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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”.
Redakcja

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.
INFORMACJA
Z przykrością informujemy iż z przyczyn niezależnych od redakcji, cykl „Poczytaj mi mamo, tato
Po Polsku’’ rozpocznie się w innym terminie. Przepraszamy.
Redakcja

SKŁAD REDAKCJI: Magdalena Wawryszuk, Izabela Krzysiak, Rafał Kitaszewski, Agata Kocińska

Kontakt: antwerpiapopolsku@gmail.com, tel.: 0489/823803
WYDAWCA: Fundacja „Children of Europe”, www.antwerpiapopolsku.be
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń

Jesteśmy na Facebooku, szukaj: childrenofeurope2011@hotmail.com
lub bezpośrednio: http://facebook.com/Children.of.Europe
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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

Organizator

Honorowy Patronat
Pana Ambasadora Piotra Wojtczaka
Wydział Konsularny
Ambasady RP w Brukseli

– Kierownika Wydziału Konsularnego
Ambasady RP w Brukseli

Patronat Medialny
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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.

Historia
Historia Ekeren sięga czasów
na długo przed średniowieczem.
Badania archeologiczne, przeprowadzone w ciągu ostatnich
dziesięcioleci, zaowocowały odkryciem na tym terenie pozostałości z epoki kamienia i brązu
jak również żelaza i okresu
Gallo-Romanów.
Najstarsza
wzmianka pochodzi z 1155 roku i wtedy po raz pierwszy pojawiła się nazwa „Hercena”. Do
końca XIII wieku Ekeren należało do diecezji Liege i było jedną z największych pod względem obszaru części księstwa
Brabancji. W jej skład wchodziły ziemie należące dziś do Brasschaat, Hoevenen i Kapellen,
a cały obszar miał powierzchnię
8 tysięcy hektarów.
W XII wieku tereny te zamieszkiwali także tak zwani „Rycerze
Gildii” i kusznicy. Handel więc
rozkwitał a kusznicy zapewniali okolicznej ludności bezpieczeństwo.
Zmierzch wieku XV przyniósł
dzielnicy i jej mieszkańcom bardzo istotne zmiany. Ziemie Ekeren zostały rozdzielone, a właściwie
pożyczone
trzem
możnowładcom którzy od tego
momentu sprawowali władzę
nad tym terytorium. Nie ma informacji, czy pod tymi rządami
Ekeren rozwijało się i rozkwitało ale wiadomo, że już na początku wieku XVI-go cały obszar ponownie został połączony i stał
się jedną całością. Sto lat później właścicielem Ekeren i należących do niego przyległych
wiosek stal się Karol Lalaing.
W1703 roku podczas wojny
hiszpańskiej w Ekeren miała
miejsce bitwa francusko-niderlandzka o sukcesję, zwana „Bitwą Ekeren”. Niektóre nazwy
ulic w Ekeren na przykład Successiestraat, Vierkerkenstraat
czy Tweekronenstraat nawiązują właśnie do tego wydarzenia.
Dla holenderskiego wojska była to całkowita klęska zwłaszcza
po tym, jak ich dowódca Jacob
II Wassenaer Obdam zostawił
swoich żołnierzy i uciekł do Bredy.
Rewolucja Francuska która
miała miejsce pod koniec XVIII
wieku diametralnie zmieniła sy-

tuację Ekeren. W 1795 roku od
wielkiego terytorium oddzieliło
się Hoevenen, wkrótce potem
Kapellen i Brasschaat.
Ekeren stało się samodzielną
gminą i pierwszym departamentem francuskim zwanym Twee
Neten. W 1828 roku Hoevenen
jako samodzielna jednostka terytorialna przestało istnieć, a jego terytorium zostało podzielone pomiędzy gminy Ekeren
i Kapellen.
Rozszerzenie portu w 1914
i 1929 roku spowodowało, że
znaczna część dzielnicy została
oddana miastu Antwerpia. Powierzchnia districtu po raz kolejny znacznie się zmniejszyła
i już nigdy później Ekeren nie
powróciło do czasów swojej terytorialnej świetności.
W 1920 roku powstał klub piłkarski FC Germinal Ekeren. Piłkarze mieli czerwono – żółte
stroje i trenowali na własnym
stadionie Veltwijckpark.
Ich naj wię kszym suk ce sem
by ło zdo by cie w ro ku 1952
czwartej pozycji w Lidze Belgijskiej. Władzom gminy jak i samym pił ka rzom za le ża ło na
utrzymaniu tak wysokiej pozycji, ale do realizacji tych pla nów potrzebny był zawodnikom
o wiele większy stadion. Władze postanowiły powiększyć ten
dotąd istniejący ale spotkały się
z niespodziewanym oporem ze
stro ny miesz kań ców Eke ren,
którzy zaangażowali prawnika
i nie dopuścili do zabrania terenu pod rozbudowę stadionu.
Skończyło się tym, iż klub FC
Germinal Ekeren został przyłączony do Beerschot VAC, który niestety również miał problemy finansowe. W 1990 roku
na zwa klu bu zmie ni ła się na
K.F.C. Germinal Beerschot Antwerpen a piłkarze zaczęli trenować na antwerpskim stadionie Kiel.
W tym okresie Ekeren było
już samodzielną gminą z własnym ratuszem i burmistrzem.
Pierwszego stycznia 1983 roku nie za leż ny do tąd di strict
przestał istnieć i stał się jedną
z dziel nic mia sta An twer pia.
Z daw nej ogrom nej po wierz chni zostało tylko 1.700 hektarów.

Godło dzielnicy
Na niebieskim tle umieszczone są trzy miedziane czajniki
(kociołki), w których kiedyś
w Ekeren i okolicach warzyło
się piwo. Ma to związek z nazwą
„Bierpruvers” czyli smakosze piwa, która nawiązuje do dawnych
zwyczajów popularnych w Ekeren i okolicach.

Ekeren współcześnie
Obecnie Ekeren zamieszkuje
niecałe 23 tysiące mieszkańców.
Obszar dzielnicy jest obecnie
o wiele mniejszy niż kiedyś
i w niczym nie przypomina czasów dawnej świetności.
Mieszkańcy Ekeren od wieków mają przydomek „Bierpruvers”, czyli smakosze piwa. To
określenie wzięło się z powodu
znacznej liczby browarów które
kiedyś znajdowały się na tym terytorium. Przydomek „Bierpruvers” został uwieczniony w postaci posągu „Proverbium”,
który usytuowany jest na rogu
Geestenspoor i Driehoekstraat
(na małym kawałku trawy obok
parkingu).
Posąg ustawiono w dniu 9
września 1990 roku. Przedstawia on „Bierpruvera” który trzyma nad głową miedziany czajnik w którym kiedyś warzyło się
piwo.
W Ekeren, w każdą pierwszą
niedzielę po karnawale, odbywa
się gra folklorystyczna oparta
na starym ludowym zwyczaju
„Gansrijden” (gans-gęś, rijdenjeździec). Gęsiego, na koniach,
jeźdźcy próbują złapać głowę powieszonej martwej gęsi. Ten kto
zwycięży, przez cały następny
rok będzie królem klubu „De Lustige Gans”, który po 70-ciu latach przerwy przywrócił ten stary zapomniany obyczaj. Jest on
popularny i praktykowany również w miasteczkach leżących
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na północ od Antwerpii (Hoevenen
i Stabroek), które kiedyś należały do
Ekeren.
W każdą niedzielę przed Wielkanocą członkowie klubu zapraszają mieszkańców dzielnicy na uwspółcześniona odmianę tej gry. Zamiast gęsi jest
kogut, a konie zastępują rowery.

Warte obejrzenia
Veltwijck Park
Park o powierzchni prawie 12 hektarów (razem z zamkiem) nazywany
jest monumentem. W przedniej części
rosną buki posadzone jeszcze w 1759
roku. Można podziwiać również przepiękny ogród różany. Przy wejściu do
ogrodu znajduje się „Villa Geniets”,
obiekt wybudowany około 1900 roku.
W parku znajduje się też najstarszy
w Belgii klub strzelecki. Na granicy
rezerwatu był dawniej stadion piłkarski na którym trenowała drużyna Germinal Ekeren zanim doszło do fuzji
z klubem Beerschhot. Velt Wijck Park
z budynkami, mostem nad fosą i stawem z dużą ilością ryb znajduje się
pod ochroną zabytków i jest częścią
stuhektarowego rezerwatu przyrody
„Oude Landen” (stare ziemie). Jest
własnością miasta Antwerpia.
Rezerwat leży w dolinie Oudelandse Beek. Znajduje się w nim duże bo-

Zamek Veltwijck

gactwo flory i fauny, na przykład wyjątkowe storczyki, rzadkie okazy ptaków (trzcinniczki). Można też spotkać
rzadko spotykaną odmianę bydła tzw.
galloway, czyli włochate krowy spacerują bez ograniczeń po całym rezerwacie. Chociaż zaszywają się w bagnach, są bardzo łagodne i lubią, gdy
spacerowicze poświęcają im swoją
uwagę.

Kastel Veltwijck
Ekeren w czasach świetności miało na swoim terytorium kilka zamków, ale przez wieki wiele z nich zostało zniszczonych. Zamek Veltwijck
jest doskonale zachowany, odnowiony został w 1920 roku.
3 listopada 1545 roku na piątkowym rynku w Antwerpii odbyła się licytacja zamku, który został kupiony
przez Aerta van Veltwijck. Nowy właściciel – antwerpski kupiec, pochodził
ze starej rodziny która w późniejszych
latach stała się znana z wielu inicjatyw na rzecz Ekeren. W roku 1929 zamek kupiła gmina Antwerpia i od tej
pory służy mieszkańcom jako siedziba władz dzielnicy.

Hof de Bist
To park w którym każdy może znaleźć coś dla siebie. Tereny sportowe,
place zabaw dla dzieci, centrum dla
koneserów sztuki. Również możliwość
odpoczynku na łonie natury sprawia,
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że park jest ulubionym miejscem spacerów nie tylko mieszkańców Ekeren.
Na całym terenie znajduje się mnóstwo tak zwanych drzew pomnikowych, obszarów leśnych i stawów.

Szlak rowerowy Hecerna
W związku z obchodami 850-lecia
istnienia dzielnicy w Ekeren powstał
szlak rowerowy Hecernafietsroute
o długości 36 kilometrów. Trasa prowadzi przez piękne zielone tereny Hovenen i Kapellen – dawniej należące
do Ekeren, gdzie można zapoznać się
z jego przeszłością.
W społeczności Ekeren istnieje bardzo silna (o wiele większa niż w innych dzielnicach) tendencja do uniezależnienia się od miasta Antwerpia.
Mieszkańcy nie są zadowoleni z tego,
że stali się jego częścią i uważają, że
dzielnica sporo na tej zależności traci. Coraz częściej prowadzone są kampanie społeczne na rzecz odłączenia
się Ekeren od Antwerpii i przywrócenia tej dzielnicy dawnej świetności.
Wielu Antwerpczyków właśnie to miejsce wybiera na osiedlenie się. Ekeren
jest piękne (zwłaszcza tereny domków
jednorodzinnych), ciche i leży nie tak
daleko od centrum Antwerpii. Stało
się atrakcyjnym miejscem do życia dla
wielu ludzi.
Anna Janicka
Adam Stodulski
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To warto wiedzieć
– przegląd prasy belgijskiej
NIE dla imigrantów
nadużywających systemu
socjalnego.
Zaostrzenie przepisów
dla imigrantów starających się
o obywatelstwo belgijskie.
Według nowego prawa zatwierdzonego przez parlament, o obywatelstwo
belgijskie będzie można się starać dopiero po pięciu latach pobytu i spełnieniu określonych warunków.
Dziennik „La Libre Belgique” pisze,
że „naturalizacja zostaje znacznie
ograniczona”, a „cudzoziemcom będzie o wiele trudniej stać się Belgami”. Obcokrajowcy starający się o obywatelstwo po pięciu latach legalnego
pobytu będą musieli spełnić trzy podstawowe warunki: dowieść znajomości jednego z trzech podstawowych
języków oficjalnych w Belgii (niderlandzkiego, francuskiego lub niemieckiego), zintegrować się społecznie (na
przykład poprzez ukończone kursy)
oraz przepracować co najmniej 18 miesięcy na pełnym etacie w ciągu ostatnich 5 lat. Możliwe też będzie ubieganie się o obywatelstwo po 10 latach
legalnego pobytu w Belgii i wówczas
wymogi będą mniej rygorystyczne
(tak zwana długa procedura).
Nowe przepisy ograniczają do wyjątkowych przypadków obecnie istniejące możliwości ubiegania się o naturalizację po trzech latach pobytu
w Belgii.
Na dzień dzisiejszy jest to naj ła twiejsza droga do uzyskania belgijskiego obywatelstwa i co roku około
5 ty się cy cudzo ziem ców uzy sku je
w ten sposób legalny belgijski paszport. Właśnie tu „zdarzały się częste
nad u ży cia i te raz to się za koń czy”
– podkreśla „La Libre Belgique”. Naturalizacja będzie od teraz zarezerwowana dla „cudzoziemców honoris
causa”. Chodzi o osoby, które wykażą się szczególnymi zasługami dla Belgii na przykład w sferze nauki, sportu czy kul tu ry. „Nie bę dą to te raz
tysiące, ale dziesiątki” – zaznacza gaze ta. Zda niem dzien nika re for ma
przepisów zasługuje na pochwałę za
klarowność w porównaniu ze stanem
obecnym, gdyż teraz istnieje łącznie
12 sposobów uzyskania belgijskiego
obywatelstwa.
„La Libre Belgique”

Rząd belgijski zdecydował się na zaostrzenie przepisów socjalnych dotyczących imigrantów. Osoby które nie
dostosowują się do realiów życia
w Belgii, będą musiały ją opuścić. Coraz więcej osób wybiera Belgię jako
kraj zamieszkania i znaczna część
z nich pozostaje bez pracy. Często wychowują gromadkę dzieci na które pobierają niemałe świadczenia socjalne,
żyją z zasiłków i nie mają zamiaru
gdziekolwiek się zatrudnić i podjąć
pracy. Od tej chwili obywatel z innego kraju będzie musiał sam się utrzymać, a państwo będzie miało prawo
odmówić takiej osobie pobytu, jeżeli
stanowić będzie ciężar dla jego systemu opieki socjalnej. W tym roku już
ponad 1200 obywateli nadużywających belgijskiego systemu socjalnego straciło prawo pobytu co oznacza
obowiązek wyjechania z kraju.
Jednocześnie rząd belgijski znacznie zaostrzył zasady dla emigrantów
spoza UE, którzy chcą się dostać do
Belgii. Codziennie z lotniska w Zaventem w Brukseli policja graniczna zawraca 4 osoby, a docelowo liczba ta
ma się zwiększać. W 2011 roku prawa wjazdu na teren Belgii odmówiono 2412 osobom, co oznacza wzrost
o 300 procent w porównaniu z rokiem
2007.
„Le Soir”

Wydłużenie urlopu
macierzyńskiego
Dekretem Królewskim od 1 czerwca
2012 weszło w życie prawo do dodatkowego miesiąca urlopu wychowawczego, które ma zastosowanie do każdego pracownika (wydłużenie urlopu
z trzech do czterech miesięcy). Dotyczy to tylko rodziców dzieci urodzonych przed 8 marca 2012 roku. Wyżej wymieniony dekret określa
również, że pracownik korzystający
z urlopu ma prawo do odpowiedniego ustawienia planu i harmonogramu pracy również po jego zakończeniu. Okres ten nie może jednak
przekroczyć 6 miesięcy. W tym wypadku pracownik musi złożyć pracodawcy pisemny wniosek co najmniej
trzy tygodnie przed zakończeniem urlopu. Pracodawca z kolei musi odpo-

wiedzieć na pismo pracownika
najpóźniej na tydzień przed zakończeniem urlopu. Rodzice dzieci niepełnosprawnych mogą korzystać z urlopu
macierzyńskiego do czasu gdy dziecko osiągnie wiek 21 lat.
„Gazet Van Antw erpen”

Antwerpia coraz mniej
belgijska
Ponad połowa dzieci do 9 lat mieszkająca w Antwerpii pochodzi z rodzin
imigranckich, stwierdza raport przygotowany przez władze miasta.
W badaniu wzięto pod uwagę również dzieci urodzone w Belgii i posiadające belgijskie obywatelstwo. Najnowsze dane pokazują, że prawie 50
% mieszkańców Antwerpii to imigranci. Pochodzą przede wszystkim z Afryki Północnej, Zachodniej Azji i Europy Wschodniej. Z dwudziestolatków
zamieszkujących Antwerpię aż 48 %
to imigranci, nastolatków jest 50 %,
ale największa grupa to dzieci do 9
roku życia. Jest ich ponad 60 %. Coraz częściej słychać głosy, że władze
rządowe powinny położyć kres tak
wielkiej fali imigracji. Jeżeli bowiem
rząd nie poczyni odpowiednich kroków, to „wkrótce trzeba będzie opracowywać specjalne programy polityki wobec mniejszości etnicznej jaką
staną się Belgowie”.
„Gazet Van Antw erpen”

Najdroższe zakupy
w Europie
Mieszkańcy Belgii mają dosyć i zadają pytanie: „Dlaczego płacimy za
usługi i zakupy najwięcej w Europie,
jeżeli jesteśmy członkami wspólnego,
przynajmniej z definicji rynku? Belgowie buntują się przeciwko cenom
które są znacznie wyższe niż na przykład w Holandii. Kilka dni temu belgijski rząd opublikował specjalny raport który potwierdził najgorsze
obawy Belgów: są prawdopodobnie
najdroższym krajem Unii Europejskiej. Robiąc identyczne zakupy w Holandii zapłacimy około 10 procent
mniej. Taniej jest również we Francji
i Niemczech. Bardzo drogie w Belgii
są usługi. Przeciętny, miesięczny rachunek za internet i telefon wynosi
45 euro, czyli o połowę więcej niż w sąsiednich krajach. Sprzęt AGD, RTV,
obuwie i zabawki również należą do
najdroższych w Europie. Dlaczego?
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Z jednej strony to wina wysokiej inflacji (jednej z najwyższych w UE),
z drugiej zaś Belgia szczyci się wysokimi zarobkami i podatkami co wpływa na wyższe ceny. Według Ministerstwa Finansów winna jest również
ograniczona konkurencja na rynku.
Ale to tylko jedna strona medalu. Druga – za tak wysokie ceny obwinia
mieszkańców Belgii. Eksperci wykazują, że Belgowie nie lubią kupować
w dyskontach. Jak twierdzi Dirk Vaderveken, dyrektor z firmy badawczej
GfK: „Jedzenie w Belgii to luksus,
a Belgowie na zakupach nie kierują
się ceną produktu, tylko jego jakością”. Poza tym okazuje się, że Belgowie nie lubią kupować przez internet,
gdzie można zaoszczędzić nawet 20
procent. Wydatki na zakupy przez internet są w Belgii niższe prawie o 20
procent niż w Holandii i Niemczech
i o 40 procent niższe niż we Francji.
„La Libre Belgique”

Belgowie polują na hakerów
z Polski
Trzy duże banki belgijskie zgłosiły
na policję ataki na konta internetowe
swoich klientów. Dwa z nich podały
do wiadomości, że chodzi o ponad 12
tysięcy ataków na konta i kradzieże
na łączną sumę ponad 3 mln euro.
Trzeci z banków nie ujawnił skali ataków. Belgijskie banki „wpadły w panikę”, a prokuratura określiła cały proceder jako wyjątkowo niebezpieczny.
Policja zatrzymała na razie cztery osoby. Hakerzy okradający konta bankowe operowali m.in. z Polski.
Przestępcy zarażali komputery
klientów banków uśpionym wirusem,
który aktywował się gdy wykrył operacje bankowe. Następnie wykorzystywał zebrane dane, aby połączyć się
z bankiem. Pieniądze z kont nieświadomych klientów przelewane były na
inne konta, których niepracujący
(bądź pracujący na czarno) właścicie-
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le za drobną prowizją przyjmowali
przelewy na swoje konta. Ostatnim
krokiem było przekazywanie pieniędzy przestępcom.
Cztery zatrzymane osoby to pośrednicy, a policja ma nadzieję dotrzeć do
szefów szajki. W Belgii klientami banków jest ponad 90 procent jej mieszkańców
„La Libre Belgique”

Twierdzą, że nie ma żadnych naukowych podstaw aby prognozować pogodę z tak dużym wyprzedzeniem
i w dodatku prognozować źle. Pozwą
stację meteorologiczną nie tylko za
straty finansowe ale również za szerzenie nieprawdziwych informacji.
Polskie Radio Bruksela

Belgijska branża turystyczna
domaga się sprawiedliwości.

Belgijski dziennik „Le Soir” uważa,
że dla Polski jednym z głównych celów przed Euro 2012 było „rozwianie
starych stereotypów o szarym kraju
czy rasizmie i pokazanie jej jako kraju nowoczesnego, dynamicznego i pracowitego”. Podczas mistrzostw opinie
prasy zagranicznej były w większości
entuzjastyczne i ten pozytywny wizerunek z całą pewnością będzie miał
wymierne efekty turystyczne. Gazeta
cytuje opinie kibiców: „Euro 2012 to
wielkie zwycięstwo Polaków”, czy „Teraz Polska marzy o organizacji Mistrzostw Świata”.
„Le Soir”

Pierwsze strony belgijskich gazet
opisują nietypowy spór jaki toczy się
pomiędzy branżą turystyczną a meteorologami. Wydział turystyki w eleganckim kurorcie Knokke nad Morzem Północnym zagroził pozwem
sądowym portalowi meteorologicznemu Meteobelgique.be, który jako jedyny w Belgii proponuje prognozy na
cały sezon.
Strona ogłosiła długoterminową
prognozę pogody z której wynikało,
że lato będzie wyjątkowo deszczowe.
W związku z tym klienci zaczęli masowo anulować rezerwacje pokoi hotelowych i domów na wybrzeżu, w wyniku
czego
właściciele
hoteli
i pensjonatów ponieśli znaczące straty. Branża turystyczna uważa, że „prognozy są pesymistyczne w sposób nieuzasadniony i że rozwiązaniem byłaby
na przykład zmiana słownictwa oraz
to, aby słońce wymieniane było w programach na równi z deszczem”. Hotelarze i władze parków turystycznych
chcą aby meteorolodzy informowali
o słonecznych okresach w ciągu dnia
tak samo dokładnie jak o opadach
deszczu. Obwiniany portal odpiera
ataki, a branży turystycznej proponuje, aby uruchomiła własną stronę prognozy pogody.
Władze nadmorskich miejscowości
zapowiadają, że będą domagać się od
Meteo Belgique odszkodowania rzędu kilkudziesięciu milionów euro.

Polska obaliła stereotypy

Rekin olbrzym
u wybrzeży Belgii
Belgijska prasa poinformowała, że
jeden z największych rekinów – dwumetrowy rekin olbrzymi zawitał niedaleko turystycznej miejscowości La
Panne nad Morzem Północnym. Obecność tak wielkiej ryby w tym rejonie
jest zjawiskiem wyjątkowo rzadkim.
Rekin olbrzymi nazywany inaczej długoszparem lub żarłaczem olbrzymim
to drugi co do wielkości rekin, a jego
długość dochodzi nawet do 15 metrów. Okaz z La Panne wyśledził na
morzu samolot patrolowy Królewskiego Instytutu Nauk Przyrodniczych.
Ryba została skierowana na głębsze
wody, by nie wywołała paniki wśród
turystów.
„Le Soir”
Opr. Karolina Morawska
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WYBORY
DO RADY GMINY, MIASTA I PROWINCJI
Głosowanie, jak to się odbywa?
Zapisałeś się na wybory? We wrześniu otrzymasz wezwanie, które określa miejsce i numer lokalu wyborczego
gdzie należy się zgłosić. W dniu 14 października 2012,
zgłosisz się do tego lokalu wyborczego, z wezwaniem oraz
dowodem osobistym. W zależności od okoliczności, można głosować na karcie do głosowania lub na komputerze.

Jak głosować?
1. Możesz głosować na listę partyjną.
2. Możesz wybrać kandydatów:
– wybrać jedenego lub kilku kandydatów z danej listy.
– wybór pierwszej osoby figurującej na liscie oznacza
że głosujesz na daną partię, i zgadzasz się z porządkiem listy.

Głosowanie jest nieważne, jeżeli...
1. Jeśli zaznaczysz kilka list lub wybierzesz kandydatów
na różnych listach.
2. Jeśli nie oddasz glosu.
3. Jeśli popiszesz i porysujesz karty do głosowania (nie
dotyczy głosowania elektronicznego)
Możesz poprosić o pomoc urzędnika lokalu wyborczego. On będzie Ci towarzyszyć w kabinie do głosowania,
ale nie będzie wpływać na Twój wybór.

Głosowanie jest tajne!
Jesteś zarejestrowany, ale nie możesz pójść do urn 14
października? Możesz poprosić kogoś, aby zagłosował
w Twoim imieniu udzielając mu pełnomocnictwa. Formularz dostępny jest w urzędzie gminy. www.ecolo.be
Istnieje również możliwość głosowania elektronicznego. Zasady wraz z intrukcjami obrazkowymi znajdują się
na: http://w w w.v laan der enkies t. be/faq/12- stappen -van het-digitaal-stemmen

Fundacja „Children of Europe”
informuje, że od sierpnia rozpoczęło swoją działalność w Antwerpii

CENTRUM POMOCY PRAWNEJ DLA POLONII
Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP,
przy współpracy z Fundacją Semper Polonia z Warszawy.

W Antwerpii za prawidłową działalność CENTRUM odpowiada Fundacja „Children of Europe”.
Działania CENTRUM POMOCY
PRAWNEJ DLA POLONII skierowane są do społeczności polonijnej Antwerpii i okolic.
Głównym celem funkcjonowania
CENTRUM jest eliminowanie zjawiska wykluczenia społecznego ze
względu na nieznajomość prawa przysługującego obywatelom polskim zamieszkałym w Belgii oraz na niezna-

jomość języka urzędowego jak też tutejszych realiów życia.
Do dyspozycji polskiej społeczności będą: prawnik, psycholog oraz doradcy zawodowi z dziedziny podatków, ubezpieczeń, zatrudnienia
i innych.
W CENTRUM POMOCY PRAWNEJ
każdy Polak będzie mógł uzyskać pomoc w sprawach urzędowych. Nasi
konsultanci pomogą w załatwianiu
spraw w urzędach, napiszą potrzebne pisma czy zadzwonią w imieniu

interesanta do odpowiedniej instytucji. Udadzą się z klientem do sądu czy
wydziału skarbowego.
W jednym miejscu do dyspozycji
Polonii będą ludzie, którzy na co dzień
mają do czynienia z wieloma sprawami które bywają koszmarem dla przeciętnego obywatela.
Konsultanci pomagać będą również
w rozwiązywaniu problemów związanych z podjęciem własnej działalności gospodarczej.

ZGŁOŚ SIĘ DO CENTRUM POMOCY PRAWNEJ,
A WSZYSTKO STANIE SIĘ PROSTSZE!!!
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CENTRUM
POMOCY PRAWNEJ
DLA POLONII
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. W razie potrzeby pójdą z Tobą do urzędu.
Wszystko w jednym miejscu!
Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, przy współpracy z Fundacją
Semper Polonia z Warszawy.

Porady tylko na umówione spotkanie.
WIĘCEJ INFORMACJI:

mail: centrumantwerpia@gmail.com
telefon: 0485.628.498
www.centrumpomocyprawnej.be
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Międzynarodowy Dzień Pokoju
nternational Day of Peace”
(IDP), czyli Międzynarodowy
Dzień Pokoju to święto ustanowione w 2001 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych.
Obchodzone jest co roku 21 września.
W tym dniu Sekretarz Generalny
ONZ uderza w Dzwon Pokoju (Japanese Peace Bell) znajdujący się przed
siedzibą ONZ w Nowym Jorku.
Dzwon Pokoju jest podarunkiem od
japońskiej organizacji World Peace
Bell Association, która 8 czerwca 1954
roku przekazała go ONZ. To jedna
z 50. identycznych kopii dzwonu w Hiroszimie zniszczonego wybuchem
bomby atomowej w 1945 roku. Na
dzwonie widnieje napis: „Niech żyje
absolutny pokój na świecie”.

„I

Obchody Międzynarodowego Dnia
Pokoju mają zwrócić uwagę ludzi na
całym świecie na potrzebę uczczenia
i przestrzegania pokoju oraz sprzeciw
wobec wojen. „Wolą Zgromadzenia
Narodowego Organizacji Narodów
Zjednoczonych jest, aby dzień 21
września był obchodzony odtąd jako
dzień globalnego rozejmu i wyrzeczenia się przemocy oraz stanowił zachętę dla wszystkich krajów do powstrzymania się od wszelkich aktów
wrogości”. W tym dniu na całym świecie ludzie noszą odznaki w kształcie
gołębia.
Na podstawie informacji prasowych opracowała
Karolina Tomczak

Dzień Polskiego Państwa Podziemnego
tym dniu oddajemy hołd
tym, którzy poświęcili swoje życie walcząc o wolną Polskę. Pamiętamy o poświęceniu i walce
żołnierzy, powstańców, działaczy podziemnych struktur państwa polskiego
jak i ludności cywilnej. To oni przez
prawie sześć lat walczyli z hitlerowskim i sowieckim okupantem, ginęli
z bronią w ręku, kolportowali podziemną prasę, nauczali, malowali znak Polski Walczącej na murach polskich
miast. To oni po wojnie byli torturowani i mordowani przez stalinowskich
i ubeckich oprawców.
Dzień Polskiego Państwa Podziemnego ustanowił Sejm RP, 11 września 1998 roku. W uchwale posłowie
podkreślili, że „Sejm RP wyraża szczególną wdzięczność i szacunek twórcom, ofiarnym działaczom podziemnych struktur państwa polskiego, a także
tym wszystkim, którzy w wyjątkowo trudnych warunkach z narażeniem życia walczyli o niepodległość Ojczyzny”.
W nocy z 26 na 27 września 1939 roku tuż przed kapitulacją Warszawy, grupa oficerów na czele z generałem
Michałem Karaszewiczem-Tokarzewskim powołała do życia Służbę Zwycięstwu Polski. Była to pierwsza konspiracyjna organizacja niepodległościowa na terenie okupowanego kraju, zalążek Polskiego Państwa Podziemnego,
które było ewenementem w okupowanej Europie. Służba
Zwycięstwu Polski powstała w porozumieniu ze wszystkimi najważniejszymi stronnictwami politycznymi oraz
dowódcą Armii „Warszawa” generałem Juliuszem Rommlem i prezydentem stolicy Stefanem Starzyńskim. Na
początku 1940 roku SZP weszła w skład Związku Walki
Zbrojnej, z którego następnie utworzono Armię Krajową
(z inicjatywy generała Władysława Sikorskiego w 1942
roku). Utworzenie AK miało służyć scaleniu wszystkich
grup wojskowych podległych do tej pory różnym podziemnym ugrupowaniom politycznym w jedną organizację podległą Rządowi RP na Uchodźstwie.

W

Polska, chociaż znajdowała się pod
okupacją posiadała legalny, uznawany
na arenie międzynarodowej rząd rezydujący w Londynie.
Istniały Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie oraz podziemna Armia Krajowa.
W okupowanej Europie tylko Polacy
stworzyli struktury państwa podziemnego, które swoim działaniem oraz instytucjami objęły prawie wszystkie dziedziny życia narodu. Działał podziemny
parlament i 18 departamentów. To podziemne państwo miało własny podział
administracyjny, szkolnictwo, służby
cywilne i siły zbrojne. Wydawano książki, funkcjonowały wyższe uczelnie, organizowano pomoc społeczną. Struktura organizacyjna dzieliła się na pion
wojskowy który tworzyła Armia Krajowa oraz pion cywilny z Delegaturą Rządu na Kraj. Tajne struktury ruchu oporu obejmowały działania zbrojne prowadzone przez Armię
Krajową, która pod koniec 1942 roku liczyła około 200.000
żołnierzy i była największą armią podziemną działającą
wówczas w Europie. Najważniejszymi zadaniami pionu cywilnego było utrzymanie ciągłości instytucji państwowych
oraz zapewnienie funkcjonowania państwa, a także przygotowanie do przejęcia władzy po zakończeniu wojny.
W podziemnej Polsce działały konspiracyjne sądy, których wyroki nie tylko wykonywano, ale też ogłaszano w podziemnej prasie. Specjalnie powołana konspiracyjna Rada
Pomocy Żydom „Żegota” organizowała pomoc żywnościową, finansową i prawną Żydom. W podziemnej prasie ukazywało się około 1.400 tytułów, z tego 17 wychodziło przez
całą okupację. Fenomenem w Europie było szkolnictwo
prowadzone na „tajnych kompletach”. Organizowano konspiracyjne koncerty, wieczory autorskie, przedstawienia
teatralne. Przyznawano stypendia, zapomogi i zasiłki dla
potrzebujących.
Drugiego takiego państwa nie było w całej Europie.
Anna Janicka
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Sprzątanie
Świata
Akcja „Sprzątanie Świata” wywodzi się z Australii. Po raz
pierwszy miała miejsce w 1989 roku, kiedy to ponad 40 tysięcy mieszkańców Sydney wzięło udział w akcji sprzątania
terenów portu. Już w następnym roku sprzątała cała Australia (w Australii akcja odbywa się w marcu).
„Clean Up the World” – to międzynarodowa kampania społeczna odbywająca się w każdy trzeci weekend września na całym świecie. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej
głównym celem jest wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców naszego globu.
Opr. Karolina Tomczak

Europejski Dzień bez Samochodu
nym środkiem transportu. Dlatego 22
września propaguje się inne środki
komunikacji: autobusy, tramwaje, pociągi, rowery a także spacery. Uświadamia się wszystkim, że życie w mieście bez samochodu jest nie tylko
możliwe ale i o wiele przyjemniejsze.
Kampania przyczynia się również do
zmniejszenia hałasu i zanieczyszczenia powietrza przez co wpływa na polepszenie jakości życia. Z tej okazji
w wielu miastach na świecie odbywają się proekologiczne happeningi, na
których można się dowiedzieć jakie
są korzyści podróżowania w inny spo-

uropejski Dzień bez Samochodu (Car Free Day) jak
również Światowy Dzień bez
Samochodu (World Car Free Day) – to
międzynarodowa kampania ekologiczna obchodzona corocznie 22 września.

E

Celem akcji jest popularyzowanie
wzorców zachowań proekologicznych,
upowszechnienie informacji o negatywnych skutkach używania samochodu i zachęcenie do korzystania z alternatywnych środków transportu.
Akcja Dnia Bez Samochodu narodziła się w 1998 roku we Francji.
Dwa lata później ten pomysł oficjalnie zatwierdziła Komisja Europejska.
W tym dniu zamykane są ulice dla
ruchu samochodowego, aby miasta
„mogły pooddychać świeżym powietrzem”. Właśnie samochody są najbardziej trującym i najmniej ekologicz-

Dzień bez Samochodu w Antwerpii

sób niż samochodem, przekonać się
ile wytwarzamy dwutlenku węgla używając samochodu, a ile jeżdżąc autobusem lub pociągiem.
Akcja Dzień Bez Samochodu odbędzie się również w Antwerpii.
Więcej informacji oraz szczegółowy
plan imprez kulturalnych znajduje się
na: www.antwerpenautovrij.be
opracowała
Karolina Tomczak
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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!
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Polski wrzesień
Tragiczny
polski
wrzesień
naznaczony był
wieloma
klęskami
i małą ilością
sukcesów
militarnych.
Jest chwałą
polskiego
żołnierza,
a często
niesławą jego
dowódcy.

Kampania wrześniowa to działania obronne polskich sił zbrojnych, które miały miejsce od 1
września do 6 października 1939
roku. Początkowo walki naszej
armii skierowane były przeciwko wojskom niemieckim, a od
17 września również przeciwko
radzieckim siłom zbrojnym.

Trochę wcześniej...
23 sierpnia 1939 roku Niemcy i Rosja podpisały tak zwany
pakt Ribbentrop-Mołotow (od
nazwisk ministrów spraw zagranicznych). Z założenia był to
pakt o nieagresji, jednak podpisano równocześnie Aneks zawierający dokładny podział ziem
Polski, Łotwy, Litwy, Estonii,
Finlandii i Rumunii po ich zajęciu przez Hitlera i Stalina. Linia
graniczna ZSRR i III Rzeszy miała przebiegać na terenach państwa polskiego wzdłuż rzek: Narew-Wisła-San. Władze Polski
już od pewnego czasu wiedziały o istniejącym tajnym porozumieniu
między
Niemcami
a Związkiem Radzieckim ale nie
miały pojęcia o Aneksie. Dobrze
poinformowani Francuzi i Amerykanie nie przekazali nam tej
informacji.
Niemcy, które już od dawna
gotowe były do napaści na Polskę, czekały tylko na odpowiedni pretekst. I taki pretekst sami
wymyślili. Była to tak zwana
„Operacja Himmlera”. 31 sierpnia o godzinie 20:00 doszło do
rzekomej napaści polskich żołnierzy na niemiecką radiostację
w Gliwicach. W rzeczywistości
na niemiecką radiostację napadli sami Niemcy przebrani
w Polskie mundury.
Rozpoczęła się wojna.

Pierwsze trzy dni
kampanii
Dowództwo niemieckie skoncentrowało na polskiej granicy
ogromne siły militarne: około
1.800.000 żołnierzy, 3.000 czołgowi i 3.000 samolotów.
Mieli ogromną przewagę liczebną i techniczną. Razem z nimi do walki stanęli Słowacy. Polacy do walki wystawili tylko
1.000.000 żołnierzy, 400 samolotów i 900 czołgów. Główne niemieckie siły rozmieszczone były na Pomorzu, w Prusach
Wschodnich i na Śląsku.

Nasza linia obrony przebiegała wzdłuż granic z wyjątkiem
części „korytarza pomorskiego”.
Plan obronny (plan „Z”) zakładał odparcie sił wroga z pomocą armii francuskiej na lądzie
i armii brytyjskiej w powietrzu.
Pierwszego września o godzinie 4:45 bez wypowiedzenia wojny (złamanie międzynarodowego prawa) wojska hitlerowskie
zaatakowały Polskę. Pancernik
„Schleswig Holstein” który kilka dni wcześniej zawinął do portu w Gdańsku z kurtuazyjną wizytą, rozpoczął ostrzeliwanie
polskiej składnicy na Westerplatte. 205 polskich żołnierzy
przez siedem dni broniło się zaciekle przed zmasowanym atakiem wroga choć przewaga sił
niemieckich była porażająca.
Jednocześnie rozpoczęło się
bombardowanie polskich miast
i wsi. Niemcy wykonywały skoncentrowane uderzenia wojsk
pancernych wspieranych przez
lotnictwo i piechotę. W chwili
rozpoczęcia wojny ich głównym
celem było jak najszybsze zdobycie Warszawy. Atak nastąpił
na całej długości granicy polsko-niemieckiej oraz z terytorium Moraw i Słowacji. Łączna
długość frontu wynosiła około
1.600 kilometrów a jednoczesne uderzenie z kilku stron stawiało Polskę w bardzo niekorzystnej sytuacji.
Polacy bronili się o wiele dłużej niż zakładało dowództwo niemieckie. Według strategii tak
zwanej „wojny błyskawicznej”
Warszawa miała być zdobyta
w dniach od 1-3 września. Walczyli obrońcy na Westerplatte
broniąc się przed atakami z wody, lądu i powietrza. Gdańscy
pocztowcy przez czternaście godzin nie poddali poczty SS-manom. Po przegranej walce wszyscy zostali rozstrzelani a Wolne
Miasto Gdańsk przyłączono do
III Rzeszy.
Pod Krojantami niedaleko
Chojnic polska kawaleria walczyła zaciekle i znacznie opóźniła postępy Niemców.
Ale generalnie przegrywaliśmy na całym froncie. Niemiecka 3 Armia nacierająca z Prus
Wschodnich pod Mławą starła
się z polską Armią „Modlin”
zmuszając ją do odwrotu. Z rozkazu generała Bortnowskiego

wycofała się Armia „Pomorze”
umożliwiając Niemcom kontrolę nad tym terenem. Na południu niemiecka 10 Armia zrobiła duży wyłom w polskiej
obronie. Niemiecka Grupa Armii Południe gromiła Polaków
i Wódz Naczelny Marszałek Edward Rydz-Śmigły nakazał wycofanie naszych wojsk ze Śląska.

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 euforia.
Był to najlepszy moment na
uderzenie sił aliantów. Na naszej zachodniej granicy stacjonowało mało niemieckich wojsk,
gdyż wszystkie główne siły
i sprzęt bojowy Hitler rzucił
w głąb kraju.
Termin uderzenia wojski francuskich i angielskich został wyznaczony na dzień 17 września.
Jednak 12 września w Abbeville odbyło się posiedzenie Najwyższej Rady Wojennej Francusko-Brytyjskiej gdzie zapadła
decyzja o wstrzymaniu wszystkich działań ofensywnych armii
francuskiej, a co za tym idzie złamaniu zobowiązań sojuszniczych
wobec Polski. Taka postawa
Francuzów wpłynęła negatywnie na działania Brytyjczyków
i w rezultacie ani jedni ani drudzy nie wykonali najmniejszego ruchu w naszej obronie.
Bezczynność Francji i Wielkiej
Brytanii była dla Polaków całkowitym zaskoczeniem. Zostaliśmy sami i Niemcy bez żadnych
przeszkód i ze słabnącym oporem mogli zdobywać nowe przyczółki posuwając się w stronę
Warszawy.

Kolejne dni kampanii
(3-17 września)
Sytuacja Polaków i Polski stawała się z dnia na dzień coraz
bardziej dramatyczna. Niemcy
zbliżali się do Warszawy. Armia
„Poznań” i „Pomorze” aby uniknąć okrążenia ze strony Niemców wycofały się w stronę Warszawy. Przez dwa kolejne dni
trwały walki nad Wizną. Hitle-
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rowcy pomimo ogromnej przewagi nie
mogli pokonać polskiej obrony. Zwyciężyli, gdy znaczna część polskich
żołnierzy poległa. Bitwa nad Wizną
znacznie opóźniła postępy wojsk niemieckich. Pomimo ogromnych strat
w ludziach i miażdżącej przewagi
wojsk agresora Polacy bronili się nadal. W Gdyni stawiali Niemcom opór
do 14 września, Kępa Oksywska broniła się do 19 września, na Helu Polacy wytrwali do 2 października.
9 września rozpoczęła się największa bitwa w kampanii wrześniowej
– Bitwa nad Bzurą, którą dowodził generał 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 (wycofać się i nie dać się rozbić) wykonać
decydujący manewr połączenia polskich armii w celu rozbicia wojsk Wermachtu. Plan się nie powiódł, bo Naczelne Dowództwo nie przesłało
odpowiednich rozkazów. W początkowym okresie bitwy to Polacy odnosili
sukcesy, co zmusiło Niemców do sprowadzenia większej ilości piechoty, czołgów i lotnictwa. Jednak wobec przeważającej znacznie siły wroga, walki
zakończyły się zwycięstwem Niemców.
Niedobitkom polskiej armii pod wodzą generała Kutrzeby udało się dotrzeć na odsiecz oblężonej Warszawy.
17 września Polsce zadano ostateczny cios. Armia Czerwona przekroczyła wschodnią granicę Rzeczypospolitej. Niczym nie sprowokowana
agresja ZSRR była pogwałceniem międzynarodowych umów. Oficjalny powód agresji przekazany przez władze
radzieckie naszemu ambasadorowi
w Moskwie był następujący: „nastąpił rozpad państwa polskiego i koniecznością jest ochrona mienia i życia zamieszkujących wschodnie tereny
polskie Ukraińców i Białorusinów oraz
uwolnienie ludu polskiego od Niemców”. To już był koniec naszej nadziei
na zwycięstwo. Sowieci uderzyli
z ogromną siłą, a ich atak był kompletnym zaskoczeniem dla Polaków,
którzy początkowo myśleli, że Rosjanie zjawili się z pomocą. Nieliczne nasze wojska walczące na wschodzie dodatkowo były jeszcze zdezorientowane
niejasnymi rozkazami Naczelnego Wodza marszałka Rydza-Śmigłego. Nastąpił chaos. Prezydent Ignacy Mościcki 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
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twierdza Modlin, na końcu obrońcy
Helu. Do ostatniej bitwy kampanii
wrześniowej doszło 6 października
pod Kockiem, gdzie Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie” pod dowództwem generała Franciszka Kleeberga
stoczyła bitwę z Niemcami. Polacy ponieśli klęskę.
Akt kapitulacji podpisany został 28
września, gdy upadła Warszawa.
Generał Tadeusz Kutrzeba wydelegowany przez stronę polską oraz Johannes Blaskowitz ze strony niemieckiej
podpisali
akt
kapitulacji
Warszawy. Formalnie państwo polskie przestało istnieć. Rozpoczął się
tak zwany IV Rozbiór Polski, czas terroru Niemców i Sowietów.

Podsumowanie

towana do wojny. Pomimo tego Polskie Wojsko rozmiarem i intensywnością oporu spowodowało, że w Kampanii Wrześniowej Niemcy ponieśli
w Polsce znaczące straty. Hitler
stwierdził, że „piechota niemiecka nie
spełniła pokładanych w niej nadziei”.
„Zużycie niemieckiego sprzętu wojskowego osiągnęło stopień, przy którym dalsze jego użytkowanie wymagało
generalnego
remontu,
a intensywność walk spowodowała,
że niemieckim siłom lądowym i powietrznym pozostało zapasów amunicji na około 2 tygodnie walki”.
„Stosunkowo wysokie straty niemieckie w kampanii wrześniowej
w Polsce, były jedną z głównych przyczyn opóźnienia ofensywy na froncie
zachodnim, ponieważ uzupełnienie
strat w wyposażeniu wymagało kilku
miesięcy pracy fabryk wojskowych.
Dzięki temu państwa zachodnie zyskały 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 często niesławą jego dowódcy. „Bo nie
jest hańbą przegrać walkę z przeważającymi siłami wroga, jeżeli walczyło się bohatersko i poświęcało się życie dla Ojczyzny”.

Podczas kampanii wrześniowej Polacy ponieśli ogromne straty w ludziach i sprzęcie. W walkach z Niemcami zginęło prawie 66.000 ludzi,
134.000 zostało rannych. Do niewoli
dostało się blisko 700.000 naszych rodaków.
W walkach z Armią Czerwoną zginęło lub zostało rannych kilkanaście
tysięcy żołnierzy polskich, a do niewoli radzieckiej dostało się aż 250.000
żołnierzy. Pojmani oficerowie zostali
w większości wymordowani przez
NKWD (między innymi w Katyniu).
W wyniku napaści III Rzeszy, Słowacji i ZSRR na Polskę nasze terytorium
Anna Janicka
państwowe zostało całkowicie zajęte
źródła: www.dobroni.pl
i podzielone między agresorów. To
www.1939.pl
Stalin był twórcą koncepcji według
www.kampaniawrzesniowa.pl
której państwo polskie miało raz na
www.wikipedia.pl
zawsze zniknąć z mapy Europy, a jej
terytorium podzielone
i włączone do Rzeszy
i Związku Radzieckiego.
28 września w zawartym
w Moskwie „Pakcie o granicach i przyjaźni III Rzeszy i ZSRR” oba kraje
wbrew prawu międzynarodowemu dokonały wytyczenia granicy niemiecko-sowieckiej na okupowanym
wojskowo terytorium Polski, a mieszkańcy państwa
polskiego poddani zostali
represjom.
We wrześniu 1939 roku
rozpoczęły działalność
podporządkowane Rządowi RP na Uchodźstwie
struktury państwa podziemnego. Ciągłość państwowa Rzeczypospolitej
Polskiej na arenie międzynarodowej wbrew deklaracjom agresorów została
zachowana.
Od strony militarnej
Podział ziem zgodnie z postanowieniami tajnego protokołu RibbentropPolska była słabo przygo- Mołotow. Żródło http://www.partia.is.net.pl/kampania_wrzesniowa.htm
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Polskie siły zbrojne
Polsce trwa Kampania
Wrześniowa. Niemcy zadają cios za ciosem, do tego
dołącza się Związek Radziecki. Po ataku Sowietów – 17 września 1939 roku wszystko stało się jasne. Polska
przegrała.
Niedobitki polskiej armii przedarły się do Rumunii a stamtąd do
Francji.
Właśnie we Francji, już we wrześniu 39 roku, zaczęły formować się Polskie Siły Zbrojne – wojsko powstałe
poza granicami kraju dowodzone
przez Naczelnego Wodza generała
Władysława Sikorskiego. W kampanii norweskiej uczestniczyła Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich (bitwa o Narwik, maj 1940) oraz
okręty Polskiej Marynarki Wojennej.
W kampanii francuskiej (czerwiec
1940) brały udział: 1 Dywizja Grenadierów, 2 Dywizja Strzelców Pieszych
i 10 Brygada Kawalerii Pancernej. Po
klęsce Francji, do Wielkiej Brytanii

W

i Palestyny ewakuowano około 27.000
żołnierzy i oficerów Polskich Sił Zbrojnych. W Wielkiej Brytanii powstał
I Korpus Polski, a polscy piloci uczestniczyli w obronie powietrznej Wielkiej Brytanii. Brali także udział w bombardowaniu Niemiec i niektórych
niemieckich obiektów wojskowych
w Polsce i krajach okupowanych.
W 1944 roku całe polskie lotnictwo
wchodzące w skład RAF wspierało inwazję wojsk alianckich w Europie Zachodniej. Polska Marynarka Wojenna uczestniczyła w 787 konwojach,
w walkach o Atlantyk oraz operacjach
na Morzu Śródziemnym.
Polskie Wojsko – Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich – powstało także w Syrii. 1. Dywizja Pancerna
dowodzona przez generała St. Maczka
została uformowana w Anglii w 1942
roku. Liczyła około 14 tysięcy żołnierzy, którzy pod hasłem „Za Naszą i Waszą Wolność” przeszli przez Normandię, Belgię, Holandię do Niemiec.

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

Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych po
zakończeniu wojny w latach 1946-47
pełnili służbę w okupowanych Niemczech i we Włoszech. PSP rozwiązali
Brytyjczycy w 1947 roku. Dla tych,
którzy nie chcieli wracać do komunistycznej Polski alianci utworzyli Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia. Część żołnierzy wróciła
do kraju gdzie padali ofiarą stalinowskiego terroru, reszta pozostała na
emigracji w różnych zakątkach świata.
Polskie Siły Zbrojne bohatersko
i z niezwykłym poświęceniem walczyły na wojennych frontach. Zwykle daleko od Polski. Walczyły ze wspólnym
wrogiem ale żołnierze mieli świadomość, że przelewają krew w obronie
innych narodów. W tym samym czasie walczyła również Warszawa dobijana przez Niemców w Powstaniu. Ale
walczyła sama, pozbawiona jakiejkolwiek pomocy ze strony sojuszników.
Anna Janicka

Lotnictwo Polskie na Zachodzie. Myśliwce z dywizji 303. 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
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NOWY START
WRZESIEŃ 2012
NIDERLANDZKI:

poziomy: 1-2-3-4

konwersacja

Ćwiczymy niderlandzki – 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”

01/09/2012, 08/09/2012, 15/09/2012
na ulicy Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem
W godzinach od 10.00 do 18.00
CENA KURSU I SYLLABUSA: 110 euro opłata

przy zapisach

Tel: 0498 33 79 43; Tel: 0484 45 55 51
Dojazd tram. 2, 6 i 15 z Centrum – przystanek ‘Harmonie’
Serdecznie zapraszamy!

wrzesień 2012

Antwerpia po polsku

17

18

Antwerpia po polsku

wrzesień 2012

Wrześniowe refleksje
życiu każdego człowieka
były chwile, sytuacje, zdarzenia o których nigdy nie
zapomni. Skłaniają do refleksji, zadumy, do zatrzymania się i przeanalizowania wartości które w życiu są najważniejsze. W połowie sierpnia miałam
zaszczyt – podkreślam – zaszczyt spotkania wspaniałego człowieka.
Mowa o Panu Majorze Zbigniewie
Rosińskim, honorowym Prezesie
Związku Polskich Kombatantów i Weteranów 1 Dywizji Pancernej Generała Maczka w Belgii. Do naszego spotkania doszło dzięki Pani Aleksandrze

W

Czackiej, redaktorce „Komunikatu”
– biuletynu Polskich Kombatantów
i Weteranów wychodzącego w Belgii.
Pani Aleksandra – otwarta, ciepła,
ujęła mnie swoim zaangażowaniem
w sprawy kombatantów, szacunkiem
do tradycji i pielęgnowaniem wartości
dzisiaj niestety mało „popularnych”.
Pan Zbyszek – inteligentny, kulturalny, starszy pan – człowiek którego
można słuchać godzinami. Opowiadał
o II wojnie światowej w której brał
udział, o swoich dowódcach, wojskowych przyjaźniach, rodzinie, życiu.
Dżentelmen w każdym calu. Polski

przedwojenny inteligent, doskonale
wykształcony, władający biegle kilkoma językami, operujący tak doskonałą polszczyzną, że tylko skłonić głowę. Zasady moralne i etyczne którymi
kierował się przez całe życie powinny
być wzorem do naśladowania dla każdego z nas.
Zafascynowana słuchałam rozmowy tych dwojga. Sposób w jaki odnosili się do siebie, wzajemny szacunek
i sympatia, ogromna kultura języka
polskiego – to wszystko wywarło na
mnie niezapomniane wrażenie.
Agata Kocińska

Major Zbigniew Rosiński
ro dził się w Prze wor sku
w 1919 roku. Jak sam opowiada: „Przed wojną byłem
młodzieńcem rzecz by można lekkomyślnym. Miałem prywatnego nauczyciela i nie musiałem chodzić do
szkoły”. Po zdaniu matury w 1936
ro ku roz po czął stu dia na Uni wersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa.

U

Zbigniew Rosiński

Pierwszy września 1939 roku 20letniego adepta prawa zastał w Polsce. Po napaści Stalina, rodzina Rosiń skich przed o sta ła się przez
Rumunię do Francji, gdzie razem ze
starszym bratem wstąpił do polskiego wojska. Był żołnierzem 24 Pułku
Ułanów Pancernych 1 Dywizji Pancernej generała St. Maczka. Walczył
między innymi o wyzwolenie Belgii
w 1944 roku. Po kapitulacji Niemiec
i zakończeniu wojny w stopniu zawodowego oficera broni pancernej
pozostał w Belgii. Ukończył studia
na Uniwersytecie w Antwerpii na kierun ku Trans port Mor ski, Ziem ny
i Powietrzny. Pracował w porcie antwerpskim. Był specjalistą w dziedzinie handlu międzynarodowego i dyrek to rem mię dzy na ro do wej fir my
transportowej. Później pełnił funkcję
dyrektora belgijskiej firmy spedycyjnej. Przez długi okres swojego życia
był sę dzią Try bu na łu Han dlo we go

w Antwerpii. Dziś jest sędzią honorowym.
Flandria stała się jego domem. Tutaj poznał swoją żonę Denise – Belgijkę z którą przeżył wiele szczęśliwych lat. Do Polski nie wrócił przede
wszystkim z powodów politycznych.
Nie o taką Polskę przecież walczył,
nie o Polskę komunistyczną. Jego towarzysze walki rozsiali się po świecie, część wróciła do Polski, co na
ogół koń czy ło się aresz to wa niem
i więzieniem. Jak trafnie powiedział
brat pana Zbyszka: „W Polsce są ludzie którzy siedzą, którzy siedzieli
albo którzy będą siedzieli. Innych nie
ma”. Razem z żoną, w Belgii wybudowali dom i właśnie tutaj znaleźli
swoje miejsce w życiu. Pan Zbigniew
zasymilował się z Antwerpią, rodziną żony, Belgami. Z pewnością pomogła mu w tym doskonała znajomość fran cu skie go i an giel skie go.
Mieszka w domu pełnym pamiątek
i wspomnień, w którym czas się zatrzymał.
Jest niezwykłym człowiekiem, który wal cząc o każ dy ka wa łek zie mi
w Europie zachodniej walczył o Polskę.
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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.

AL EKSANDRA CZACKA: Panie
Z b y s zk u , j ak w y g l ą d ał a P an a
młodość, początek wojny.
ZBIGNIEW ROSINSKI: Urodziłem się w Przeworsku jako
naj młod sze dziec ko, przez
wszystkich rozpuszczane, nawet przez los. Wy buch woj ny
wszystko zmienił i od razu poszedłem do wojska. W Polsce nie
odbywałem służby wojskowej,
najpierw chciałem skończyć studia. Jednak życie się zmieniło.
Było to dla mnie doświadczenie
bolesne, ale zbawienne. Mając
dwadzieścia lat wyszedłem z domu i zo sta łem ochot ni kiem
z cenzusem, bez żadnego stopnia wojskowego. To był dosyć
trudny początek, życie nie tylko zmieniło się diametralnie ale
też w bardzo brutalny sposób.
Wyrobiło to jednak moją odporność na pewne rzeczy. W 40-tym
roku brałem udział w Kampanii Francuskiej jako goniec motocyklowy. Nawet mi się to podo ba ło. We Fran cji od ra zu
zo sta łem przy dzie lo ny do 24
Pułku Ułanów, z którym przeszedłem całą wojnę, czyli Kampa nię Fran cu ską, tworze nie
1 Dywizji Pancernej, następnie
Fran cję,
Bel gię,
Ho lan dię
i Niemcy.
Czy w ybuch w ojny był dla P ana zaskoczeniem i gdzie Pan był
pierwszeg o wr ześnia
Cała moja rodzina wyjechała
z Polski przed 1 września. Nie
byłem wtedy w wojsku, byłem
z rodziną. Pojechaliśmy do Rumunii, skąd chłopcy czyli mój
szwagier, moi dwaj bracia i ja
pojechaliśmy od razu do Francji do armii polskiej.
Zn ajomość języka angielskiego
w tym momencie Pana życia była ogromnym plusem.
Był ta ki śmiesz ny mo ment.
Podczas ewakuacji z Francji płynęliśmy z Bordeaux do Anglii.
Churchill na propozycje Sikorskie go wy słał dwa stat ki i te
dwa statki wywiozły co zostało
z Wojsk Pol skich we Fran cji.
Jak tylko dotarliśmy do Liverpoolu padło pierwsze pytanie:
„kto mówi po angielsku krok

na przód”. Zro bi łem krok na przód bo naturalnie znałem angielski z uniwersytetu, zresztą
bardzo lubiłem ten język i już
nieźle mówiłem. No i usłyszałem „you will be an interpretator” (ty będziesz tłumaczem),
„Yes sir” (tak jest). Bez żadnej
ran gi na tural nie, ale robiłem
bardzo dużo tłumaczeń i interpretacji.
Po Szkocji był a Nor man dia.
Tak. Szkocja to był długi czas.
Najpierw w ogóle było wątpliwe czy po wsta nie 1 Dy wi zja
Pancerna. Kosztowało to dużo
czasu, jednostka liczyła 15 tysięcy ludzi zebranych ze wszystkich możliwych formacji. Nie
było to proste.
Ja w tym czasie zrobiłem podchorążówkę. Do Normandii dotarłem jako podporucznik.
Panie Zbyszku, a ta ciekaw a historia związana z wyzwoleniem
Tielt, są tam przecież Pana zdjęcia w merostwie.
Wy zwo le nie Tielt to je den
z licznych fragmentów wojny
24 Pułku Ułanów. To była bardzo dobra operacja z punktu widzenia zarówno wojskowego jak
i taktycznego. Do Tielt wysłano oddział specjalny, który składał się z 24 Pułku Ułanów pod
dowództwem pułkownika Dowbora oraz oddziałów pomocniczych moździerzy i saperów.
Operacja rozpoczęła się o 5,00,
a o godz. 15,00 Tielt był już wolny. W walkach poległo 7 żołnierzy z 24 Pułku Ułanów i 9 Pułku Strzelców. O godz. 15,00 do
Tielt przyjechał generał Maczek
że by przy jąć po dzię ko wa nia
i przywrócić na stanowisko byłego burmistrza Tielt.
Osobista przyjaźń pomiędzy
24 Puł kiem Uła nów i mia ste czkiem Tielt trwa do dziś.
Czy wojna była dla P ana n ien awiścią?
Dla mnie wojna nie była nienawiścią. Była wykonywaniem
zadania. Żołnierz niemiecki był
bardzo dobrym żołnierzem. To
była doskonała armia. Prawie
tak dobra jak nasza.
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Wojna w wojsku pancernym
jest że tak powiem wojną dżentelmeńską. Człowiek dostrzega
sylwetki piechoty przed sobą,
ale nie ja strze lam tyl ko mój
strzelec z czołgu. Ale to jest bardzo nieosobowe.
Panie Zbyszku, jak każdy mł ody człowiek miał pan swoje plany i marzenia. C zy można wiedzieć jakie one był y?
Mia łem ma rze nia, że by być
wy ści go wym kie row cą sa mo chodowym, brałem udział w rajdach. A poza tym, przecież ja niczego na serio nie brałem. Życie
to była zabawa. Skończyło się
to w Rumunii w 39 roku, a potem we Francji w 40 roku.
Wyjechaliśmy z Przeworska
jak już Niemcy zaszli dosyć daleko (Przeworsk – rodowy majątek Rosińskich). Ojciec był dyrek to rem
Ma ło pol skie go
Towarzystwa Cukrowniczego.
Po je cha liś my do Ho ro den ki,
przy rumuńskiej granicy. Liczono na to że wszystko się szybko skończy, ale nie spodziewano się in wa zji ro syj skiej. 10
Brygada Kawalerii Zmotoryzowanej jeszcze pod dowództwem
generała Maczka biła się bardzo pięknie wzdłuż Karpat opóźniając Niemców a potem na rozkaz Naczelnego Wodza przeszła
z bronią na Węgry.17 września,
w dniu inwazji rosyjskiej na Polskę, wyjechaliśmy do Rumunii,
która była neutralna. Z Rumunii wy je cha liś my od ra zu do
Francji, do wojska.
Co b yło dla pana w tej wojnie
najtrudniejsze?
Najtrudniejsze... w jakim znaczeniu?.... Może cię zaszokuje,
ale odpowiem bardzo szczerze.
Byłem w wojsku, podczas kampanii francuskiej jeździłem motocyklem, prowadziłem wywiady, robiłem to co mi kazali robić.
O czym ja myślałem? O rodzicach? O matce? O ojcu przede
wszystkim, bo ojciec był moim
największym przyjacielem którego miałem w życiu.
Muszę ci się przyznać, że nigdy się nie zastanawiałem co
było najtrudniejsze. To był ta-

20

Antwerpia po polsku

ki negatywny czas. Człowiek był ciągle zajęty, nie miał czasu żeby filozofować.
Czy zdarzyły się w tych tragicznych
czasach miłe chwile, które Pan wspomina?
Najważniejszy moment który zawsze wspominam z przyjemnością, to
stosunki koleżeńskie w wojsku. Nastrój jaki był w armii, w pułku, w moim najbliższym otoczeniu, ta przyjaźń
która powstała ze wspólnej pracy.
Panie Zbyszku, czy powodem tej przyjaźni była sytuacja, cechy charakteru
ludzi, czy na przykład dowództwo które ułatwiało, umożliwiało takie przyjacielskie kontakty.
Nie wiem w jaki sposób dowództwo
mogło na to wpływać. Chociaż dowództwo tworzyło pewną atmosferę
w której się żyło. To są kontakty ludzkie które powstają najpierw z powodu wspólnych niebezpieczeństw w któ-
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rych się żyje. Pamiętam gdy Zbyszek
Lewak dowódca plutonu łącznikowego
dostał rozkaz aby skontaktować się
z naszymi w sprawie zaopatrzenia. Ja
nie miałem specjalnie nic do roboty,
więc na jego propozycję wspólnego
wyjazdu od razu się zgodziłem.
I widzisz to było takie typowe, bo
człowiek nigdy nie myślał o tym, że
jest to niebezpieczne, nie myślał o tym
że ja właściwie nie miałem prawa robić tego, bo byłem zależny od dowódcy pułku. Ale wiesz dlaczego tak się
robiło? Bo dla dobra sprawy dał się
Cygan powiesić. Ilekroć po latach spotykałem się ze Zbyszkiem w Londynie, zawsze piliśmy zdrowie Cygana.
Wojnę zakończył Pan w stopn iu porucznika?
Wojnę zakończyłem jako porucznik,
zastępca dowódcy szwadronu czołgów.
Teraz ma pan stopień majora.
Moja funkcja jako oficera informa-

cyjnego pułku jest funkcją etatową.
Byłem porucznikiem i miałem funkcję
majora.
Po tak długim czasie żołnierzowi trudno było wrócić do życia w pokoju. Wielu szło na wojnę jako młodzi ludzie,
a powracali z niej jako dojrzali mężczyźni. Co P an robił kiedy broń nie
była już potrzebna?
W 1945 roku mogłem pozostać na
okupacji w Niemczech, co było bardzo przyjemnym zajęciem. Przez pięć
lat robiłem swoje a teraz skończyła
się wojna. Już wtedy miałem rysy charakteru które mnie prowadziły żeby
wybierać nie łatwość ale rozsądek.
A dlaczego Belgia? Zupełnie przypadkowo. Może dlatego, że poznałem moją przyszłą żonę. Ożeniłem się dosyć
szybko, nie mając żadnych podstaw
do tego żeby brać na siebie taką odpowiedzialność, ale nigdy tego nie żałowałem. Miałem szczęście mieć wymarzoną
towarzyszkę
życia.
Poznaliśmy się na kursie oficerów wywiadowczych w 1944 roku, dużo pisaliśmy do siebie. „Denise zawsze była z pana bardzo dumna” (A.Cz.).
Czy po zakończeniu wojny spotkał się
pan tutaj w Belgii z oznakami szacunku, podziękowania?
Cała północna Flandria została
oswobodzona przez naszą dywizję pancerną, która miała ogromny kapitał
sympatii. Zostaliśmy tu bardzo dobrze
przyjęci. I tak jest do dzisiaj. W Tielt
pochowanych jest ośmiu polskich żołnierzy. W chwili gdy powstawał cmentarz w Lommel, padła propozycja przeniesienia tam ich szczątków. Zarząd
miasta jednak nie wyraził na to zgody i do dzisiaj społeczność Tielt opiekuje się grobami polskich żołnierzy.
Zdaję sobie sprawę, że n ie ma jednej
rzeczy najważniejszej w życiu. Ale kilka rzeczy które są dla pana najważn iejsze. Co to jest?
Wydaje mi się, że dla mnie bardzo
duże znaczenie w życiu miała
przyjaźń. Mam paru przyjaciół, niewielu, ale bardzo dobrych przyjaciół.
Zawsze uważałem, że trzeba w życiu
szukać, trzeba być otwartym na ludzi
i otwartym na przyjaźń. Ale być bardzo uważnym przy wyborze.
Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Zbigniew Rosiński

Aleksandra Czacka
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Generał Stanisław Maczek

„Polski żołnierz walczy o wolność innych narodów, lecz umiera zawsze
z myślą o Polsce” (gen. St. Maczek).
Urodził się w 1892 roku na Kresach
w Szczerzecu. Był to ówczesny teren
zaboru austriacko-węgierskiego. Na
Uniwersytecie we Lwowie ukończył
Wydział Filozofii i Filologii Polskiej
i w żaden sposób nie wiązał swojego
przyszłego życia z wojskiem. Plany
zweryfikowała wojna.
W czasie wojny polsko-bolszewickiej skuteczność jego i jego żołnierzy
okazała się tak duża, że przełożeni zaproponowali aby pozostał w wojsku
jako oficer zawodowy. Kiedy ukończył
Wyższą Szkołę Wojskową, jego talent
dostrzegł sam Piłsudski który awansował go na zastępcę dywizji.
Kolejny awans to objęcie dowództwa nad 10 Brygadą Kawalerii Motorowej z którą związany był przez 10
lat. Była to pierwsza jednostka powstających nowych sił pancernych
Wojska Polskiego. Pod dowództwem
pułkownika Maczka szybko stała się
chlubą armii polskiej przodując w wyszkoleniu i szczycąc się wzorowymi
żołnierskimi stosunkami. Po wybuchu II wojny światowej brygada dowodzona przez gen. Maczka pomimo
dużych strat w ludziach i sprzęcie bohatersko wykonywała swoje zadania.

Po ataku ZSRR na Polskę, St. Maczek
przekroczył granicę węgierską a następnie zameldował się w Paryżu u Naczelnego Wodza – generała Władysława Sikorskiego. Awansowany do
stopnia generała za zasługi w kampanii wrześniowej, został dowódcą Ośrodka Formowania w Coetquidan.
W 1940 roku objął dowodzenie 10.
Brigade Motorise Polonaise – polskiej
jednostki pancernej broniącej Francji. W obliczu kapitulacji Francji podjął decyzję o rozformowaniu jednostki. Znalazł się w Wielkiej Brytanii.
Na początku 1942 roku generał Sikorski mianował go dowódcą mającej
powstać 1. Dywizji Pancernej. Proces
formowania i trwał do jesieni 1943 roku.
Po zakończeniu II wojny światowej
i rozwiązaniu dywizji nie wrócił do
kraju. Doskonale wiedział co może go
spotkać w powojennej komunistycznej Polsce. Pozostał na emigracji
w Edynburgu. Z powodu zbyt krótkiej służby w armii angielskiej nie
przysługiwała mu wojskowa emerytura. W 1946 roku władza komunistyczna pozbawiła go obywatelstwa
polskiego (przywrócone w 1971 r).
Pozbawiony świadczeń przysługujących żołnierzom alianckim pracował
jako sprzedawca, a następnie barman
w restauracjach prowadzonych przez

Polaków w Edynburgu. Zmarł w wieku 102 lat. Pochowany został na cmentarzu żołnierzy polskich w Bredzie
obok swoich towarzyszy z wojennego
szlaku (takie było jego życzenie).
Na wniosek 40 tysięcy mieszkańców Bredy generałowi przyznano honorowe obywatelstwo Holandii.
Odznaczony m.in.: Orderem Orła
Białego, Krzyżami Wojennymi Virtuti Militari, Krzyżem Komandorskim,
Krzyżem Walecznych.
Międzynarodowe odznaczenia to
m.in.: Commandeur Orderu Korony
(Belgia), Croix de Guerre 1940-1945
(Belgia), Commandeur Orderu Oranje-Nassau (Holandia), Commandeur
Legii Honorowej (Francja).
Do 1995 roku generał Stanisław Maczek nie miał w Polsce ani jednego pomnika, chociaż na jego szlaku bojowym w Europie zbudowano ich ponad
300.
Pomnik który został wzniesiony
w Warszawie (1995 r) powstał z inicjatywy i za pieniądze jego żołnierzy
i ofiarnej ludności miast wyzwalanych
przez niego od Edynburga do Wilhelmshaven.
Był ostatnim z wielkich polskich dowódców, jakich już dzisiaj niestety nie
ma. Wybitnym generałem który „nie
przegrał ani jednej bitwy”.
Anna Janicka

Gen. Maczek (na wieży po lewej) w czołgu dowodzenia. 1. Dywizja Pancerna. Źródło www.greendevils.pl
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Żołnierze generała Maczka
ier wsza Dy wi zja Pan cer na
została sformowana w południowo-wschodniej Szkocji na
podstawie rozkazu Naczelnego Wodza gen. Wła dy sła wa Si kor skie go
z dnia 25 lutego 1942 roku. Jej szlak
bojowy wiódł przez Francję, Belgię,
Holandię i Niemcy. Początkowo jednost ka bo ry ka ła się z po waż ny mi
problemami wynikającymi z niedostatecznej liczby żołnierzy i ich nieod po wied nie go wy szko le nia tech nicznego. Ewakuacja Armii Polskiej
generała Andersa z ZSRR umożliwiła stopniowe uzupełnienie szeregów.
W trakcie przygotowań do walki
żoł nie rze gen. Ma czka zo sta li bar dzo dobrze wyszkoleni. Przed przewiezieniem do Europy w lipcu 1944
roku, Pierwsza Dywizja Pancerna liczy ła oko ło 14.000 żoł nie rzy, 381
czołgów i 4431 pojazdów mechanicznych. Weszła w skład 21 Grupy Armii marszałka Montgomery'ego, a jej
chrzest bojowy odbył się w Normandii.
W dniu 6 września 1944 roku Dywizja Pancerna generała Maczka jako sa mo dziel na jed nost ka wojsk
alianckich przekroczyła granicę francusko-belgijską i rozpoczęła wyzwalanie terenów Belgii spod okupacji
niemieckiej. Szóstego września wyzwoliła Ypres. Między 7 a 9 września za da jąc prze ciw ni ko wi bar dzo
duże straty kontynuowała pościg za
Niemcami zajmując kolejno Roulers,
Thielt i Ruysselede. W ciągu kilku
na stęp nych dni zdo by to Gan da wę,
Lokeren, St.Niklaas, Stekene, rejon
La Trompe i St. Gilles-Waes.
W dniach 17-28 września dywizja
stoczyła bitwę o Axel i po zdobyciu
miasta wycofała się w rejon Antwerpii. Miasto zostało zdobyte w ostatnim tygodniu września. Alianci opano wa li rów nież port, ale nie
opanowali dostępu do rzeki i kanałów. Port w Antwerpii stał się bardzo waż nym pun ktem w za o pa try wa niu wojsk alian ckich dla te go
miasto było celem licznych ataków
niemieckich prowadzonych przy użyciu pocisków V1 i V2. Antwerpia była całkowicie wolna dopiero dwa miesiące później.

P

Na przełomie września i października toczyły się walki o Axel, Baarle, Nassau i Bredę. Następnie polscy
pancerniacy wkroczyli do Niemiec.
Swój szlak bojowy żołnierze zakończyli 5 maja w bazie niemieckiej Marynarki Wojennej w Wilhelmshaven.
Ge ne ra ło wi Ma czko wi pod da ła się
baza i dowództwo floty „Ostfrisland”
oraz 10 dywizji piechoty, 8 pułków
piechoty i kawalerii – łącznie prawie
34 tysiące żołnierzy.
Przez kolejne dwa lata 1. Dywizja
Pan cer na wspól nie z Sa mo dziel ną
Brygadą Spadochronową okupowała re jon Em sland w Niem czech.
W drugiej połowie 1946 roku rozpoczę ła się de mo bi li za cja jed nost ki,
a późną wiosną 1947 r. jej oddziały
przetransportowano do Wielkiej Brytanii, gdzie zostały zdemobilizowane i rozwiązane. Formalnie dywizja
prze sta ła ist nieć 10 czer wca 1947
roku.
Nie jest przesadą stwierdzenie, że
to właśnie polscy żołnierze oswobodzili Flandrię. Porucznik Mieczysław
Lutczyk, osobisty posłaniec generała i uczestnik walk powiedział: „Belgowie witali polskich pancerniaków
spod zna ku hu sar skie go skrzy dła
z ogromną radością i entuzjazmem”.
„Gdy wjeżdżaliśmy czołgami do miasteczek zrazu było cicho, ale jak tylko Belgowie usłyszeli, że to jadą Polacy to wybiegali i dawali nam tyle
kwiatów, że potem nie wiadomo było, czy to jadą czołgi, czy to stogi siana”. Podczas wyzwalania Ypres i kolej nych
miast,
dal szy
marsz
pan cer nia ków spo wal niał nie ty le
opór nieprzyjaciela, co tłum wiwatujących mieszkańców.
Dla Belgów i Holendrów generał
Maczek i jego żołnierze, to wciąż żywa legenda. Imieniem generała nazwano w Tielt jedną z głównych ulic,
plac, a także elegancki apartamentowiec. Właśnie w Tielt na głównym
placu stoi czołg podarowany miastu
przez polską dywizję pancerniaków.
Generał kochał swoich żołnierzy,
a oni darzyli go ogromnym szacunkiem.
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
krzywdę i lojalnym wobec swoich żołnierzy.
W różnych miejscach w Belgii i Holandii są cmentarze z mogiłami polskich żołnierzy, a Belgowie i Holendrzy je pie lę gnu ją. Woj sko we
cmentarze są zadbane, pamiątkowe
tablice odnowione. Pomimo upływu
lat pol ska hi sto ria w tych kra jach
nadal istnieje.
Frans Ru czyń ski któ re go oj ciec
służył u gen. Maczka mówi: „Przez
całe lata dzięki Maczkowcom Polacy cie szy li się ogrom ną sym pa tią
w Holandii i Belgii. Hasła „Za wolność Waszą i Naszą” oraz „Dziękujemy wam Polacy” po wojnie wypisywali na murach miast”.
W belgijskim miasteczku Adegem
jest Muzeum założone przez miejscowego biznesmena, który w ten sposób po sta no wił od wdzię czyć się
aliantom.
Ta prywatna ekspozycja ma kilkaset pamiątek, posiada nawet ofiarowany przez Polaków portret generała Ma czka. W każ dej bel gij skiej
miejscowości wyzwolonej przez Polaków jest ślad ich obecności. Polskie nazwy ulic, tablice pamiątkowe
czy cmentarze z mogiłami polskich
żołnierzy. Czasami ma się nieodparte wrażenie, że Belgowie i Holendrzy
pielęgnują polską historię bardziej
niż sami Polacy.

Mijają lata, wojenni weterani odchodzą. Nie wolno nam zapomnieć,
że na fron tach II woj ny świa to wej
obok Anglików, Amerykanów i Kanadyjczyków walczyli także Polacy.
Nasi żołnierze z 1. Dywizji Pancernej pod dowództwem legendarnego
generała Maczka. To powód do narodowej dumy. Pielęgnuj my dobre
imię polskiego żołnierza. To nasza
powinność. Jeżeli nie będziemy pamię tać o na szych bo ha te rach, czy
ktoś kiedyś będzie pamiętał o nas?
An n a J a n i c k a

n
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Harmonogram uroczystości
września 1944 roku 1. Dywizja Pan cer na ge ne ra ła Ma czka przekroczyła granice belgij sko-fran cu skaą. Roz po czę ło się
wyzwalanie Belgii spod okupacji niemieckiej.

6

Co roku w wielu miastach i gminach flamandzkich organizowane są
uroczystości upamiętniające i honorujące odwagę i waleczność polskich

żoł nie rzy. Ser decz nie za pra sza my
wszyst kich chęt nych do wzię cia
udziału w tych uroczystościach.

Na największym polskim cmentarzu w Lommel znajduje się 257 mogił polskich żołnierzy. W trakcie pierwszych walk o Belgię generał Maczek
zanotował: „Historia patrzy na nas
nie tylko z murów średniowiecznego miasta, z łuku bramy wejściowej,
pomnika wojny 1914-1918, ale i tysięcy krzyży na cmentarzach alianckich z poprzedniej wojny wymijanej
przez nas w pościgu. Niegdyś każdy
metr ziemi wydarty w natarciu był
suk ce sem, oku pio nym ma sa mi poleg łych. Dziś? Tak ty ka szyb ko ści
triumfuje”.
Do dnia dzisiejszego pamięć o doko na niach pol skich żoł nie rzy jest
w Belgii bardzo silna. Żołnierze dywi zji ge ne ra ła Sta ni sła wa Ma czka
otaczani są ogromnym szacunkiem.

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

21 OKTOBER – LOMMEL
– jaarlijkse plechtigheid op de Poolse militaire
begraafplaats

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

27 OKTOBER – OOSTERHOUT (NL)
– jaarlijkse herdenkingsplechtigheid

13-14 OKTOBER – WARSCHAU (Pl)
– Plac Invalidow – Feestdag 1e Pantserdivisie
7 OKTOBER – DE KLINGE
– 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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Znani nieznani
czyli ciekawe fakty dotyczące wielkich
Polaków
n

n

n

n

n
Tadeusz Kutrzeba
– (1886 Kraków – 1947 Londyn)
Generał dywizji Wojska Polskiego
II Rzeczypospolitej. Żołnierz,
doskonały oficer sztabowy,
publicysta. Podczas wojny obronnej
w 1939 roku dowódca Armii
„Poznań” i głównodowodzący Bitwą
nad Bzurą.
n Urodził w Krakowie jako syn Tomasza Kutrzeby i Ludwiki z domu Szula. Pochodził z rodziny, w której silnie zakorzenione były tradycje
wojskowe.
n Ojciec, kapitan armii austriackiej
był wzorem dla młodego Tadeusza,
a wojskowy mundur ojca bez wątpienia zaważył na całym jego życiu.
n W 1896 roku rozpoczął naukę
w siedmioklasowej szkole w Fischau koło Wiener Neustadt, potem
w szkole w Hranicach na Morawach.
W 1903 roku zdał maturę w Wiedniu i rozpoczął studia w Wojskowej
Akademii Technicznej (szkoła inżynierów i saperów) na Wydziale Inżynieryjnym (w Modling pod Wiedniem).
n Był niezwykle zdolnym uczniem
o czym świadczą jego nieprzeciętne wyniki w nauce. Wyróżniał się

n

n

n

n

bystrością umysłu i wyjątkową inteligencją.
Studia ukończył w stopniu porucznika saperów z wynikiem celującym
co dało mu możliwość wyboru miejsca służby. Zdecydował się na Kraków i przez cztery lata pełnił tam
służbę w 9 Batalionie Saperów.
W latach 1910-1913 studiował
w Akademii Sztabu Generalnego
w Wiedniu, ukończył również wyższy kurs inżynierii.
Po skończeniu studiów przez rok
pełnił służbę w Szefostwie Inżynierii w Sarajewie. Był świadkiem zamachu na arcyksięcia Ferdynanda,
jednego z największych wydarzeń
w historii, którego następstwem był
wybuch I wojny światowej.
Po rozpoczęciu działań wojennych
wysłano go na front serbski, a potem rosyjski gdzie pełnił funkcje oficera łącznikowego w sztabie niemieckim i awansował do stopnia
kapitana.
W 1915 roku walczył na froncie włoskim i zdobył dużo cennych doświadczeń w trudno dostępnym górskim terenie. Następnie służył
w Siedmiogrodzie, potem na froncie rumuńskim.
Od kwietnia 1917 roku przebywał
na Wołyniu, gdzie wykorzystywał
każdą okazję, aby praktycznie zapoznać się z aspektami militarnymi
obszaru nadmorskiego, organizacją jego obrony i budową fortyfikacji.
Czas wojny, choć tragiczny, był dla
niego doskonałą formą edukacji
i powiększenia własnej wiedzy wojskowej.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i odradzaniu się polskiej
państwowości kapitan Tadeusz Kutrzeba porzucił służbę w armii zaborców i na początku listopada 1918
roku rozpoczął pracę w Wydziale
Wojskowym Polskiej Komisji Likwidacyjnej. Odradzające się wojsko
polskie odczuwało brak wykształconych wyższych oficerów i ten fakt
miał zasadnicze znaczenie w przebiegu jego dalszej służby.
Został skierowany do pracy w Oddziale I Sztabu Generalnego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. W październiku 1919 roku został
szefem sztabu 1 Dywizji Piechoty
Legionów, następnie szefem Grupy

n

n

n

n

n

n

Operacyjnej generała Edwarda Rydza -Śmigłego. W tym samym roku
awansował do stopnia majora.
W kwietniu 1920 roku jako szef sztabu 3 Armii uczestniczył wyprawie
wojsk polskich na Kijów. W czasie
Bitwy Warszawskiej kierował sztabem Frontu Środkowego, a następnie został szefem sztabu nowo utworzonej 2 Armii, która uczestniczyła
w walkach o Białystok i pościgu za
wojskami sowieckimi w kierunku
Grodna i Lidy. Awansował do stopnia podpułkownika.
Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej otrzymał stopień pułkownika i brał czynny udział w opracowywaniu regulaminów wojskowych
w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego.
Od stycznia 1925 roku był II zastępcą Szefa Sztabu Generalnego WP
i szefem Biura Ścisłej Rady Wojennej. Do 1926 roku uczestniczył we
wszystkich przedsięwzięciach sztabowych oraz międzynarodowych
konferencjach i naradach sojuszniczych związanych z obronnością
państwa i planowaniem strategiczno-obronnym, co w późniejszych latach stanowiło wielką pomoc
w opracowywaniu planów związanych z zagrożeniem militarnym ze
strony Niemiec.
W czasie przewrotu majowego opowiedział się po stronie rządu, nie
angażując się osobiście przeciwko
organizatorom zamachu. Dlatego
po objęciu w Polsce władzy przez
Józefa Piłsudskiego pozostał na
swoim stanowisku.
W marcu 1927 roku prezydent RP
Ignacy Mościcki awansował go do
stopnia generała brygady z 3 lokatą w korpusie generałów. Na nowym stanowisku uczestniczył w reorganizacji naczelnych władz
wojskowych w wyniku czego powstał Generalny Inspektorat Sił
Zbrojnych z podległym mu Sztabem
Generalnym. Zajmował się także
przygotowaniem do obrony kraju,
prowadził badania dotyczące obronności i strategii oraz uważnie obserwował niepokojąco rozwijającą
się sytuacje na światowej scenie politycznej.
Pod koniec 1928 roku został komendantem i dyrektorem nauk Wyższej
Szkoły Wojskowej. Był znakomitym
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wykładowcą i organizatorem. Przypisuje mu się wprowadzenie znacznych zmian w działalności placówki. Dodatkowo w 1935 roku
oddelegowano go do prac przy Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych. Przydzielonym mu obszarem
była Wielkopolska.
General Kutrzeba przeprowadzał systematyczne analizy sytuacji wewnętrznej Rzeszy Niemieckiej oraz
opracowywał różne wojskowe analizy. Był zwolennikiem wprowadzania do wojska nowych rozwiązań,
między innymi forsował pomysł
utworzenia zmotoryzowanych oddziałów przeciwpancernych jako ruchomych odwodów zaporowych, co
niestety nie zostało zrealizowane do
dnia wybuchu wojny.
23 marca 1939 roku Generalny Inspektor Sił Zbrojnych mianował go
dowódcą Armii „Poznań”, której zadaniem była obrona Wielkopolski.
Pod swoją komendą miał cztery dywizje i dwie brygady kawalerii.
Nominacja była niestety spóźniona
o co najmniej kilka miesięcy. Ta
błędna decyzja marszałka RydzaŚmigłego miała swoje konsekwencje w w trakcie wojny obronnej
w 1939 roku.
Podczas kampanii wrześniowej 1939
roku generał Kutrzeba przeszedł cały szlak wojenny jako dowódca armii „Poznań”. Był twórcą i realizatorem zwrotu zaczepnego zwanego
Bitwą nad Bzurą, podczas której dowodził połączonymi siłami armii
„Poznań” i „Pomorze”.
Bitwa nad Bzurą to największe starcie z Niemcami w kampanii wrześniowej trwające od 9 do 20 września. Zakończyło się klęską, choć to
nie generał Kutrzeba ponosił za nią
odpowiedzialność.
22 września, po przebiciu się z resztkami wojsk polskich do Warszawy
oddał się wraz ze swoimi żołnierzami pod komendę generała Juliusza
Rommla. Zameldował: „Przegrałem
bitwę”. Jednak inny meldunek nie
mógł być złożony, ponieważ różnica militarna była zbyt wielka. Do
końca walk, ramię w ramię ze swoimi żołnierzami bronił oblężonej
Warszawy.
Z rozkazu generała Rommla prowadził rozmowy kapitulacyjne z dowódcą armii niemieckiej i 28 września w imieniu Polski podpisał akt
kapitulacji stolicy.
Razem z tysiącami polskich oficerów do końca wojny przebywał
w obozach jenieckich na terenie Rzeszy. Godząc się na nią powiedział:
„Uważam za swój obowiązek dzielić
losy żołnierzy, którym nie byłem
w stanie dać laurów zwycięstwa”.W
obozie w Murnau z jego inicjatywy
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zostały prowadzone tajne kursy
przygotowujące młodszych oficerów
do egzaminów do Wyższej Szkoły
Wojennej.
Po wyzwoleniu obozu przez wojska
amerykańskie w kwietniu 1945 roku tymczasowo dowodził przebywającymi tam oficerami.
W lipcu został wezwany do Londynu gdzie otrzymał propozycję objęcia stanowiska ministra obrony narodowej. Propozycji nie przyjął.
Stanął na czele Komisji Historycznej Kampanii Wrześniowej i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
Uczestniczył również w tworzeniu
Instytutu im. generała Władysława
Sikorskiego w Londynie.
Nie wrócił do kraju. Przegrał walkę z chorobą nowotworową. Zmarł
8 stycznia 1947 roku w londyńskim
szpitalu. Został pochowany z honorami wojskowymi na cmentarzu
Brookwood.
W 1957 roku, po dziesięciu latach
zgodnie z jego wolą przewieziono
do Warszawy jego prochy. Pochowano go w Alei Zasłużonych na
Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

Twórczość publicystyczna:
Już od początku lat dwudziestych
zaangażowany był w działalność publicystyczną. Autor wielu książek, prac
i rozpraw dotyczących kwestii militarnych. Jego publicystyka poświęcona była przede wszystkim zagadnieniom obrony państwa, zawierała
teoretyczne i praktyczne kwestie z zakresu sztuki i taktyki operacyjnej. Zajmował się również tematyką historyczną.
Ważniejsze pozycje: „Bitwa nad Niemnem”, „Wyprawa Kijowska 1920 roku”,”Wojna bez walnej bitwy”, „Bitwa
nad Bzurą”
W 1924 roku pod pseudonimem „Miles” razem z Józefem Piłsudskim napisał książkę „Naczelni Wodzowie”.

Odznaczenia:
n Krzyż Komandorski Orderu Wojennego Virtuti Militari,
n Krzyż Kawalerski Orderu Wojennego Virtuti Militari
n Krzyż Srebrny Orderu Wojennego
Virtuti Militari
n Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
n Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia
Polski
n Krzyż Walecznych – trzykrotnie
n Złoty Krzyż Zasługi
oraz odznaczenia wojskowe przyznane w Belgii, Estonii, Francji, Łotwie
i Rumunii.
Generał Tadeusz Kutrzeba zaliczał
się grona najbardziej wykształconych
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polskich wyższych oficerów. Zyskał
opinie jednego z najlepszych sztabowców II Rzeczypospolitej. Doktor Marek Piotr Deszczyński z Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego
napisał: „Jak mało który z generałów
potrafił krytycznie ocenić swoje działania. W szkicu historycznym „Bitwa
nad Bzurą” napisał wprost, że przegrał bitwę, która była do wygrania.
Taka postawa zasługuje na wysoką
ocenę”. „Krytykowali go zawistni koledzy po fachu, a jak wiemy nie trudno wygrywa się bitwy po czasie gdy
zna się wszystkie uwarunkowania i ruchy przeciwnika”.
Teraz po latach od zakończenia II
wojny światowej historycy wypowiadają się jednoznacznie, że gdyby generał Tadeusz Kutrzeba wcześniej
otrzymał pozwolenie na przyłączenie
się do niego Armii „Pomorze”, być może losy kampanii wrześniowej wyglądałaby inaczej. Animozje w polskim
dowództwie naczelnym spowodowały, że nie słuchano uwag generała,
chociaż był okres kiedy losy Bitwy nad
Bzurą mogłyby potoczyć się inaczej.
General czekał na połączenie swoich
sił z Armią „Łódź” i odsiecz z Warszawy, aby pokierować wojskiem polskim
nad Bzurą. Ale odpowiednie rozkazy
nie nadeszły.
Gdy 8 września marszałek RydzŚmigły wyraził zgodę było już za późno.
General dywizji Tadeusz Kutrzeba
bezsprzecznie należał do najzdolniejszych oficerów Wojska Polskiego II
Rzeczypospolitej. Pod jego dowództwem żołnierze Armii „Poznań”, z których większość wywodziła się z tradycji Powstania Wielkopolskiego,
walczyli z ogromnym poświęceniem,
a przy większej równowadze sił Polacy mogliby skuteczniej przeciwstawić
się Niemcom.
Dzięki swojej pracy dydaktycznej,
a przede wszystkim postawie osobistej wywarł ogromny wpływ na rozwój polskiej armii. Jako jeden z niewie lu,
do sko na le
ro zu miał
moż li wo ści bo jo we nie miec kich
ugrupowań pancernych. Wiedział, że
w ówczesnej sytuacji gospodarczej,
Polski nie stać było na wystawienie
podobnych sił pancernych, ale przy
każdej okazji kładł nacisk na modernizację polskiego wojska, a przede
wszystkim broni pancernej i obrony
prze ci wlot ni czej. To dzię ki nie mu
rozbudowano twierdze w Modlinie,
Dęblinie i na Helu, co miało ogromne znaczenie w wojnie obronnej 1939
roku.
Armia „Poznań” miała szczęście do
dowódcy. Był jej chlubą i dumą.
Hanna Korcz
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„Antwerpia po polsku”
voor onze
nederlandstalige vrienden
Geachte lezer,
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.

O

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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1ste Pantserdivisie
– Generaal Maczek

De 1ste Poolse Pantserdivisie was een geallieerde pantserdivisie
tijdens de Tweede Wereldoorlog, opgericht in Schotland in februari
1942. Op het hoogtepunt telde de divisie 16 000 soldaten. Commandant van deze eerste Poolse pantsereenheid was Generaal Stanisław Maczek.

Geschiedenis
De divisie bestond uit Poolse soldaten die na de val van Polen in
1939 naar Frankrijk waren gevlucht. Daar vochten ze voor de tweede maal tegen de Duitsers in 1940, waarna ze naarEngeland uitweken. In het kader van een Brits-Poolse overeenkomst werden een
landmacht, luchtmacht en marine opgericht die op dat moment zeer
welkom waren gezien de penibele situatie waarin de Britten zich bevonden, zo onderscheidden Poolse vliegers zich in de Battle of Britain. De Poolse eenheden stonden grotendeels onder Brits opperbevel, met Brits materieel en uniformen (met Poolse rangtekens), maar
met de clausule dat de Polen in eigen militaire eenheden zouden strijden. Het Eerste Poolse Legerkorps werd vervolgens in Schotland opgericht, waarin de 1e Pantserdivisie en de Poolse 1e Onafhankelijke Parachutistenbrigade volledig operationele status bereikten.
Gedurende zijn verblijf in Schotland van 1942 tot 1944 bewaakte
dit korps 200 km aan Britse kust.

Normandië
Einde juli 1944 maakte de divisie de oversteek naar Normandië.
De Polen leden zware verliezen maar hadden wel standgehouden en
ook 5000 Duitsers krijgsgevangen gemaakt, inclusief een divisiecommandant. De Poolse soldaten die sneuvelden in Normandië liggen begraven op de Poolse militaire begraafplaats in Grainville-Langannerie.

België en Nederland
Na de geallieerde uitbraak uit Normandië achtervolgde de Poolse
1e Pantserdivisie de Duitsers langs de kust van het Engelse kanaal. De divisie kwam nabij Poperinge, België binnen en bevrijdde o.a.
Ieper, Roeselare, Hooglede, Gits, Tielt, Ruiselede, Aalter, Gent en
Sint Niklaas. Begin oktober namen de Polen deel aan de Strijd om

de Scheldemonding waarbij de divisie de oostelijke helft van Zeeuws-Vlaanderen van Duitsers zuiverde en ondertussen Axel (in een
bloedige strijd) en Terneuzen bevrijdde. Op 29 oktober 1944 werd
Breda zonder burgerverliezen bevrijd, dankzij een succesvolle flankaanval van generaal Maczek. De winter van 1944-'45 betekende een
periode van stilstand voor de divisie, waarbij ze aan de zuidoever
van de Maas een sector bewaakte, van Tholen via Moerdijk tot bij
's-Hertogenbosch. Een vervelende periode vanwege de kou en regelmatige schermutselingen met Duitse patrouilles aan de noordoever
van de Maas, waarvan het gevecht om Capelse Veer het bloedigst
was. Aan geallieerde zijde bestond de vrees dat het Duitse bruggenhoofd bij Capelse Veer door de Duitsers gebruikt zou worden voor
een aanval richting Antwerpen en tot steun aan het Ardennenoffensief.
Begin 1945 werd de divisie overgeplaatst naar Overijssel waarna
ze langs de Nederlands-Duitse grens oprukte, door Drenthe en Groningen. Hierbij werden onder meer Emmen, Veendam en Stadskanaal door de Polen bevrijd.
Tot 1947 voerde ze bezettingstaken uit in Noord-Duitsland waarna de pantserdivisie ontbonden wordt. Een meerderheid van de soldaten kon niet terug naar het inmiddels communistische Polen (zij
die dat wél deden werden gearresteerd wegens „anticommunisme”;
een aantal officieren van de divisie en andere eenheden werd ter dood veroordeeld) en moest een nieuw leven beginnen in het Westen.
De Poolse veteranen van deze divisie, het Poolse 2e Korps en overige eenheden verspreidden zich over de hele wereld. Ze vestigden
zich met name in Groot-Brittannië en Canada, maar ook in België en
Nederland.

Tradities
In het huidige Polen heeft de Poolse 11e Pantsercavaleriedivisie
de tradities overgenomen van Maczeks divisie. De 11e divisie, uitgerust met ex-Bundeswehr Leopard 2-tanks, is inmiddels één van de
Poolse divisies die voor NAVO-operaties kan worden ingezet.
De grootste begraafplaats van de divisie bevindt zich te Grainville-Langannerie in Normandië (650 graven). In België liggen de meeste slachtoffers begraven te Lommel en in Nederland op de Poolse
begraafplaats in Breda.
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Poolse veldtocht
De Poolse veldtocht was de invasie van Polen door nazi-Duitsland.
De inval wordt gezien als het begin van de Tweede Wereldoorlog.
De invasie begon op 1 september 1939 met de Slag om Westerplatte. De Duitsers veroverden binnen vier weken het westelijk deel van
Polen met een nieuwe tactiek, de Blitzkrieg oftewel „bliksemoorlog”.
Op 17 september 1939, als onderdeel van het Molotov-Ribbentroppact, viel de Sovjet-Unie Oost-Polen binnen. Het land werd verdeeld tussen de twee overwinnaars.

Molotov-Ribbentroppact
Hitler wilde Polen gebruiken als een gebied voor zijn Lebensraumideeën en vreesde dat Polen een pact zou sluiten met Rusland en Duitsland zou aanvallen. Daarom sloot Hitler in augustus 1939 het Molotov-Ribbentroppact tussen Duitsland en de Sovjet-Unie, en werd alles
in gereedheid gebracht voor een aanval op Polen. Onderdeel van het
pact was de opdeling van Polen tussen Duitsland en de Sovjet-Unie.
Ook werden de verschillende invloedssferen in Europa opgedeeld. Polen zou verdeeld worden, Finland ging naar de Sovjet-Unie evenals de
Baltische staten.

Verloop van de oorlog
De Duitse invasie verliep voorspoedig. De Poolse Luchtmacht werd
al vrij snel verslagen en veel vluchtten naar het toen nog neutrale Roemenië. De Duitse luchtmacht was heer en meester van het luchtruim
en voerde veel aanvallen op Poolse militaire en civiele colonnes uit.
In de eerste week slaagde het Duitse leger er in om in het noorden
door de Corridor op te rukken naar Oost-Pruisen en Danzig te bezetten. In het zuiden voltooide de hoofdmacht de opmars vanuit Silezië
en Slowakije naar Warschau. De Poolse tegenaanval door hun omgedraaide centrum vanuit Posen vertraagde echter de aanval op de hoofdstad. Echter, op 8 september was een van Walter von Reichenau's
gemotoriseerde divisies in een buitenwijk van Warschau gekomen. De
Duitsers waren dus in een week tijd 225 kilometer opgerukt.
De westelijke gebieden en Danzig waren binnen een week al verloren. Het Poolse leger verliet de gebieden Silezië, Pommeren en GrootPolen. Hiermee werd een verbinding tussen Oost-Pruisen en Duitsland
gemaakt. Op 9 september werd de grootste slag in Polen gevochten
nabij Kutno. Hierbij waren bij de Polen acht infanterie en vier cavalerie
divisies betrokken en bij de Duitsers 12 infanterie en vijf gemotoriseerde divisies betrokken. De Polen hadden na de terugtrekking richting
Warschau een tegenoffensief gepland die ze nu uitvoerden. De slag
bij de Bzura, een rivier die in het hartland van Polen stroomt, duurde
tot 22 september met wisselende aanvallen en tegenaanvallen. Uiteindelijk wonnen de Duitsers door hun superioriteit in militaire middelen.
Nadat de Polen de slag hadden verloren was de weg naar Warschau
nagenoeg vrij.

De Sovjets rukken op
Op 17 september 1939 overschreden dertig divisies van het Rode
Leger de Poolse grens. Ze rukten op naar de Curzonlijn, waarbij ze van
de gedemotiveerde Poolse grenswachten en het restant van het leger
weinig tegenstand ontmoetten. Volgens afspraak bezetten zij het oosten van het land, „ter bescherming van de Wit-Russische en Oekraďense minderheden tegen eventuele Poolse en Duitse agressie. Voor de
Duitsers was dit een zeer spannend moment: als Stalin ze zou verraden en de kant van de geallieerden kiezen was voor Duitsland de oor-

log al meteen verloren. De voorraden grondstoffen, olie en munitie bevonden zich op een kritiek laag peil. Maar Stalin liet deze kans om zich
vrijwel risicoloos van nazi-Duitsland te ontdoen onbenut voorbijgaan.

Bombardement van Warschau
Al op 1 september, de eerste dag van de invasie, begon het bombardement op Warschau. De Duitse luchtmacht had al snel de macht
in de lucht en de intensiteit nam hierdoor toe.

Capitulatie
Nu de Polen van twee kanten werden aangevallen was hun positie
volledig hopeloos. Op 28 september ontmoetten de Sovjetlegers de
Duitsers bij de rivieren Narew, Boeg, Wisla en San. Hoewel de Polen
nog wel bescheiden overwinningen behaalden, zoals bij Szack tegen
het Rode Leger, was de insluiting meer en meer een feit. Eind september waren de laatste gevechtshaarden het belegerde Warschau en
de vesting Modlin, de Onafhankelijke Operationele Groep 'Polesië' onder leiding van Generaal Franciszek Kleeberg die zich tot in de buurt
van Lublin had teruggetrokken, en het schiereiland Hel in het noorden.
Warschau en Modlin moesten zich op respectievelijk 27 en 28 september overgeven, Hel volgde op 2 oktober.
De Slag bij Kock zou het sluitstuk van de Poolse campagne worden. In een slag die van 2 tot 6 oktober 1939 duurde probeerden de
Duitsers deze laatste verzetshaard op te ruimen. Kleeberg capituleerde pas toen hij volledig verstoken bleek van voedsel en ammunitie.
Polen was nu geheel bezet.

Resultaat van de oorlog
De Duitsers en Sovjets bezetten samen het land. Op 27 september gaf Warschau, verzwakt door onophoudelijke bombardementen, zich
over, en op 6 oktober werd de laatste verzetshaard opgeheven. De nieuwe Duits-Sovjet grens werd getrokken. Een deel van Polen werd bij
Duitsland gevoegd, en rond Warschau werd een Generaal-Gouvernement gevormd, waar Hans Frank gouverneur werd. Duitse generaals
waren niet op de hoogte van de Duits-Russische afspraak over de verdeling van Polen en moesten zich tot hun grote woede terugtrekken uit
gebieden die ze hadden veroverd maar aan de Sovjet-Unie waren toegewezen. Een aantal correcties werd tevens doorgevoerd. Zo lieten de
Duitsers de Sovjet-Unie de vrije hand in Litouwen in ruil voor een gebied in Midden-Polen.
De Poolse regering week, samen met een deel van de zuidelijke legers, uit naar Roemenië en vervolgens naar Londen. De Polen zouden
opnieuw een leger vormen in Frankrijk en na Fall Gelb in Engeland. Stalin die eerst veel Polen liet vermoorden of als slavenarbeider gebruikte, zou later in de oorlog toestaan dat sommigen naar het westen vertrokken en daarna ook zelf een Pools leger oprichten dat de kern zou
vormen van de strijdmacht van de naoorlogse volksrepubliek. Na de
oorlog zou de Sovjet-Unie het grootste deel van Oost-Polen niet meer
teruggeven, en Polen compenseren met een deel van Duitsland.
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Lech Wałęsa niesiony na ramionach związkowców. Żródło: www.info-horyzont.pl

Solidarność (Nederlands: Solidariteit) was de halfverboden, Poolse vakbeweging die tot 1989 een belangrijke rol speelde in het verzet tegen het communistische regime in Polen. Door historici wordt Solidarność tevens beschouwd als één van de belangrijkste elementen
in de val van het communisme in het Oostblok. Solidarność werd deels wel, deels niet door het Pools-communistische regime geaccepteerd, omdat Solidarność de schijn zou wekken dat Polen toentertijd
over een oppositionele stem beschikte. Tot 2001 was Solidarność
ook een belangrijke politieke partij.

Geschiedenis van Solidarność
De vakbeweging vond haar oorsprong in diverse stakingscomités
op de werven van Gdańsk, Gdynia en Sopot in de jaren zeventig. Lech
Wałęsa – een bij een vorige staking ontslagen elektricien – was de
aanvoerder van de bond. Opmerkelijk was de samenwerking tussen
de arbeiders, intellectuelen en de Rooms-katholieke kerk die van cruciaal belang zou blijken bij het succes van Solidarność. De intellectuelen, zoals Tadeusz Mazowiecki, Jacek Kuroń, Zbigniew Bujak en Adam Michnik zorgden voor de ideologische onderbouwing en
bedachten een uitgekiende strategie. Lech Wałęsa zorgde voor de
uitvoering en kon mensen op de been krijgen. De beweging kreeg
ook steun van de kerk (met op de achtergrond de in 1978 gekozen
Poolse Paus Johannes Paulus II). Kernpunten van de Solidarnośćstrategie waren:
1. principiële geweldloosheid
2. alleen realistische concessies eisen
3. de communistische machthebbers een (morele) spiegel voorhouden.
De beweging verspreidde zich begin jaren tachtig als een lopend
vuur door heel Polen. In mei1981 werd Solidarność gelegaliseerd en
ontstond er een plattelandsafdeling van Solidarność waarin boeren
zich organiseerden. Aan het eind van dat jaar had Solidarność 10
miljoen leden. Door stakingen en andere acties wist ze de communistische regering te dwarsbomen en tot verregaande concessies te
dwingen.

Deze ontwikkelingen waren tot dan toe ongehoord voor Polen en
óók voor de overige Oostblok-landen. Na de onderdrukte opstanden
in Hongarije in 1956 en Praag in 1968 werd nu voor het eerst door
de machthebbers in Moskou afgezien van een militaire ingreep.
Op 13 december 1981 kondigde regeringsleider Wojciech Jaruzelski echter, onder druk van de Sovjet-Unie, de staat van beleg af. Vele leiders van de beweging werden tijdelijk gevangengezet en op 8
oktober 1982 werd de vakbeweging verboden. Vanaf juli 1983 werd
de staat van beleg ingetrokken, maar de staat hield grip op haar burgers en het politieke leven. Bovendien werd het voedsel gerantsoeneerd tot in de late jaren tachtig.
Gedurende die jaren tachtig bleef Solidarność alleen bestaan als
ondergrondse beweging, ondersteund door de kerk en de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Aan het einde van de jaren tachtig was
de beweging, mede dankzij de steun van paus Johannes Paulus II,
sterk genoeg om Jaruzelski's hervormingspogingen te ondermijnen.
Door stakingen overal in het land was de regering in 1988 gedwongen om opnieuw met Solidarność in dialoog te treden.
In april 1989 werd Solidarność weer gelegaliseerd, na rondetafelbesprekingen die in februari 1989 waren begonnen, en mocht het
meedoen aan de eerste (gedeeltelijk) vrije verkiezingen in een communistisch land. De communisten behielden 50% van alle zetels in
de Sejm, de Poolse Tweede Kamer. De overige zetels waren vrij verkiesbaar, evenals alle 100 zetels in de opnieuw opgerichte Senaat.
De leden van Solidarność veroverden bijna alle vrij verkiesbare zetels in de Sejm en alle zetels in de Senaat.
Eind augustus 1989 werd er een coalitie gevormd die werd geleid door Solidarność, met Tadeusz Mazowiecki als eerste niet-communistische premier achter het IJzeren Gordijn. Politiek pluralisme was ingevoerd, persvrijheid, vrij grensverkeer en de transitie van
planeconomie naar markteconomie werd direct ingevoerd. Dit bracht
in Centraal- en Oost Europa een proces op gang dat in het najaar
van 1989 zou leiden tot de vreedzame omverwerping van communistische regimes en de val van de Berlijnse Muur. Ruim een jaar later werd Lech Wałęsa gekozen tot president.
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Konsul Honorowy
w prowincji Antwerpia i Limburgia

Staf Drooghmans – Konsul Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w rejonie Antwerpia i Limburgia

Z Panem Konsulem Honorowym
w prowincji Antwerpia i Limburgia
w Mol, rozmawia Agata Kocińska
AGATA KOCIŃSKA: Witam. Na wstępi e ch ci ałam bar dzo ser deczni e podziękow ać za spotkanie i udzielenie
wyw iadu naszej gazecie.
C o oznacza otwarcie Konsulatu Hon o ro we g o w p r ow in cji A n tw er p ia
i Limburgia w Mol dla polskiej społeczności i jakie są pierwsze Pana inicjatywy związane z funkcjonowaniem
tej placówki?
STAF DROOGHMANS: Chciałbym
przede wszystkim podkreślić, że konsulat w Mol jest Konsulatem Honorowym, co oznacza iż w ramach funkcji
Konsula Honorowego Rzeczypospolitej Polskiej sprawuję swoją działalność nieodpłatnie i nie pobieram z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.
Obowiązki Konsula Honorowego mają bardzo zróżnicowany charakter.
Przede wszystkim chodzi o zapewnienie wsparcia w dziedzinie ekonomicznej, kulturalnej i socjalnej oraz promowanie Polski w Belgii oraz
belgijskich inwestorów w Polsce. Pierwsze inicjatywy w tym kierunku już
zostały podjęte. Jesienią tego roku
przy współpracy Voka Limburgia zostanie zorganizowana sesja informacyjna odnośnie inwestycji w Polsce.

W organizację tego eventu zaangażowany jest Wydział Promocji, Handlu
i Inwestycji przy Ambasadzie Polskiej
w Brukseli. Pierwsze spotkanie z panem Radcą K. Turowskim, kierownikiem wspomnianego wyżej Wydziału
zostało już zainicjowane. W przyszłym
roku natomiast odbędzie się podobna
sesja przy współpracy Voka Antwer-

pia. Przygotowanie takiej sesji wymaga wielu starań i dużej ilości czasu,
aby potencjalni inwestorzy otrzymali praktyczne i przydatne informacje.
Naturalnie taka sesja informacyjna
powinna mieć oficjalny charakter, dlatego będzie na niej obecny Pan Artur
Harazim – Ambasador RP w Królestwie Belgii, razem z Panem Gubernatorem Limburgii Hermanem Reynders. Dla Limburgii będzie to
wydarzenie pionierskie, ponieważ jak
dotąd nie było jeszcze takiej inicjatywy. Dla przeciętnego Polaka mieszkającego i pracującego w Belgii jest
rzeczą bardzo ważną być na bieżąco
informowanym o działaniach Polskiego Konsulatu Honorowego w Mol.
W związku z tym, że jestem tutaj obecny tylko ja, potencjalny petent może
zawsze
zdeponować
informację
w skrzynce pocztowej. Główną misję
Konsulatu już wcześniej przybliżyłem.
Chciałbym niemniej dodać, iż będę reprezentować Polskę na wszystkich uroczystych spotkaniach, na które zostanę zaproszony.
Dlaczego Konsulat Honorowy został
otwarty właśnie w Mol?
Mój resort obejmuje Prowincję Antwerpię oraz Limburgię. Miejscowość
Mol leży dokładnie pośrodku i dlatego placówka konsularna została
otwarta właśnie tutaj. Lokalizację rozważyliśmy dokładnie z panem Ambasadorem Harazimem i obaj doszliśmy
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do wniosku, że otwarcie polskiej placówki dyplomatycznej poza wielką
aglomeracją jest dobrym rozwiązaniem.
Skąd się wzięło Pana zainteresowanie
dyplomacją?
Moje zainteresowania pracą w dyplomacji pojawiły się przede wszystkim dzięki licznym kontaktom zarówno z belgijskimi, polskimi jak i innymi
dyplomatami. Można by powiedzieć,
że po wielu latach powstała dość
bogata lista kontaktów firm i osób,
które mogą coś znaczyć w sferze politycznej, społecznej, ekonomicznej
i kulturalnej obu krajów.
Czy stanowisko Konsula Hon orowego to Pana główne zajęcie?
Nie. Oprócz pełnienia obowiązków
Konsula Honorowego w chwili obecnej realizuję w Polsce jeszcze inne
przedsięwzięcia zawodowe. Mam na
myśli między innymi szkic projektu
rezydencjalnego. Zaangażowany jestem również od strony logistycznej
w realizację projektu w pobliżu granicy ukraińskiej (Korczowa). W przyszłym roku zostanie zakończona budowa autostrady E40 z Krakowa
w kierunku Lwowa, co przyczyni się
do niesamowitego ożywienia okolicy
Podkarpacia. W roku 1991 Rząd Fla-

mandzki wylansował inicjatywę „Go
and Do”, w wyniku której to młodzi
menedżerowie z Europy Centralnej
i Wschodniej mogli przyjeżdżać do
Flandrii, aby odbywać staż w wybranej firmie. Również w ten projekt jestem bardzo zaangażowany.
Jest P an bardzo związan y z Polska.
Skąd się to wzięło i dlaczego akurat
Polska?
Myślę, że to kwestia przypadku
i szczęścia. Do mojej firmy trafił menedżer z Krakowa i natychmiast wytworzyły się między nami przyjazne
stosunki. Wtedy pojawił się pomysł,
aby wystartować z inwestycją w Europie Centralnej i natychmiast mój
wybór padł na Polskę.
Zna Pan Polskę i Polaków. Jakie są
najbardziej istotn e różnice pomiędzy
n a s z y m i r o d a k a m i m i e s z k a j ą c y mi
w Polsce, a belgijską Polonią?
Różnica pomiędzy mieszkańcami
Polski, a Polakami z Antwerpii polega przede wszystkim na tym, iż wielu Polaków mieszkających w Antwerpii podejmuje inicjatywę, bierze
sprawy w swoje ręce. Nie chcę przez
to powiedzieć, że Polacy w Polsce tego nie robią. Chodzi mi o to, że znam
wielu Polaków, którzy przez ponad 20
lat są aktywni w Antwerpii, są świetnie zintegrowani i podejmują wszelkie inicjatywy na
płaszczyźnie kulturalnej, ekonomicznej i społecznej. To
wymaga naturalnie
pochwały. Tutejsi
Polacy są aktywni
i odnoszą sukcesy
w kraju, w którym
się nie urodzili. To
wielka sztuka. Gdyby inne narodowości, które przebywają w Belgii, z tą
samą determinacją
się
integrowały
i rozwijały zawodowo,
mielibyśmy
o wiele mniej problemów z imigrantami.

Budynek Konsulatu Honorowego Rzeczypospolitej Polskiej w Mol

Jakie są Pana zaint er es o w a n i a , j a k
spęd za Pan w oln y
czas?
Na Pani pytanie
o moje zainteresowania i hobby odpowiem w ten sposób.
Uwielbiam
przebywać na łonie
natury.
Chętnie
wędruję i jestem
zapalonym myśli-
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wym. W sezonie łowieckim regularnie jeżdżę do Polski, między innymi
do Parku Popradzkiego. Uważam, że
jeżeli chodzi o przyrodę, Polska ma
niezmiernie wiele do zaoferowania,
ale turystyka musi być jeszcze bardziej promowana. Stan waszych dróg
uległ znacznej poprawie, również infrastruktura jest coraz lepsza. W tym
roku w lipcu wakacje spędziłem w Polsce między innymi w Sopocie, na Mazurach, w Białowieży, Kazimierzu Dolnym i oczywiście w moim ulubionym
mieście Krakowie. Innym moim hobby, a nawet pasją jest gotowanie. Przede wszystkim lubię przyrządzać potrawy z ryb i dziczyzny, które są
regularnymi składnikami moich potraw. Chętnie chodzę do restauracji,
ale równie chętnie przyjmuję gości
u siebie w domu.
Czy w tym roku przewiduje Pan Kons ul zor gan izowan ie jakiejś imprez y
w Antwerpii?
W tym roku nie przewidzieliśmy
żadnej imprezy w Antwerpii, ale na
przyszły rok chciałbym sprowadzić
dla antwerpskich melomanów Orkiestrę Filharmoniczną z Krakowa. Pierwsze koncerty zostały już zaplanowane na miesiąc czerwiec 2013 roku.
Kilka miesięcy temu w Polsce miał
miejsce koncert Krakowskiej Orkiestry Filharmonicznej pod dyrekcją
Hermana Engelsa, którego solistą był
utalentowany, młody belgijski pianista Liebrecht Van Beckevoort. I właśnie wtedy pojawił się pomysł, aby zaprosić tę orkiestrę na koncerty do
Belgii. A poza tym, jak już wcześniej
wspomniałem wiosną 2013 roku będzie miał miejsce event o charakterze
ekonomicznym przy współpracy z Voka. O wszystkich imprezach kulturalnych, społecznych czy ekonomicznych
będę z największą przyjemnością informował na bieżąco czytelników „Antwerpii po polsku”.
Życzę waszej redakcji dużo sukcesów w pracy dziennikarskiej.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Rozmawiała
Agata Kocińska
tłumaczenie: Maya Stępień

Adres
Konsulatu Honorowego RP
w Mol:
Hangarstraat 14 bus 301
2400 Mol
Adres mailowy:
staf@drooghmans-int.eu
Godziny otwarcia: po wcześniejszym
telefonicznym umówieniu się
tel: 0496/279070

34

Antwerpia po polsku

wrzesień 2012

Pytania do prawnika
Pytania dotyczące zagadnień prawnych mogą Państwo kierować
na adres internetowy redakcji: antwerpiapopolsku@gmail.com,,
lub na adres: info@adwokat.be

Jestem matką dwuletniego dziecka, z którym mieszkam na terytorium Belgii od 2009r. Ojcem
dziecka jest Polak, z którym obecnie nie jestem już w związku.
Chciałabym uzyskać alimenty dla
dziecka? Czy wniosek alimentacyjny mogę złożyć w Belgii?
Wniosek o uzyskanie alimentów dla
dziecka składa się w kraju, w którym
dziecko ma zwyczajowy pobyt. Kluczową jest zatem kwestia tego gdzie przebywa dziecko i gdzie jest zameldowane, nie zaś gdzie przebywa jego ojciec.
Jeśli dziecko zameldowane jest na terytorium Belgii, wniosek alimentacyjny powinien zostać złożony do sądu
pierwszej instancji właściwego dla
miejsca zamieszkania dziecka w Belgii.
Przed rozpoczęciem procedury alimentacyjnej wskazane jest nawiązanie kontaktu z ojcem dziecka celem
sprawdzenia możliwości polubownego ustalenia alimentów (potwierdzonego na przykład aktem notarialnym
lub umową pomiędzy rodzicami). Jeśli próby polubownego uzyskania alimentów nie skutkują, wówczas konieczną może okazać się droga
sądowa.

Fundusz alimentacyjny
Po uzyskaniu prawomocnego wyroku sądowego zasądzającego alimenty, matka dziecka może zwrócić się do
komornika sądowego celem egzekucji wyroku.
Jeśli ojciec dziecka okazał się niewypłacalny, a matka dziecka nie posiada dochodów przekraczających
(obecnie) kwoty 1.344 euro netto miesięcznie (kwota podwyższana jest o 64
euro na dziecko na utrzymaniu), wówczas może wystąpić do funduszu alimentacyjnego z wnioskiem o uzyskanie pomocy w ściągnięciu zaległych
alimentów oraz uzyskaniu zaliczek na
poczet alimentów niewypłacanych
przez ojca dziecka.
Fundusz alimentacyjny wypłaca zaliczki na poczet alimentów w kwocie
przyznanej przez sąd lub wynikającej
z aktu notarialnego (jeśli alimenty zostały ustalone drogą aktu notarialnego), maksymalnie zaś 175 EUR miesięcznie na dziecko.
Zaliczki wypłacane są jedynie od

momentu wydania decyzji o przyznaniu alimentów. Fundusz nie wypłaca
zaległych alimentów.

Co w sytuacji, jeśli ojcostwo
nie zostało potwierdzone
w prawny sposób?
Jeśli dziecko nosi nadal nazwisko
matki, ponieważ ojcostwo nie zostało ustalone ze względu na związek
małżeński lub uznanie przez ojca,
wówczas sytuacja staje się bardziej
skomplikowana.
W tej sytuacji bowiem przed uzyskaniem alimentów, koniecznym jest
prawne ustalenie ojcostwa, które może nastąpić w drodze uznania (przez
ojca) lub też sądowego ustalenia ojcostwa (po złożeniu wniosku o sądowe ustalenie ojcostwa).

Uznanie dziecka
Uznanie dziecka następuje w urzędzie stanu cywilnego za zgodą matki
dziecka. Jest to oświadczenie ojca
dziecka, który dobrowolnie uznaje
dziecko. Jeśli dziecko urodziło się
w Belgii uznanie może nastąpić w belgijskim urzędzie stanu cywilnego (przy
urzędzie gminy). Jeśli natomiast dziecko nie posiada belgijskiego aktu urodzenia, uznanie może nastąpić w Polsce, we właściwym urzędzie stanu
cywilnego, lub też w Konsulacie RP.
Jeśli wiek dziecka nie stoi na przeszkodzie, wraz z uznaniem dziecka nadawane jest mu nazwisko ojca.

Sądowe ustalenie ojcostwa
Na wypadek braku zgody ojca na
uznanie, należy wystąpić do sądu
z wnioskiem o sądowe ustalenie ojcostwa. W tym wypadku złożenie wniosku sądowego w Belgii ze względów
praktycznych nie zawsze jest wskazane, ponieważ o prawie stosowanym
do ustalenia ojcostwa decyduje obywatelstwo rodziców oraz dziecka. Jeśli obydwoje rodziców oraz dziecko
posiada polskie obywatelstwo, do ustalenia ojcostwa stosuje się przepisy prawa polskiego.
Zatem złożenie wniosku do sądu belgijskiego komplikuje sprawę, ponieważ sąd orzeka na podstawie polskich
przepisów, których co do zasady nie
zna. Procedura w Belgii wiąże się z dodatkowymi kosztami tłumaczeń, ko-

§§

niecznością interpretacji polskich
przepisów itp.
Jeśli rodzice oraz dziecko posiadają zameldowanie również w Polsce,
prostszym rozwiązaniem jest złożenie
wniosku o sądowe ustalenie ojcostwa
w Polsce, w miejscu pobytu dziecka.
Procedura ustalenia ojcostwa wiąże
się w większości przypadków z koniecznością wykonania badań DNA
dziecku oraz domniemanemu ojcu.
Jeśli ojciec dziecka wyrazi zgodę na
dobrowolne badanie DNA, potwierdzenie biologicznego ojcostwa może pozytywnie wpłynąć na decyzję ojca o uznaniu dziecka, które jest znacznie
prostszym sposobem ustalenia ojcostwa.

Co z opieką nad dzieckiem?
Uznanie dziecka lub też sądowe
ustalenie ojcostwa powoduje automatyczne przyznanie ojcu dziecka pełni
praw rodzicielskich. Dla ich ograniczenia konieczna jest decyzja sądu.
We wniosku sądowym o ustalenie
ojcostwa, warto zatem wystąpić do sądu o ustalenie opieki lub też ograniczenie praw rodzicielskich
Pamiętać należy przy tym, iż ograniczenie praw rodzicielskich na terytorium Belgii stosowane jest bardzo
rzadko, a zasadą jest wspólna opieka
nad dzieckiem oraz wspólne wychowywanie dziecka w systemie tak zwanym
„co – ouderschap”, w którym dziecko
przebywa połowę czasu u jednego rodzica oraz połowę u drugiego rodzica.
Niniejsza zasada jest regułą prawną, od której sądy mogą odstąpić jedynie w wyjątkowych sytuacjach, jak
na przykład udowodniony alkoholizm
rodzica, wraz z niemożnością utrzymania stosownego dla dziecka miejsca zamieszkania, zamieszkanie rodzica poza granicami Belgii, itp.
Pamiętać należy jednak, iż nawet
w sytuacji ograniczenia praw rodzicielskich, rodzicowi przysługuje prawo do widzeń z dzieckiem, które mogą
odbywać
się
ewentualnie
w przystosowanym do tego ośrodku
pielęgnacyjno-wychowawczym, wyznaczonym przez sąd.
Iwona Wiewiórka
Advocaat
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Studia w Europie dla Europejczyka
Zapraszam do zapoznania się z zasadami obowiązującymi w szkolnictwie
wyższym w Szwecji.
zwedzkie wyższe szkoły mają doskonałą opinię i są wysoko oceniane w międzynarodowych rankingach akademickich. Uczelnie w tym
skandynawskim kraju słyną ze ścisłego
powiązania programu nauczania z wymaganiami wykładowców. Studia należą do
trudnych i bardzo wymagających, dlatego jest to propozycja dla tych sumiennych
i wytrwałych, ale biorąc pod uwagę wysoki poziom nauki naprawdę warto się pomęczyć. Szwecja szczyci się swoim szkolnictwem wyższym już od XV wieku. Wtedy
to powstał uniwersytet w Uppsali, natomiast w Lund założono wyższą szkołę 100
lat później. Już wtedy studenci z całej Europy aby otrzymać odpowiednie wykształcenie przyjeżdżali właśnie do Szwecji. To
w tym kraju narodziło się najbardziej na
świecie prestiżowe akademickie wyróżnienie – Nagroda Nobla.

S

Uczelnie
W Szwecji działa około 50 wyższych
uczelni. I chociaż wiele z nich ma w nazwie słowo „University”, nie wszystkie
mają cokolwiek wspólnego z uniwersytetami jakie znamy. Przyszli studenci mogą się kształcić w:
13 uniwersytetach, 7 kolegiach sztuki, 16 kolegiach uniwersyteckich i 12
wyższych szkołach prywatnych. Wykaz
wszystkich szwedzkich uczelni znajduje się na stronie: w ww .s tu dyinsw eden.se.
Powszechna jest opinia, że szwedzkie
uczelnie należą do najnowocześniejszych
i najlepiej wyposażonych w Europie.
Oferują przyszłym studentom bardzo
różnorodne kierunki edukacyjne zarówno w języku szwedzkim jak i angielskim.
Dlatego pomimo niezbyt dużej liczby
uczelni, studia w Szwecji są bardzo popularne wśród europejskich maturzystów.
Rok akademicki rozpoczyna się w połowie sierpnia, semestr jesienny trwa
do połowy stycznia, wiosenny zaś do początku czerwca.
Przedmioty podzielone są na poziomy.
Student sam decyduje w jakim stopniu
chce zgłębić daną dziedzinę wiedzy.

Punkty ECTS i stopnie akademickie
Szkolnictwo wyższe w Szwecji podzielone jest na trzy etapy:
1. Studia I-go stopnia mogą odbywać
się dwukierunkowo: dwuletnia nauka zakończona egzaminem (120 punktów ECTS) i trzyletnia (180 punktów
ECTS), która daje tytuł odpowiadają-

cy polskiemu licencjatowi.
2. Studia II-go stopnia można rozpocząć
tylko po zaliczeniu trzyletnich studiów licencjackich. Po zakończeniu
rocznej (60 punktów ECTS) lub dwuletniej (120 punktów ECTS) nauki
otrzymuje się tytuł magistra.
3. Studia III-go stopnia to czteroletnie
studia doktoranckie, jednak tylko na
niektórych uczelniach można otworzyć przewód doktorski.

Rekrutacja
Aby rozpocząć studia I-go stopnia wystarczy matura. Wniosek o przyjęcie na
studia należy złożyć poprzez stronę internetowa www.stude ra.nu ponieważ
rekrutacja na wyższe uczelnie jest w tym
kraju scentralizowana, a wszystko załatwia się przez internet.
Terminy są w zasadzie jednakowe, chociaż dla pewności lepiej zajrzeć na stronę internetowa wybranej uczelni. Urzędowo przyjęte terminy są następujące: na
semestr jesienny składamy aplikacje do
połowy kwietnia, na semestr wiosenny
– do połowy października.
Egzaminy wstępne w zasadzie nie zobowiązują. Jeżeli liczba chętnych jest
większa niż liczba miejsc, uczelnie przeprowadzają konkursy świadectw maturalnych lub rozmowy kwalifikacyjne. Należy pamiętać o tym, że podania na studia
w Szwecji składa się dużo wcześniej niż
w innych krajach Unii Europejskiej.

Znajomość języka, certyfikaty
Na większości kierunków językiem
wykładowym jest szwedzki. Aby rozpocząć naukę w tym języku należy legitymować się certyfikatem TISUS (Test in
Swedish for University Studies). Szwedzkie uczelnie oferują także ponad 200 kierunków na których zajęcia prowadzone
są w języku angielskim. Na kierunki
z wykładowym angielskim należy posiadać następujące certyfikaty:TOEFL,
IELTS, Cambridge ESOL i MELAB. Na
wielu uczelniach organizowane są bezpłatne kursy języka szwedzkiego dla obcokrajowców, bo Szwecja jest krajem
wyjątkowo otwartym na zagranicznych
studentów. Ich odsetek w tym skandynawskim państwie należy do najwyższych w Europie.
Szczegóły dotyczące kursów językowych znajdują się na stronach internetowych wybranej uczelni.

Koszty studiowania
Studia w Szwecji są bezpłatne, finansuje je rząd. Dotyczy to zarówno studentów szwedzkich jak i obcokrajowców
pragnących uczyć się w tym kraju. Najtaniej jest stołować się na uczelnianych
stołówkach i w barach. Można także li-

czyć na wiele przysługujących studentom zniżek. W znalezieniu zakwaterowania pomogą uczelniane biura do spraw
studenckich i studenckie organizacje.
Najtańsze są pokoje w akademikach, od
100 euro miesięcznie. Natomiast za kwaterę na mieście trzeba będzie zapłacić minimum 200 euro za miesiąc. Do powyższych kosztów należy jeszcze doliczyć
zakup książek i podręczników, których
w Szwecji przyszły student będzie potrzebował naprawdę sporo i które kosztują
niemało.
Dodać trzeba również miesięczne opłacanie obowiązkowych składek na związki studenckie oraz odbywające się dwa
razy do roku testy zdolności. Każdy student musi również sam zakupić potrzebne materiały dydaktyczne.

Życie studenckie
Stosunki panujące między wykładowcami a studentami można by określić jako koleżeńskie, co w żadnym wypadku
nie zwalnia z samodzielnej pracy, aktywności na zajęciach, dyskusji, logicznego
myślenia i umiejętności bronienia swoich poglądów. W odróżnieniu od innych
krajów studenci w Szwecji mają o wiele
więcej zajęć praktycznych niż teoretycznych. Studia są bardzo trudne i wymagają dużo samozaparcia i dyscypliny.
Życie studenckie toczy się raczej spokojnie. Nauki jest naprawdę dużo i młodzi ludzie mają bardzo mało wolnego czasu (lub nie mają go wcale). W tym
skandynawskim kraju studenci nie noszą indeksów i zdziwieni są faktem, że
gdziekolwiek takowe istnieją. Tam funkcjonują tak zwane konta w internetowym banku ocen. I jeszcze jedna ważna
sprawa. W Szwecji nie ma studiów zaocznych i wieczorowych, można uczyć się
tylko na studiach stacjonarnych.
Największe centrum akademickie
znajduje się w Sztokholmie.

Stypendia
W Szwecji stypendia rządowe jak i te
z organizacji pozarządowych przeznaczone są przede wszystkim dla rodzimych studentów. Osoby z zagranicy mogą starać się o dofinansowanie, jednak
w pierwszej kolejności rozpatrywane są
podania Szwedów. Dokładne informacje na stronie: www.si.se
Istnieje również możliwość uzyskania tanich, nisko oprocentowanych kredytów studenckich, ale niektóre uczelnie uzależniają ich otrzymanie od
wyników w nauce.
W następnym numerze „Antwerpii po
polsku” przedstawię system szkolnictwa wyższego w Danii.
Karolina Tomczak
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Prowadzi sprawy:
n Gospodarcze;
n Handlowe;
n Windykacyjne;
n Odszkodowawcze;

n Pracy i ubezpieczeń

społecznych;
n Rodzinne;
n Karne.

Obsługa prawna w j. polskim,
niderlandzkim, angielskim, rosyjskim
bez pośredników, w bezpośrednim kontakcie
z adwokatem prowadzącym sprawę.
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Zapraszamy wszystkich chętnych,
którzy chcieliby pograć dobrego, starego, polskiego rocka.

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;)

Fundacja
„Children Of Europe”
w Antwerpii

ogłasza nabór dzieci od lat 4
do Zespołu
Taneczno-Wokalnego
działającego przy Fundacji
Wszystkich, którzy lubią tańczyć, śpiewać
i występować na scenie prosimy o przybycie
na przesłuchania, które odbędą się w dniach
8 września (sobota) w godzinach 10:00 – 12:00
15 września (sobota) w godzinach 15:00 – 17:00

miejsce: Lange Leemstraat 129
Więcej informacji:
tel.: 0485.628.498, 0489.823.803
mail: info@childrenofeurope.be
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Świat według hipstera
Prawdziwy
hipster nigdy
nie powie
o sobie, że jest
hipsterem

anuje moda na hipsterów. Dlatego prawdziwi
hipsterzy twierdzą, że to
początek końca. Bo moda na hipsterów to lans, kopiowane ich
strojów przez tanie sieciówki
odzieżowe, a przede wszystkim
traktowanie jej jak subkultury.
Hipsterem może dzisiaj zostać
każdy i to jest największy obciach
jak mówią sami zainteresowani.

P

Niejaki hipster

Żródło: http://skinnydip.ca

Istnieją już od dawna. To jedna
z najbardziej trudnych do określenia, bardzo ulotnych kultur.
Według definicji Władysława Kopalińskiego „hipster, to zapalony
miłośnik jazzu, osoba zamiłowana w rzeczach modnych i eleganckich, w nowościach”.
A co na to Wikipedia? Według
współczesnej definicji: „jest to slangowe określenie używane do opisania młodych, dorosłych i starszych
nastolatków,
silnie
manifestujących swoją niezależność, oryginalność i indywidualność”. „Często termin hipster odnosi się do ludzi interesujących
się głównie muzyką rockową i jej
odmianami, a także filmem niezależnym, magazynami typu „Vice”
i „Clash” i stronami internetowymi takimi jak Pitchfork Media”.
Z kolei Robert Lanham, autor
książeczki „The Hipster Handbook”, przedstawia taką oto charakterystykę hipstera: „To ktoś, kto
uwielbia termin postmodernizm,
używa słów w znaczeniu ironicznym, spędza wolny czas w barach,
ale nigdy nie sieciowych”. Non-

sensopedia poszła jeszcze dalej:
„Hipster, to ktoś tak oryginalny,
że w skali oryginalności od 1 do
10 jest siedemnastką. Brzydzi się
komercją i nie słucha zespołów,
których nazwę da się wymówić”.
Tyle książkowo-internetowych
mądrości. A jak hipsterzy określają samych siebie? „Dla prawdziwego hipstera modne jest to,
o czym jeszcze nikt nie wie, że jest
modne. Z tym, że prawdziwy hipster nigdy nie powie o sobie, że
jest hipsterem. Bo to byłoby bardzo niemodne”.

Skąd się wzięli hipsterzy?
Geneza pochodzenia tego słowa jest niejednoznaczna. Funkcjonują trzy możliwe jego znaczenia:
1. Pochodzi od okrzyku „hep”,
używanego w środowiskach
jazzowych jako wyraz aprobaty dla umiejętności i stylu osoby lub grupy osób.
2. Wywodzi się od słowa „hop”,
slangowego określenia opium.
3. Pochodzi od słowa „hipi”, które w afrykańskim narzeczu
oznacza „otwierać komuś
oczy”.
Po raz pierwszy określenie hipster pojawiło się w latach 40-tych
ubiegłego wieku. W tym okresie
fani czarnego jazzu wyznaczyli
swój indywidualny, niepowtarzalny styl, który był początkiem hipsterki. Z biegiem czasu ta moda
odeszła w zapomnienie. Powróciła w latach 90-tych za sprawą
pewnej grupy młodych ludzi, którzy zbuntowali się przeciwko ówcześnie
panującej modzie, zwyczajom, trendom
społecznym.
Stworzyli czasopismo”Vice”,
hipsterowską
biblię czytaną
przez hipsterów na całym
świecie.
To
właśnie w „Vice” znajduje się
słynna rubryka
Dos
&
Dont's – co wypada a czego
nie wolno, która kreuje i wy-

tycza hipsterom światowe trendy.

Hipster według hipstera
Prawdziwy hipster według hipstera, to oryginał na ogół z dużego miasta, najwyżej do 35 lat, najczęściej uprawiający wolny zawód.
Bardzo często artysta. Kwestia
ubioru hipstera to trudny temat.
Wielką sztuką jest, aby sprawiać
wrażenie iż człowiekowi zupełnie
nie zależy na modzie, a jednocześnie te modę wyprzedzać. Ubrania
hipstera wyglądają niby zwyczajnie, a w rzeczywistości są z wysokiej półki. Kupuje je w dobrych
sklepach (w ostateczności w markowych lumpeksach), a założyć
na siebie może właściwie wszystko pod warunkiem, że ten „bałagan” będzie miał klasę i odpowiedni artystyczny luz. Liczy się
kombinacja stylów, niebanalność
i oryginalność. Metki wykluczone. Swoi i tak wiedzą, co kto ma
na sobie. Buty czy trampki niby
znoszone, ale nie znoszone. Spodnie postrzępione, byle jakie, ale
nie byle jakie. Torby, paski, zegarki niby nie drogie, ale drogie.
W tym sezonie obowiązkowo
nosi się skiny jeans, czyli bardzo
wąskie spodnie, koszulki w serek. Obuwie to trampki i adidasy, ale powinny być to modele będące kopią tych sprzed lat.
Najlepiej krótkie serie. Okulary,
nieodzowny dodatek każdego
hipstera koniecznie z firmy RayBan, najlepiej Wayfarery. Im większe logo marki na oprawkach
tym lepiej. Bardzo istotnym znakiem rozpoznawczym każdego
hipstera jest fryzura. Musi być
niedbała (tak jakby człowiek dopiero wstał z łóżka), ale jednocześnie starannie dopracowana
(każdy loczek jest celowy i precyzyjnie wykonany). Nieodzownym
elementem ubioru hipstera jest
koszula. Najlepsza jest flanelowa
w kratkę, która podkreśli jego
ekologiczne nawyki i lekceważenie aktualnych trendów w modzie. A skoro o ekologii mowa.
Każdy hipster to ekolog, w związku z czym przemieszcza się również ekologicznie, czyli na rowerze. Rower musi być specjalny
– tak zwana „holenderka” – czyli
rower miejski często z zamocowanym wiklinowym koszykiem.
Bagażnik oczywiście wykluczony. A na zakończenie tego tema-
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tu jedno pytanie: po czym można od razu rozpoznać hipstera? Odpowiedź: po
iPhonie i wszystkich innych gadżetach
wyprodukowanych przez firmę Apple.
Hipsterzy żyją swoim własnym rytmem. Ich czas płynie wolniej, leniwiej,
zresztą kawiarniane klimaty bardzo im
odpowiadają. Rozmawiają, potem pracują. Jak skończą pracować – znowu
rozmawiają. Nie pokazują się tam gdzie
królują celebryci i paparazzi. Nie chodzą na seanse podczas których wyświetlane są byle jakie filmy. Mają swoje ulubione miejsca, a gdy stają się one zbyt
popularne i zatłoczone, znajdują sobie
następne. Wielu z nich nie je mięsa, zdrowo się odżywia, nie pali (a jeżeli już to
dobre papierosy). Spora grupa to wegetarianie, a nawet weganie. Preferują
owoce morza, jadalne kasztany, sushi
i kuchnię fusion. Nie znoszą kotletów
(zwłaszcza mielonych). Najczęściej piją
czystą wódkę popijając ją sokiem, colą
lub Red Bullem.
Według Barta Chacińskiego „hipsterzy są w sytuacji ciągłej ucieczki przed
tym, co z ich stylu zrobiły koncerny mody i z czym za chwilę zacznie się obnosić całe miasto”. „To kultura ciągle tropiona i inwigilowana przez speców od
marketingu. Cokolwiek hipsterzy wymyślą, od razu trafia do wielkich sieci
typu H & M czy Zara. Co o tyle upraszcza sprawę, że jest wyraźnym sygnałem, by prawdziwy hipster przestał to
nosić”.

ną potrzebę przynależności, to nie ma
siły żebyś przynależał” (według pewnej
hipsterki). Ta wyjątkowa subkultura
a właściwie rodzaj ruchu społecznego,
zaczyna być obecnie coraz bardziej popularna i dla wielu młodych ludzi przynależenie do niej jest szczytem marzeń.
Rozpoczęła się moda na hipsterów i ci
prawdziwi usuwają się w cień. Modne
kawiarnie i lokalne artystyczne stały się
zbyt modne. Są mekką dla nastolatków
którzy za wszelka cenę chcą się lansować. Już niedużo brakuje, żeby hipsterka stała się „obciachem”.
Bo prawdziwy hipster nigdy nie powie o sobie, że jest „trendy”. Powierzchowność jaka cechuje naśladowców
i naśladowczynie hipsterów aż „bije po
oczach”. Nie mają tego luźnego, nonszalanckiego stylu, tego czegoś. Czas spędzają zupełnie bezproduktywnie. Bywają, aby bywać. Ich wyluzowanie i sposób
ubierania nie utożsamia żadnego stylu.
Najczęściej jest marną imitacją. Interesuje ich tylko lans.

I co dalej?
Dziś hipsterom nie towarzyszy już aura tajemniczości i ideowa otoczka.
Współczesny hipster tak specjalnie
nie ma już o co walczyć. Równouprawnienie już mamy (chyba ze związki partnerskie), ekologicznie jesteśmy już bardziej wyedukowani, może z tolerancją
jest trochę gorzej.

Ale dla hipsterów są to tematy zbyt
oczywiste aby się nimi zajmować. Wyżej wspomniane hasła są dzisiaj produktem masowym, wystawionym na sprzedaż i hipsterzy nie bardzo mają powody
do buntu. Zresztą bunt też się skomercjalizował.
Hipsterzy to jedyna w swoim rodzaju grupa społeczna, której właściwie nie
da się w pełni opisać. Jest subkulturą
(jeżeli to prawidłowe określenie), która
zmienia się bardzo dynamicznie. Są podziwiani i krytykowani. Ale mają zamiłowanie do rzeczy niebanalnych, oryginalnych, modnych i wyjątkowych. Są
indywidualistami, poszukują rzeczy nieszablonowych odstających od ogólnie
przyjętych norm.
Dlaczego prawdziwy hipster nigdy
nie powie o sobie, że jest hipsterem?
„Bo mógłby być odebrany jako ktoś
powierzchowny, skupiony na ciuchach,
a nie na własnym wnętrzu”, „bo hipster
kojarzy się jako ktoś wyniosły, lekko
zarozumiały, o szczebel wyżej od innych”, „bo nikomu nie wypada powiedzieć o sobie, że jest trendy” (wypowiedzi hipsterów).
Od siebie dodam tylko, że z pewnością są nietuzinkowi i na swój sposób
niepowtarzalni. Szkoda, gdyby któregoś dnia trzeba byłoby zanucić:
„Dziś prawdziwych hipsterów już nie
ma...”.
Aleksandra Dobiecka

Co jest niehipsterowskie
Przede wszystkim szastanie pieniędzmi. Nawet jeżeli się je posiada, jest to
niewskazane. Prawdziwy hipster nie
słucha byle jakiej muzyki. To też jest
niehipsterowskie. Bardzo niehipsterowskie są także: „samochody typu SUV,
przedmieścia, książki z wypukłymi literami na okładce, praca na etacie, bożonarodzeniowe swetry z Mikołajem
i muzyka, którą można usłyszeć w radio” (wg Roberta Lanhama). Dlatego
hipsterzy słuchają: brudne-electro, nudisco i oczywiście indie (skrót od independent). Niehipsterowskie są też zwyczajne kawiarnie. Lokal przez nich
zaakceptowany musi spełniać trzy podstawowe warunki: mieć nieco ascetyczny wystrój, internet i dobrą caffe latte.
Ale przede wszystkim – niehipsterowskie jest obnoszenie się z hipsterką na
pokaz i głośne deklaracje, że się do tego nurtu przynależy.

+acomp
computer
herstellingen en verkoop,
visitekaartjes GSM 0483 362 460

Hipster naśladowca
Dzisiaj hipsterka jest już właściwie
dla każdego. Niektóre hipsterowskie lokale zajęli starsi gimnazjaliści i licealiści którzy tak bardzo chcą należeć do
tego środowiska, że nie jest możliwe
aby się w nim znaleźli. „Bo jak masz sil-
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+acomp
naprawa, sprzedaż markowych komputerów,
wizytówki GSM 0483 362 460
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Dżinsowe szaleństwo
Prototypy
dzisiejszych
dżinsów miały
bardzo wysoki
stan i proste
nogawki.
U dołu
zapinano je na
klamerkę aby
mogły
zmieścić się
w kowbojskich
butach.

dżinsach napisano już
chyba wszystko. Te
najpopularniejsze na
świecie spodnie ma w swojej szafie każdy z nas. Krótkie, długie,
niebieskie, czarne, ze sklepu sieciowego i z kolekcji Armaniego.
Żadne spodnie nie są tak popularne i żadne nie mają tak pasjonującej historii.

O

Jak to się zaczęło?
Od gorączki złota. Cofnijmy
się do Ameryki roku 1853.To było ówczesne eldorado dla poszukiwaczy żółtego kruszcu. Coraz
więcej ludzi zjeżdżało do Kalifornii aby spróbować szczęścia. No
cóż, każdemu było wolno. Wielkiej filozofii w tych poszukiwaniach nie było, nie trzeba było
również posiadać specjalnych
narzędzi czy predyspozycji fizycznych. Najważniejsza była
cierpliwość i... dobre spodnie. Bo
właśnie spodnie okazały się największym problemem poszukiwaczy. Mało kieszeni (albo ich
brak), cienki materiał rwący się
przy pierwszej okazji i ciągle
przecierający się na kolanach.
I nagle – zupełnie jak w bajce
pojawił się wybawca. Nazywał
się Oskar Levi Strauss. Na potrzeby poszukiwaczy złota i robotników z kopalni sprowadził
zza oceanu blue jeans. Muszę
w tym miejscu wyjaśnić, że chociaż dżinsy kojarzą się nam
z Ameryką, swoje korzenie mają w starej dobrej Europie, a do-

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

kładnie we Francji. Bawełniana
tkanina z której szyto spodnie
pochodziła z francuskiego miasta Nimes (denim z fr. de Nimes).
Już od dawna we Francji i Włoszech z tego materiału produkowano stroje dla żeglarzy. Były wygodne niezależnie od tego czy
suche czy mokre, a nogawki dawały się łatwo podwinąć. Nosiło
się je idealnie bez względu na pogodę. Podczas rejsów brudne
spodnie prano w sieciach ciągniętych za statkiem, a one blakły i blakły. Materiał wędrował do Stanów Zjednoczonych Przez Genuę.
I właśnie od słów „Blue de Genes” (błękit Genui) pochodzi słowo jeans (Amerykanie mówią
o Genui „Genes”, czyt. dżins).
Denim, legendarna tkanina
z której szyje się dżinsowe spodnie powstaje ze skręconej przędzy bawełnianej tkanej w splocie skośnym. Autentyczny denim
jest barwiony indygo (naturalnym barwnikiem), który daje
ciemnoniebieski kolor. Ale jego
niepowtarzalne piękno tkwi
w tym, że materiał wyciera się
i blednie.

Przedsiębiorczy
Levi Strauss
Niemiecki przedsiębiorca z żydowskimi korzeniami przybył do
Ameryki w roku 1850 z Bawarii. Osiadł w San Francisco i próbował wzbogacić się w czasie kalifornijskiej gorączki złota. Nie
należał do grupy poszukiwaczy

lecz sprzedawał im różnorodne
towary. Zajął się szyciem namiotów dla poszukiwaczy, ale pomysł nie wypalił. W1853 roku
Strauss założył firmę pasmanteryjną, która w krótkim czasie
zaczęła przynosić spore dochody a przede wszystkim zapewniła mu szacunek i dobrą reputację przedsiębiorcy. Kolejnym
biznesowym przedsięwzięciem
była produkcja spodni dla górników i poszukiwaczy złota. Prototypy dzisiejszych dżinsów miały bardzo wysoki stan i proste
nogawki. U dołu zapinano je na
klamerkę aby mogły zmieścić
się w kowbojskich butach. Spodnie w kolorze brązowym sprzedawały się doskonale. Były wygodne, bardzo wytrzymałe
a przede wszystkim tanie. Na
początku Oscar Levi Strauss
stworzył egzemplarz który miał
pięć kieszeni a na zewnątrz szwy
z pomarańczowych nici. Były to
„ogrodniczki” z rozpinanym na
guziki zamkiem (zamek błyskawiczny wynaleziono później)
przeznaczone dla robotników.
Musiały spełniać funkcję praktyczną, dlatego miały regulowaną długość szelek. Poza tym denim był bardzo odpornym
i wytrzymałym materiałem a kolor niebieski skrywał zabrudzenia. Po 13 latach na sprzedawane dżinsy Strauss zaczął
naszywać znane nam do dzisiaj
skórzane metki. Po pierwsze dla
rozreklamowania firmy (rok za-
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łożenia i logo), po drugie zaś dla uwidocznienia typu modelu i rozmiaru.
Skórzana etykieta na tylnej kieszeni
zwana „Two Horse Patch” przedstawiała dwa konie próbujące rozerwać
spodnie. Znaczącym symbolem autentyczności jeansów Levis stała się czerwona etykietka „Red Tab” z logo firmy. Z bie giem cza su pro duk tom
wychodzącym z fabryki Straussa zaczęto przypisywać numery.
Spodnie nawet tak wytrzymałe jak
dżinsy, przy dużej eksploatacji zaczęły w pewnych miejscach szybciej się
przecierać. Pomysłowy Strauss wprowadził w związku z tym dwie nowości. Pierwsza z nich to miedziane nici, którymi zszywano nogawki – te
egzemplarze przeznaczone były dla
górników. Drugą były metalowe nity podtrzymujące szycia, co zapobiegało odrywaniu się kieszeni. Pomysłodawcą tej drugiej innowacji był
niejaki Jacob Davis stały klient Straussa, z zawodu krawiec szyjący męską odzież roboczą. Nie było go stać
na opatentowanie tego wynalazku,
zwró cił się więc do Le vi Stra us sa
z propozycją wspólnego dżinsowego
biznesu. 20 maja 1873 roku otrzymali patent i ruszyła masowa produkcja
dżin sów. Te da tę moż na ofi cjal nie
uznać jako „dzień narodzin jeansów”,
bowiem w tym właśnie roku Levi Strauss rozpoczął produkcję dżinsów pod
własnym nazwiskiem. Spółka LevisDavis, która powstała w 1890 roku
w San Francisco odniosła na rynku
ogromny sukces, chociaż patent na
nitowane spodnie obowiązywał tylko
przez dwadzieścia lat. W chwili jego
wygaśnięcia rynek odzieżowy natychmiast zaczęły zalewać podróbki. Ale
firma Levis miała się coraz lepiej.

Historii dżinsów ciąg dalszy
n W 1905 roku pojawił się na rynku
kultowy, ponadczasowy model Levisów czyli słynne 501.
n W roku 1926 zamiast guzików
w spodnie zaczęto wszywać zamki
błyskawiczne.
n W 1934 roku spółka Levi Strauss &
Co stworzyła „Lady Levis 701”
– pierwsze niebieskie dżinsy dla kobiet podkreślające biodra i zwężane ku dołowi. Już rok później na
okładce umieścił je amerykański
„Vogue”.
n W latach II wojny światowej dżinsy
w Europie rozpowszechnili amerykańscy żołnierze którzy do spodni
zakładali dodatkowo dżinsowe kurtki. Pierwsze jeansy firma Levis
sprzedała w Europie pod koniec lat
50-tych, chociaż już wcześniej od
amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Europie można było kupić
Wranglery czy Lee.

n Lata 50-te ubiegłego stulecia to
debiut jeansów w kinie. Największy wkład w popularyzowanie dżinsów mają
wielkie gwiazdy: Marylin
Monroe, Brigitte Bardot,
Sophia Loren. Pojawienie
się aktorek w dżinsach na
filmowym ekranie spowodowało istne szaleństwo
i każda kobieta chciała
mieć takie spodnie
w swojej szafie. W dżinsach kobiety czuły się
wolne i bardzo sexy.
Podobno panie zakładały te spodnie na mokro aby były super obcisłe
w
biodrach
i idealnie dopasowane
do ciała.
n To także era czarnych
obcisłych
dżinsów,
ukochanych spodni Elvisa Presleya. Fani Marlona Brando czy Jamesa Deana chcieli ubierać się tak jak ich
idole, dlatego każdy Amerykanin
musiał mieć kilka par dżinsów. Kino spowodowało, że jeansy będące
przez kilkadziesiąt lat ubiorem robotników, górników i kowbojów zagościły w kulturze masowej.
n Zmienił się też ich styl, wypromowano model Wrangler 13 MWZ
– czyli typowo klasyczny krój. W tym
okresie stały się symbolem amerykańskiego stylu życia noszonym na
każdą okazję a w telewizji pojawia
się pierwsza reklama dżinsów.
n Końcówka lat 60-tych i lata 70-te to
okres modyfikacji jeansów. Powstają w różnych kolorach z różnymi
aplikacjami. Pojawiają się także
w kolekcjach u kreatorów mody. Ale
najbardziej upodobali je sobie hippisi. Ich ukochane dżinsy to tak zwane spodnie dzwony ozdobione haftami, koralikami i malowidłami
noszone do haftowanych koszul. Były strojem pokoleniowym, związanym z buntem młodych końca lat
60-tych.
n Najwięksi światowi projektanci poczynając od Coco Chanel włączyli
jeansy do swoich kolekcji. Calvin
Klein pierwszą partię zaprojektowanych przez siebie dżinsów wypuścił na rynek w roku 1978 i w ciągu jednego zaledwie tygodnia
sprzedał aż 200 tysięcy par. Rok
później Giorgio Armani otworzył
w Rzymie pierwszy sklep w którym
na klientów czekały dżinsowe ubrania i dodatki. Ralph Lauren projektuje i sprzedaje ubiory z dżinsu aż
w trzech kolekcjach: tania Lauren
Jeans Co., droższa Blue Label oraz
z wysokiej półki Polo Jeans Co.
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n Na początku dwudziestego pierwszego wieku młodzież nad dżinsy
zaczęła przedkładać bojówki. Z tego powodu w USA zamknięto 11 wytwórni Levi Straussa. Po okresie zastoju znowu wróciły do łask i święcą
trumfy.
Termin „jeansy” został rozpowszechniony dopiero w połowie ubiegłego
stulecia. Przestał oznaczać anonimową tkaninę i zaczął być postrzegany
jako konkretny rodzaj spodni. Mówiąc
dżinsy mamy na myśli ten jeden model.
Dzisiaj Levisy są sprzedawane w ponad 110 krajach na całym świecie.
Wprawdzie mają już młodszą konkurencje, Lee, Evisu, Dolce & Gabana,
7for All Mankind, ale to właśnie Levis był pierwszy, ponadczasowy i dokonał rewolucji w świecie mody.
Na czym polega sekret jeansów?
Większość dostępnych na rynku modeli przed wprowadzeniem do sprzedaży podlega praniu i wycieraniu co
powoduje, że spodnie stają się bardziej miękkie i nie kurczą się. Prawdziwe jeansy dopiero w trakcie noszenia zaczynają się przecierać. Zawsze
są modne i właściwie dobrane potrafią zdziałać z naszą sylwetką prawdziwe cuda. Spotykamy je w kolekcjach
największych projektantów mody, na
eleganckich przyjęciach, na placach
budowy, w kubańskich wioskach i rosyjskich miasteczkach. Bardzo trafne
jest określenie, że jeansy są „najbardziej demokratycznym elementem
garderoby na świecie”.
I na tym polega ich niepowtarzalny
urok.
Barbara Kamińska
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Garaż samochodowy
ANDMAR oferuje:

Miejsce

na Twoją reklamę

s naprawy mechaniczne
i elektryczne
s komputerowa diagnostyka
s wymiana olei i filtrów
s transport samochodów
Polska i Belgia
Szybko, tanio, solidnie

KONTAKT:

antwerpiapopolsku@gmail.com
tel. 0489/823 803

Antwerpia, Deurne,
Herentalsebaan 498, tel.: 0495933446
Maya Stępień

Tłumacz
przysięgły
języka niderlandzkiego,
polskiego, rosyjskiego
i niemieckiego
GSM 0496 113 823
e-mail:
stepien.maya@gmail.com

OGŁOSZENIA DROBNE
Dodaj

bezpłatnie swoje ogłoszenie drobne
wysyłając maila pod adres

antwerpiapopolsku@gmail.com
% Tani wypoczynek w Grecji z obsługą w języku
polskim. Kontakt: 0498-77-38-15
% Szukam samodzielnego, taniego mieszkania
(najlepiej studio) w okolicy Lange Leemstraat. Kontakt: 0484-61-95-63
% Mam 39 lat, poznam przyjaciółkę w Antwerpii. Kontakt: 0492-52-14-61.
% Mam 39 lat szukam pracy posiadam prawo jazdy na wszystkie kategorie oprócz autobusowa. Mój wyuczony zawód to ślusarz-spawacz.
posiadam uprawnienia na koparki i koparkoladowarki. pracowałem w Irlandii w tartaku
na różnych stanowiskach i różnych maszynach
(wózki widłowe), praca na budowie tez nie jest
mi obca. Posiadam własny samochód, jestem

bez nałogów. Obecnie mieszkam w Brukseli
u znajomego. Podejmie prace od zaraz, interesują mnie tylko poważne oferty i stała praca. Znam język angielski w stopniu komunikatywnym. Zainteresowanych moja oferta proszę
o kontakt pod tel: 0493899360. Marian
% Spawacz szuka pracy. Posiadam cer tyfikaty
HL-045111,135,136,6GR.
Kontakt: 0483-14-83-23
% Przyjmę do pracy oficjalnie osobę prowadzącą
własną działalność w Polsce lub Belgii. Prace
remontowe: tynki, pytki, wykończenia mieszkań. Kontakt: 0479503779 lub 0472211435
% 29 letnia dziewczyna, absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego specjalność agro-

nomia, poszukuje pracy w zawodzie. Posiadam prawo jazdy kat.b, j.angielski oraz niderlandzki komunikatywny. Jestem osobą sumienną, uczciwą, odpowiedzialną oraz punktualną.
Gsm 0495675982
% Mam 29 lat, jestem absolwentką Technikum
Pszczelarskiego. Szukam pracy w zawodzie,
mam doświadczenie, prawo jazdy kat.b.
Język angielski i niederlandzki w stopniu
komunikatywnym. Jestem sumienna, odpowiedzialna, uczciwa oraz punktualna.
Gsm 0495675982
% Sprzedam kanapę, łóżko 180 *200, biurko, stolik, TV Sony, monitor hp 60 cm (*22 Led).
Kontakt. 0499463544
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Jesień tuż tuż...
więc na Zumbę rusz!!!
Serdecznie zapraszamy na zajęcia z Zumby
Co to jest Zumba?
Zumba to innowacyjny system fitness – połączenie tańca
i aerobicu w rytmie latino i nie tylko. Proste kroki taneczne,
kombinacje ruchów i motywująca muzyka
stwarza atmosferę świetnej zabawy!
Podczas godzinnych zajęć możemy spalić nawet 700 kalorii!!!
Tu nie ma czasu na nudę!
Zumba szybko poprawia kondycję, sylwetkę,
a także samopoczucie! Zumba jest dla każdego,
niezależnie od wieku i umiejętności!!!

Nie zwlekaj, zapisz się już dziś!!!

Kontakt:
0489 823 803
lub
info@childrenofeurope.be
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Telenowele
– czyli samo życie
Do seriali
scenariusz
pisze samo
życie.
W fabularyzowanych
dokumentach
obserwujemy
ludzkie losy,
postawy
i trudne
sytuacje
w których się
znajdują.

olskie społeczeństwo
ogarnęło szaleństwo pod
tytułem telenowela paradokumentalna. I chociaż nie
wszyscy oglądający telewizję
przyznają się do tego szaleństwa
faktem jest, że programy z serii
„Trudne sprawy”, „Dlaczego ja”
czy „Pamiętniki z wakacji” są telewizyjnymi i internetowymi hitami.
Ich oglądalność przewyższa
najbardziej popularne polskie seriale, filmy dokumentalne, wiadomości, sport, nie mówiąc już
o programach rozrywkowych.
Jak to się stało, że paradokumentalne telenowele zawładnęły
najpierw widzami na całym świecie, a teraz emocjonują się nimi
polscy telewidzowie?

P

Trzeba w tym miejscu
podkreślić, że ten gatunek telewizyjny miał
jednocześnie formę dokumentu, dlatego bohaterowie w nim występujący byli autentyczni.
Przed kamerami występowali lekarze, nauczyciele, żołnierze, strażacy, sprzątaczki, studenci czy górnicy.
Kolejnym krokiem w celu podniesienia oglądalności stacji i zdobycia widzów było wymyślenie
i wyprodukowanie telenoweli paradokumentalnej.
Okazało się, że było to jeszcze
większe trafienie niż emisja seriali typowo dokumentalnych.
I tak jest do dnia dzisiejszego.

Po drugie:
Po pierwsze:
Nie jest to gatunek nowy, chociaż w Polsce znany dopiero od
kilkunastu lat. Telenowela paradokumentalna jest telewizyjnym
workiem bez dna. Mieszczą się
w niej najrozmaitsze gatunki i tematy: fabuła, dokument, informacje, miłość, zdrada, seks, pieniądze,
szantaż,
dramaty
rodzinne, osobiste tragedie i inne wyżej nie wymienione.
Pierwowzorem tej formy telewizyjnej była telenowela dokumentalna, która powstała w Wielkiej Brytanii w 1993 roku. Nosiła
tytuł „Childrens Hospital” i ukazywała losy dzieci walczących
z nieuleczalnymi chorobami. Widzowie mogli zobaczyć bezsilność
i rozpacz rodziców, ich autentyczne wypowiedzi do kamery oraz
codzienną rzeczywistość rodziców
i dzieci zmagających się ze śmiertelnymi często chorobami. Program od razu stał się hitem i zdobył ogromną popularność, co
zaskoczyło nawet twórców serialu. Poszli więc za ciosem. Już dwa
lata później angielscy telewidzowie mogli oglądać cztery dokumenty tego typu, a w roku 1998
emitowano już ponad 20 różnego
rodzaju telenowel dokumentalnych. Stacje telewizyjne w innych
europejskich krajach również zaczęły masową produkcję takich
seriali i wszędzie oglądalność była bardzo wysoka. Pierwszą polską telenowelą dokumentalną był
„Szpital Dzieciątka Jezus”.

Naturalność aktorów. Osoby
występujące w telenowelach paradokumentalnych trudno nazwać aktorami, ale nie można
również odmówić niektórym
z nich scenicznego talentu. Bohaterów każdego odcinka grają
zwykli ludzie: bezrobotni, emeryci, nauczyciele, kelnerzy, logopedzi, studenci, ekspedientki, pracownicy fizyczni czy nastolatki.
Zgłaszają się na casting i marzą
o zagraniu jakiejś roli. Chcą przeżyć przygodę swojego życia,
a przede wszystkim spełnić się
aktorsko i sprawdzić czy mają
predyspozycje w tej dziedzinie.
W wielu przypadkach wysokość
honorarium jest dla nich sprawą
drugorzędną. Nie są wolontariuszami, ale dla nich liczy się przede wszystkim dobra zabawa
i przygoda, którą mogą przeżyć.
Aktorzy – amatorzy mają tę przewagę nad zawodowymi artystami sztuki filmowej, że nie muszą
„wykuwać na blachę” scenariusza, którego i tak nie ma dużo.
Pomyłki przy wypowiadaniu poszczególnych kwestii zdarzają się,
ale nie zawsze jest to istotne. Często spontaniczne wypowiedzi aktorów – amatorów przed kamerą
są bardziej autentyczne i reżyser
niejednokrotnie pozostawia właśnie te wersje. Dlatego, że serialowi amatorzy pewne kwestie wypowiadają po swojemu, swoim
własnym językiem, tak jak oni to
czują. Nie są więc istotne konkretne słowa ale ogólny sens fa-

buły nakreślony przez scenarzystów. Aktorzy niezawodowi identyfikują się z bohaterem którego
grają, często są nawet bardziej
prawdziwi niż pierwowzór. I tak
ma pozostać, bo w telenoweli paradokumentalnej najważniejsza
jest szczerość, naturalizm i autentyczność.

Po trzecie:
Tematy poruszanych spraw,
czyli samo życie. Tak można by
w dwóch słowach określić tematykę paradokumentalnych seriali. Bo rzeczywiście do każdego odcinka właśnie życie napisało
scenariusz. Przepis na sukces jest
prosty. Opowiedziana historia ma
być jak najbardziej autentyczna,
bawić, wzruszać, chwytać za serce. Zwłaszcza kobiety, bo to one
są głównymi odbiorcami tego telewizyjnego gatunku. Żeby opowieść trafiła do ludzi musi być napisana prostym, zrozumiałym
językiem. Dlatego scenarzyści mają wręcz zakaz używania trudnych, rzadko używanych w mowie potocznej i niezrozumiałych
zwrotów. Zdania powinny być
krótkie, bez zawiłości językowych,
ale często z dodaniem pewnej ilości nieszkodliwych wulgaryzmów.
Opowieść musi być mocno i dobrze napisana, trzymać widza
w ciągłym napięciu, akcja powinna toczyć się szybko aby każdy
z widzów znalazł w niej coś interesującego i utożsamiał się z głównymi bohaterami. Muszą być emocje i musi być prawda.
Każdy z odcinków opowiada odrębną historie i ma innego głównego bohatera.
Tematy do kolejnego odcinka
scenarzyści czerpią z autentycznych przeżyć zwykłych ludzi.
Tworzą je na podstawie prawdziwych, udokumentowanych historii przeniesionych na ekran
z prawdziwego życia. Ich bohaterowie są tacy jak my i przydarzają się im takie jak nam historie.
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Są zdradzani mężowie i porzucone żony. Kłamstwa, intrygi, oszustwa. Patrzymy jak rozpadają się małżeństwa,
dzieci przestają być posłuszne, rodzeństwo się nienawidzi, ludzie się zmieniają, przyjaciele się wzajemnie okradają... można by wymieniać jeszcze
długo. Bohaterowie na oczach widzów,
z lepszym lub gorszym skutkiem starają się radzić sobie z problemami które ich dotknęły. I o to właśnie chodzi.
Bo dopóki telenowele paradokumentalne będą gromadziły przed telewizyjnymi odbiornikami ponad sześciomilionową widownię, scenarzystom
nie zabraknie tematów z samego życia (dla porównania – telewizyjne wiadomości ogląda przeciętnie około 3
milionów telewidzów). O oglądalności decyduje dobrze sprzedająca się
historia oraz dobry scenariusz, w którym widzowie mogą przeżywać problemy innych ludzi i razem z nimi uzyskać odpowiedź na pytanie jak je
rozwiązać. Dlaczego ten rodzaj opowiadającego o życiu dokumentu jest
tak bardzo popularny? Odpowiedz jest
prosta. Telenowele paradokumentalne kręcone są dla wszystkich ludzi bez
względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie, poglądy
polityczne czy religijne.
Dla każdego z nas.

Po czwarte:
Niskie koszty produkcji. To kolejna
zaleta paradokumentalnych seriali.
Nie biorą w nich udziału zawodowi
aktorzy i dlatego producenci nie muszą się martwić o pieniądze na ich horrendalne gaże. Nie ma kaprysów
gwiazd i stawiania wygórowanych żądań. Stawki są o wiele niższe, bo i aktorzy – amatorzy podchodzą do swojej
pracy zupełnie inaczej. Żeby nakręcić
głównych bohaterów wystarczy jedna
kamera bez statywów. Na ogół nie ma
dubli i powtórek ujęć, a każdy odcinek
powstaje w przeciągu maksimum
trzech dni. Wynajęcie odpowiednich lokali, czy plenerów kosztuje producentów o wiele mniej. Nie trzeba wydawać
fortuny na kreacje, biżuterię czy samochody dla odtwórców głównych ról. Nakręcenie telenoweli paradokumentalnej to o wiele tańsze koszty produkcji
niż w typowych serialach. Wszystko
jest tańsze, a zyski o wiele większe.
Nawet reklamodawcy przekonali się,
że warto zainwestować w czas emisji
paradokumentów. Przecież o tak licznej widowni inne programy telewizyjne mogą tylko pomarzyć.
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śliwi) łączą w sobie dokument i operę mydlaną, czyli pomieszane z poplątanym.
Ale do tych seriali scenariusz pisze
samo życie. W fabularyzowanych dokumentach obserwujemy ludzkie losy, postawy i trudne sytuacje w których się znajdują. Niejednokrotnie
zastanawiamy się czy postąpilibyśmy
tak samo? Czy podjęlibyśmy taką samą decyzję?
Pytanie „Dlaczego właśnie ja”? Zadają sobie serialowi bohaterowie dotknięci przez los, zmuszeni do podjęcia trudnych decyzji mogących
zmienić ich życie, jak też losy ich bliskich. Ale jakże często widzowie zasiadający przed telewizorami zmuszeni są zadawać sobie takie samo
pytanie...
Historie opowiadane w telenowelach paradokumentalnych to sytuacje, które już się kiedyś komuś przydarzyły. Ale mogą się również
przydarzyć każdemu z nas.
Bo każdy ma w swoim życiu ukrytą prawdę schowaną w którejś z tych
historii i być może w którejś z tych
historii kiedyś ją odnajdzie.

Po piąte i ostatnie
Można nie przepadać za telewizyjnymi serialami, które (jak to mówią zło-

Aleksandra Dobiecka
n
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Praca nie moich marzeń
ogate społeczeństwa mają to do
siebie, że ich obywatele pewnych prac nie chcą wykonywać, co nie
oznacza, że nie mają problemu ze znalezieniem innej pracy. Problem jednak w tym, że otrzymując pewne oferty potencjalny pracownik z góry je
odrzuca. Dlaczego? Polak w Polsce
twierdzi, że to nie jest praca dla niego. Dlaczego? Bo za ciężka, za mało
płatna, za mało prestiżowa, za dużo
czasu trzeba jej poświęcić. Lepiej pobierać zasiłek.

B

Sprzątanie? Budowa? – to
nie dla mnie.
Socjologowie twierdzą, że Polacy
w Polsce powoli zaczynają się zachowywać jak ich bogatsi sąsiedzi na zachodzie Europy.
Przybysze z Nepalu, Wietnamu czy
Ukrainy zarabiają w Polsce wielokrotność średnich pensji jakie zarobiliby
w swoim kraju.
A Polacy? Byle jakiej pracy po prostu nie biorą. Unikają jej, bo ich zdaniem jest zbyt ciężka, źle opłacana
i poniżej ich aspiracji. Chodzi tu przede wszystkim o opiekę nad osobami
starszymi i przewlekle chorymi, opiekę nad dziećmi, sprzątanie, zmywanie w restauracjach i barach, sezonową pracę rolniczą, a także niektóre
segmenty tak zwanej budowlanki. Polacy uważają, że do wykonywania takich prac są inne narodowości. Te „nie
unijne”.
Z kolei polscy pracodawcy już dawno stwierdzili, że robotnik budowlany z Ukrainy będzie pracował za
mniejsze pieniądze, a pracę wykona
lepiej niż Polak. O tym, że Ukrainki
doskonale prowadzą dom, gotują
i opiekują się dziećmi wiadomo od
dawna. A że jest to często praca na
czarno, nikomu to nie przeszkadza.
Najważniejsze, że obie strony są zadowolone.
W Polsce z roku na rok rośnie ilość
wydanych zezwoleń na pracę dla obcokrajowców. W tym roku jest to liczba sięgająca prawie 350.000. Oprócz
tego istnieje tak zwany czarny rynek
pracy. Nikt dokładnie nie wie, ilu obcokrajowców jest zatrudnionych
w tym sektorze. Według niektórych
danych jest ich więcej niż tych pracujących legalnie. A przyjeżdżają do nas
z najróżniejszych zakątków świata:
Nepalu, Wietnamu, Chin, Ukrainy,
Mołdawii czy Uzbekistanu. Jesteśmy
dla nich krajem atrakcyjnym, tak jak
dla Polaków były Niemcy, Francja czy
Belgia dwadzieścia lat temu. Ale Pol-

ska nie zawsze jest dla nich krajem
docelowym.

Praca jest, pracowników
brak
Specjaliści badający rynek pracy
twierdzą, że wytworzyła się swoista
przepaść.
Polskie społeczeństwo jest coraz lepiej wykształcone i ma coraz większe
zawodowe ambicje. Coraz więcej jest
też przypadków, że nasi rodacy wyjeżdżając do pracy zagranicę, nie podejmują tej najgorszej, najmniej opłacanej pracy. Niektórzy twierdzą, iż jest
ona zarezerwowana dla innych narodowości. Z kolei w Polsce, cały czas jest
duże zapotrzebowanie na niewykwalifikowanych pracowników do wykonywania prostej pracy fizycznej niewymagającej specjalnego przygotowania
zawodowego, ukończenia szkoły, czy
kursów specjalistycznych. Z publikacji Urzędów Pracy jasno wynika, że
wraz z rosnącym dobrobytem Polaków
rośnie ilość prac, których nie chcą oni
wykonywać. Zamykane są szkoły zawodowe kształcące na przykład tokarzy, monterów, czy spawaczy. Młodzi
ludzie uważają, że pracując w takich
zawodach nie zarobią satysfakcjonujących ich pieniędzy i zrujnują sobie
zdrowie. Dlatego co roku jest coraz
mniej kandydatów do tego typu szkół
i na praktyki zawodowe. Mało kto chce
pracować jako sprzątaczka, szwaczka
czy robotnik w Zakładach Oczyszczania Miasta. Pracodawcom coraz trudniej jest znaleźć chętnych do pracy
w piekarni czy jako operator ładowarki. Problem mają sadownicy, którzy
potrzebują sezonowych zbieraczy truskawek, jabłek, gruszek czy warzyw.
Już dawno pogodzili się z faktem, że
wśród Polaków nie znajdą się chętni
do tego typu pracy.
Jest w Polsce na rynku pracy pewien obszar, którego Polacy w żaden
sposób i za żadne pieniądze nie chcą
zagospodarować. Dlatego polscy pracodawcy zatrudniają obcokrajowców.
W niektórych dziedzinach stawki ich
wynagrodzeń zbliżone są do tego co
otrzymywaliby Polacy. Ale jak twierdzą właściciele firm przyjmujących do
pracy przybyszów z innych krajów,
sięgają po pracowników z zagranicy
nie z powodów niższych kosztów, lecz
dlatego że brakuje polskich kandydatów. Dotyczy to przede wszystkim specjalistów, na przykład spawaczy czy
hydraulików. Jest także obszar w którym pracownicy z innych krajów pracują za bardzo niskie stawki. Za wy-

konywanie najprostszych prac gdzie
nie trzeba być fachowcem, wynagrodzenia są niekiedy minimalne ale i tak
przybyszom z niektórych regionów
świata bardzo się to opłaca. Za tydzień
pracy w Polsce otrzymują wynagrodzenie, za które ich rodzina w kraju
może żyć nawet przez miesiąc.
Na przykład na Ukrainie średnia
pensja jest nawet trzykrotnie mniejsza niż w Polsce. Kobiety z Nepalu
pracujące sezonowo zarabiają około
800 – 1.000 złotych miesięcznie,
a u nich w kraju miesięczna pensja
wynosi w przeliczeniu maksimum 100
złotych. Za zarobione w Polsce pieniądze, zagraniczni pracownicy budują
u siebie domy, urządzają mieszkania,
kształcą dzieci i spłacają kredyty. Łatwo zrozumieć, dlaczego Polska jest
dla nich prawdziwym Eldorado.

Niedobre prawo
Dlaczego? Ponieważ brakuje odpowiednich regulacji dotyczących praw
imigrantów. Polscy przedsiębiorcy już
od dawna apelują, aby stworzyć bardziej dogodne warunki dla obcokrajowców którzy chcą pracować w Polsce. Do tego dochodzi jeszcze Strefa
Schengen i związane z nią przepisy
unijne. Nasza wschodnia, unijna granica szczelnie zamyka napływ imigrantów. Polski rząd do tej pory nie
uregulował prawnie tej kwestii, co
w niedługim czasie odbije się niekorzystnie na naszym rynku pracy. Polskie społeczeństwo się starzeje, dzieci rodzi się coraz mniej i jak twierdzą
specjaliści, za kilka lat będzie brakowało wielu rąk do pracy.
A oprócz Polski są przecież inne kraje i to bardziej otwarte na przybyszów
z zewnątrz, które kwestie prawne od
dawna mają uregulowane. Nie dla
wszystkich narodowości Polska jest
wymarzonym krajem. Dla niektórych
tylko przystankiem w drodze do Niemiec czy Wielkiej Brytanii.
Jeżeli nie uregulujemy prawnie tych
kwestii istnieje realne zagrożenie, że
za kilka, kilkanaście lat nikt nie będzie zabierał śmieci z ulicy i wywoził
na wysypiska. Osoby starsze i schorowane nie będą miały zapewnionej
należytej opieki. Czy właśnie o to nam
chodzi? Z pewnością nie. Dlatego przynajmniej my, jako społeczeństwo, odnośmy się z większym szacunkiem do
tych, którzy wykonują prace o których przeciętny Polak nie chce nawet
teraz słyszeć.
A przecież ktoś je musi wykonywać.
Hanna Korcz
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Płać, ile chcesz
Ze Stanów Zjednoczonych docierały do Europy różne mody i zwyczaje.
Nie wszystkie na stałe zagościły
w europejskiej kulturze, nie wszystkie zostały zaakceptowane przez europejskie społeczeństwo.
Od pewnego czasu mamy w Polsce
do czynienia z nowym zjawiskiem „zapłać za moje usługi ile chcesz”. Pisząc
o usługach mam na myśli wszystkie
produkty które ktoś wykonał i wystawił na sprzedaż, na przykład obiad
w restauracji, podcięcie włosów u fryzjera czy muzyka w internecie. Ze Stanów Zjednoczonych akcja dotarła najpierw do Wielkiej Brytanii, potem
Francji i Niemiec. Teraz jest w Polsce.
Wydawać by się mogło, że idea
oszacowywania wartości produktu
przez klienta nie ma sensu, ani logiki. Wbrew pozorom okazuje się, że
jest inaczej.

Kilka lat temu w Stanach Zjednoczonych na zasadzie „płać ile chcesz”
amerykański rynek podbijała sieć „Panera Bread”. Akcja odniosła sukces,
ale dużo wcześniej wszystko było starannie zaplanowane. Wybrano lokalizacje w bogatszych dzielnicach wielu
amerykańskich miast, gdzie klienci
chętnie sięgali do portfeli, byli rozbawieni i zadowoleni. W Niemczech i we
Francji system działa również ładnych
parę lat i kwitnie.

Korepetycje z angielskiego

„Pay what you want”
System popularny jest zarówno za
oceanem jak i Zachodniej Europie. Nie
wszyscy z niego korzystają i nie wszyscy wprowadzają go w życie. Wiele
firm sporo zarobiło, ale też sporo zbankrutowało.
„Pay what you want”, czyli „płać ile
chcesz” to system cenowy, gdzie kupujący płacą dowolną kwotę za dany
towar lub usługę. Czasami nie płacą
nic lub przysłowiową złotówkę, ale to
zdarza się rzadko. W niektórych przypadkach minimalna cena produktu
lub usługi może być ustalona (lub sugerowana) przez sprzedającego i jest
wskazówką (odnośnikiem) dla kupującego.
Dawać klientowi swobodę aby zapłacił ile chce, tylko pozornie nie ma
sensu.
Okazuje się bowiem, że ten system
raczej dobrze służy wymianie na linii
sprzedający – kupujący. Przede
wszystkim dlatego, że eliminuje wiele wad produktów i usług i zmniejsza
ryzyko związane z zakupem. Potencjalny klient jest w ten sposób poważnie traktowany przez oferenta, który
musi naprawdę się postarać, aby jego produkt był na najwyższym poziomie. Przy założeniu, że kupujący zachowa się uczciwie i doceni wysiłki
drugiej strony.
Akcja trwa cały czas a z gry wypadli
ci, którzy zamiast porządnego produktu oferowali buble. Bo zasada „pay what
you want” to niestandardowa, nowa
koncepcja biznesowa oparta na dwustronnym zaufaniu i odnosząca się przede wszystkim do uczciwości klienta.

problem z właściwym oszacowaniem
kwoty za zamówione i zjedzone dania.
W ciągu 30 dni „Akademie Smaku”
odwiedziło ponad 1.400 gości, którzy
potrafili docenić zaufanie jakim obdarzyli ich restauratorzy.
Z ekonomicznego punktu widzenia
był to strzał w dziesiątkę. Klienci niejednokrotnie zawyżali swoje rachunki w odniesieniu do pierwotnych cen.
Właściciele restauracji obiecali, że do
tego pomysłu jeszcze wrócą bo oprócz
sukcesu finansowego zyskali coś
znacznie cenniejszego: doskonały wizerunek, taką samą opinię, a przede
wszystkim nowych klientów.

Eksperyment „Akademii
Smaku”
Właściciele tej warszawskiej restauracji postanowili któregoś dnia pozostawić swoim klientom decyzję, ile
zapłacą za posiłek który zjedzą. W mediach od razu pojawiły się hasła: „Bezcenny luty”, „Najtańsza knajpa w mieście”, albo wręcz „W eleganckiej
restauracji zjesz za darmo”. Po takim
wstępie wydawać by się mogło, że cała Warszawa przybędzie do „Akademii
Smaku”, aby najeść się za darmo lub
za grosze. Okazało się jednak, że było inaczej. Wprawdzie niektórzy za zjedzony obiad płacili symboliczną złotówkę, ale było ich niewielu.
Właściciele rozmawiali ze swoimi
klientami, opowiadali o kosztach produktów określonego dania i kwocie
za jaką zostało przyrządzone. Dlaczego zdecydowali się na taką formę zapłaty za swoje usługi? Jak twierdzą,
chcieli się dowiedzieć jak klienci oceniają ich lokal, obsługę i jedzenie. Na
ile ich wyceniają. W ostatecznym rozrachunku okazało się, że prawie wszyscy goście zapłacili za posiłki aż 80
procent jego wartości. Zdecydowana
większość traktowała eksperyment
w warszawskiej restauracji jako wyjątkową zabawę.
Było tez sporo stresów, bo prawie
nikt nie chciał wyjść na skąpca i zapłacić mniej niż wynosiła rzeczywista
wartość posiłku. Klienci mieli spory

Pewna studentka z Warszawy udzielająca korepetycji z języka angielskiego ogłosiła, „że to klient na końcu
lekcji określa jej wartość”. I rozdzwoniły się telefony. Jak mówi sama zainteresowana, sukces przerósł jej najśmielsze
oczekiwania. Osoby które skorzystały z tej oferty i tak zapłaciły stawkę
niewiele niższą lub taką samą jaka
obowiązuje, ale była to ich decyzja.
Sporo chętnych zaproponowało tak
zwany handel wymienny: „ty mnie nauczysz angielskiego, a ja ciebie francuskiego”. Finał tej historii jest taki,
że w pewnym momencie studentka
miała więcej chętnych na swoje lekcje niż wolnego czasu i z niektórych
musiała po prostu zrezygnować. Jednak do tej pory udziela korepetycji
osobom, które zgłosiły się do niej w ramach akcji „płać ile chcesz”
Coraz więcej jest tego typu ofert.
Zwłaszcza w internecie. Internetowe
wróżki proponują swoim klientom „zapłać ile uważasz”. Osoby udostępniające płyty z muzyką również coraz powszechniej proponują swoim klientom
aby płacili tyle ile uważają za stosowne. Do kupienia są w tym systemie
najróżniejsze gry i gadżety. Pewna firma wynajmująca mieszkania turystom
w okresie promocji „płać ile chcesz”,
zarobiła tyle samo co w momencie stałej wyceny swoich usług.
Biznes „płać ile chcesz” to doskonały sposób nie tylko na promocję, ale
też na realny zysk. Stosowanie tej zasady pod względem biznesowym jest
krokiem odważnym. Takie wyzwania
mogą jednak podjąć tylko Ci, którzy
szanują swoich klientów, a oferowane przez nich towary i usługi maja
wysoki poziom. Taki jakiego klienci
oczekują.
Marta Wawrocka
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Ciekawostki
Bez Polaków ani rusz...
Inwestorzy z Dubaju postanowili wybudować w Zatoce Perskiej podwodny hotel. Do realizacji tego projektu
przygotowanego przez naukowców
z Politechniki Gdańskiej wybrali budowniczych z Polski. W „Water Discus
Hotel” największą atrakcją dla gości
będzie oglądanie rafy koralowej na głębokości 10 metrów. Aby wszyscy mogli podziwiać podwodny świat tak samo, hotel wykona w ciągu doby obrót
wokół własnej osi. Budowla ma się
składać z dwóch poziomów. Oprócz
części podwodnej planowany jest taras widokowy z lądowiskiem dla helikopterów. Każdy mieszkaniec jednego z 21 luksusowych pokojów będzie
miał do dyspozycji podwodny pojazd.
To chyba oczywiste, że tylko Polacy
mogą wybudować takie cudo techniki.

Specjalnie zamontowane czujniki
rozpoznają, czy ktoś się obudził
i wstał. Jeżeli tak, to niesamowite łóżko samo rozpoczyna proces ścielenia,
który trwa około 50 sekund. Producenci wypuścili na rynek samościelące się łóżka w kilku rozmiarach, zarówno dla dzieci jak i dorosłych.
Był już stoliczek który sam się nakrywał, teraz mamy łóżko. Przydałyby się jeszcze samoprasujące ubrania,
samosprzątające mieszkania i... żyć
nie umierać...

Nie ma to jak Twitter
Niesamowite szczęście miał pewien
pies podróżujący samotnie koleją.
Wskoczył do pociągu jadącego do Dublina i zgubił się. Pomógł Twitter. Pasażerowie pociągu zaciekawieni samotnym terierem poinformowali
o tym fakcie kolejarzy, którzy natychmiast zamieścili informację na Twitterze.
Po półgodzinie i 500-krotnym komunikacie odpowiedziała na niego
właścicielka psa, która rozpoznała
uciekiniera na zdjęciu.
I wszystko dobrze się skończyło.

ni podejrzewają, iż powodem jest niższa zazwyczaj samoocena i kłopoty
w relacjach z rówieśnikami a w konsekwencji i z nauką.
Czy aby dobrze liczyć trzeba być
szczupłym?

Na spacerek? Zapraszamy na Antarktydę
Nie ma rzeczy niemożliwych.
Wprawdzie spacer po Antarktydzie ma
charakter czysto wirtualny ale na zainteresowanych czekają niesamowite
atrakcje. Zupełnie jak w realnej rzeczywistości. Nowe zdjęcia wykonane
w układzie 360 stopni pozwalają zajrzeć do legowiska pingwinów czy do
budynków zbudowanych podczas pierwszych wypraw polarnych z czasów
Amundsena i Scotta. Spacerowicze
mogą z bliska obejrzeć doskonale zachowane lekarstwa, produkty żywnościowe czy materiały badawcze.
Autorem tego wirtualnego spaceru
jest Google przy współpracy z Polar
Geospatial Center i organizacją Antarctic Heritage Trust. Cały projekt
nosi nazwę Google World Wonders.
A może by tak na księżyc?

Testosteron a otyłość
Chcesz mieć nadwagę, oglądaj telewizję

Relaks relaksowi nierówny
Naukowcy z European Centre for
Environment and Human Health zbadali wpływ różnych krajobrazów na
samopoczucie ludzi. Przeanalizowali
prawie 3.000 przypadków i stwierdzili, że przebywanie na nadmorskiej plaży działa pozytywniej niż wypoczywanie na wsi na łonie natury czy relaks
w miejskim parku. Badaniu poddano
6 grup wiekowych o różnym przekroju społecznym i stwierdzono, że najbardziej uspokaja ludzi szum morskich fal wywołując uczucie spokoju
i odprężenia.
Plaża, dzika plaża.....

Łóżeczko pościel się
Pewna hiszpańska firma wyprodukowała łóżko, które samo się ściele.
Jest to specjalny model dla osobników,
którzy mają trudności z porannymi
porządkami. W tym wyjątkowym łóżku wystarczy nacisnąć przycisk i porządek zrobi się sam. Wcześniej należy oczywiście z tego łóżka wstać. Dla
tych bardziej rozkojarzonych powstała tak zwana wersja automat-turbo.

Do takiego wniosku doszła grupa
naukowców z Uniwersytetu Columbia. Przebadali około 1,5 tysiąca dzieci i stwierdzili, że dodatkowa godzina telewizji to 0,5 mm więcej w pasie.
Na podstawie obserwacji doszli do
wniosku, że jeżeli dzieci w wieku od
dwóch do czterech lat spędzają zbyt
dużo czasu oglądając telewizję, mając
lat 10 będą niestety nieco grubsze niż
ich rówieśnicy grający w tym czasie
w piłkę nożną lub jeżdżący na rowerze. Oczywiście im dzieci starsze, tym
centymetrów w pasie przybywa.
Wniosek może być tylko jeden
– grunt (ruch) to zdrowie.

Na bakier z matematyką
Jeszcze jedna niezbyt miła informacja dla dzieci z nadwagą. Okazuje się,
że takie osoby często osiągają gorsze
wyniki w nauce niż ich szczupli rówieśnicy. A najbardziej jest to widoczne w matematyce. Wprawdzie naukowcy
nie
odkryli
jeszcze
bezpośredniego związku pomiędzy
matematyką a otyłością ale statystyki bezlitośnie pokazują, że dzieci bardziej otyłe są na bakier z tym przedmiotem. I nie chodzi tutaj wcale o brak
inteligencji czy chęci do nauki. Ucze-

Który z panów z brzuszkiem wyglądającym jak piłeczka, tudzież piłka
nie marzy o smukłej wysportowanej
sylwetce. Wybawienie nadchodzi ze
strony niemieckich lekarzy którzy odkryli, iż otyli mężczyźni z niskim poziomem testosteronu którym zaczęto
uzupełniać braki tego hormonu, systematycznie gubili zbędne kilogramy. Jak na razie badania jeszcze trwają, ale jeżeli naukowcom uda się
wynaleźć panaceum na męskie brzuszki, będzie to kolejny cud świata.

Władza tylko dla wysokich?
Amerykańscy naukowcy zainteresowali się osobami piastującymi wysokie stanowiska. Badali, obserwowali i wydedukowali, że ludzie będący
u władzy uważają się za wyższych niż
są w rzeczywistości. Im więcej władzy
któryś z nich posiadał, tym więcej centymetrów dodawał sobie do swojego
wzrostu.
Ci na samej górze dokładali sobie
nawet do 10 centymetrów.
Więc ile trzeba sobie odjąć aby być
dobrym podwładnym?
Na podstawie informacji
prasowych opracowała
Karolina Tomczak
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Desperatka
czyli do trzech razy sztuka
Szanowni Państwo,
W zeszłym roku zmieniłam CHŁOPAKA na MĘŻA i zauważyłam znaczny spadek wydajności, w szczególności w aplikacjach Kwiaty i Biżuteria, które działały
dotychczas bez zarzutu w aplikacji
CHŁOPAK. Dodatkowo MĄŻ samoistnie odinstalował kilka bardzo ważnych
programów, takich jak Romans i Zainteresowanie, a w zamian zainstalował
niechciane aplikacje Sport i Komputer.
Program Rozmowa nie działa w ogóle,
a aplikacja Sprzątanie w Domu zawiesza system. Uruchamiałam aplikacje
wsparcia Kłótnia, ale niestety bez żadnego efektu. Bardzo proszę o pomoc.
Desperatka.
Droga Desperatko,
Na wstępie pragniemy zwrócić Twoją uwagę, że aplikacja CHŁOPAK jest
pakietem rozrywkowym, podczas gdy
MĄŻ jest jedynie systemem operacyjnym. Spróbuj wprowadzić komendę
C:\\\Myślałam_ze_mnie_kochasz, włączyć program pomocniczy Płacz oraz zainstaluj Poczucie Winy. Jeżeli wszystko
zadziała tak jak powinno, MĄŻ automatycznie powinien włączyć powrotem Biżuterię i Kwiaty. Pamiętaj jednak, ze
nadużywanie tych aplikacji może doprowadzić MĘŻA do błędu Grobowa Cisza
lub Piwo. Piwo jest bardzo nieprzyjemnym programem, który w pewnych sytuacjach może włączyć plik Głośne Chrapanie MP3. Cokolwiek byś nie robiła,
pamiętaj aby nigdy pod żadnym pozorem nie instalować aplikacji Teściowa.
Z poważaniem
serwis techniczny.
Po przeczytaniu powyższego tekstu
mogłoby wydawać się, że brzmi jak dobry żart. Jednak po zastanowieniu trzeba zadać pytanie: czym jest nieformalny związek, a czym małżeństwo? Czego
oczekujemy od partnera i co zrobić aby
nie doprowadzić do powyższego stanu?
Odpowiedź jest prosta. Znaleźć odpowiedniego człowieka, pracować nad
związkiem i codziennie rozmawiać
o wszelkich problemach.
Na początku zawsze jest pięknie, romantycznie, szaleństwo przeplata się
z podnieceniem. Ale mija kilka miesięcy i wydaje się nam, że to wszystko
gdzieś zniknęło. Czegoś brakuje, nie ma
już tych wszystkich uniesień, nie oczekujemy na każdą wiadomość, toczy się
normalne życie. Zaczynamy zastanawiać
się, czy nasz partner jest naprawdę tym
wymarzonym. Pojawiają się nieporozumienia, kłótnie, dostrzegamy wady, któ-

re wcześniej były jakby niewidoczne…
Nie ma już kwiatów bez okazji, a drobny prezent dostajemy tylko przy wyjątkowej okazji. Znalezienie takiej osoby
która będzie dla nas partnerem, przyjacielem i nieustannie zapatrzonym w nas
namiętnym kochankiem – to chyba marzenie każdej kobiety. Odpowiednie charaktery i temperamenty dwóch osób to
jedna sprawa. Ale codzienna praca nad
związkiem to już inna historia. Niestety często idzie w zapomnienie, kiedy decydujemy się na wspólne życie z partnerem. Wydaje nam się wtedy, że dobrze
jest tak jak jest, że nic nie trzeba zmieniać, nie trzeba już zabiegać o niego
i dbać, bo przecież partner należy do
nas, mieszka z nami, widzimy go codziennie, wiemy jakie ma wymagania…
I często zapominamy, że czasem trzeba
usiąść, porozmawiać, powiedzieć sobie
szczerze: czy jesteśmy szczęśliwi, czy
jednak czegoś nam brakuje, zastanowić
się czego wzajemnie od siebie oczekujemy. Jeżeli chcemy aby nasz partner
się zmienił i trochę bardziej zaangażował w związek – to należy mu to powiedzieć wprost. Tak tak drogie panie, mężczyźni nigdy nie domyślą się o co nam
chodzi. Dla nich nasz sposób myślenia
jest zbyt skomplikowany, dlatego bez
szczerej rozmowy będzie bardzo trudno
dojść do porozumienia. Jeśli potrzebujemy więcej zainteresowania ze strony
partnera – nie bójmy się o tym powiedzieć.
Coraz częściej zastanawiamy się czy
mamy ochotę tkwić w takim związku,
czy powinniśmy odejść, a może jednak
dać sobie i partnerowi szansę. I nie ma
tutaj żadnej zasady. Każdy z nas jest inny, każdy związek jest inny, nasze problemy też są bardzo różne. Kryterium
o którym powinniśmy jednak zawsze
pamiętać jest jedno: trzeba być szczęśliwym. Dlatego nie bójmy się walczyć
o własne szczęście pamiętając jednocześnie, że nie ma ludzi idealnych. Jeśli czujemy, że partner ma wady które
zaczynają nam przeszkadzać, powiedzmy szczerze co nas boli, co chcielibyśmy zmienić. Starajmy się być konsekwentni w naszych postanowieniach. Nie
zmieniajmy samych siebie tylko dlatego, że nasz partner tego od nas oczekuje. Nie możemy stać się kimś, kim nie
jesteśmy. Trzeba znaleźć granicę możliwą do zaakceptowania. Nie wolno popadać w skrajności i mylić drobnych
zmian w życiu codziennym czy nawykach, ze zmianą osobowości.
Życie w związku gdzie codzienne rozmowy kończą się kłótnią, a ludzie nie

maja dla siebie zrozumienia może stać
się przygnębiające. Dlatego nie czekajmy, aż sytuacja sama się zmieni. Tak się
nie stanie, a może być tylko gorzej. Trzeba wziąć sprawy w swoje ręce, poprosić
partnera o szczerą rozmowę, starać się
znaleźć porozumienie i kompromis. Nic
nie ryzykujemy, jedyne co możemy wygrać to własne szczęście. Porządna konstruktywna kłótnia pomiędzy partnerami także może podziałać jak terapia
wstrząsowa. Wykrzyczymy to co leży
nam na sercu, powiemy coś czego nie
mamy odwagi wypowiedzieć spokojnie.
A jak wiemy wszyscy, godzenie się po
porządnej kłótni może być niesamowicie przyjemne, namiętne i spontaniczne. Kolejna awantura wcale nie musi
kończyć się trzaskaniem drzwiami i ucieczką od problemów. Czasem może być
zupełnie
nieoczekiwanym elementem wzmacniającym związek.
Jeżeli na kimś nam naprawdę zależy,
powinniśmy dawać sobie kolejną szansę. Zawalczmy razem o przyszłość
i wspólne szczęście bo warto. Nie bójmy się rozgrzać atmosfery w naszym
związku, zrobić coś spontanicznie by pozytywnie zaskoczyć partnera. To wszystko dodaje pikanterii, namiętności, niezapomnianych chwil i poczucia że jest
tak pięknie jak na początku znajomości. Nie dopuszczajmy do nudy i szarej
codzienności, bo ona i tak zawsze jest
obecna. Ważne, aby do naszego związku i życia wprowadzić odrobinę koloru.
Sama od kilku lat walczę o swoje szczęście z partnerem któremu daleko do ideału. Ale jednocześnie jest człowiekiem,
który daje mi ogromne poczucie miłości, przy którym czuję się kobietą. Partnerem, z którym związek nigdy nie jest
nudny a wręcz przeciwnie. Już wiem, że
warto starać się i walczyć o własne szczęście, nawet jeśli sporo jest pomiędzy nami spięć i nieporozumień. Zwłaszcza, że
po każdej kłótni umiemy się pięknie i namiętnie pogodzić…
L
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Warto
przeczytać
iografia niezwykłego chłopaka,
historia wielkiej pasji i jeszcze
większej pracy. Ponieważ wszystko
jest możliwe, człowiek powinien mieć
wielkie marzenia. Im większe, tym lepiej – to dewiza Michaela Phelpsa. Syn
policjanta i nauczycielki z Baltimore
zaczął pływać jako siedmiolatek, gdy
wykryto u niego ADHD. Dziś jest najbardziej utytułowanym olimpijczykiem w historii nowożytnych igrzysk
z dorobkiem 14 złotych medali. Na
czym polegają jego treningi? Co je?
Czy może żyć „normalnym” życiem?
Osiem medali olimpijskich zrobiło
wrażenie nie tylko w świecie pływackim. Wyczyn Michaela Phelpsa będzie
omawiany przez wiele lat, do narodzin
kolejnego sportowego fenomenu. Może to banalne, ale prawdziwe: dobre
cechy charakteru, talent i ciężka praca pozwoliły pływakowi osiągnąć tak
wiele w tej dyscyplinie sportu. Dewiza Phelpsa brzmi:,, Nic nie jest niemożliwe, człowiek powinien mieć wielkie marzenia. Im większe tym lepiej”.
Książka „Bez granic” jest biografią
Michaela, dzięki której możemy poznać
życie tego niezwykłego sportowca. Jego początki fascynacji pływaniem,
a także problemy, które wynikły
w chwili, gdy wykryto u niego ADHD.
Droga kariery od pierwszych zawodów,
po Igrzyska Olimpijskie w Pekinie, podczas których odniósł ogromny sukces.
Początkowo można być trochę zdezorientowanym i zagubionym, bo-

B

wiem w jednym akapicie jesteśmy z pływakiem w Atenach
by za chwilę znaleźć
się już na pływalni
w Pekinie czy Sydney. To nie ułatwia
czytania, ale też zmusza do pełnej koncentracji.
Czytanie
książki może sprawić
nie lada trudność ludziom mało obeznanym ze światem pływackim, bowiem dla
osób nie znających
tematu, różne style
tego sportu, rekordy
i czasy mogą być momentami nudne, ale
i niełatwe w zrozumieniu. Pomimo tego warto jednak sięgnąć po książkę,
która dodaje siły i pobudza do działania.
Opowiada nie tylko
o pokonywaniu trudności czy walce z rywalami. Jest tam również mnóstwo
anegdot członków rodziny, przyjaciół
czy pływackiej drużyny, a przede
wszystkim trenera Boba Bowmana, ojca sukcesu, ale i ojca, którego Michael potrzebował.
Na pewno „Bez granic” nie jest przepisem na kolejnego mistrza, ale to do-

bra motywacja dla wszystkich tych,
którzy chcą choć w małej kropelce być
takim jak Michael Phelps.
Dla mnie to pasjonująca książka
o wielkiej miłości do pływania i marzeniach, które dają siłę.
Izabela Krzysiak

Kuchnia męskim okiem
adchodzi jesień, dni stają się coraz krótsze, a wieczory coraz
chłodniejsze. Warunki klimatyczne
sprzyjają pozostaniu w domu i przygotowywaniu dań z jesiennych warzyw
i owoców. Jednym z najpopularniejszych takich warzyw jest cukinia. Istnieje wiele jej odmian różniących się
kolorem, wielkością czy smakiem. Cukinia znana także pod nazwą kabaczek,
jest warzywem niskokalorycznym, dlatego bardzo chętnie wykorzystywana
jest przy tworzeniu różnego rodzaju
diet. Ma wyśmienity smak, jest wspaniałym składnikiem sałatek, zup, marynat oraz deserów. Uważana jest za
jedno z najbardziej uniwersalnych i lekkostrawnych warzyw. Istnieje wiele

N

prostych, szybkich i nieskomplikowanych przepisów w których wykorzystywane jest to warzywo, np. leczo lub
cukinia faszerowana. Wspaniałą przystawką z cukinii są podsmażane jej plastry na oliwie z oliwek z posiekanym
czosnkiem, które można podawać jako dodatek na przykład do obiadu. Kolejnym warzywem o którym warto pamiętać w czasie jesieni, jest pochodzący
z Indii bakłażan od wieków wykorzystywany do przyrządzania przeróżnych
potraw kulinarnych. Bakłażan to warzywo niskokaloryczne wykazujące
także działanie odtruwające, polecane
przy diecie dla cukrzyków. Wyśmienicie smakuje smażony w plastrach, duszony, faszerowany lub pieczony z do-

datkiem czosnku i cebuli. Można go
także przyrządzać na grillu jako przystawkę lub danie główne. Po obraniu
lub pokrojeniu na plastry, bakłażana
dobrze jest posypać solą lub pokropić
sokiem z cytryny, a następnie opłukać.
Dzięki temu pozbędziemy się jego goryczy. Bardzo prostym przepisem są
roladki z bakłażana i sałatka z bakłażana. Dla smakoszy ostrzejszych dań
dobrym wyborem będzie bakłażan po
indyjsku. Bakłażan jest także jednym
z głównych składników przepysznej
greckiej Musaki.
Mariusz Krzysiak
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Cukinia zapiekana z krewetkami
i salsą pomidorowo – paprykową
Składniki::
l 1 cukinia o wadze około 430 g l 230 g (około 10 sztuk) surowych krewetek l 1 łyżka sosu rybnego l 1 ząbek czosnku l 1 płaska łyżeczka cukru l 2 łyżeczki startego imbiru l skórka starta
z 1/2 limonki l 1/4 szklanki orzechów nerkowca (lub orzeszków
ziemnych) l 1 średni pomidor l 3 długie, większe i łagodne papryczki chilli l 1 pełna łyżeczka mąki ziemniaczanej

Do podania: l 1 limonka, świeża mięta, opcjonaln ie: sos sojowy
oraz biały makaron azjatycki, np. sojowy, ryżowy,, ewentualn ie
biały ryż n p. jaśminowy
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Curry z grillowanym bakłażanem
i kurczakiem
Składniki
l 1/2 bakłażana l 1 pojedyn cza pierś kurczaka
l po 1/4 łyżeczki: gotowej pasty curry, tartego

świeżego imbiru, mielonego kardamonu, przyprawy curry w proszku l 1 łyżka oliwy l 1/3 cebuli, pokrojon ej w kosteczkę l garść świeżej bazylii l 2/3 szklanki mleka kokosowego l 1 łyżka
sosu sojowego l 1 łyżka sosu rybnego l ugotowany ryż długoziarnisty np. basmati lub jaśminowy – 100 g (1 torebka)

Przygotowanie::
Przygotowanie
1. Piekarnik nagrzać do 180 stopni. Cukinię przekroić wzdłuż na
pół, farsz ze środka ponacinać w kratkę, oprószyć solą, pieprzem
i wysmarować oliwą extra vergine. Ułożyć w naczyniu żaroodpornym rozcięciem do góry i piec przez 35 minut. Cukinię przestudzić i łyżeczką wyjąć farsz pozostawiając brzeg około 1 cm
brzeg. Nie wyłączać piekarnika.
2. W międzyczasie przygotować krewetki: obrać z pancerzy, oderwać głowy i ogonki, wyjąć ciemne jelito wzdłuż tułowia, opłukać
i osuszyć. Pokroić na kawałeczki, wymieszać z sosem rybnym,
drobno startym czosnkiem, cukrem, imbirem, skórką z limonki.
Orzeszki posiekać i lekko zrumienić na suchej patelni.
3. Pomidora sparzyć, obrać ze skórki, pokroić w ćwiartki i usunąć sok oraz nasiona. Miąższ pokroić w kosteczkę. Papryczki
przekroić wzdłuż na pół, usunąć nasiona. Dwie papryczki drobno posiekać, jedną pozostawić w całości.
4. Na patelnię włożyć posiekane papryczki wraz z 1 łyżeczką oliwy, smażyć mieszając przez około pół minuty, dodać pomidory
oraz wydrążoną i posiekaną cukinię, doprawić lekko solą. Wymieszać i zredukować o połowę sos smażąc na większym ogniu
przez około 1 – 2 minuty. Dodać krewetki i mieszając obsmażyć chwilkę aż zmienią kolor z szarego na różowy. Wymieszać
i gdy farsz będzie jeszcze wilgotny dodać 1 łyżeczkę mąki ziemniaczanej, wymieszać i zagotować. Zdjąć z ognia, skropić sokiem z 1/4 limonki.
5. Cukinię wypełnić farszem z patelni, położyć połówki papryczki,
posypać orzeszkami i zapiekać 15 minut. W międzyczasie ugotować makaron lub ryż. Do naczynia z cukinią włożyć makaron
lub ryż, skropić obficie sokiem z limonki i posypać miętą.

1. Bakłażana pokroić na centymetrowe plasterki i delikatnie oprószyć solą. Ułożyć na rozgrzanej patelni grillowej i grillować na średnim ogniu przez 15 minut z dwóch stron aż
zmięknie i pokryje się ciemnymi paskami. Na
koniec przykryć folią aluminiową, ustawić najmniejszy ogień i podgrzewać przez 5 minut.
W międzyczasie można wlać na patelnię kilka
łyżek wody – dzięki utworzonej parze bakłażan dodatkowo zmięknie. Następnie wyłączyć
ogień i odstawić pod przykryciem na kilka minut lub do momentu użycia. Bakłażana pokroić na mniejsze kawałki.
2. W międzyczasie nastawić ryż. Pokroić pierś
kurczaka na kawałki, włożyć do miski, wymieszać z pastą curry, imbirem, kardamonem, curry w proszku oraz z 3 łyżkami mleka kokosowego. Odstawić.
3. Na oliwie w woku lub garnku zeszklić cebulę.
Włożyć kurczaka w marynacie i szybko go obsmażyć na średnim ogniu (nie dłużej niż przez
minutę). Dodać bakłażana, wlać resztę mleka
kokosowego i zagotować. Zmniejszyć ogień
i gotować przez kilkanaście sekund, na koniec
dodać sos sojowy i sos rybny. Wymieszać z bazylią i podawać z ryżem.
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Słowo o byle czym
ychodzi baba od lekarza. Wpada na nią mężczyzna który
biegł jak oszalały. Przewrócili się tak,
że on na niej leży oszołomiony. Baba
pyta: co ci jest? Trąba! Widzę – odpowiada baba. Nie nie! Pozbierał się szybko i dalej biegnie krzycząc trąba!! Baba wstała i idzie polną drogą. A tu
niespodziewanie zaszumiało, zakręciło i babę wessała najprawdziwsza trąba powietrzna. Baba rozgląda się
ostrożnie, a w trąbie – jak to zwykle
bywa – wirują najróżniejsze rzeczy: stary czajnik, wóz drabiniasty, żaba, stary traktor Ursus, śmiecie i wiele innych, w tym wiata autobusowa którą
zbudował kiedyś w czynie społecznym
jej mąż. Wskoczyła szybko do zbliżającej się wiaty, chwyciła się oburącz metalowej ławki i siedzi – jeśli można tak
powiedzieć, gdyż siedzenie jest zwykle
czynnością bierną a baba musiała włożyć w to wiele wysiłku.
W każdym razie część ciała do tego
przeznaczona oraz metalowa płyta z zadziorami udająca ławkę były w stałym
kontakcie choć kierunek grawitacji
niewiele miał tu do rzeczy.
Po chwili usłyszała przeraźliwe aaa!
i mignął jej lekarz u którego niedawno była. Złapała go za spodnie i wciągnęła do środka. Blady ze strachu, biorąc z niej przykład chwycił się ławki.
Co panu jest? Nie widzi pani? Chyba
porwała nas trąba. To cud, że żyjemy!
Baba siedzi spokojnie i patrzy na lekarza. A pani się nie boi? – A czego? Bać
to trzeba się własnej głupoty! Możemy
tylko czekać. Pokręci, pokręci i przestanie.
Właśnie! Co będzie jak przestanie?!
Przecież mówię – odpowiada baba: trzeba wiedzieć kiedy się bać. Jeśli ma pan
problem i nie ma na to wpływu to nie
trzeba się bać. Lepiej zacząć myśleć.
A jak tu myśleć skoro jestem sparaliżowany strachem? To pan nie wie, że
strach trzeba przepuścić od stóp do
głów i dać mu wylecieć żeby nie siedział w brzuchu? Jak to w brzuchu?
Bo moja sąsiadka Mela mówi, że jak
się boi to ją skręca w brzuchu.

W

Lekarz westchnął głęboko i zrobił
jak doradziła mu baba. No i co? Lekarz
popatrzył na nią zdumiony i powiedział
spokojnie: pomogło. Przez chwilę pomyślał: ta baba nie jest taka głupia na
jaką wygląda. A jeśli ktoś nie jest głupi to czy jest mądry? Ech, przecież to
tylko baba. To pani się nie boi? Wiesz
pan co? Najwięcej problemów i strachu to człowiek sam sobie robi przez
własne zaniedbanie i głupotę. No i zaniechanie – dodał lekarz. Właśnie.

Chyba, że zadziała siła wyższa – dodała baba spoglądając z szacunkiem
w górę, choć w tym momencie wypadła ona dokładnie w kierunku ziemi.
Lekarz pomyślał: a swoją drogą to ciekawe, dlaczego człowiek swoim niewiele mogącym zdziałać palcem zdecydowanie wskazuje górę jako miejsce
w którym swoją siedzibę mają siły wyższe – jak sam je nazywa. Jednak przerwiemy rozmyślania naszego lekarza
gdyż względności pojęć ani głębi symboli nie będziemy tutaj roztrząsać, ponieważ trąba kręci i ani myśli przestać.
Umówmy się tylko, że kierunek odwrotny do kierunku siedzenia baby będzie górą. (Uprzejmie upraszam o niewyrywanie
powyższego
zdania
z kontekstu, gdyż może to mieć destruktywny wpływ na dramaturgię wydarzeń).
Lekarz po chwili: ale strach to cecha
pierwotna i jest efektem działania instynktu samozachowawczego. To coś
innego niż lęk, którego powody są zawsze irracjonalne. Somatyczne sygnały... Co pan mi tu – mówi baba. Każde
zwierzę kiedy się boi to ucieka. A pan
przecież jest człowiekiem. Jeśli można
tak powiedzieć – dodała pod nosem.
Słucham? No... że trzeba tak powiedzieć. Właśnie, trzeba. Baba: tu nie ma
dokąd uciekać, dlatego lepiej czekać.
Ale jeśli trąba wygaśnie, to przecież
spadniemy – nie dawał za wygraną lekarz. Panie kochany – przecież nic na
to nie możemy poradzić. Co innego alpinista. On idzie łazić po górach bo sam
chce. A to ciekawe zagadnienie, lekarz
na to. Ja tam nie wiem, prosta kobieta ze mnie. Ale czy słyszał pan kiedyś
aby matka chciała aby jej własne dziecko zostało alpinistą? Nie słyszałem, ale
człowiek dorosły czasem podejmuje takie wyzwania. Może chce sam sobie coś
udowodnić lub zwalczyć własny strach
a może potrzebuje więcej adrenaliny
bo jego życie wydaje mu się nudne?
Pewnie są takie sytuacje, kiedy się boi.
A tam... mój chłop mówi, że bać to
się trzeba zanim się wejdzie na drabinę a nie wtedy kiedy się z niej spada.
To złożone zagadnienie, odpowiedział
lekarz.
Ale obiecuję, że jeśli przeżyję tę trąbę, znajdę jakiegoś alpinistę i dokładnie go wypytam, jak to jest z jego strachem. Panie drogi – baba na to. Przecież
on się wcale nie boi. Dopiero wtedy,
kiedy mu się noga obsunie... Chyba
tak, odparł lekarz. Dopiero wtedy odczuwa somatyczne objawy strachu i jego organizm w jednym momencie mobilizuje się do działania i reaguje

błyskawicznie. To dzieje się podświadomie. Człowieka stać wtedy na taki
wysiłek, o jaki nikt wcześniej by go nie
podejrzewał.
Ja tam nic nie wiem o podświadomości, świadomości ani nadświadomości.
Jakiej nadświadomości? – spytał lekarz. Bo moja sąsiadka Mela mówi, że
jak ktoś ma coś w szafie i pod szafą, to
na szafie też coś się znajdzie. Ale ma
pan rację: mój chłop to kiedyś uniósł
wóz który najechał mi na nogę. Wszyscy się dziwili, że taki silny. Potem założył się z sąsiadem ale przegrał. A jak
pani noga? Nasmarowałam psim sadłem i przeszło. O! to może zadziałał
efekt placebo? Jakie płacę bo? To nic
nie kosztuje a działa! No właśnie – działa.
A wie pani dlaczego? Nie. Efekt placebo polega na tym, że lekarz podaje
pacjentowi tabletki w których jest tylko na przykład mąka i cukier a pacjent
myśli, że to lekarstwo które go wyleczy. Chory w to wierzy i jego własna
wiara często go przywraca do zdrowia
bez lekarstwa. Oj, to źle. Co źle? Panie
kochany, pan mi nie powinien był tego mówić. Teraz jak będę chora to psie
sadło mi nie pomoże. Będę musiała sama uwierzyć w wyleczenie. Ale przecież wcześniej też pani wierzyła. To
prawda – odparła baba. Ale łatwiej wierzy się w takie rzeczy kiedy mało się
o nich wie. Teraz będę musiała sama
się dowiedzieć jak to jest z tym leczeniem bez lekarstwa. Ja jestem lekarzem... Czy choć raz dał pan komuś
mąkę z cukrem i to go wyleczyło? Przyznam, że tak. Ale to nie mąka leczyła...
Ach, spadaj pan, bo mnie to zaczyna
denerwować! – obruszyła się baba. O rany! my tu gadu gadu, a trąba zelżała
i spadamy! Ale spokojnie. Widzę, że lecimy prosto na stodołę... Grzmotnęło,
huknęło i baba z lekarzem wylądowali w sianie, wiata zawisła na słupie telegraficznym a reszta wpadła do stawu. A nie mówiłam?! Grunt to się nie
bać! Łatwo powiedzieć. A gdzie ja teraz znajdę alpinistę?
P.S. Trąba nie wyrządziła żadnych
innych szkód gdyż przeszła bokiem.
Michał Nowacki
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Historie życiem pisane
estem zwyczajna, niczym specjalnym się nie wyróżniam. Mężczyźni nie oglądają się za mną. Wcześniej
starałam się wyglądać atrakcyjnie i to
działało. Teraz staram się wyglądać
zwyczajnie i to też działa. Nic złego mi
się nie stało, przynajmniej zewnętrznie. Ale moje wnętrze to już zupełnie
inna sprawa.
W wieku 25 lat związałam się z kimś
bez ślubu. Teraz jestem jakby rozwiedziona. Na szczęście nie mam dzieci
choć chciałabym, ale już nie z nim.

J

Mojego ex – tak go będę nazywać
– poznałam na ulicy. Choć panny z dobrego domu nie zawierają tak znajomości, dałam się podejść jak zielona
gęś. Pewnego dnia wracałam z pracy.
Raptem ktoś wyrwał mi torebkę i zniknął za rogiem. Ktoś inny wyrósł jak
spod ziemi i pobiegł za złodziejem. To
był on. Po chwili wrócił zdyszany z moją torebką cały dumny i blady. Podziękowałam mu bardzo ładnie i chciałam
odejść, ale on z czarującym uśmiechem
spytał czy nie zasłużył na odrobinę
wdzięczności i małą nagrodę. Sięgnęłam do torebki, ale on położył swoją
dłoń na mojej i nieśmiało powiedział,
że największą nagrodą za jego poświęcenie byłoby, gdybym zechciała pójść
z nim na kawę. Tylko pół godzinki. Byłam zmieszana i niezdecydowana ale
on chwycił mnie pod ramię i zaprowadził do pobliskiej restauracji. Jego opowieść była jak wyjęta z klasycznego serialu-tasiemca.
Pochodził z zamożnego, dobrego domu i miał swój samodzielny biznes.
Zresztą szkoda mówić. Ale był szarmancki i elokwentny. Miał dobre maniery i złamane serce gdyż jego dziewczyna po kilku latach odeszła a on teraz
szuka po prostu przyjaznej duszy. Jest
stały w uczuciach i nie mógłby tak od
razu być z inną kobietą. Nie szuka przygody, chciałby tylko mieć z kim porozmawiać. A nam przecież tak dobrze się
rozmawia.
Spotykaliśmy się potem często. To
działo się w środku lata a w styczniu
mieszkaliśmy już razem. Wprowadziłam się do jego domu którego urządzanie zajmowało mi tyle czasu, że wzięłam bezpłatny urlop. Myślałam
o powrocie do pracy, ale ciągle miałam
tyle do zrobienia w domu, że odkładałam to aż w końcu szefowa mi podziękowała. On się wręcz ucieszył. Przecież nie musisz pracować. Stać nas na
wszystko. Po niecałym roku ta sytuacja zaczęła mi się nie podobać. Zorientowałam się, że tak naprawdę wiem
o nim niewiele. Moje pytania zbywał

milczeniem lub odpowiadał tak, że dalej nic konkretnego nie wiedziałam.
W końcu usłyszałam: „są sprawy o których kobieta nie musi i nie powinna
wiedzieć. Pilnuj domu a ja będę pilnować interesu. Tak zostałem wychowany i tego nie zmienię. Zresztą taką mam
pracę a to... tajemnica państwowa”.
Poczułam się jakby ktoś ścisnął mi
żołądek zimną ręką w gumowej rękawiczce. Tak czasem reagowałam na
stres lub strach. Ale od tego czasu to
wrażenie mnie już nie opuszczało. Czułam się nieswojo ale udawałam, że
wszystko jest normalnie. Postanowiłam rozeznać się w sytuacji. Trwało to
szereg miesięcy. Kiedyś przeszukanie
kieszeni pod jego nieobecność przypłaciłam ciosem w szczękę. Zwyczajnie
jak mężczyznę uderzył mnie tak, że padłam nieprzytomna. Kiedy się ocknęłam, on siedział na krześle i gorączkowo myślał. Potem bez słowa wyszedł.
Po chwili zadzwonił i powiedział, że jak
wróci to wszystko mi wyjaśni. Mam nigdzie nie dzwonić i czekać, jeśli chcę
aby wszystko było dobrze. Inaczej będzie źle. Ale mnie kocha i przeprasza.
Usłyszałam jak ktoś powiedział: a ty
Bobas co się tak grzebiesz! Cii... i się
rozłączył. Zbieżność tego pseudonimu
z nazwiskiem była oczywista. Taki
pseudonim... nawet nie chciałam myśleć. Na wiele rzeczy nie zwracałam
wcześniej uwagi. Mój ex nigdy nie rozmawiał przy mnie przez telefon. Wychodził do innego pokoju. Wtedy jeszcze nie podsłuchiwałam go ale czasami
mówił głośno, jakby się zapominał. Kiedyś powiedział do kogoś Kędzior. Nie
wiem, czy to było nazwisko. „Trzeba to
przerobić” innym razem zrozumiałam
jako „trzeba go przerobić”. Skojarzyłam te i inne fakty. Poczułam się, jakbym dostała brudną ścierką w twarz.
Mój mąż był zwykłym przestępcą. Inaczej tego wszystkiego wytłumaczyć się
nie da. Tego dnia wrócił późno. Był
bardziej niż podchmielony. Po raz pierwszy bez słowa spojrzałam na niego
inaczej niż do tej pory. Aaa! To już
wiesz? A jak myślisz skąd to wszystko? To dla ciebie! Czy myślisz, że zwykłą harówką doszedłbym do tego? Coraz głośniej wykrzykiwał, rzucał czym
popadło, w końcu usiadł ciężko dysząc.
Ale ja tego wszystkiego nie potrzebuję – odpowiedziałam. Chcę spokojnie
żyć a nie ciągle czekać kiedy zadzwonią twoi podejrzani koledzy.
Potem mnie przepraszał, obiecywał
że to się zmieni, że kocha i podobne
rzeczy. Powiedziałam, że muszę to przemyśleć. Zadzwonił telefon. Mój narze-

czony wyszedł z pokoju. Wrócił po
chwili. Muszę iść. Pilna sprawa. Ale
przecież przed chwilą...
Zaufaj mi, wszystko będzie dobrze.
Wyszedł. Zaczęłam rozmyślać. Może ja
sama jestem sobie winna? Wiedziałam
już, że mam taką cechę charakteru: godzę się na różne rzeczy dla świętego
spokoju aby uniknąć napięć. Ale wtedy problem nie tyle znika, ile jest uśpiony i potem powraca ze zdwojoną siłą.
Sama nie wiem, czy mogę czuć się winna. Ale w tej poważnej sytuacji powiedziałam sobie „basta finito”. Czułam
i wiedziałam, że jestem o krok od tarapatów z których tak łatwo się nie wychodzi. On mnie najzwyczajniej ciągnął za nogi na samo dno.
Postanowiłam wyjść się przewietrzyć.
Nie było jeszcze tak późno. Nie wiem
dlaczego, ale ostatnio zawsze miałam
w torebce wszystkie ważne dokumenty. Na kominku pod dużą doniczką odkładałam sobie pieniądze na wszelki
wypadek. Ciągłe uzależnienie od niego wytworzyło we mnie chęć wyzwolenia się z tego stanu. Sprawdziłam,
wszystko było na swoim miejscu. Choć
nie było zimno, wzięłam płaszcz. Nie
uszłam daleko, kiedy pod nasz dom zajechał radiowóz. Potem w całym domu
zrobiło się jasno. Wiedziałam co to
oznacza. Mieli nakaz. Szłam bez celu
jakiś czas. Postanowiłam zgłosić się na
policję. Sympatyczny oficer zadał mi
kilka pytań ale okazało się, że to tylko
formalność. Powiedział, że oni wiedzą,
iż nie mam nic wspólnego z działalnością mojego narzeczonego gdyż od
dawna nas obserwowano. Na pytanie
czy chcę coś powiedzieć odpowiedziałam, że nie mam nic do powiedzenia.
Nie będę teraz ani potem potrzebna
gdyż oni wszystko wiedzą i całe śledztwo jest już zamknięte. W sądzie też
nie będę potrzebna. Na pytanie co zamierzam dalej odpowiedziałam, że poradzę sobie, byle tylko być jak najdalej od niego. Poszłam do dawno nie
widzianej przyjaciółki. Dalej sprawy
potoczyły się zwyczajnie i po prostu
wyjechałam. Na razie ani myślę wpadać komuś w oko.
Gośka

JEŻELI SZUKASZ KLIENTÓW DLA SIEBIE I SWOJEJ FIRMY

Zgłoś się
do DUS!!!
Twoje ogłoszenie będzie
zamieszczone w trzech językach
w wersji drukowanej
i internetowej.

WYPROMUJ SIEBIE
I SWOJĄ FIRMĘ

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

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.
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Ważne numery telefonów
w Belgii i Antwerpii oraz przydatne informacje:
Wydział Konsularny Ambasady
Rzeczypospolitej Polskiej w Belgii
Rue des Francs 28, 1040 Etterbeek Bruksela
Tel centrala: 00 32 2 73 90 100 lub 101
Tel sekretariat: 00 32 2 73 90 121
Email: bebruamb3@msz.gov.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek – wyłącznie na umówione wcześniej spotkanie
wtorek, czwartek, piatek: 09.00-13.00, Środa 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)

Lekarze polskojęzyczni w Antwerpii i okolicach:

Ambasada RP w Brukseli
Avenue des Gaulois 29, 1040 Bruksela
tel.+32 2 739.01.00, +32 2 739.01.01, +32 2 735.72.12
fax +32 2 736.18.81
e-mail: secretariat@polembassy.be
www: www.bruksela.polemb.net

Laryngolog
Andrzej Zarowski
Valaarstraat 131, 2610, Belgia +32 3 827 56 42
W szpitalu Sint-Augustinus, tel: 03 443 36 04

Telefony awaryjne w Belgii
Pogotowie ratunkowe i straż pożarna
Policja
Europejski numer alarmowy w sytuacjach
zagrożenia życia, zdrowia lub mienia
Telefon zaufania dla dorosłych
Zaginięcie dziecka lub przemoc seksualna
wobec dziecka „Child focus”
Pomoc drogowa
0703 44

100
101

Lekarze domowi:
Agnieszka Borkiewicz
Muggenberglei 278, 2100 Deurne. Tel. 03/321.58.39
Martin Rosenblum tel. 03/218.77.07
Jana Vavrowa tel. 0475/83.14.35
przyjmują na Mechelsesteenveg 217,
na umówione spotkanie
Henri Jakubowicz tel. 03/239.18.19. Belgiëlei 124

Pediatra
Kurotowa Andrea,
Szpital Sint Vincentius. St-Vincentiusstraat 20,
2018 Antwerpia, tel. 03 285 28 35

112
107

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

110
777

Magdalena Uscinowicz
Egied Segerslaan 5, 2610 Wilrijk, tel.03/828 52 60

Szpitale oraz kliniki w Antwerpii i okolicach:
Strona internetowa poświęcona szpitalom w Belgii:
www.hospitals.be

Apteki dyżurne
www.apotheek.be – należy kliknąć na „wachtdiensten apothekers” i wpisać swój kod pocztowy, 0900/10.500.

1) Klinika dermatologiczna Nottebohom,
Biartstraat 2, 2018 Antwerpia, tel 03/2372860
2) GZA Ziekenhuizen (szpital), Campus Sint Augustinus,
Oosterveldlaan 24, 2610 Wirlijk, tel 03/4433011
3) GZA Ziekenhuizen (szpital) Campus Sint Jozef,
Molenstraat 19, 2640 Mortsel, tel 03/4441211
4) GZA Ziekenhuizen (szpital), Campus Sint Vincentius, Sint-Vincentiusstraat 20, 2018 Antwerpia,
tel 03/2852000
5) Socjalne Centrum Medyczne, Moorkensplein 14,
2140 Borgerhout, tel 03/2358802
6) Centrum Psychiatryczne Sint Amadeus,
Deurnestraat 252, 2640 Mortsel, tel 03/4406850
7) ZNA Middelheim (szpital), Lindendreef 1,
2020 Antwerpia, tel 03/2803111
8) ZNA Stuivenberg (szpital),
Lange Beeldekensstraat 267, 2060 Antwerpia,
tel 03/2177111
9) ZNA Sint- Erasmus (szpital),
Luitenant Lippenslaan 55, 2140 Borgerhout,
tel 03/2708011
10) ZNA Jan Palfijn (szpital), Lange Bremstraat 70,
2170 Merksem, tel 03/6402111
11) ZNA Hoge Beuken (szpital), Commandant
Weynsstraat 165, 2660 Hobiken, tel 03/8309090
12) ZNA Koning Paola (szpital dziecięcy – Kinderziekhuijs), Lindendreef 1, 2020 Antwerpia,
tel 03/2802000
13) ZNA Sint Elisabeth (szpital), Leopoldstraat 26,
2000 Antwerpia, tel 03/2344111

Polski kościół
Msze święte:

środa godz. 19:00, sobota godz. 18:30
niedziela godz.9:00 i 13:00
Pierwszy piątek miesiąca – msza święta o godzinie 19:00
Pół godziny przed każdą mszą – nabożeństwo i spowiedź
Adres: Kościół pod wezwaniem św. Teresy, Berchem
Grotesteenweg 650
Kontakt z duszpasterzem:ks. Ryszard Kurowski
Oudesteenweg 66, 2060 Antwerpen, tel: 03 233 87 93

Adwokaci
Jeżeli masz jakieś prawne problemy, szukasz pomocy a nie
masz dużych dochodów i nie stać cię na adwokata możesz
skorzystać z darmowej pomocy prawnej. W zależności od
dochodów możesz ją uzyskać za niewielką kwotę lub zupełnie za darmo. Pomoc obejmuje wszystkie aspekty prawne (sprawy rodzinne, odszkodowania, itp.).
Orde van advocaten te Antwerpen
Bolivarplaats 20/15, 2000 Antwerpen, tel.03/260 72 50
godz. przyjęć od 14.30 – 16.00
Najlepiej umówić się wcześniej na spotkanie;
W okresie lipiec, sierpień – tylko we wtorki i czwartki.
Umawiamy się tylko telefonicznie w godz 10.00-12.00,
tel. 03/260 72 80
Ubezpieczenia
Save Insurance Ubezpieczenia,
Plantin&Moretuslei 128-134,
Antwerpia tel: 03 216 85 20

