lo wej i gril lo wać na śred -
nim ogniu przez 15 mi nut z dwóch stron aż
zmięk nie i po kry je się ciem ny mi pa ska mi. Na
ko niec przy kryć fo lią alu mi nio wą, usta wić naj -
mniej szy ogień i pod grze wać przez 5 mi nut.
W mię dzy cza sie moż na wlać na pa tel nię kil ka
ły żek wo dy – dzię ki utwo rzo nej pa rze ba kła -
żan do dat ko wo zmięk nie. Na stęp nie wy łą czyć
ogień i od sta wić pod przy kry ciem na kil ka mi -
nut lub do mo men tu uży cia. Ba kła ża na po kro -
ić na mniej sze ka wał ki.

2. W mię dzy cza sie na sta wić ryż. Po kro ić pierś
kur cza ka na ka wał ki, wło żyć do mi ski, wy mie -
szać z pa stą cur ry, im bi rem, kar da mo nem, cur -
ry w prosz ku oraz z 3 łyż ka mi mle ka ko ko so -
we go. Od sta wić.

3. Na oli wie w wo ku lub gar nku ze szklić ce bu lę.
Wło żyć kur cza ka w ma ry na cie i szyb ko go ob -
sma żyć na śred nim ogniu (nie dłu żej niż przez
mi nu tę). Do dać ba kła ża na, wlać resz tę mle ka
ko ko so we go i za go to wać. Zmniej szyć ogień
i go to wać przez kil ka na ście se kund, na ko niec
do dać sos so jo wy i sos ryb ny. Wy mie szać z ba -
zy lią i po da wać z ry żem.
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Wy cho dzi ba ba od le ka rza. Wpa -
da na nią męż czyz na któ ry

biegł jak osza la ły. Prze wró ci li się tak,
że on na niej le ży oszo ło mio ny. Ba ba
py ta: co ci jest? Trą ba! Wi dzę – od po -
wia da ba ba. Nie nie! Po zbie rał się szyb -
ko i da lej bie gnie krzy cząc trą ba!! Ba -
ba wsta ła i idzie po lną dro gą. A tu
nie spo dzie wa nie za szu mia ło, za krę ci -
ło i ba bę wes sa ła naj praw dzi wsza trą -
ba po wietrz na. Ba ba roz glą da się
ostroż nie, a w trą bie – jak to zwy kle
by wa – wi ru ją naj róż niej sze rze czy: sta -
ry czaj nik, wóz dra bi nia sty, ża ba, sta -
ry trak tor Ursus, śmie cie i wie le in -
nych, w tym wia ta au to bu so wa któ rą
zbu do wał kie dyś w czy nie spo łecz nym
jej mąż. Wsko czy ła szyb ko do zbli ża ją -
cej się wia ty, chwy ci ła się obu rącz me -
ta lo wej ław ki i sie dzi – je śli moż na tak
po wie dzieć, gdyż sie dze nie jest zwy kle
czyn no ścią bier ną a ba ba mu sia ła wło -
żyć w to wie le wy sił ku. 

W każ dym ra zie część cia ła do te go
prze zna czo na oraz me ta lo wa pły ta z za -
dzio ra mi uda ją ca ław kę by ły w sta łym
kon tak cie choć kie ru nek gra wi ta cji
nie wie le miał tu do rze czy. 

Po chwi li usły sza ła prze ra źli we aaa!
i mi gnął jej le karz u któ re go nie daw -
no by ła. Zła pa ła go za spod nie i wcią -
gnę ła do środ ka. Bla dy ze stra chu, bio -
rąc z niej przy kład chwy cił się ław ki.
Co pa nu jest? Nie wi dzi pani? Chy ba
po rwa ła nas trą ba. To cud, że ży je my!
Ba ba sie dzi spo koj nie i pa trzy na le ka -
rza. A pani się nie boi? – A cze go? Bać
to trze ba się włas nej głu po ty! Mo że my
tyl ko cze kać. Po krę ci, po krę ci i prze -
sta nie. 

Właś nie! Co bę dzie jak prze sta nie?!
Prze cież mó wię – od po wia da ba ba: trze -
ba wie dzieć kie dy się bać. Je śli ma pan
prob lem i nie ma na to wpły wu to nie
trze ba się bać. Le piej za cząć my śleć.
A jak tu my śleć sko ro je stem spa ra li -
żo wa ny stra chem? To pan nie wie, że
strach trze ba prze pu ścić od stóp do
głów i dać mu wy le cieć że by nie sie -
dział w brzu chu? Jak to w brzu chu?
Bo mo ja są siad ka Me la mó wi, że jak
się boi to ją skrę ca w brzu chu. 

Le karz west chnął głę bo ko i zro bił
jak do ra dzi ła mu ba ba. No i co? Le karz
po pa trzył na nią zdu mio ny i po wie dział
spo koj nie: po mog ło. Przez chwi lę po -
my ślał: ta ba ba nie jest ta ka głu pia na
ja ką wy glą da. A je śli ktoś nie jest głu -
pi to czy jest mą dry? Ech, prze cież to
tyl ko ba ba. To pani się nie boi? Wiesz
pan co? Naj wię cej prob le mów i stra -
chu to czło wiek sam so bie ro bi przez
włas ne za nied ba nie i głu po tę. No i za -
nie cha nie – do dał le karz. Właś nie. 

Chy ba, że za dzia ła si ła wyż sza – do -
da ła ba ba spo glą da jąc z sza cun kiem
w gó rę, choć w tym mo men cie wy pa -
dła ona do kład nie w kie run ku zie mi.
Le karz po my ślał: a swo ją dro gą to cie -
ka we, dla cze go czło wiek swo im nie -
wie le mo gą cym zdzia łać pal cem zde -
cy do wa nie wska zu je gó rę ja ko miej sce
w któ rym swo ją sie dzi bę ma ją si ły wyż -
sze – jak sam je na zy wa. Jed nak przer -
wie my roz my śla nia na sze go le ka rza
gdyż względ no ści po jęć ani głę bi sym -
bo li nie bę dzie my tu taj roz trzą sać, po -
nie waż trą ba krę ci i ani my śli prze stać. 

Umów my się tyl ko, że kie ru nek od -
wrot ny do kie run ku sie dze nia ba by bę -
dzie gó rą. (Uprzej mie upra szam o nie -
wy ry wa nie po wyż sze go zda nia
z kon tek stu, gdyż mo że to mieć de -
struk tyw ny wpływ na dra ma tur gię wy -
da rzeń).

Le karz po chwi li: ale strach to ce cha
pier wot na i jest efek tem dzia ła nia in -
styn ktu sa mo za cho waw cze go. To coś
in ne go niż lęk, któ re go po wo dy są za -
wsze ir ra cjo nal ne. So ma tycz ne sy gna -
ły... Co pan mi tu – mó wi ba ba. Każ de
zwie rzę kie dy się boi to ucie ka. A pan
prze cież jest czło wie kiem. Je śli moż na
tak po wie dzieć – do da ła pod no sem.
Słu cham? No... że trze ba tak po wie -
dzieć. Właś nie, trze ba. Ba ba: tu nie ma
do kąd ucie kać, dla te go le piej cze kać.
Ale je śli trą ba wy gaś nie, to prze cież
spad nie my – nie da wał za wy gra ną le -
karz. Panie ko cha ny – prze cież nic na
to nie mo że my po ra dzić. Co in ne go al -
pi ni sta. On idzie ła zić po gó rach bo sam
chce. A to cie ka we za gad nie nie, le karz
na to. Ja tam nie wiem, pro sta ko bie -
ta ze mnie. Ale czy sły szał pan kie dyś
aby mat ka chcia ła aby jej włas ne dziec -
ko zo sta ło al pi ni stą? Nie sły sza łem, ale
czło wiek do ro sły cza sem po dej mu je ta -
kie wy zwa nia. Mo że chce sam so bie coś
udo wod nić lub zwal czyć włas ny strach
a mo że po trze bu je wię cej adre na li ny
bo je go ży cie wy da je mu się nud ne?
Pew nie są ta kie sy tu a cje, kie dy się boi. 

A tam... mój chłop mó wi, że bać to
się trze ba za nim się wej dzie na dra bi -
nę a nie wte dy kie dy się z niej spa da.
To zło żo ne za gad nie nie, od po wie dział
le karz. 

Ale obie cu ję, że je śli prze ży ję tę trą -
bę, znaj dę ja kie goś al pi ni stę i do kład -
nie go wy py tam, jak to jest z je go stra -
chem. Panie dro gi – ba ba na to. Prze cież
on się wca le nie boi. Do pie ro wte dy,
kie dy mu się no ga ob su nie... Chy ba
tak, od parł le karz. Do pie ro wte dy od -
czu wa so ma tycz ne ob ja wy stra chu i je -
go or ga nizm w jed nym mo men cie mo -
bi li zu je się do dzia ła nia i re a gu je

bły ska wicz nie. To dzie je się pod świa -
do mie. Czło wie ka stać wte dy na ta ki
wy si łek, o ja ki nikt wcześ niej by go nie
po dej rze wał. 

Ja tam nic nie wiem o pod świa do mo -
ści, świa do mo ści ani nad świa do mo ści.
Ja kiej nad świa do mo ści? – spy tał le -
karz. Bo mo ja są siad ka Me la mó wi, że
jak ktoś ma coś w sza fie i pod sza fą, to
na sza fie też coś się znaj dzie. Ale ma
pan ra cję: mój chłop to kie dyś uniósł
wóz któ ry naj e chał mi na no gę. Wszy -
scy się dzi wi li, że ta ki sil ny. Po tem za -
ło żył się z są sia dem ale prze grał. A jak
pani no ga? Na sma ro wa łam psim sa -
dłem i prze szło. O! to mo że za dzia łał
efekt pla ce bo? Ja kie pła cę bo? To nic
nie kosz tu je a dzia ła! No właś nie – dzia -
ła. 

A wie pani dla cze go? Nie. Efekt pla -
ce bo po le ga na tym, że le karz po da je
pa cjen to wi tab let ki w któ rych jest tyl -
ko na przy kład mą ka i cu kier a pa cjent
my śli, że to le kar stwo któ re go wy le -
czy. Cho ry w to wie rzy i je go włas na
wia ra czę sto go przy wra ca do zdro wia
bez le kar stwa. Oj, to źle. Co źle? Panie
ko cha ny, pan mi nie po wi nien był te -
go mó wić. Te raz jak bę dę cho ra to psie
sa dło mi nie po mo że. Bę dę mu sia ła sa -
ma uwie rzyć w wy le cze nie. Ale prze -
cież wcześ niej też pani wie rzy ła. To
praw da – od par ła ba ba. Ale ła twiej wie -
rzy się w ta kie rze czy kie dy ma ło się
o nich wie. Te raz bę dę mu sia ła sa ma
się do wie dzieć jak to jest z tym le cze -
niem bez le kar stwa. Ja je stem le ka -
rzem... Czy choć raz dał pan ko muś
mą kę z cu krem i to go wy le czy ło? Przy -
znam, że tak. Ale to nie mą ka le czy ła...
Ach, spa daj pan, bo mnie to za czy na
de ner wo wać! – ob ru szy ła się ba ba. O ra -
ny! my tu ga du ga du, a trą ba ze lża ła
i spa da my! Ale spo koj nie. Wi dzę, że le -
ci my pro sto na sto do łę... Grzmot nę ło,
huk nę ło i ba ba z le ka rzem wy lą do wa -
li w sia nie, wia ta za wi sła na słu pie te -
le gra ficz nym a resz ta wpa dła do sta -
wu. A nie mó wi łam?! Grunt to się nie
bać! Ła two po wie dzieć. A gdzie ja te -
raz znaj dę al pi ni stę? 

P.S. Trą ba nie wy rzą dzi ła żad nych
in nych szkód gdyż prze szła bo kiem.

MMii  cchhaałł  NNoo  wwaacc  kkii

Słowo o byle czym
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Je stem zwy czaj na, ni czym spe cjal -
nym się nie wy róż niam. Męż czyź -

ni nie oglą da ją się za mną. Wcześ niej
sta ra łam się wy glą dać atrak cyj nie i to
dzia ła ło. Te raz sta ram się wy glą dać
zwy czaj nie i to też dzia ła. Nic złe go mi
się nie sta ło, przy naj mniej ze wnętrz -
nie. Ale mo je wnę trze to już zu peł nie
in na spra wa. 

W wie ku 25 lat zwią za łam się z kimś
bez ślu bu. Te raz je stem jak by roz wie -
dzio na. Na szczę ście nie mam dzie ci
choć chcia ła bym, ale już nie z nim. 

Mo je go ex – tak go bę dę na zy wać
– po zna łam na uli cy. Choć pan ny z do -
bre go do mu nie za wie ra ją tak zna jo -
mo ści, da łam się po dejść jak zie lo na
gęś. Pew ne go dnia wra ca łam z pra cy.
Rap tem ktoś wy rwał mi to reb kę i znik -
nął za ro giem. Ktoś in ny wy rósł jak
spod zie mi i po biegł za zło dzie jem. To
był on. Po chwi li wró cił zdy sza ny z mo -
ją to reb ką ca ły dum ny i bla dy. Po dzię -
ko wa łam mu bar dzo ład nie i chcia łam
odejść, ale on z cza ru ją cym uśmie chem
spy tał czy nie za słu żył na odro bi nę
wdzięcz no ści i ma łą na gro dę. Się gnę -
łam do to reb ki, ale on po ło żył swo ją
dłoń na mo jej i nie śmia ło po wie dział,
że naj wię kszą na gro dą za je go po świę -
ce nie by ło by, gdy bym ze chcia ła pójść
z nim na ka wę. Tyl ko pół go dzin ki. By -
łam zmie sza na i nie zde cy do wa na ale
on chwy cił mnie pod ra mię i za pro wa -
dził do po bli skiej re sta u ra cji. Je go opo -
wieść by ła jak wy ję ta z kla sycz ne go se -
ria lu-ta siem ca. 

Po cho dził z za moż ne go, do bre go do -
mu i miał swój sa mo dziel ny biz nes.
Zresz tą szko da mó wić. Ale był szar -
man cki i elok wen tny. Miał do bre ma -
nie ry i zła ma ne ser ce gdyż je go dziew -
czy na po kil ku la tach ode szła a on te raz
szu ka po pro stu przy jaz nej du szy. Jest
sta ły w uczu ciach i nie móg łby tak od
ra zu być z in ną ko bie tą. Nie szu ka przy -
go dy, chciał by tyl ko mieć z kim po roz -
ma wiać. A nam prze cież tak do brze się
roz ma wia. 

Spo ty ka liś my się po tem czę sto. To
dzia ło się w środ ku la ta a w stycz niu
miesz ka liś my już ra zem. Wpro wa dzi -
łam się do je go do mu któ re go urzą dza -
nie zaj mo wa ło mi ty le cza su, że wzię -
łam bez płat ny ur lop. My śla łam
o po wro cie do pra cy, ale cią gle mia łam
ty le do zro bie nia w do mu, że od kła da -
łam to aż w koń cu sze fo wa mi po dzię -
ko wa ła. On się wręcz ucie szył. Prze -
cież nie mu sisz pra co wać. Stać nas na
wszyst ko. Po nie ca łym ro ku ta sy tu a -
cja za czę ła mi się nie po do bać. Zo rien -
to wa łam się, że tak na praw dę wiem
o nim nie wie le. Mo je py ta nia zby wał

mil cze niem lub od po wia dał tak, że da -
lej nic kon kret ne go nie wie dzia łam.
W koń cu usły sza łam: „są spra wy o któ -
rych ko bie ta nie mu si i nie po win na
wie dzieć. Pil nuj do mu a ja bę dę pil no -
wać in te re su. Tak zo sta łem wy cho wa -
ny i te go nie zmie nię. Zresz tą ta ką mam
pra cę a to... ta jem ni ca pań stwo wa”. 

Po czu łam się jak by ktoś ścis nął mi
żo łą dek zim ną rę ką w gu mo wej rę ka -
wicz ce. Tak cza sem re a go wa łam na
stres lub strach. Ale od te go cza su to
wra że nie mnie już nie opusz cza ło. Czu -
łam się nie swo jo ale uda wa łam, że
wszyst ko jest nor mal nie. Po sta no wi -
łam ro zez nać się w sy tu a cji. Trwa ło to
sze reg mie się cy. Kie dyś prze szu ka nie
kie sze ni pod je go nie o bec ność przy pła -
ci łam cio sem w szczę kę. Zwy czaj nie
jak męż czyz nę ude rzył mnie tak, że pa -
dłam nie przy tom na. Kie dy się oc knę -
łam, on sie dział na krze śle i go rą czko -
wo my ślał. Po tem bez sło wa wy szedł.
Po chwi li za dzwo nił i po wie dział, że jak
wró ci to wszyst ko mi wy jaś ni. Mam ni -
gdzie nie dzwo nić i cze kać, je śli chcę
aby wszyst ko by ło do brze. Ina czej bę -
dzie źle. Ale mnie ko cha i prze pra sza.
Usły sza łam jak ktoś po wie dział: a ty
Bo bas co się tak grze biesz! Cii... i się
roz łą czył. Zbież ność te go pseudo nimu
z na zwi skiem by ła oczy wi sta. Ta ki
pseudo nim... na wet nie chcia łam my -
śleć. Na wie le rze czy nie zwra ca łam
wcześ niej uwa gi. Mój ex ni gdy nie roz -
ma wiał przy mnie przez te le fon. Wy -
cho dził do in ne go po ko ju. Wte dy jesz -
cze nie pod słu chi wa łam go ale cza sa mi
mó wił głoś no, jak by się za po mi nał. Kie -
dyś po wie dział do ko goś Kę dzior. Nie
wiem, czy to by ło na zwi sko. „Trze ba to
prze ro bić” in nym ra zem zro zu mia łam
ja ko „trze ba go prze ro bić”. Sko ja rzy -
łam te i in ne fak ty. Po czu łam się, jak -
bym do sta ła brud ną ścier ką w twarz.
Mój mąż był zwy kłym prze stęp cą. Ina -
czej te go wszyst kie go wy tłu ma czyć się
nie da. Te go dnia wró cił póź no. Był
bar dziej niż pod chmie lo ny. Po raz pier -
wszy bez sło wa spoj rza łam na nie go
ina czej niż do tej po ry. Aaa! To już
wiesz? A jak my ślisz skąd to wszyst -
ko? To dla cie bie! Czy my ślisz, że zwy -
kłą ha rów ką do szedł bym do te go? Co -
raz głoś niej wy krzy ki wał, rzu cał czym
po pa dło, w koń cu usiadł cięż ko dy sząc.
Ale ja te go wszyst kie go nie po trze bu -
ję – od po wie dzia łam. Chcę spo koj nie
żyć a nie cią gle cze kać kie dy za dzwo -
nią twoi po dej rza ni ko le dzy. 

Po tem mnie prze pra szał, obie cy wał
że to się zmie ni, że ko cha i po dob ne
rze czy. Po wie dzia łam, że mu szę to prze -
my śleć. Za dzwo nił te le fon. Mój na rze -

czo ny wy szedł z po ko ju. Wró cił po
chwi li. Mu szę iść. Pil na spra wa. Ale
prze cież przed chwi lą... 

Za u faj mi, wszyst ko bę dzie do brze.
Wy szedł. Za czę łam roz my ślać. Mo że ja
sa ma je stem so bie win na? Wie dzia łam
już, że mam ta ką ce chę cha rak te ru: go -
dzę się na róż ne rze czy dla świę te go
spo ko ju aby uni k nąć na pięć. Ale wte -
dy prob lem nie ty le zni ka, ile jest uśpio -
ny i po tem po wra ca ze zdwo jo ną si łą.
Sa ma nie wiem, czy mo gę czuć się win -
na. Ale w tej po waż nej sy tu a cji po wie -
dzia łam so bie „ba sta fi ni to”. Czu łam
i wie dzia łam, że je stem o krok od ta -
ra pa tów z któ rych tak ła two się nie wy -
cho dzi. On mnie naj zwy czaj niej cią -
gnął za no gi na sa mo dno.
Po sta no wi łam wyjść się prze wie trzyć.
Nie by ło jesz cze tak póź no. Nie wiem
dla cze go, ale osta t nio za wsze mia łam
w to reb ce wszyst kie waż ne do ku men -
ty. Na ko min ku pod du żą do ni czką od -
kła da łam so bie pie nią dze na wszel ki
wy pa dek. Ciąg łe uza leż nie nie od nie -
go wy two rzy ło we mnie chęć wy zwo -
le nia się z te go sta nu. Spraw dzi łam,
wszyst ko by ło na swo im miej scu. Choć
nie by ło zim no, wzię łam płaszcz. Nie
uszłam da le ko, kie dy pod nasz dom za -
je chał ra dio wóz. Po tem w ca łym do mu
zro bi ło się jas no. Wie dzia łam co to
ozna cza. Mie li na kaz. Szłam bez ce lu
ja kiś czas. Po sta no wi łam zgło sić się na
po li cję. Sym pa tycz ny ofi cer za dał mi
kil ka py tań ale oka za ło się, że to tyl ko
for mal ność. Po wie dział, że oni wie dzą,
iż nie mam nic wspól ne go z dzia łal no -
ścią mo je go na rze czo ne go gdyż od
daw na nas ob ser wo wa no. Na py ta nie
czy chcę coś po wie dzieć od po wie dzia -
łam, że nie mam nic do po wie dze nia.
Nie bę dę te raz ani po tem po trzeb na
gdyż oni wszyst ko wie dzą i ca łe śledz -
two jest już zam knię te. W są dzie też
nie bę dę po trzeb na. Na py ta nie co za -
mie rzam da lej od po wie dzia łam, że po -
ra dzę so bie, by le tyl ko być jak naj da -
lej od nie go. Po szłam do daw no nie
wi dzia nej przy ja ciół ki. Da lej spra wy
po to czy ły się zwy czaj nie i po pro stu
wy je cha łam. Na ra zie ani my ślę wpa -
dać ko muś w oko. 

GGoośś  kkaa  

Historie życiem pisane
53wrzesień 2012 Antwerpia po polsku    



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!!!

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa
Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią

i Polakami za granicą”, przy współpracy z Fundacją Semper Polonia w Warszawie.



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 128-134, 
Antwerpia tel: 03 216 85 20

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