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od re dak cji 

Październikowe wydanie naszej gazety upływa pod znakiem Polski lat 60-tych 
i 70-tych. A wszystko za sprawą I Polonijnego Festiwalu Piosenki i Tańca, który odbędzie
się w Antwerpii 21-go października. Motywem przewodnim imprezy są polskie przeboje
z lat 60 i 70-tych.

Jak się żyło w tamtych latach wielu z nas pamięta, ale dla młodego pokolenia są to
czasy znane tylko z opowiadań rodziców, czy programów telewizyjnych.

Postanowiliśmy wiec przypomnieć naszym czytelnikom (a niektórym pokazać na
nowo) ówczesną polską rzeczywistość trochę z przymrużeniem oka. Nie dotykamy
polityki, bawimy się raczej we wspomnienia. Proponujemy peerelowską listę przebojów
i muzyczne wspomnienia.

Cóż jeszcze chcielibyśmy Państwu polecić?
Przede wszystkim wyjątkowy artykuł pani Aleksandry Czackiej dotyczący Polaków

i Belgów, a raczej tego co w historii obu naszych krajów jest wspólne.
Okazuje się, że łączy nas więcej niż dzieli. Wielokrotnie losy tych dwóch państw

w niesowity sposób się łączą. Ale wszystkiego dowiecie się Państwo po przeczytaniu
wspomnianego tekstu. 

Po raz kolejny zapraszamy do przeglądu prasy belgijskiej. W ciągu miesiąca
poprzedzającego wydanie tego numeru, gazety zarówno we Flandrii jak i Walonii oraz
Brukseli na swych łamach opisały wiele ciekawych tematów. Staraliśmy się wybrać te
najbardziej interesujące, ale jak to w życiu bywa, musieliśmy z wielu ciekawostek
zrezygnować ze względu na ograniczoną powierzchnię gazety.

W tym numerze również konkurs. Ogłosił go pan Janusz Baran, krakowski bard
z Piwnicy pod Baranami. Wszystkich małych i większych czytelników gazety (niektórych
za pośrednictwem rodziców) zapraszamy do wzięcia udziału w tym wyjątkowym
przedsięwzięciu. Wszystkie szczegóły na str. 10 i 11.

Zapraszamy do lektury naszej gazety. Mamy nadzieję, że jak zwykle znajdą w niej
Państwo ciekawe i potrzebne tematy. I jak zwykle prosimy: piszcie do nas o tym co
was interesuje i co chcielibyście przeczytać. Bo „Antwerpia po polsku” jest naszą
wspólną, antwerpską gazetą. 

RReeddaakkccjjaa
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Wrzesień minął pod znakiem intensywnych prób i utrwalania materiału
koncertowego. Od października rozpoczynamy występy i przed nami
jeszcze dużo, dużo pracy.

6. października bierzemy udział w Dniu Polskim w Antwerpii.
Zaproszonym gościom pokażemy polskie tańce i piosenki ludowe, które
zachwycają wszystkich, zwłaszcza obcokrajowców. To prawda, że nasz
„Trojak” jest niepowtarzalny i jedyny w swoim rodzaju. Tym odróżniamy
się od innych zespołów działających na terenie Belgii, że oprócz
repertuaru w stylu hip-hop pokazujemy to, z czego Polska słynie na
całym świecie.

21. października w Antwerpii rozpocznie się I Polonijny Festiwal
Piosenki i Tańca. Nasz zespół reprezentować będą roztańczone
i rozśpiewane koleżanki i koledzy. Trzymamy kciuki i jesteśmy pewni,
że zachwycą zarówno publiczność jak i jurorów doskonałymi wykonaniami
polskich przebojów z lat 60-tych i 70-tych. I tak po cichu liczymy na
zwycięstwo.

Po zakończeniu festiwalowych emocji przygotujemy się do koncertu
w Holandii, no a potem, cóż... ciężka praca nad nowym repertuarem.

Ćwiczenie i szlifowanie.
Można by pomyśleć, że w dobie internetu i szalonych technologii nie

ma już miejsca na tak przyziemne rzeczy jak taniec i śpiew. Ale razem
jest nam bardzo dobrze, lubimy ze sobą przebywać i pracować. 

Tylko ciągle nie mamy nazwy.
Ogłaszamy więc konkurs na nazwę dla naszego zespołu taneczno-

wokalnego. Musi być chwytliwa, miła w odbiorze i zrozumiała dla każdego. 
I do nas pasować. Prosimy o nadsyłanie propozycji na adres redakcji.
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In for mu je my, że związ ku z du żym za in te re so wa niem ro dzi ców 

oottwwiiee  rraa  mmyy  ggrruu  ppęę  
„„RRoozz  ttaańń  cczzoo  nnee  pprrzzeedd  sszzkkoo  llaa  kkii””  

dla dzie ci w wie ku 3-4 la ta.

ZZaa  pprraa  sszzaa  mmyy  
jjuużż  oodd  2200  ppaaźź  ddzziieerr  nnii  kkaa,,  

ssoo  bboo  ttaa,,  ggooddzz..  99--3300--1111--0000..

WWiięę  cceejj  iinn  ffoorr  mmaa  ccjjii::  00448899..882233..880033
lluubb  iinn  ffoo@@cchhiill  ddrree  nnoo  ffee  uu  rroo  ppee..bbee

Co słychać w zespole?



Nie przegap!
W dniu 21. października
w Antwerpii będzie miało
miejsce nietypowe
wydarzenie. 

W Zuiderpershuis nad Scheldą
rozbrzmiewać będą 

POLSKIE
PRZEBOJE 
Z LAT 60. I 70.



Piosenki Kasi Sobczyk, Karin Stanek, Anny Jantar, Czesława Niemena, Marka Grechuty i innych gwiazd tamtego okresu
zaśpiewają polskie dzieci z krajów Beneluxu. Polonijne zespoły zatańczą w rytm niezapomnianych polskich przebojów.
W kategoriach wokalnych i tanecznych uczestnicy walczyć będą o nagrody i wyróżnienia, ale najważniejsza będzie
niepowtarzalna atmosfera wspólnej zabawy którą stworzy polska publiczność. 
W jury zasiądą znane i cenione postaci polskiej i belgijskiej sceny muzycznej:
• Marta Mus
• Janusz Baran
oraz dziennikarka i propagatorka muzyki – Anna Szymborska

Zaproszeni artyści w trakcie swoich występów również zaśpiewają polskie przeboje z tamtych lat.
Gościem honorowym będzie Włodzimierz Lubański – zwany „polskim Pele”, którego nazwisko otoczone jest tak wielką
legendą jak on sam.
Organizatorzy zapewniają wiele atrakcji i mnóstwo nagród dla zgromadzonej publiczności.
Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie nie tylko w Belgii, ale i w krajach Beneluksu. Tym bardziej cieszy fakt, że oprócz
wykonawców z Antwerpii, będą także dzieci i młodzież z Brukseli, Holandii i Luksemburga.

W trakcie Festiwalu odbędzie się również rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego przez pana Janusza Barana na ilustrację
do bajki. Zgłoszone prace konkursowe oceni sam twórca bajki i to on osobiście wręczy ufundowane przez siebie nagrody.
Treść bajki jak i zasady uczestnictwa w konkursie znajdują się na stronach 10-11 oraz na stronie internetowej festiwalu:
www.festiwalantwerpia.be

Organizatorem Festiwalu jest Fundacja „Children of Europe”, a honorowy patronat nad imprezą objął Pan Ambasador Piotr
Wojtczak

Bilety do nabycia w polskich sklepach: Rarytas, Anielska Kuchnia, Delikatesy Wiśniewscy, Hangar Polski 
Cena: 10 euro normalny, 5 euro ulgowy (dla dzieci do 12 lat)
Ilość miejsc ograniczona!

Polonijny Festiwal Piosenki i Tańca nie mógłby się odbyć, gdyby nie polskie firmy i sklepy z Antwerpii i Brukseli.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania tym wszystkim, którym zależy na promowaniu polskiej kultury w Belgii.

Śpiewajmy w tym dniu wszyscy razem!!!

Honorowy Patronat 

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

Patronat Medialny 
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Pol ska tam tych lat to cza sy PRL-u,
a co za tym idzie wy jąt ko wej sy tu a cji
po li tycz nej i spo łecz nej. Po niż szy tekst
bę dzie jed nak wol ny od ja kich kol wiek
kon tek stów po li tycz nych, nie jest rów -
nież po chwa łą tam te go sy ste mu.
Chcia ła bym po pro stu w nie co żar tob -
li wy spo sób przy pom nieć te cza sy tro -
chę star szym czy tel ni kom, a młod -
szym po ka zać to, co by ło nie o dłącz ną
czę ścią ów czes nej rze czy wi sto ści.

Adap ter „Bam bi no”
Pol ski gra mo fon pro du ko wa ny

w Ło dzi. Ma rze nie star szych i nie co
młod szych. Słu żył do od twa rza nia mu -
zy ki z po cztó wek dźwię ko wych oraz
płyt. Nie o dzow na opra wa mu zycz na
pry wa tek. Pły ty dłu go gra ją ce z mu -
zy ką z za cho du by ły do stęp ne tyl ko
dla nie licz nych. Resz ta spo łe czeń stwa
słu cha ła ro dzi mych prze bo jów lub
tych wy ko ny wa nych przez „za przy jaź -
nio nych” ar ty stów z kra jów so cja li -
stycz nych.

Ba na no wa mło dzież
Dzie ci tak zwa nych pry wa cia rzy, ba -

dy la rzy, po li ty ków. Z za zna cze niem,
iż ba dy la rze i pry wa cia rze mu sie li stać
po od po wied niej stro nie po li tycz nej.

W tam tych cza sach – eli ta. Po sia da -
li to, co moż na by ło po sia dać plus jesz -
cze wię cej. Oprócz za so bów fi nan so -
wych mie li tak że zna jo mo ści
i ko nek sje. Jed nym sło wem kwiat pol -
skiej mło dzie ży.

Ba na nów ka
Bar dzo mod na i po pu lar na dłu ga

spód ni ca uszy ta zkli nów wkształ cie ba -
na na. Bio rąc pod uwa gę, że wPRL-u nie
by ło zbyt wie lu moż li wo ści za ku pu te -
go co chcia ło by się no sić, w ba na nów -
kach cho dzi ła ca ła Pol ska (a do kład -
niej jej żeń ska część).

Czyn spo łecz ny
Ulu bio ny spo sób spę dza nia wol ne go

cza su za rów no przez dzie ci, mło dzież
jak i do ro słych. Ów czes na wła dza nie
py ta ła, czy ktoś ma ocho tę na pra ce
spo łecz ne, po pro stu oby wa te le zbie -
ra li się w okre ślo nym miej scu i o okre -
ślo nej po rze, i w czy nie spo łecz nym
pra co wa li na rzecz Lu do wej Oj czyz ny
gra biąc traw ni ki lub sa dząc drzew ka.
Mło dzież szkol na naj bar dziej lu bi ła
czyn spo łecz ny w for mie je sien nych
wy kop ków. Pe e re low skie przy mu so we
lek cje al tru iz mu by ły obo wiąz ko we i nie
by ło wska za ne „wy mi gi wa nie się” od
tej przy jem no ści. 

Fiat 126 p
Obiekt west chnień mi lio nów na -

szych ro da ków. Pol skie cu do tech ni -
ki z ba gaż ni kiem z przo du. Po cząt ko -
wo tyl ko na tak zwa ne ta lo ny i tyl ko
dla wy bra nych. Po pu lar ny „Ma luch”
od po cząt ku swe go ist nie nia był obiek -
tem nie tyl ko za zdro ści, ale i mnó stwa
ane gdot, żar tów i drwin. Pod ko niec
lat sie dem dzie sią tych w Szcze ci nie
w ra mach za wo dów mo to ry za cyj nych
ro ze gra no kon ku ren cję „Sam pcham
Fia ta”

Film dla dru giej zmia ny
Po ran na emi sja fil mu wy świet la ne -

go po przed nie go wie czo ra. Po za koń -
cze niu fil mu na stę po wa ła przer wa
w na da wa niu pro gra mu te le wi zyj ne -
go aż do go dzin po po łud nio wych. Pro -
gram pier wszy wzna wiał emi sje
o 15:30, pro gram dru gi o 16:00. W ten
spo sób wła dza lu do wa dba ła o du cho -
wy roz wój oby wa te li a do kład niej o to,
aby pra cu ją cy wie czo ra mi mo gli dnia
na stęp ne go obej rzeć film któ ry ak tu -
al nie uzna wa ny był przez rzą dzą cych
za hit se zo nu. 

Grun dig
Nie znisz czal ny, nie za ta pial ny i wie -

lo za da nio wy. Naj po pu lar niej szy w Pe -
e re lu ma gne to fon. Szczyt ma rzeń. Po -
zy cja to wa rzy ska po sia da cza te go
cu du tech ni ki by ła nie pod wa żal na.
O Grun di gu ma rzy li wszy scy, był
obiek tem za zdro ści i po żą da nia. 

Gu my do żu cia „Do nald”
Im pe ria li stycz ny pro dukt ze zgni -

łe go Za cho du. Szcze gól ną po pu lar no -
ścią „Do nal dy” cie szy ły się wśród dzie -
ci, a hi sto ryj ki ob raz ko we w nich
za war te do sko na le na da wa ły się do
han dlu wy mien ne go. Moż na po wie -
dzieć, że „Ka czo ry do żu cia”, by ły ofi -
cjal nym środ kiem płat ni czym ma ło -
let nich oby wa te li so cja li stycz nej
oj czyz ny.

Jeden z czynów społecznych, pod czas któ re go for mo -
wano alejki i sadzono drzewa w WPKiW 
(fot. archiwum WPKiW). 
Żródło: www.bielskobiala.gazeta.pl

Radiomagnetofon Grundig C4800. 
Źródło www.legendy-prl.pl

Adapter Bambino 4. Źródło www.legendy-prl.pl

Fiat 126p. Źródło www.legendy-prl.pl
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Ju nior ki
Obo wiąz ko we wy po sa że nie uczniów

w wie lu szko łach. No si ło się je w spe -
cjal nie do te go prze zna czo nych wor -
kach. By ły to pol skie „adi da sy” po -
wszech nie uwa ża ne za obu wie
or to pe dycz ne. I rze czy wi ście, or to pe -
dzi mie li dzię ki nim peł ne rę ce ro bo ty. 

Miś Usza tek
Bo ha ter do bra no cek. Po la tach

uzna ny za naj bar dziej wścib skie go,
a jed no cześ nie cia po wa te go mi sia. Za -
wsze wszyst ko wie dział naj le piej i był
strasz nie prze mą drza ły. Ale dzie ci go
ko cha ły. Do ro śli mniej. 

Nie bie ski Ptak
Cin kciarz (dla nie wta jem ni czo nych

– osob nik han dlu ją cy wa lu tą), ewen -
tu al nie bez ro bot ny, by ły lo ka tor za kła -
du pe ni ten cjar ne go, ewen tu al nie nie
wia do mo kto. Jed nym sło wem oso ba
nie ma ją ca w do wo dzie stem pel ka o za -
trud nie niu, na ogół bez za mel do wa nia
i bar dzo czę sto ży ją ca po nad stan. 

Ta wy jąt ko wa, nie pow ta rzal na gru -
pa spo łecz na cie szy ła się ogrom nym
za in te re so wa niem Mi li cji Oby wa tel -
skiej.

Nie wi dzial na rę ka
Su per ak cja pro wa dzo na przez su -

per cza so pis mo „Świat Mło dych” i su -
per te le wi zyj ny Te le ra nek. Nie zo rien -
to wa nym na le ży się wy jaś nie nie, że
Te le ra nek to kul to wy pro gram ów -
czes nej TV, któ re go głów nym ce lem
by ło wy cho wy wa nie dzie ci w „od po -
wied nim du chu”. Naj le piej so cja li -
stycz nym. Nie wi dzial na rę ka wy ko -
ny wa ła ano ni mo wo róż ne do bre
uczyn ki na przy kład: prze rzu ce nie ko -
muś wę gla do piw ni cy czy po moc w za -
ku pach. Tak na po waż nie, pod wzglę -
dem wy cho waw czym by ła to ak cja
cał kiem nie zła.

Oran ża da
Na miast ka Co ca Co li w wy da niu

PRL. Nie sa mo wi cie po pu lar ny na pój
ga zo wa ny. Prze de wszyst kim dla te go,
że kon ku ren cji nie by ło. W la tach 70-
tych moż na by ło ku pić róż ne od mia ny
oran ża dy: cy try na dę, a na wet oran ża -
dę w prosz ku. Ta osta t nia sma ko wa ła
na praw dę cud nie, zwłasz cza je dzo na
pa lusz ka mi pro sto z to re be czki.

Or ta lion
Tka ni na po lia mi do wa wpro wa dzo -

na na pol ski ry nek przez Wło chów.
Bar dzo po pu lar na w tam tych cza sach
na Za cho dzie. Z tą drob ną róż ni cą,
że tam z or ta lio nu szy to płasz cze
i kur tki prze ciw desz czo we, a u nas
wszyst ko. Ist nia ło na wet po wie dze -
nie: „Strój na ro do wy – strój or ta lio -
no wy”. Po le ca no go „ja ko odzież uni -
wersalną, od po wied nią w każ dych
oko licz no ściach z wy jąt kiem ślu bu,
po nie waż móg łby swym cha rak te ry -
stycz nym sze le stem za kłó cać ce re -
mo nię”.

Pa pie ro sy
Dla pa nów „Klu bo we” i „Spor ty”, dla

Pań „Car me ny” i men to lo we „Me wy”. 
„Spor ty” (oczy wi ście bez fil tra) prze -

zna czo ne by ły dla pol skich twar dzie -
li „Klu bo we”, to już wyż sza pół ka za
spra wą fil tra oczy wi ście.

Pa pie ro sy sprze da wa no w pa czkach,
na wa gę, a cza sa mi na sztu ki. 

Pe wex
Przy kład de struk cyj ne go wpły wu Za -

cho du za przy zwo le niem władz. Miej -
sce tyl ko dla wy bra nych, gdzie za twar -
dą za chod nią wa lu tę moż na by ło ku pić
na przy kład ba to ni ka „Mars”, czy ory -
gi nal ne dżin sy. Kto miał do stęp do Pe -
we xu ten wy róż niał się na tle sza rej
pe e re low skiej rze czy wi sto ści.

Po cho dy Pier wszo ma jo we
Obo wiąz ko wa im pre za dla ma łych

i du żych. Naj pierw się dłu go sta ło
i słu cha ło prze mó wień, a po tem szło
i szło. W po cho dach z oka zji Świę ta
Pra cy uczest ni czy ły ca łe ro dzi ny wy -
ma chu jąc czer wo ny mi cho rą giew ka -
mi. Trze ba by ło nieść trans pa ren ty
z je dy ny mi, ide o lo gicz nie słusz ny mi
ha sła mi. Ów cześ ni de cy den ci wy my -
śli li, że je że li przy oka zji po cho dów
zor ga ni zu ją moż li wość za ku pu „luk -
su so wych to wa rów” ta kich jak lo dy
cu kier ki, cze ko la da, czy książ ka, na
pier wszo ma jów ki bę dą wa lić tłu my.
I rze czy wi ście wa li ły. 

Pro szek IXI
Zło śli wi twier dzi li, że był tak sil ny,

iż „wy że rał dziu ry w rę kach”. Ale to
nie do koń ca praw da. Nie by ło prze -
cież gu mo wych rę ka wi czek, au to ma -
tycz na pral ka ist nia ła tyl ko w wy o -
braź ni wie lu mi lio nów Po lek,
a w prosz ku IXI po pro stu się pra ło.
Czę sto i wszyst ko. Że by więc uciąć
wszyst kie spe ku la cje, ja ni żej pod pi -
sa na stwier dzam, że IXI był praw dzi -

Cinkciarze pojawiali się w miejscach, które odwiedzali
zagraniczni turyści. Źródło www.praca.wp.pl

Oranżada w proszku. Źródło www.wikia.com

Guma do żucia Donald. Źródło www.fakt.pl

Kolejka przed sklepem Pewex.
Źródło www.mojeopinie.pl

Paczka pappierosów Sport. Źródło www.legendy-prl.pl

Miś Uszatek. Źródło www.dzieciowo.pl
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wym, peł no praw nym prosz kiem do
pra nia i wszyst kie wy żej wy mie nio ne
za rzu ty uwa żam za nie praw dzi we. 

Po cztów ka dźwię ko wa
Cud tech ni ki PRL-u i in nych kra -

jów blo ku wschod nie go. Pro du ko wa -
na od po cząt ku lat 60-tych nie ty po wa
i nie pow ta rzal na pły ta gra mo fo no wa.
Mia ła for mę po cztów ki, a ry su nek na
wierz chu za le żał od po my słu i fan ta -
zji pro du cen ta. Na po cztow ce la mi no -
wa no cien ką war stwę two rzy wa
sztucz ne go w któ rym wy tło czo ne by -
ły row ki z ana lo go wym za pi sem dźwię -
ku. Na środ ku wy ko ny wa no otwór
poz wa la ją cy na po ło że nie jej na ta le -
rzu gra mo fo nu. Po cztów ka dźwię ko -
wa od twa rza na by ła z pręd ko ścią 45
ob ro tów na mi nu tę.

Wszy scy nam te go za zdro ści li.
Zwłasz cza Ci z Za cho du.

Przo dow nik pra cy
Za szczyt ny ty tuł przy zna wa ny pra -

cow ni kom znacz nie prze kra cza ją cym
nor my prze wi dzia ne do wy ko na nia
da nej pra cy. Wpro wa dza jąc to szla -
chet ne współ za wod nic two, wzo ro wa -
no się oczy wi ście na do świad cze niach
na szych to wa rzy szy ze Związ ku Ra -
dziec kie go. Przo dow ni cy pra cy by li
ko cha ni przez wła dzę i znie na wi dze -
ni przez ko le gów z pra cy. Chy ba wia -
do mo dla cze go.

Pu ste pół ki
Co dzien ny wy strój skle pów zwłasz -

cza w koń ców ce lat sie dem dzie sią tych. 

W tych cza sach prze cięt ny oby wa -
tel mógł za ku pić w prze cięt nym skle -
pie pa pier to a le to wy (ze zmien nym
szczę ściem) lub ocet. Kie row nik skle -
pu był waż niej szą oso bą niż nie je den
po li tyk czy dy rek tor. Han del wy mien -
ny kwitł i do bre ukła dy by ły bar dzo
istot ne.

Sa tu ra tor
Wy jąt ko wy wó zek na kół kach do

pro duk cji i dy stry bu cji wo dy so do wej.
Ta ka ulicz na wer sja do mo we go sy fo -
nu ofe ru ją ca czy stą wo dę so do wą lub
z do miesz ką sy ro pu. Po la cy na zy wa li
te na po je „gru źli czan ka”, po nie waż na
wy po sa że niu sa tu ra to ra by ło kil ka lub
na wet jed na szklan ka, czę sto na łań -
cusz ku, któ rą w za leż no ści od hu mo -
ru sprze daw ca op łu ki wał bądź nie.

Sprze daż al ko ho lu 
W tro sce o do bro oby wa te li i wy daj -

ność pra cy, ko cha na wła dza zde cy do -
wa ła, że al ko hol bę dzie moż na za ku -
pić do pie ro od go dzi ny 13:00.
W związ ku z tym po wyż sza go dzi na
sta ła się naj bar dziej wy cze ki wa ną
w cią gu ca łe go dnia pra cy. Już pół go -
dzi ny przed otwar ciem skle pów usta -
wia ła się ko lej ka spra gnio nych oby -
wa te li, któ rzy po kor nie cze ka li na
za kup te go bez cen ne go pły nu. Je że li
ktoś ko niecz nie mu siał pod ra to wać
zdro wie tro chę wcześ niej, za wsze
mógł udać się na tak zwa ną „me li nę”.

Tam nie trze ba by ło cze kać do trzy -
na stej.

Za głu szar ka
Ko lej ny wy na la zek ko cha nej so cja -

li stycz nej wła dzy. To cu do tech ni ki
czy li sta cja ra dio wa, mia ła za za da nie
za głu sza nie au dy cji na da wa nych z Eu -
ro py Za chod niej. Prze cież nie mog ło
być tak, że by miesz kań cy so cja li stycz -
ne go ra ju na zie mi kar mie ni by li za -
chod nią pro pa gan dą. Wła dza sta ra ła
się jak mog ła, a na ród i tak słu chał
„Ra dia Wol na Eu ro pa” i „Gło su Ame -
ry ki”.

Zbie ra nie ma ku la tu ry
Zbie ra ła ca la Pol ska. W do mach,

w szko łach, w za kła dach pra cy. Ma -
ku la tu rę zbie ra ło się za wzię cie, bo
w za mian za jej okre ślo ną ilość moż -
na by ło otrzy mać na przy kład kil ka
ro lek pa pie ru to a le to we go, któ ry wów -
czas był to wa rem de fi cy to wym. W tym
as pek cie moż na po wie dzieć, iż proe -
ko lo gicz ne za cho wa nia ma my nie ja -
ko we krwi.

Nie spo sób oczy wi ście wy mie nić
wszyst kich sym bo li tam tych cza sów.
Ów czes na rze czy wi stość by ła ta ka jak
w fil mach Sta ni sła wa Ba rei: peł na ab -
sur dów, za ka zów, cen zu ry... Pa mię -
ta cie Pań stwo ba ry mlecz ne? A sztuć -
ce przy ku te do sto łu? Ogra ni cze nia
w do sta wie prą du, je den pro gram pań -
stwo wy w czar no-bia łej te le wi zji? Meb -
lo ścian ki na ta lo ny, kar tki na wszyst -
ko, bu tel ki mle ka do star cza ne przed
drzwi? „Bol ka i Lol ka”, „Han sa Klos -
sa”, „Czte rech Pan cer nych” i wa tę cu -
kro wą?

To tyl ko nie któ re z atry bu tów tam -
te go okre su peł ne go ab sur dal nych
prze pi sów. Każ dy urzęd nik był
wszech wład nym pa nem (czy to nam
cza sem cze goś nie przy po mi na?). Zwy -
kły pe tent mu siał go dzi na mi stać
w ko lej ce aby uzy skać za świad cze nie,
że mo że w na stęp nej ko lej ce sta nąć.
Bo wte dy rzą dzi ły za świad cze nia i róż -
ne go ro dza ju pa pier ki (a jed nak coś
nam to przy po mi na). Lu dzie mu sie li
od stać swo je, dla te go po pu lar nym za -
ję ciem w tam tych cza sach był tak zwa -
ny „ko lej ko wy stacz”. Pła ci ło się ta -
kie mu „sta czo wi” i spo koj nie szło się
do pra cy.

Moż na by wie le opo wia dać o tam -
tych cza sach, na ogół sza rych i smut -
nych. Ale Po la cy to na ród za rad ny i na -
wet w naj trud niej szych sy tu a cjach nie
opusz cza ło nas po czu cie hu mo ru.
A jak na praw dę ży ło się w pe e re low -
skich la tach 60-tych i 70-tych, wie lu
z nas jesz cze do brze pa mię ta.

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa

Pocztówka dźwiękowa. Źródło www.wieszcz.pl

Puste półki. Źródło www.printo.republika.pl

Saturator. Źródło www.nicalbonic.blox.pl

Proszek IXI. Źródło www.wp.pl
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Bu ty na plat for mach, dłu gie spód -
ni ce i su kien ki z fal ba na mi, po szar pa -
ne dzwo ny, gar ni tu ry z po lie stru,
ogrom ne oku la ry, pla sti ko we kol czy -
ki i dłu gie wło sy u obu płci... Z czym
nam się po win ny ko ja rzyć ta kie sty li -
za cje? Wbrew po zo rom nie z po pu lar -
ny mi kicz par ties. Tak ubie ra ły się na -
sze mat ki, sio stry, oj co wie, bra cia czy
też my sa mi w la tach 70-tych. By ły to
nie zwy kle cie ka we cza sy. Pa mię ta cie?
Sza ry PRL do o ko ła, a ubra nia ce cho -
wa ła wzo rzy stość, po łysk i moc ko lo -
rów. Nic dziw ne go, sko ro w mo dzie
tam tych cza sów pró bo wa no po łą czyć
styl di sco z wy cią gnię ty mi z la mu sa
tren da mi mo do wy mi mi nio nych de -
kad oraz hi pi sow ski mi upo do ba nia mi. 

Że gnaj mi ni
Chęt nie za kła da na przez panie iuwiel -

bia na przez pa nów spód ni czka mi ni
– wy twór lat 60-tych w ko lej nej de ka -
dzie ze szła na dru gi plan. Co praw da,
w la tach 70-tych pry wat nie ko bie ty na -
dal lu bi ły po ka zy wać swo je zgrab ne no -
gi, jed nak w sy tu a cjach ofi cjal nych i na
spot ka nia w gro nie zna jo mych za kła -
da ły co raz dłuż sze spód ni ce i su kien ki.
Wraz z ob ni ża niem się dol ne go rąb ka
dam skich fa ta łasz ków za pa no wa ła mo -
da na dłu gość mi di i mak si.

Flo wer po wer
La ta 70-te kon ty nu o wa ły za po cząt -

ko wa ne w po przed niej de ka dzie tren -
dy hi pi sow skie w mo dzie, czy niąc
z nich je den z głów nych nur tów swe -
go eklek tycz ne go sty lu. 

Spo pu la ry zo wa ne przez hi pi sów:
dłu gie spód ni ce i su kien ki z ba ty stu,
nie za pom nia ne dżin so we dzwo ny
przy o zda bia ne rze my ka mi, frę dzel ka -
mi czy mo ty wa mi kwia to wy mi, luź ne,
zwiew ne bluz ki i tu ni ki, wie lo ko lo ro -
we, far bo wa ne t-shir ty oraz san da ły
by ły chęt nie za kła da ne w la tach 70-
tych.

Du żą po pu lar no ścią cie szy ły się tak -
że pu cha te ka mi zel ki z fur ta. No si ło się
je dłu gim wło siem na wierzch. W ta -
kim stro ju uwiel biał po ka zy wać się
przy kła do wo Cze sław Nie men.

Wy koń cze niem hi pi sow skiej sty li za -
cji by ła od po wied nio do bra na bi żu te ria
ze sre bra, drew na i mu sze lek lub ko lo -
ro we ko ra li ki, sznur ki czy rze my ki. 

We wło sy wpi na no zaś kwia ty lub
pió ra. 

Dan cing qu e en
La ta 70-te to z dru giej stro ny cza -

sy kró lo wa nia sty lu di sco. Bro kat,
kon tra sto we ze sta wie nia ko lo ry stycz -
ne, ubra nia z po lie stru i bu ty na plat -
for mach to je go głów ne wy znacz ni ki. 

Wspom nij my tyl ko AB BĘ z jej sre -
brzy sty mi jed no czę ścio wy mi uni -
formami, dzwo na mi, przy szy wa ny mi
ce ki na mi oraz wy so ki mi ko za czka mi
na ko tur nach. Do te go po ły sku ją ce
cie nie do po wiek, bro kat i per ło we
szmin ki. Któ ra z pań nie lu bi cza sem
po czuć się jak gwia zda? 

Na mniej im pre zo we oko licz no ści
moż na by ło ubrać się, wzo rem Anioł -
ków Char lie go, w sek sow ne, przy le -

ga ją ce, ale nie za bar dzo opi na ją ce,
ciusz ki. Naj le piej na da wa ła się do te -
go bi sto ro wa ko szu la, dżer se jo wa su -
kien ka czy ob szy ta dże ta mi ko per tów -
ka, sze ro kie spod nie oraz ob ci sła
ma ry nar ka z du ży mi kla pa mi. 

Jed nak styl di sco to nie tyl ko trend
mo do wy dla pań. Nie mal każ dy męż -
czyz na lat 70-tych po obej rze niu Go -
rą czki so bot niej no cy miał jed no ma -
rze nie: Być jak Tra vol ta. Naj ła twiej
by ło spro stać te mu wy zwa niu, na śla -
du jąc ubiór gwia zdo ra – po rzu ca jąc
po pu lar ne dżin sy i et nicz ne ga dże ty
na rzecz po lie stro wych gar ni tu rów,
bia łe go gol fa lub ko szu li ze spi cza -
stym, wy dłu żo nym koł nie rzem i bu -
tów na plat for mie.

Lu do wy ro man tyzm
W la tach 70-tych nie tyl ko hi pi si,

ak to rzy i di sco mie sza li w świe cie mo -
dy. Wów czas po ja wił się tak że nurt
re tro – nasz lu do wy ro man tyzm od -
wo łu ją cy się do na ro do we go umi ło -
wa nia swoj sko ści. Je go naj bar dziej
sztam po wy mi sym bo la mi by ły: ubra -
nia dzier ga ne z włó czki, szy deł ko we
ka mi zel ki, ru sty kal ne bluz ki mar -
szczo ne pod biu stem, zdo bio ne haf ta -
mi i oczy wi ście kraj ki! 

Bu rza lo ków czy ta pi ro wa nie?
La ta 70-te zna ne są prze de wszyst -

kim ze swo je go za mi ło wa nia do dłu -
gich wło sów. Pięk ne i lśnią ce spły wa -
ły za tem na ra mio na za rów no pań jak
i pa nów.

Co mod niej sze ko bie ty, krę ci ły so -
bie lo ki, upo dab nia jąc się do bo ha te -
rek Anioł ków Char lie go – wzo rem Fa -
rah Faw cett przy strzy ga ły stop nio wo
wło sy i moc no je ta pi ro wa ły. W ta kich
fry zu rach za chwy ca ły każ de go. 

Z ko lei panie lu bu ją ce się w nur cie
hi pi sow skim, zgod nie z je go ten den -
cja mi, wpi na ły so bie w dłu gie wło sy
kwia ty al bo pió ra. 

Mo da lat 70-tych by ła spo so bem na
po ka za nie sie bie i wy ra ża nie włas nych
prze ko nań. Łą cząc ten den cje hi pi sow -
skie z epo ką di sco i sen ty men tal nym
spoj rze niem na ubio ry no szo ne w mi -
nio nych epo kach ide al nie wpi sa ła się
w okres wiel kich zmian na świe cie,
któ re się wów czas do ko ny wa ły. Re -
wo lu cja sek su al na, po pu lar ność hi pi -
sów, roz wój ru chu na rzecz eman cy -
pa cji ko biet oraz po czą tek ery di sco
– wszyst kie te zja wi ska mia ły bar dzo
du ży wpływ na mo dę.

AAnn  nnaa  JJaa  rroo  sszzee  wwiicczz

Co w mo dzie pisz cza ło
w la tach 70?
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D aw no, daw no te mu… (mo -
że to na wet by ło przed wczo -
raj), da le ko stąd (choć nie
wy klu czo ne, że cał kiem bli -

sko), na pół no cy al bo po łud niu, w każ -
dym ra zie w le sie, pły nął stru myk.
Stru myk, jak to stru myk, pły nął so -
bie bez tro sko zu peł nie ma jąc za nic
to, że prze ci na leś ny trakt, po któ rym
właś nie wo zy ko lo ro we je cha ły. Wo -
zy ko lo ro we, jak po wszech nie wia do -
mo, to wo zy cyr ko we. Je chał tę dy cyrk
do po bli skie go mia sta leś nym trak -
tem, któ ry to trakt stru myk prze ci -
nał.

W stru my ku na nie u waż ne go pod -
róż ni ka czy ha ły sta re ko rze nie i śli -
skie ka my ki. Czy ha ły tak so bie a tym -
cza sem przez stru myk prze je chał
pier wszy wóz i dru gi, trze ci i dzie sią -
ty… i chy ba na wet je de na sty i nic się
nie sta ło. W osta t nim, naj bar dziej ko -
lo ro wym wo zie je cha ły mał py. Róż ne
mał py to by ły, du że i ma łe, z krót ki -
mi lub dłu gi mi ogo na mi, no po pro -
stu róż ne, ale wszyst kie nie zwy kle ha -
ła śli we.

Wśród tej głoś nej, mał piej fe raj ny
je chał ru dy, ma ły mał pi szon imie niem
Ne no. Właś nie miał uszczyp nąć swe -
go star sze go bra ta w ucho, kie dy mał -
pi po jazd pod sko czył na naj wię kszym
ko rze niu, po śliz nął się na naj bar dziej
śli skim ka mie niu i Ne no w mgnie niu
oka zna lazł się w rwą cym nur cie bez -
tro skie go stru my ka.

Mał py wiel ki krzyk pod nio sły, ale
że za wsze ha ła śli we by ły, woź ni ca nic
so bie z rwe te su te go nie zro bił. Wóz
po je chał da lej, a Ne no wal cząc z ca -
łych sił z ka pryś nym stru my kiem do -
tarł wresz cie do brze gu. Po ło żył się
na mchu, by zła pać nie co od de chu
i wy su szyć ru de fu ter ko, gdy na gle
usły szał:

– Ty! Patrz, ja ki ru dzie lec!
Ne no pod niósł gło wę i uj rzał dwa

dziw ne stwo rze nia o pła skich ogo nach
i wy sta ją cych zę bach

– Kim je ste ście? – spy tał
-Je steś my bo bra mi – od parł mniej -

szy, a wię kszy go ofuk nął
– nie ga daj z ru dziel cem! – po czym

od wró cił się w stro nę Ne na, wy szcze -
rzył i tak już wy sta ją ce zę by i za in to -
no wał:

– Ru dy, wy lazł z bu dy!
-Mo gli by ście mi po móc? Zgu bi łem

się i nie wiem do kąd mam się udać…-
tłu ma czył Ne no, ale od bo brów usły -
szał tyl ko – Ru dy, wy lazł z bu dy! Ru -
dy, wy lazł z bu dy! – wzru szył więc
ra mio na mi i po szedł w głąb la su li -
cząc na to, że spot ka ko goś, kto mu
po mo że. Za so bą sły szał śmiech bo -
brów po wta rza ny przez leś ne echo,
przed so bą szum drzew. Drze wa szu -
mia ły o ni czym, ale szu mia ły przy jem -
nie, więc szedł Ne no pe łen do brych
my śli.

Szedł tak chwi lę, gdy na gle Pac!
Pac! Dwie szysz ki od bi ły się od je go
gło wy. Roz tarł bo lą ce miej sca, a tu
znów: Pac! Pac! Jed na szysz ka w ucho,
dru ga w nos. 

-Au! – krzyk nął i ro zej rzał się do -
ko ła. Na ga łę zi sos ny do strzegł dwie
wie wiór ki. Oczy wi ście Ne no nie wie -
dział, że to wie wiór ki, bo ni gdy wcześ -
niej wie wió rek nie wi dział, ale stwier -
dził, że sko ro są ru de jak on, to nie
bę dą się z nie go na śmie wać.

– Dzień do bry! – przy wi tał się
grzecz nie – je stem Ne no, a Wy?

Wie wiór ki nic nie od po wie dzia ły,
tyl ko ze rwa ły z drze wa ko lej ne szysz -
ki i rzu ci ły ni mi w bied ne go mał pi -
szo na.

– Pro szę, po móż cie – za wo łał – zgu -
bi łem się! Nie wi dzie li ście przy pad -
kiem wo zów ko lo ro wych?

-Wi dzie liś my! Jed ne go ta kie go przy -
błę dę z chu dym ogo nem! Nie po trze -
bu je my tu ta kich! Wy noś się!

-Ale je stem prze cież ru dy, tak jak
Wy!

– Ale masz chu dy ogon, a my pięk -
ne, pu cha te ki ty – Pac! Pac! Pac! Pac!
I w stro nę Ne na po le ciał grad szy szek.
Zro bi ło się nie przy jem nie, zwłasz cza,
że wie wiór ki po tra fi ły rzu cać na praw -
dę cel nie. Ne no wi nie po zo sta ło nic in -
ne go, jak wziąć no gi za pas i uciec spod
ostrza łu. Biegł za tem na oślep, by le
da lej od zło śli wych wie wió rek. Biegł
raz z gór ki, raz pod gór kę, przez ostre
krze wy, przez pa pro cie. Pę dził jak sza -
lo ny, aż wresz cie coś go za trzy ma ło.
Do kład nie rzecz uj mu jąc, to od bił się
od cze goś. To coś by ło du że i po kry te
ostrym fu trem. To coś od wró ci ło się
do nie go i po ka za ło ostre kły. To coś,
to był dzik, ale Ne no te go nie wie dział,
bo prze cież ni gdy dzi ka nie wi dział.

– Dzień do…- za czął Ne no, ale dzik
mu przer wał

– Li czę do trzech! – za czął groź nie
– i je śli na dal tu bę dziesz, ro zer wę cię
na strzę py mo i mi kła mi! Raz!.. – Ne -
na już nie by ło. Znów ucie kał. Zroz -
pa czo ny biegł na oślep, by le przed sie -
bie. Gdy wresz cie opadł z sił, usiadł
na pniu zwa lo ne go drze wa. I wte dy
po czuł swąd. Za raz… swąd w le sie?
Ba, że by tyl ko! Co raz gęst szy dym pły -
nął z wia trem. Wo kół Ne na za ro i ło się
na gle od zwie rząt, któ re ucie ka ły
w pani ce. Czyż by Ne no za ra ził wszyst -
kich ucie ka niem? 

-Pa a a lii ii się ęę! Po o o ża a ar! – krzy -
cza ły zwie rzę ta. A więc wszyst ko jas -
ne. Po żar, to nie prze lew ki. 

Wśród ca łe go te go zgieł ku i po -
wszech ne go ucie ka nia za ję czy ca pró -
bo wa ła szu kać po mo cy.

– Ko cha ni! Po móż cie! Mo je dzie ci
tam zo sta ły. Sa me nie wy do sta ną się
z po żo gi. 

– Chęt nie bym ci po mógł, Lu i zo,
(aha! Czy li za ję czy ca mia ła na imię Lu -
i za), ale ca ła ściół ka i po szy cie w tej
czę ści la su już pło ną. Nie przed o sta -
nę się. Mo że, gdy bym umiał pły wać,
jak Wa cek i Wi tek? – dzik zna czą co
po pa trzył na bo bry.

– Bar tek, po myśl naj pierw, za nim
coś po wiesz. Pły wać umie my, ty le, że
stru mień pły nie do kład nie w prze ciw -
nym kie run ku. Tu po trzeb ny jest ktoś,
kto świet nie ska cze po drze wach. Te
wciąż jesz cze sto ją. Kto ska cze po drze -
wach?

– Wie wiór ki! – krzyk nął Bar tek
-Wie wiór ki! – po wtó rzy ła Lu i za. Po -

tem krzy cze li już ra zem – Ja a a re e ek!
Ja a a ce e ek! Hop ho o op! Ja a a re e ek! Ja -
a a ce e ek! – ale wie wió rek już daw no
nie by ło. By ły zbyt tchórz li we, by ry -
zy ko wać włas ną skó rą. Od pew ne go
cza su nie by ło też Ne na, ale z zu peł -
nie in ne go po wo du.

Nie wie my, co praw da, gdzie po -
dział się Ne no, ale mam na dzie ję, że
wie my, że w le sie nie wol no pa lić
ognisk. W tym le sie ktoś te go nie wie -
dział i stąd ca łe nie szczę ście. 

Ale za raz… czyż by zna lazł się Ne -
no? Gdy już wszy scy stra ci li na dzie ję
na ura to wa nie ma łych za ję cy z ga łę -
zi bu ka ze sko czył nie kto in ny jak nasz
ru dy mał pi szon. W jed nej łap ce trzy -
mał Ka rol ka, a w dru giej Ka ro lin kę
– za ję cze ro dzeń stwo, któ re ura to wał
przed ogniem.
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-Ja też umiem ska kać po drze wach
– oznaj mił z du mą i wrę czył dzie ci Lu -
i zie, któ ra tak się wzru szy ła, że nie
mog ła nic po wie dzieć

– Wi dzia łem lu dzi z ta ki mi ogrom -
ny mi si kaw ka mi – cią gnął da lej Ne no
– uga si li już cał kiem spo ry ka wa łek
la su. 

– A ja chcia łem cię skrzyw dzić…-
odez wał się dzik Bar tek – wstyd mi,

prze pra szam.
– No, my też nie by liś my dla cie bie

mi li – spu ści ły gło wy bo bry – wy bacz
nam.

– My też prze pra sza my – nie wia -
do mo skąd po ja wi ły się wie wiór ki
–masz chu dy ogon, ale wiel kie ser ce.
Du żo męż niej sze od na szych.

– A ja z ca łe go ser ca dzię ku ję – odez -
wa ła się Lu i za – kim je steś, bo ha te -
rze?

– Ja ki tam ze mnie bo ha ter? Je stem
Ne no. Wy pa dłem z cyr ko we go wo zu
i zgu bi łem się w wa szym le sie. Te raz
szu kam wo zów ko lo ro wych. Tam jest
mo ja ro dzi na…

– No to wo bec te go, te raz my ci po -
mo że my, praw da? – za gad nę ła Lu i za

– Praw da! Praw da – ocho czo pod -
chwy ci ły bo bry.

– I my też po mo że my! – wie wiór ki,
go to we do ak cji, raź no wsko czy ły na
drze wo.

– Wo bec te go ty, Ne no, usiądź tu -
taj i od pocz nij – za de cy do wał Bar tek
– a my, po nie waż do sko na le zna my
oko li ce, roz bie gnie my się na wszyst -
kie stro ny. Ktoś z nas na pew no znaj -
dzie wo zy ko lo ro we.

– Tak jest! Ru szaj my! Ru szaj my!
– wy krzyk nę ły zwie rzę ta chó rem.

– Ćśśś! Coś sły szę – uspo ko i ła
wszyst kich Lu i za. Za ją ce ma ją wy bit -
ny słuch, dla te go z po cząt ku nikt nie
sły szał te go, co sły sza ła Lu i za. Do pie -
ro po chwi li, gdy głos za czął się przy -
bli żać, do uszu zwie rząt za czę ło do -
cie rać po wta rza ne skru pu lat nie przez
echo na wo ły wa nie:

– Ne e e no oo! Ne e e no oo! Hop ho o -
op! Ne e e no oo!

– To woź ni ca! – roz poz nał głos Ne -
no – wró cił po mnie!

– No to na co cze ka my? – za gad nął
Bar tek – bie gnij my do nie go!

I zwie rzę ta pu ści ły się pę dem skąd
głos do la ty wał, a głos się przy bli żał,
przy bli żał, aż wresz cie zwie rzę ta zo -
ba czy ły woź ni cę, a woź ni ca zwie rzę -
ta.

– Tu je steś! – ura do wał się woź ni -
ca – wszy scy za mar twia my się o cie -
bie, a ty so bie świet nie ra dzisz. Jak
wi dzę masz no wych przy ja ciół. Mam
na dzie ję, że dzik nie zro bi mi krzyw -
dy… – po pa trzył z nie po ko jem na Bar -
tka, ale już po chwi li prze stał się go
oba wiać.

Zwie rzę ta za czę ły się prze krzy ki -

wać opo wia da jąc woź ni cy o bo ha ter -
skim czy nie Ne na, ale woź ni ca, jak
każ dy czło wiek, nie znał ję zy ka zwie -
rząt. Na szczę ście dla nie go nie by ło
waż ne, czy Ne no jest bo ha te rem. Ko -
chał go i ty le. Ko chał je go chu dy ogon,
ko chał je go pso ty, ko chał je go za le ty
i po mi mo je go wad. Dla te go z tru dem
przy szło mu po wie dzieć to co po wie -
dział: 

– Słu chaj Ne no. Je śli bar dzo chcesz,
mo żesz zo stać wśród no wych przy ja -
ciół. Bę dzie nam bez cie bie cięż ko, ale
zro zu mie my to… Naj waż niej sze, że je -
steś ca ły i zdro wy.

Jed nak Ne no nie chciał o tym sły -
szeć. Po lu bił no wych przy ja ciół, ale
ro dzi na to ro dzi na. Wsko czył więc
w ob ję cia woź ni cy, a ten ro ześ miał się
ser decz nie. Po że gna niom nie by ło
koń ca. Ne no obie cał od wie dzać zwie -
rzę ta, gdy tyl ko cyrk bę dzie wy stę po -

wać w oko li cy, a wo zy ko lo ro we znów
bę dą prze jeż dżać przez las. W koń cu
wszy scy po ma cha li do sie bie i każ dy
po szedł w swo ją stro nę – zwie rzę ta
wgłąb la su, a Ne no w ra mio nach woź -
ni cy do swo je go cyr ku. 

Za woź ni cą i Ne nem sły chać jesz -
cze by ło od da la ją cy się gwar zwie rząt,
przed ni mi szum drzew. Drze wa szu -
mia ły o ni czym, ale szu mia ły przy jem -
nie, więc Ne no ko ły sa ny mia ro wym
kro kiem, usnął w ra mio nach woź ni -
cy. Ćśśś… nie budź cie go. Prze żył dzi -
siaj wie le. Niech śpi…

JJaannuusszz  BBaarraann

Au to rem baj ki jest Ja nusz Ba ran – kra kow ski mu zyk, aran -
żer, au tor wie lu opo wia dań nie tyl ko dla do ro słych... Spod
je go pió ra wy cho dzą ro man tycz ne bal la dy, na stro jo we blu -
e sy, dy na micz ne roc ko we utwo ry, tra fia ją ce do sze ro kie go
gro na od bior ców.

11październik 2012 Antwerpia po polsku    

Autorem obrazka jest Marek Redger, który namalował dziesiątki obrazów akrylowych na płótnach oraz akwareli w
kolekcjach prywatnych w kraju, pojedyncze egzemplarze w Belgii, Niemczech i Japonii.Laureat I nagrody w konkursie
na komiks Fundacji FOR edycja 2009 z rąk prof. Leszka Balcerowicza. Ilustrował w ponad dwudziestu książkach i
podręcznikach wyd. PWN, WSiP, GRUNER+JAHR Polska, SKRZAT, SIEDMIORÓG i innych.

Drogie dzieci jesteśmy przekonani, 
że bajka o Małpiszonie przypadła Wam do gustu. 

Ogłaszamy konkurs
na portret Małpiszona.

Najładniejszy wizerunek małpki zostanie nagrodzony przez autora bajki, 
który osobiście wręczy nagrodę podczas Polonijnego Festiwalu Piosenki i Tańca

w Antwerpii, 21 października. 

Więc do dzieła kochane maluchy! 
Zaangażujcie w rysunkowe szaleństwo całe rodziny!

Termin oddania prac – 13 października, w godzinach 10.00 – 14.00, 
Sint-Jozefstraat 35
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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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Maya Stępień

Tłumacz
przysięgły

języka niderlandzkiego,
polskiego, rosyjskiego

i niemieckiego

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

Wkrótce 
OTWARCIE 

DRUGIEGO SKLEPU

Kapelsestraat 75, 2660 Hoboken



Bel gij ski rząd tnie pen sje
sze fów wiel kich firm

W trud nych eko no micz nie cza sach
bel gij ski rząd pod jął de cy zję o znacz -
nym ob ni że niu pen sji sze fów wiel kich
firm, w któ rych wię kszo ścio we udzia -
ły ma pań stwo. Rzecz nik Mi ni ster stwa
ds. Przed się biorstw Pań stwo wych po -
wie dział, że „nie moż na do ko ny wać
osz częd no ści, któ re ude rzą w gru py
naj bar dziej na ra żo ne, a nie od bi ją się
na pen sjach wiel kich dy rek to rów”. Je -
go zda niem ist nie ją „nie przyz wo i te
roz bież no ści mię dzy wy na gro dze nia -
mi. Jak wy jaś nić li sto no szo wi, czy ko -
le ja rzo wi, że je go szef za ra bia 80 ra zy
wię cej? – py tał. Do ty czy to naj wię -
kszych bel gij skich pań stwo wych
przed się biorstw ta kich jak: Bel ga com,
Bel ga con trol, Ko lei Bel gij skich. Cho -
dzi tak że o dru gi co do wiel ko ści bank
w Bel gii, czy li De xia Ban que Bel gi que.
Wszy scy sze fo wie wiel kich firm zo sta -
li uprze dze ni o zmniej sze niu ich wy -
na gro dzeń i wszy scy wy ra zi li na to
zgo dę. Mi ni stro wie i de pu to wa ni do
par la men tu Bel gii ob ni ży li swo je wy -
na gro dze nia o 5 pro cent.

„„LLaa  LLii  bbrree  BBeell  ggii  qquuee””  

Bel gia wy cho dzi 
na fi nan so wą pro stą

W te go rocz nym bu dże cie rząd Bel -
gii zna lazł osz częd no ści na su mę 78
mln eu ro. Dzię ki te mu kraj ten wy -
wią że się ze zo bo wią zań wo bec Ko mi -
sji Eu ro pej skiej, po nie waż je go de fi -
cyt bu dże to wy osią gnie w tym ro ku
2,8 pro cent PKB. Pra sa bel gij ska nie
po sia da się z za chwy tu ko men tu jąc
ten fakt „Wy pa da my le piej od Fran -
cji!” Dzien nik „Le So ir” pod kre śla, że
we dług ak tu al nych pro gnoz, bel gij -
skie fi nan se wró cą do rów no wa gi już
w 2015 ro ku, pod czas gdy we Fran -
cji czy Ho lan dii ma się to stać dwa la -
ta póź niej. Ga ze ta za chwy ca się tym
po stę pem zwłasz cza, że jesz cze nie -
daw no agen cje ra tin go we ob ni ży ły
oce nę Bel gii i gro zi ły po wtó rze niem
te go kro ku w krót szej lub dłuż szej
per spek ty wie. Pod kre śla też, że Bel -
gia wpro wa dzi ła su ro we re for my, mię -
dzy in ny mi pod wyż kę po dat ków, cię -
cia w wy dat kach pu blicz nych i zmia nę

prze pi sów do ty czą cych bez ro bo cia.
Rzą do wy plan po bu dze nia gos po dar -
ki za kła da oko ło 40-tu kro ków, któ -
re ma ją przy wró cić wzrost. Cho dzi
na przy kład o do dat ki do naj niż szych

pen sji w ce lu zwię ksze nia si ły na byw -
czej, zmniej sze nie ob cią żeń dla ma -
łych i śred nich firm przy za trud nia -
niu pier wsze go pra cow ni ka, a tak że
uprosz cze nia po dat ko we dla ta kich
firm. Sek tor ho te lar sko-ga stro no micz -
ny mo że li czyć na wspar cie w po sta -
ci mniej szych ob cią żeń przy za trud -
nia niu pra cow ni ków, tak że
tym cza so wych. Od 2013 ro ku fir my
te stwo rzą 10 ty się cy miejsc pra cy
rocz nie na sta że dla mło dzie ży.

Dzien nik „La Li bre Bel gi que” uwa -
ża, iż „pod ję te kro ki idą w do brym kie -
run ku”.

„„LLee  SSoo  iirr””
„„LLaa  LLii  bbrree  BBeell  ggii  qquuee””

Nie ru cho mo ści w Bel gii 
są zbyt dro gie

W wie lu roz wi nię tych kra jach na
świe cie ce ny nie ru cho mo ści są moc no
za wy żo ne. W sa mej tyl ko stre fie eu ro
są wyż sze przy naj mniej o oko ło 20%.

Naj bar dziej prze war to ścio wa ne są
nie ru cho mo ści w Bel gii – śred nio
o oko ło 46%. Na stęp nie w Ka na dzie,
Nor we gii, No wej Ze lan dii i Fran cji.

Głów ny Eko no mi sta wDe ut sche Bank
-Tor sten Slo ka uwa ża, że w naj bliż szym
cza sie moż na się spo dzie wać stop nio -
wych spad ków cen, kil ka pro cent wska -
li ro ku. To oczy wi ście prze ło ży się na
wzrost ilo ści za wie ra nych trans ak cji.

„„LLaa  LLii  bbrree  BBeell  ggii  qquuee””  

Par tia Vla ams Be lang 
na ma wia imi gran tów 
do opusz cze nia Bel gii. 

Pra wi co wa bel gij ska par tia Vla ams
Be lang prze ko nu je do po wro tu do do -
mu imi gran tów, któ rzy nie po tra fią
za a dap to wać się we fla man dzkim spo -
łe czeń stwie. Ogól ne mot to skie ro wa -
ne do imi gran tów to: „Po wróć szczę -
śli wie do ro dzin ne go kra ju”. Ak cja
skie ro wa na jest prze de wszyst kim do
osób po cho dze nia tu rec kie go, któ rych
co raz wię cej na pły wa do kra jów Be -
ne luk su. Vla ams Be lang sta now czo
sprze ci wia się rów nież przy łą cze niu
Tur cji do Unii Eu ro pej skiej. Człon ko -
wie par tii „chcą re e mi gra cji imi gran -
tów, któ rzy nie mo gą za sy mi lo wać się
ze spo łe czeń stwem we Flan drii”. Za -

pew nia ją, że ak cja nie ma cha rak te ru
ra si stow skie go ani an ty tu rec kie go.
Cho dzi im prze de wszyst kim o to, że
„we Flan drii jest zbyt du żo imi gran -
tów po cho dze nia tu rec kie go i nie 
in te gru ją się oni z fla man dzkim spo -
łe czeń stwem. Ma ją prob le my z adap -
ta cją i na u ką ję zy ka”. Apel skie ro wa -
ny jest rów nież do przy by szów
z Buł ga rii i Ro mów, któ rzy w osta t -
nich la tach ma so wo za czę li na pły wać
do Bel gii i w ża den spo sób nie pró bu -
ją się z nią zin te gro wać. Par tia VB wie -
rzy, iż we Flan drii jest mnó stwo imi -
gran tów, któ rzy po wró ci li by do
swo ich kra jów, na le ży im tyl ko w tym
po móc. Swo ją ak cję pod pie ra sta ty -
sty ka mi, któ re wy raź nie wska zu ją, że
we Flan drii ży je oko ło 250.000 osób
po cho dze nia tu rec kie go. Człon ko wie
VB twier dzą, że to sta now czo za du żo
i prze strze ga ją przed dal szym na pły -
wem imi gran tów z Tur cji, Ma ro ka,
Pa ki sta nu, Ru mu nii czy Buł ga rii.

„„GGaa  zzeett  vvaann  AAnn  ttwweerr  ppeenn””

Bel gij ska po li cja 
roz pra co wa ła gang 
Fan chi nie go

Ame ry kań ska Agen cja An ty nar ko -
ty ko wa (DEA) prze ka za ła Ca the ri ne
de Bol le – sze fo wej bel gij skiej po li cji
fe de ral nej czek na 800 ty się cy do la -
rów za udział bel gij skiej po li cji
w aresz to wa niu ma fij ne go bos sa Ric -
car do Fan chi nie go – Ry szar da Ko zi -
ny (uro dzo ne go w Pol sce) i roz bi ciu
je go or ga ni za cji. Po wyż sza kwo ta po -
cho dzi ze środ ków skon fi sko wa nych
w ra mach śledz twa. Szcze gól ne uzna -
nie na le ży się po li cji z An twer pii, gdzie
Fan chi ni przez pe wien czas miesz kał
i pro wa dził roz leg łą dzia łal ność ma -
fij ną. Obec nie prze stęp ca od sia du je
w USA ka rę 10 lat wie zie nia, ja ką uda -
ło mu się wy ne go cjo wać w za mian za
przy zna nie się do wi ny.

Prze ka za ne przez DEA pie nią dze
sta no wią oko ło 40% środ ków prze ję -
tych pod czas śledz twa i prze zna czo -
ne zo sta ną na mo der ni za cję wy po sa -
że nia bel gij skiej po li cji.

„„DDee  mmoorr  ggeenn””

W Bel gii pę kła ko lej na 
osło na re ak to ra

W dru giej bel gij skiej elek trow ni ato -
mo wej Ti han ge wy kry to pęk nię cia na
osło nie jed ne go z re ak to rów po dob ne
do tych, któ re od kry to wcześ niej

To warto wiedzieć
– przegląd prasy belgijskiej
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w elek trow ni Doel na pół no cy kra ju.
Rzecz nik spół ki ener ge tycz nej Elec -
tra bel po in for mo wał, że „wciąż trwa -
ją ana li zy i za bio rą one jesz cze kil ka
ty god ni”.

Oka za ło się jed nak, iż ist nie ją uza sad -
nio ne oba wy o ja kość sta lo wej osło ny
wy pro du ko wa nej w la tach 80-tych przez
nie ist nie ją cą już fir mę z Ho lan dii. 

Z tej sa mej fir my po cho dzi aż 10
osłon uży wa nych obec nie w Eu ro pie. 

Re ak tor nr 2 w Ti han ge zo stał za -
trzy ma ny w ce lu ba dań kon trol nych
w związ ku z na ka za ny mi przez Ko mi -
sję Eu ro pej ską te sta mi wy trzy ma ło -
ści uni j nych elek trow ni ją dro wych,
tzw. stress te sty. Przy wód cy państw
Unii zde cy do wa li o prze pro wa dze niu
po wyż szych te stów spraw dza ją cych
wy trzy ma łość elek trow ni na klę ski ży -
wio ło we i błę dy ludz kie po awa rii w ja -
poń skiej elek trow ni ato mo wej Fu kus -
hi ma w mar cu ubieg łe go ro ku.

„„LLee  SSoo  iirr””

Bel gij ski pre mier prze pro sił
Ży dów

Z oka zji 70 rocz ni cy de por ta cji Ży -
dów do hit le row skich obo zów za gła -
dy pod czas II woj ny świa to wej, pre -
mier Bel gii Elio Di Ru po prze pro sił
spo łecz ność ży dow ską za Ho lo ka ust
i tym spo so bem Bel gia uzna ła ofi cjal -
nie od po wie dzial ność za te de por ta -
cje. „Po ma ga jąc w eks ter mi na cji pro -
wa dzo nej przez hit le row ców, wła dze
– a po przez nie i pań stwo bel gij skie
– nie speł ni ły swe go obo wiąz ku. Wspó -
łu czest ni czy ły one w naj bar dziej od -
ra ża ją cej zbrod ni” – po wie dział bel gij -
ski pre mier. 

Uro czy sto ści mia ły miej sce w ko sza -
rach w Do ssin pod Me che len, któ re
słu ży ły ja ko punkt prze ła dun ko wy dla
aresz to wa nych Ży dów przed wy sła -
niem ich do obo zów kon cen tra cyj nych.

W cza sie woj ny wła dze miej skie An -
twer pii i Bruk se li nie ste ty do syć ak -
tyw nie uczest ni czy ły w ob ła wach na
Ży dów, co skut ko wa ło spo rzą dza niem
spe cjal nych list osób po cho dze nia ży -
dow skie go. W la tach 1942-44 z Bel -
gii, głow nie z Bruk se li i An twer pii de -
por to wa no po nad 25 ty się cy Ży dów
i Ro mów. 

„„DDee  SSttaann  ddaa  aarrdd””

Za miesz ki w An twer pii
Po umiesz cze niu w in ter ne cie fil mu

„Nie win ność mu zuł ma nów” w wie lu
miej scach na świe cie roz lała się fa la
pro te stów wy wo ła nych przez is lam -
skich ra dy ka łów. Do za mie szek 
do szło tak że w An twer pii. De mon stra -
cja od by wa ła się w dziel ni cy Bor ger -
ho ut za miesz ka łej w znacz nej mie rze
przez oby wa te li z Bli skie go Wscho du.

Ak cja nie zo sta ła uzgod nio na z wła -
dza mi mia sta, więc po li cja za trzy ma -
ła wszyst kich jej uczest ni ków, któ rzy
od mó wi li pod po rząd ko wa nia się jej
po le ce niom (230 osób). Do za mie szek
wez wa ła ra dy kal na gru pa sa la fi tow
Sha ria 4Bel gium, któ rej człon ko wie
gro zi li tej czę ści spo łecz no ści mu zuł -
mań skiej, któ ra nie chcia ła brać udzia -
łu w pro te stach. We dług re dak to ra
na czel ne go „De Mor gen” „Sha ria4Bel -
gium i jej kom pa ni, to gru pa mło dych
lu dzi któ rzy do pie ro co osią gnę li wiek,
by za cząć ho do wać bród ki i zwra ca na
sie bie uwa gę pro wo ka cyj nym i nie na -
wist nym ję zy kiem, któ ry wy da je się
być sku tecz ny wśród star szych dzie -
ci i mło dzie ży, któ re ma ją zbyt du żo
wol ne go cza su i po zba wio ne są ro dzi -
ciel skie go nad zo ru”.

Aby uni k nąć dal szych de mon stra -
cji bur mistrz mia sta Pa trick Jan ssens
za ka zał wszel kich wie ców.

„„DDee  MMoorr  ggeenn””

Wy rok dla Pro xi mu sa
Ope ra tor Pro xi mus do mi nu ją cy na

bel gij skim ryn ku po kil ku la tach pro -
ce su zo stał uka ra ny grzyw ną w wy -
so ko ści 66,3 mi lio nów eu ro za nad u -
ży wa nie swo jej po zy cji do mi nu ją cej.
Nad u ży wa nie po le ga ło na sto so wa niu
tak ni skich sta wek za roz mo wę we
włas nej sie ci, że cał ko wi cie unie moż -
li wia ło to in nym ope ra to rom sku tecz -
ną kon ku ren cję. 

„„DDee  SSttaann  ddaa  aarrdd””

Te le wi zja w każ dym miej scu
Ope ra tor te le ko mu ni ka cyj ny Bel -

ga com z po cząt kiem wrześ nia uru -
cho mił no wą usłu gę o na zwie TV Ove -
ral poz wa la ją cą od bie rać 30 ka na łów
te le wi zyj nych za po mo cą kom pu te -
rów, lap to pów, tab le tów i smar tfo nów
w każ dej lo ka li za cji na te re nie kra ju.
Usłu ga jest bez płat na dla klien tów
któ rzy wy ku pi li pa kiet Ma xi Pack,

nato miast po zo sta li chęt ni mu szą po -
no sić kosz ty w wy so ko ści 4,95 eu ro
mie sięcz nie. Użyt kow ni cy te le fo nów
Pro xi mus z me dial nym in ter ne tem
o prze pu sto wo ści co naj mniej 60 MB
mie sięcz nie rów nież mo gą oglą dać
pro gra my do stęp ne w ra mach TV Ove -
ral.

„„BBrroo  aadd  bbaanndd  TTVV  NNeewwss””

Ma ni fe sta cja w Bruk se li 
prze ciw ko fran cu skim 
mi lio ne rom

Na wez wa nie Fe de ra cji Związ ków
Za wo do wych FGTB kil ka ty się cy osób
ma ni fe sto wa ło nie daw no w Bruk se li.
Pro te sto wa li prze ciw bo ga czom uni -
kającym po dat ków i do ma ga li się
„spra wie dli we go sy ste mu po dat ko we -
go”. Po wo dem pro te stu by ła tzw. „Afe -
ra Ar na ult”, czy li spra wa mi liar de ra
Ber nar da Ar na ult, któ ry po sta no wił
prze nieść się z ro dzin nej Fran cji do
Bel gii ucie ka jąc przed fi sku sem
w związ ku z wpro wa dze niem 75-cio
pro cen to we go po dat ku. Ber nard Ar -
na uld – to naj bo gat szy Fran cuz zwa -
ny „kró lem luk su su”. Fran cu ski dzien -
nik „Li be ra tion” od da jąc szok ja ki we
Fran cji wy wo ła ła ta de cy zja umie ścił
w ga ze cie na głó wek „Spie przaj bo ga -
ty dzia du”. 

Bruk sel ski pro test nie był wy mie rzo -
ny we Fran cu zów, któ rych w Bel gii
miesz ka oko ło 200 ty się cy, lecz je dy -
nie w li czą cą od 2 do 5 ty się cy gru pę
osia dłych tu za moż nych bo ga czy ucie -
ka ją cych z Fran cji przed po dat ka mi.
Pro te stu ją cy nie śli trans pa ren ty ze
zdję cia mi Ar na ult, bry tyj skiej kró lo -
wej i by łe go pre mie ra Włoch Sil vio Ber -
lu sco nie go z na pi sa mi: „Ja też chcę zo -
stać Bel giem”. Do ma ga li się, aby
do cho dy z in we sty cji fi nan so wych by -
ły opo dat ko wa ne rów nie wy so ko jak
do cho dy z pra cy, czy li na po zio mie 28
pro cent.

„„LLaa  LLii  bbrree  BBeell  ggii  qquuee””  
OOpprr..  KKaa  rroo  llii  nnaa  MMoo  rraaww  sskkaa
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Warto wiedzieć

Bel gij ski pro jekt w pol skim mu ze um 

WGdań sku po wsta je Mu ze um II Woj ny Świa -
to wej. Sta łą eks po zy cję za pro jek to wa ła pra -

cow nia ar chi tek to nicz na Tem po ra z Bruk se li, któ -
ra wy gra ła kon kurs na za gos po da ro wa nie wnę -
trza mu ze um zdo by wa jąc 88 pun któw na sto moż -
li wych. Zwy cię skie ho no ra rium wy no si ło 50 ty -
się cy eu ro. 

Re a li za cja po szcze gól nych eks po zy cji to wy da -
tek oko ło 13 mi lio nów eu ro. 

W su mie ca łość ma kosz to wać pra wie 100 mi lio -
nów eu ro, któ re po kry je bu dżet pań stwa. Te ren
pod bu do wę mu ze um prze ka za ła gmi na Gdańsk.

Kon kur so we ju ry uza sad nia jąc swo ją de cy zję
stwier dzi ło, iż głów ną za le tą te go pro jek tu jest
bo gac two i róż no rod ność form sce no gra ficz nych
oraz ory gi nal ność za pro po no wa nych roz wią zań
wy sta wien ni czych, co da je zwie dza ją cym moż li -
wość emo cjo nal nej iden ty fi ka cji z hi sto rią i lo -
sem po je dyn czych lu dzi.
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Bel gia co raz bli żej re for my pań stwa 

Bel gij ski par la ment przy jął pier wsze prze pi sy do ty czą ce re for my pań stwa, w tym po dzia łu spor ne go okrę gu wy -
bor cze go BHV wo kół Bruk se li. 

Rzecz do ty czy prze de wszyst kim po dzia łu wy bor cze go wo kół Bruk se li, na zy wa ne go w skró cie BHV od je go trzech
głów nych miast: Bruk se li, Hal le i Vil vo or de. Bruk se lę za miesz ku ją za rów no Wa lo ni jak i Fla man do wie, któ rzy po słu -
gu ją się róż ny mi ję zy ka mi i są so bie ob cy kul tu ro wo. W la tach 60-tych ubieg łe go stu le cia fe de ral na Bel gia zo sta ła po -
dzie lo na we dług gra ni cy ję zy ko wej, ale okręg BHV zo stał z te go po dzia łu wy łą czo ny. Od wie lu lat jest to po wo dem
spo rów na tle ję zy ko wym, kul tu ro wym i po li tycz nym, któ re przed obec ny mi wy bo ra mi zno wu przy bie ra ją na si le.

Osta t nie glo so wa nie w par la men cie do ty czą ce właś nie tych kwe stii to we dług ob ser wa to rów sce ny po li tycz nej du -
ży krok na dro dze za koń cze nia trwa ją ce go od wie lu lat kon flik tu po mię dzy ni der lan dzko ję zycz ny mi Fla man da mi
a fran cu sko ję zycz ny mi miesz kań ca mi Wa lo nii i Bruk se li. Na le ży do dać, że Fla man do wie sta no wią oko ło 60 pro cent
lud no ści po nad 10-cio mi lio no wej Bel gii i to właś nie okrę gi fla man dzkie od lat do ma ga ły się wła ści we go po dzia łu
te go okrę gu i od po wied niej re gu la cji praw nej. 

No we prze pi sy za pew nia ją od po wied nie usta wy, ale obie stro ny kon flik tu na tym coś stra cą w pra wach wy bor czych.
Fran ko foń scy wy bor cy z fla man dzkich czę ści gmin Hal le i Vil vo or de nie bę dą mo gli star to wać z list bruk sel skich,
nato miast ni der lan dzko ję zycz ni Bruk sel czy cy nie bę dą już mie li za pew nio nej pu li do dat ko wych miejsc w par la men -
cie fe de ral nym. 

No wy po dział okrę gu BHV nie wej dzie w ży cie przed wy bo ra mi w 2014 ro ku, po nie waż osta t nie par la men tar ne
gło so wa nie by ło do pie ro pier wszym eta pem re for my. Dzien nik „La Li bre Bel gi que” pod kre śla, że „pro ce du ra po dzia -
łu BHV nie jest wpraw dzie za koń czo na, ale uda ło się po ko nać pier wszy, za sad ni czy etap. To otwie ra dro gę do re for -
my pań stwa, choć nie zna czy, że ry zy ko po dzia łu Bel gii znik nie zu peł nie”. 

Po wyż sze po li tycz ne de cy zje są kon sek wen cją uzgod nień z 2011 ro ku, w trak cie któ rych wszyst kie par tie po li tycz -
ne wy ra zi ły zgo dę na ko lej ną (szó stą) w hi sto rii Bel gii re for mę ustro jo wą, w myśl któ rej spor ny okręg BHV zo sta -
nie zmo dy fi ko wa ny.

Spo ry po mię dzy Fla man da mi i Wa lo na mi trwa ją od daw na. Po wo dem jest fakt, że Bel gia zło żo na jest z trzech re gio -
nów: fran cu sko ję zycz nej Wa lo nii, ni der lan dzko ję zycz nej Flan drii oraz Bruk se li z któ rą jest chy ba naj wię kszy kło pot.
Ofi cjal nie sto li ca kra ju jest dwu ję zycz na, ale w wię kszo ści za miesz ka na przez fran ko fo nów. Do tej po ry obo wią zy wa -
ły za sa dy, że fran ko fo ni z Wa lo nii w wy bo rach glo su ją na swo je li sty fran ko foń skie, Fla man do wie na fla man dzkie,
a gra ni ce okrę gów wy bor czych po kry wa ją się z gra ni ca mi ję zy ko wy mi któ re zo sta ły wy ty czo ne w 1963 ro ku. To wszyst -
ko jed nak nie ma ra cji by tu w przy pad ku okrę gu BHV, w skład któ re go wcho dzi 19 gmin re gio nu Bruk se li, jak rów -
nież 35 gmin le żą cych wo kół fla man dzkich miast Hal le i Vil vo or de. I to jest właś nie prob lem po nie waż oko ło 100 ty -
się cy fran ko fo nów za miesz ku ją cych gmi ny fla man dzkie do tej po ry mog ło gło so wać na fran ko foń skie li sty z Bruk se li,
a Fla man do wie miesz ka ją cy w sto li cy na fla man dzkich kan dy da tów z Hal le i Vil vo or de. Dla te go Fla man do wie od lat
do ma ga li się znie sie nia tych ab sur dal nych prze pi sów i po dzia łu okrę gu zgod nie z za sa dą, że lu dzie miesz ka ją cy we
Flan drii na wet je że li są fran ko fo na mi po win ni gło so wać na li sty fla man dzkie czy li zgod nie ze swo im miej scem za -
miesz ka nia. Tym sa mym sta ją w ob ro nie za gro żo nej ich zda niem toż sa mo ści ję zy ko wej fla man dzkich gmin, z któ rych
wie le (zwłasz cza w oko li cach Bruk se li) jest w znacz nym stop niu zdo mi no wa nych przez lud ność fran ko foń ską.

Na pod sta wie „La Li bre Bel gi que”
OOpprraa  ccoo  wwaa  łłaa  KKaa  rroo  llii  nnaa  MMoo  rraaww  sskkaa
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W swo im pro jek cie Bel go wie za pro po no wa li po łą -
cze nie no wo czes nej eks po zy cji z re pro duk cją znisz -
czo nych dzia ła nia mi wo jen ny mi bu dyn ków. 

Zruj no wa ne do my po łą czy li z gi gan tycz ny mi ścia -
na mi zło żo ny mi z ekra nów wy świet la ją cych ob ra zy
z hi sto rii. Jak sa mi przy zna ją, miej sca mi wy glą da to
jak frag men ty z wo jen nych gier kom pu te ro wych. Wy -
da rze nia wo jen ne i lo sy lu dzi z ni mi zwią za ne, wi dzo -
wie po zna wać bę dą rów no le gle z hi sto rią Gdań ska.
We dług kon cep cji ar chi tek to nicz nej, mniej wię cej na
środ ku obiek tu po wsta nie wiel ka sa la z plan sza mi,
nato miast pod sta lo wym su fi tem za wie szo na bę dzie
ogrom na hit le row ska swa sty ka rzu ca ją ca na pod ło gę
mrocz ny cień. 

W bel gij skim pro jek cie zna laz ły się rów nież re a li -
stycz ne rzeź by przed sta wia ją ce po sta ci „opo wia da ją -
ce” wi dzom swo je wo jen ne lo sy. Zwień cze niem ca ło -
ści bę dzie ogrom na, no wo czes na, prze stron na sa la
z wiel kim ok nem na współ czes ny Gdańsk.

Ar chi tek ci z Tem po ry za pro jek to wa li także osob ną
ścież kę edu ka cyj ną do zwie dza nia dla dzie ci i ro dzi -
ców, aby właś nie naj młod si mo gli zo ba czyć ten okres
hi sto rii w spo sób prze strzen ny i in te re su ją cy. Ko lej -
nym cie ka wym po my słem jest, aby w środ ku mu ze -
um zna lazł się zre kon stru o wa ny schron, czy sza fy
w któ rych nie jed no krot nie pod czas oku pa cji ukry wa -
li się lu dzie. 

Otwar cie Mu ze um ma na stą pić 1 wrześ nia 2014 ro -
ku, czy li do kład nie w 75 rocz ni cę wy bu chu II woj ny. 

MMaarr  ttaa  WWaa  wwrroocc  kkaa

Pol ski ak cent w Gent

Pa weł Al tha mer, na le żą cy do czo łów ki pol skich ar ty -
stów o mię dzy na ro do wej sła wie, przed sta wił w Gent

per for mans „Agnus Dei” bę dą cy współ czes ną, ży wą wi zją
słyn ne go śred nio wiecz ne go ob ra zu „Ado ra cja mi stycz ne go
ba ran ka” au tor stwa Hu ber ta i Ja na van Eyc ków. Ma lo wi -
dło uka zu je Ba ran ka Bo że go oto czo ne go ze wszyst kich stron
przez lu dzi pra gną cych od dać mu hold. 

Pol ski ar ty sta ja ko miej sce swo je go po ka zu wy brał cen -
tral ny, miej ski plac Świę te go Pio tra. Na środ ku po sta wio -
no stół przy któ rym za ję li miej sce uczest ni cy te go wy da -
rze nia, czy li zwy czaj ni miesz kań cy mia sta. W ro le po sta ci
z ob ra zu wcie li ło się po nad stu ochot ni ków. Nie któ rzy przy -
by li mie li na so bie służ bo we uni formy i rek wi zy ty, na przy -
kład le ka rze, spor tow cy czy stra ża cy, in ni przy szli ubra ni
w pry wat ne stro je. 

Wi do wi sko roz po czę ło się chó ral nym wy ko na niem utwo -
ru Phi lip sa Glas sa, któ re go ty tuł w tłu ma cze niu brzmi „Kie -
dy lu dzie do świad czą mi ło ści za pa nu je po kój”. Spek takl
trwał kil ka dzie siąt mi nut. 

Pa weł Al tha mer po wie dział, że „je go pro jekt w Gent na ro dził się z głę bo kiej, du cho wej po trze by prze ży cia mi stycz -
ne go”. Wy jaś nił rów nież, że „sztu ka jest dla mnie spo so bem, że by zbli żyć do sie bie nie zna nych lu dzi, że by mo gli być
ze so bą ra zem”. „Wie le ra zy oglą da łem ob raz bra ci van Eyc ków i mia łem wra że nie, że to dzie ło sztu ki cze ka na współ -
czes ną in ter pre ta cje”.

Pol ski ar ty sta zre a li zo wał swój pro jekt z po mo cą przy ja ciół z Mu ze um Sztu ki współ czes nej SMAK w Gent. Przy -
go to wa nia trwa ły kil ka mie się cy, a ochot ni cy do udzia łu w pro jek cie zgła sza li się dro gą ma i lo wą.

Pa weł Al tha mer (ur. 1967), rzeź biarz, twór ca in sce ni za cji i fil mów wi deo oraz róż nych per for man sow na le ży do
czo łów ki pol skich ar ty stów mło de go po ko le nia. 

Je go dzia ła nia ar ty stycz ne bar dzo czę sto ma ją cha rak ter spo łecz ny i za sięg mię dzy na ro do wy. 
Per for mans Pa wła Al tha me ra po wstał w ra mach Gan daw skie go Fe sti wa lu Sztu ki Współ czes nej TRACK, a przed -

sięw zię cie ze stro ny pol skiej wspar ła am ba sa da RP w Bruk se li.
MMaarr  ttaa  WWaa  wwrroocc  kkaa
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Ho gesc ho ol Ar te sis to no wo po wsta -
ją cy bu dy nek kam pu su w An twer pii,
któ ry zo sta nie od da ny do użyt ku
przed roz po czę ciem ro ku aka de mic -
kie go 2014/2015.

Na ro gu No or der la an i Ita lie lei sta -
nie fan ta stycz ny kam pus Wyż szej

Szko ły Ar the sis, któ ry bę dzie peł nił
bar dzo waż ną ro lę wi ze run ko wą i lo -
gi stycz ną w roz wo ju pół noc nej czę ści
An twer pii. Pro jekt prze wi du je zbu do -
wa nie kil ku no wych bu dyn ków, zie -
lo nej stre fy i pod ziem ne go par kin gu.
W kam pu sie znaj dzie się miej sce dla

trzech i pół ty sią ca stu den tów z wy -
dzia łów: tech no lo gii, edu ka cji, zdro -
wia i po mo cy spo łecz nej.

Nad uli ca mi zo sta nie zbu do wa ny
wi szą cy osz klo ny most dla pie szych,
któ ry nie wąt pli wie bę dzie ko lej ną per -
łą no wo czes nej ar chi tek tu ry w An -
twer pii. Pro jek tan ci chcą by szko ła
sta ła się no wą iko ną mia sta. Je że li
wszyst ko uda się zre a li zo wać we dług
pla nu, to no wy kam pus otwar ty we
wrześ niu 2014 ro ku za stą pi do tych -
cza so we bu dyn ki Ar the sis po za Kon -
ser wa to rium i Aka de mią Mu zycz ną.
Daw ne lo ka le z pew no ścią zo sta ną
przez wła dze mia sta od po wied nio za -
gos po da ro wa ne. Być mo że znaj dzie
się w nich miej sce dla no wych szkół
czy pla có wek kul tu ral no – oświa to -
wych.

Koszt in we sty cji – oko ło 64 mln eu ro
Wy po sa że nie: miej sce dla 3,5 ty sią -

ca stu den tów, 9 au dy to riów, 49 stan -
dar do wych klas, 12 sal kom pu te ro -
wych, bib lio te ka o po wierz chni 900m2,
ka fe te ria.

AAddaamm  SSttoo  dduull  sskkii

Artesis College 
symbolem nowoczesnej Antwerpii Północnej. 

Po mu ze um MAS w kra jo braz An -
twer pii wpi sze się nie dłu go ko lej ny,
nie zwy kły bu dy nek. Roz po czę ły się
bo wiem pra ce nad no wą sie dzi bą an -
twer pskie go por tu. Pro jekt obej mu je
cał ko wi tą zmia nę for my i ob ję to ści,
a no wy obiekt po wsta nie po przez nad -
bu do wę na sta rym bu dyn ku re mi zy.

No wa sie dzi ba por tu jest pro jek tem
sław ne go bry tyj skie go biu ra ar chi -
tek to nicz ne go „Za ha Ha did Ar chi -
tects”, któ re za pro jek to wa ło zna ne
„Lon don Aqu a tic Cen tre”. To właś nie
w tym obiek cie od by wa ły się za wo dy
pły wac kie na Olim pia dzie w Lon dy -
nie. Dwu czę ścio wy pro jekt dla sie dzi -

by an twer pskie go por tu jest na praw -
dę im po nu ją cy. Nad sta rą stra żac ką
re mi zą za wie szo no du żą bel kę, któ ra
wpraw dzie czę ścio wo by ła już prze -
sta rza ła ale na po trze by no wej in we -
sty cji zo sta ła cał ko wi cie od re sta u ro -
wa na. Nie sa mo wi te fa sa dy skła da ją
się ze szkla nych trój ką tów ob ra ca ją -
cych się wzglę dem sie bie co po wo du -
je, że wpa da ją ce świat ło uzy sku je
wciąż no we od bi cia i wy jąt ko wy urok.

Ad mi ni stra cja i służ by tech nicz ne
por tu prze pro wa dza ją się do no we go
bu dyn ku je sie nią 2015 ro ku.

Jak zwy kle w sy tu a cjach gdy po wsta -
je coś no we go, w pew nym sen sie kon -
tro wer syj ne go, ty le sa mo jest zwo len -
ni ków jak i prze ciw ni ków pro jek tu.

Tak by ło rów nież w przy pad ku pla -
nów bu do wy „Vlin der pa le is” i MAS. 

Ale za rów no wła dze mia sta, za rząd
por tu jak i lon dyń skie biu ro ar chi tek -
to nicz ne ma ją na dzie ję, że gdy no wy
bu dy nek por to wy zo sta nie ukoń czo -
ny sta nie się iko ną mia sta i sym bo -
lem je go no wo czes no ści.

AAddaamm  SSttoo  dduull  sskkii

Nowa siedziba 
dla władz portu Antwerpii.
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Krót ki film do ku men tal ny
„Fem me de la Rue” („Ko bie ta uli -
cy”) au tor stwa Sop hie Pe e ters,
stu den tki szko ły fil mo wej wy wo -
łał w Bel gii praw dzi wą bu rzę. Do -
ku ment po ka za ny pier wot nie we
fla man dzkiej sta cji te le wi zyj nej
VTM przed sta wia, jak czę sto na
uli cach Bruk se li ko bie ty są na -
pa sto wa ne i za cze pia ne nie wy -
bred ny mi wy po wie dzia mi przez
męż czyzn.

Do tej po ry był to w Bel gii te -
mat ta bu, lecz emi sja fil mu spo -
wo do wa ła, że prob le mem za in te -
re so wa li się bel gij scy po li ty cy. 

Ile bie rzesz ma leń ka?
Po cho dzą ca z nie du że go mia -

ste czka Sop hie dwa la ta te mu
przy je cha ła do Bruk se li aby stu -
dio wać w wy ma rzo nej szko le fil -
mo wej. Za miesz ka ła w dziel ni cy
An ne es sen, miej scu w du żym
stop niu prze ję tym przez ob co kra -
jow ców po cho dzą cych głów nie
z róż nych re gio nów Af ry ki,
w wię kszo ści na za sił ku bez żad -
nej pra cy. Wy sia dy wa li więc ca -
ły mi go dzi na mi przed skle pa mi,
na pla cy kach, w ulicz nych ka -
wiar niach i na scho dach ka mie -
nic. Ob ser wo wa li prze cho dzą ce
ko bie ty i za cze pia li je ob rzu ca jąc
nie wy bred ny mi epi te ta mi. 

Au tor ka fil mu opo wia da, że
„wle pia li w nią wzrok, jak by po -
cho dzi ła z ja kiejś in nej pla ne ty”,
a pod jej adre sem pa da ły nie wy -
bred ne ko men ta rze w sty lu:
„Cześć sło dziut ka, masz ocho tę
gdzieś ze mną pójść? A ile bie -
rzesz?”. Ob rzu ca li panie epi te ta -
mi i wul gar ny mi pro po zy cja mi.
Sły sząc od mo wę lub mil cze nie
bar dzo czę sto sta wa li się agre -
syw ni i za czy na li rzu cać wy zwi -
ska mi któ rych w ża den spo sób
przy to czyć tu taj nie moż na. 

Sop hie Pe e ters w swo im fil mie
opo wia da o prze ży ciach wie lu ko -
biet, róż ne go po cho dze nia, w róż -
nym wie ku i o róż nym ko lo rze
skó ry, za cze pia nych przez męż -
czyzn na uli cy. Na po rząd ku
dzien nym są uwa gi w sty lu: „Pój -
dzie my do mnie? Na pi je my się
cze goś, zje my coś do bre go, a po -
tem się za ba wi my”. 

Po mi mo te go, że ko bie ta nie
za trzy mu je się, nie pa trzy na
męż czyz nę on nie re zy gnu je.
„Prze cież to nor mal ne, że te go
chcesz, tyl ko nie umiesz się przy -
znać, że masz na to ocho tę”. I tak

da lej. Panie ob rzu ca ne są obel -
ga mi w sty lu „Ty zdzi ro”, Ty
dziw ko” (bar dziej do sad nych
okre śleń nie przy ta czam). Nie -
któ re ko bie ty przy zna wa ły, że by -
wa ły za cze pia ne na wet pięć ra zy
dzien nie. 

Te mat ta bu
Au tor ka do ku men tu opo wia -

da, że do tej po ry ten te mat w Bel -
gii jak by nie ist niał i do pie ro emi -
sja jej fil mu uwi docz ni ła od
daw na ist nie ją cy prob lem wul -
gar nych za cho wań męż czyzn wo -
bec ko biet. Panie, któ re zde cy -
do wa ły się opo wie dzieć o swo ich
prze ży ciach nie chcia ły po ka zy -
wać twa rzy. Ba ły się re ak cji swo -
je go oto cze nia, te go, że zo sta ną
uzna ne za sła be, nie doj rza łe emo -
cjo nal nie a co gor sza oba wia ły
się, iż ktoś mo że po my śleć, że to
one pro wo ku ją męż czyzn. Przy -
zna ły, że wy bie ra jąc się w nie -
któ re miej sca ni gdy nie za kła da -
ją krót szych su kie nek lub
szor tów. W ta kich stro jach uni -
kają me tra, od lud nych miejsc,
a naj bez piecz niej czu ją się na ro -
we rze. Za sta na wia ły się na wet,
czy wi na nie le ży po ich stro nie.
Czy nie ubie ra ją się zbyt wy zy -
wa ją co. Z re la cji ko le ża nek au -
tor ki fil mu wy ni ka, że co dzien -
nie są na ra żo ne na róż ne go
ro dza ju za czep ki i co raz wię cej
z nich my śli o prze nie sie niu się
w ja kieś spo koj niej sze, bar dziej
„nor mal ne” miej sce. Opo wia da -
ły, że nie chcą za wie rać zna jo mo -
ści w ten spo sób, chcą być sza -
no wa ne ja ko ko bie ty i mat ki. 

Z ob ser wa cji au tor ki fil mu
przy glą da ją cej się te mu zja wi sku
w in nych mia stach Eu ro py Za -
chod niej wy ni ka, że dzie wię ciu
na dzie się ciu męż czyzn któ rzy
w nie wy bred ny spo sób na ga by -
wa li ko bie ty nie by ło ro do wi ty -
mi Bel ga mi, Fran cu za mi, czy An -
gli ka mi, lecz imi gran ta mi.
Re ży ser ka jas no da je do zro zu -
mie nia, że „nie moż na wrzu cać
wszyst kich męż czyzn do jed ne -
go wor ka”. Mó wi: „sa ma mam
przy ja ciół któ rzy po cho dzą
z państw af ry kań skich, czy azja -
tyc kich i wiem, że nie wszy scy są
ta cy”. 

Ale jed nak w któ rymś mo men -
cie pa da stwier dze nie, że au to ra -
mi znacz nej czę ści nie wy bred -
nych do wci pów i sek si stow skich
za cze pek w sto sun ku do ko biet

są w prze wa ża ją cej wię kszo ści
ob co kra jow cy po cho dzą cy z róż -
nych czę ści Af ry ki i nie któ rych
ob sza rów Azji. Ozna cza to nie -
ste ty, że nie są oni za sy mi lo wa -
ni i zin te gro wa ni z eu ro pej skim
śro do wi skiem w któ rym ży ją, ale
two rzą swój od ręb ny świat i wy -
zna ją włas ne pra wa, za sa dy i oby -
cza je. 

Co na to wła dze
Jak już wspom nia łam, film wy -

wo łał w Bel gii praw dzi we trzę -
sie nie zie mi.

Za re a go wał rów nież rząd. Wi -
ce pre mier Joel le Mil qu et, bę dą -
ca jed no cześ nie mi ni strem do
spraw we wnętrz nych Kró le stwa
Bel gii, na zwa ła to zja wi sko „spo -
łecz ną pla gą” i stwo rzy ła pro jekt
usta wy zwal cza ją cej sek sizm. Po -
wyż sze roz po rzą dze nie to re ak -
cja na skar gi ko biet, któ rym prze -
szka dza ją obel ży we sło wa
kie ro wa ne pod ich adre sem.
W prak ty ce ozna cza to, że za
słow ne mo le sto wa nie sek su al ne,
gwi zdy czy nie wy szu ka ne ko -
men ta rze, każ dy z pa nów mo że
sło no za pła cić. Pani mi ni ster za -
chę ci ła bel gij skie gmi ny do wpro -
wa dze nia ka ry za sek si stow skie
wy po wie dzi pod adre sem ko biet
da jąc za przy kład Bruk se lę, gdzie
od wrześ nia te go ro ku za nie to -
le ran cyj ne uwa gi gro zi man dat
w wy so ko ści od 70 do 250 eu ro.
Jed no cześ nie wła dze za mie rza ją
prze ciw dzia łać te mu zja wi sku już
na naj niż szym szczeb lu oświa to -
wym wpro wa dza jąc w szko łach
po ga dan ki edu ka cyj ne i z za kre -
su pre wen cji oraz uczyć dzie ci
i mło dzież ży cia w to le ran cji
i rów no u praw nie niu. 

Film Sop hie Pe e ters na krę co -
ny ukry tą ka me rą uwi docz nił
i na głoś nił ist nie ją cy lecz prze -
mil cza ny prob lem i wy wo łał
ogrom ne po ru sze nie wśród opi -
nii pu blicz nej oraz kla sy po li tycz -
nej. W Bel gii roz po czę ła się ogól -
no kra jo wa de ba ta do ty czą ca
pra wa do pry wat no ści, wie lo kul -
tu ro wo ści i wol no ści sek su al nej.

Do tej po ry film obej rza ło w sie -
ci pra wie dwa mi lio ny lu dzi,
a o sa mym fil mie i prob le mie
z nim zwią za nym na pi sa ły ga ze -
ty wło skie, nie miec kie, szwaj car -
skie i ame ry kań skie.

Dla cze go do pie ro te raz? 
AAggnniieesszzkkaa  DDoobbiieecckkaa

Belgia w obronie kobiet
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Hi sto ria
Naj wcześ niej sze do wo dy na

ist nie nie Mor tsel po cho dzą
z okre su Gal lo -Ro ma nów. Udo -
ku men to wa no je w 1963 ro ku
w trak cie prze pro wa dzo nych
wy ko pa lisk ar che o lo gicz nych,
kie dy od kry to na tym te re nie
rzym ską wil lę i resz tki obiek -
tów gos po dar czych ist nie ją cych
aż do dru gie go wie ku.

Pier wsza pi sa na wzmian ka
o Mor tsel po cho dzi z 869 ro ku.
Do ty czy „Vil li Ti sin ga he im” po -
świę co nej praw do po dob nie
świę tej Re i nil dis cór ce księ cia
Bra ban cji w opac twie Be ne dyk -
ty nów.

Okre śle nie Mor tsel po ja wia
się po raz pier wszy w Bul li Pa -
pie skiej (li ście pa pie skim)
z 1150 ro ku. Nie ste ty, wszyst -
kie ar chi wa be ne dyk tyń skie
uleg ły cał ko wi te mu znisz cze niu
pod czas nie miec kie go bom bar -
do wa nia An twer pii w cza sie II
woj ny świa to wej, dla te go tak
nie wie le wia do mo na te mat ist -
nie nia dziel ni cy w la tach 869
– 1150.

Na zwa Mor tsel (Mor tsel la) po -
ja wia się w pi sa nych do ku men -
tach w ro ku 1158. Wy wo dzi się
od dwóch ger mań skich slow:
Mor – bło to oraz Sa li – ob szer -
ne do mo stwo. W ro ku 1158 wy -
bu do wa no tu pier wszy koś ciół,
któ ry w XV wie ku zo stał za stą -
pio ny przez obec ny koś ciół Be -
ne dyk ty nów.

W ro ku 1387 roz po czął się
okres świet no ści Mor tsel. By ły
to cza sy pa no wa nia ro du Can -
tec roy. Szcze gól ną ro lę w roz -
wo ju dziel ni cy ode gra li An to i -
ne Per re not i kar dy nał
Gran vel le, któ ry stwo rzył „Car -
di na el sdor pen” – ol brzy mie te -
ry to rium w skład któ re go wcho -
dzi ły mię dzy in ny mi obec ne
Ede gem, Boe cho ut, Bor sbe en,
Ho ve, Kon tich i Aar tse la ar.

W dru giej po ło wie XVI wie ku
na sku tek wo jen re li gij nych ca -
le te ry to rium roz pa dło się. Bunt
Ni der lan dów prze ciw ko Hisz pa -
nii ozna czał dla Mor tsel ciąg ły
nie po kój. Ze wzglę du na stra te -
gicz ne po ło że nie na skrzy żo wa -
niu głów nych dróg do ja zdo -
wych do An twer pii zie mie te
by ły bez przer wy na jeż dża ne,

gra bio ne, pod pa la ne, to czy ły się
na nich wal ki, a tak że by ły miej -
scem prze miesz cza nia się woj -
ska. W sierp niu 1566 ro ku za -
mek Can tin cro de do stał się
w rę ce bun tow ni ków, któ rzy
zde wa sto wa li i zruj no wa li, rzeź -
by i sym bo le re li gij ne. W tym
sa mym ro ku Hisz pa nie pro wa -
dze ni przez Fer nan do Al va re za
de To le do zdo by li Mor tsel,
a Can tin cro de prze bu do wa li
w hisz pań ską twier dzę któ rej
kon struk cja stoi do dnia dzi siej -
sze go.

Dwa dzie ścia lat póź niej zie -
mie te zo sta ły cał ko wi cie spa lo -
ne i wy lud nio ne. Ze stu dwu -
dzie stu sze ściu a miesz ku ją cych
tam ro dzin oca la ły za led wie
trzy.

Po raz ko lej ny Mor tsel za czy -
na ło swo je ist nie nie od po cząt -
ku. 

W 1860 ro ku na te re nie gmi -
ny wznie sio no Fort4, któ ry po -
wstał we dług pro jek tu ofi ce ra
Hen ri Ale xis Brial mont. By ło to
przed sięw zię cie na ogrom ną
ska lę. Do bu do wy wy własz czo -
no 35 hek ta rów grun tów, a ca -
łość kosz to wa ła 54 mi lio ny ów -
czes nych fran ków. W tym
okre sie wię kszość bu dyn ków
po wsta wa ła z drew na po nie waż
nie wol no by ło bu do wać do mów
z ka mie nia do ko ła obiek tów
woj sko wych. Do dnia dzi siej sze -

go za cho wa ło się za led wie pięć
uni katowych drew nia nych do -
mów: wil la nr 52 i 54 na Me -
chel se e sten weg, dom nu mer 20
na Sta tie lei i drew nia ne do mki
nr 6 i 8 na Lin den lei.

Od ro ku 1897 roz po czął się
pro ces uprze my sła wia nia dziel -
ni cy. Otwar ta zo sta ła fa bry ka
ro we rów i sa mo cho dów „Mi ner -
va” oraz fa bry ka fil mów do apa -
ra tów fo to gra ficz nych Ag fa Ge -
va erts (dzi siaj już nie czyn na).

Pod czas cięż kich walk o An -
twer pię w cza sie I woj ny świa -
to wej Mor tsel zno wu ucier pia -
ło. W pier wszych dniach
paź dzier ni ka 1914 ro ku Fort4
znaj do wał się na pier wszej li nii
fron tu i nie ste ty woj ska bel gij -
skie a po tem an giel skie nie zdo -
ła ły go ob ro nić. Fort za ję li
Niem cy, a wkrót ce na stą pi ła ka -
pi tu la cja An twer pii.

W trak cie nie miec kie go ata -
ku w ro ku 1940 mia ły miej sce

Dzielnice Antwerpii
Morstel
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bar dzo cięż kie bom bar do wa nia Mor -
tsel. Od cza sów pier wszej woj ny Fort4
nie zo stał wzmoc nio ny, dla te go nie
był uży wa ny ja ko for ty fi ka cja woj sko -
wa. 

W 1943 ro ku ame ry kań skie lot nic -
two po mył ko wo do ko na ło cięż kich
bom bar do wań Mor tsel. Ich ce lem by -
ła fa bry ka ER LA, gdzie Niem cy pro -
du ko wa li sa mo lo ty i mo to ry do sa mo -
lo tów. Za miast fa bry ki Ame ry ka nie
zbom bar do wa li te re ny miesz kal ne
– Mor tsel Ou de God. Zgi nę ło 936
osób, w tym 209 dzie ci.

Po wy zwo le niu An twer pii jesz cze
dwu krot nie na Mor tsel, a kon kret nie
na Fort4 spa dły nie miec kie bom by
V2.

Mor tsel współ cześ nie
Gmi na Mor tsel le ży na po łud niu An -

twer pii. W ro ku 1998 na pod sta wie
de kre tu uzy ska ła ty tuł mia sta. Na po -
wierz chni 778 hek ta rów miesz ka oko -
ło 25 ty się cy miesz kań ców co ozna -
cza, ze jest naj gę ściej za lud nio nym
te ry to rium na te re nie Flan drii. I co
cie ka we, jest to dziel ni ca lu dzi mło -
dych. Naj no wsze ba da nia po ka zu ją,
że wię kszość miesz kań ców nie ukoń -

czy ła dwu dzie ste go ro ku ży cia. 
Gmi na znaj du je się na skrzy żo wa -

niu kil ku li nii ko le jo wych Mor tsel,
Mor tsel-De ur nse ste en weg, Mor tsel
Lier se ste en weg i Mor tsel – Ou de-God.
Jak na tak nie wiel ką po wierz chnię
po sia da spo ro sta cji ko le jo wych. Moż -
na stąd do je chać po cią giem w 15 mi -
nut do Me che len i w pół go dzi ny do
Bruk se li. Ale to nie wszyst ko. Gmi na
po łą czo na jest rów nież z le wo brzeż -
ną stro ną An twer pii tram wa jem 15,
któ ry od po lo wy sierp nia je dzie na -
wet do Boe cho ut. Po nad to tram waj 7
łą czy ją z por tem i ma low ni czym nad -
brze żem Schel dy. 

Li nia au to bu so wa umoż li wia po łą -
cze nie Mor tsel z po bli ski mi gmi na mi
i cen trum An twer pii – Ro o se vel tpla -
ats. 

War te obej rze nia
Mor tsel jest miej scem bo ga tym

w za byt ki ar chi tek to nicz ne. Na te re -
nie gmi ny znaj du je się sześć pa ra fii,
z cze go pięć koś cio łów mie ści się na
te re nie Mor tsel: Sint-Be ne dic tus
w Mor tsel-wieś (Koś ciół św. Be ne dyk -

ta), He i lig Kru is w Ou de God, (Koś -
ciół św. Krzy ża) Sint-Lo de wijk w pół -
noc nej czę ści gmi ny (koś ciół św. Lud -
wi ka), Sint-Jo zef we wschod niej czę ści
(koś ciół św. Jó ze fa) oraz Sint-Ber na -
det te w po łud nio wo-za chod niej czę -
ści (koś ciół św. Ber na det ty), Szó sty
Kar me lie ten hof, tak do brze zna ny
Pol skiej spo łecz no ści w An twer pii po -
ło żo ny jest na te re nie gmi ny Ber -
chem. Oprócz koś cio łów war to zwie -
dzić licz ne zam ki Mor tsel: Koe i ste ert,
Can tec roy, Ten Do rpe, Ter Va rent.
Na le ży rów nież pa mię tać o wy jąt ko -
wym For cie4, któ rzy obec nie słu ży
miesz kań com ja ko te ren re kre a cyj -
ny, obiekt spor to wy oraz miej sce wie -
lu cie ka wych im prez. 

Dzi siaj Mor tsel jest spo koj nym, zie -
lo nym i przy jaz nym miej scem, dla te -
go wie lu miesz kań ców An twer pii
właś nie tu zde cy do wa ło się za miesz -
kać. Ma swój włas ny, nie pow ta rzal -
ny urok, bo wiem hi sto ria do sko na le
har mo ni zu je tu ze współ czes no ścią
two rząc nie pow ta rzal ny kli mat. 

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa
MMaayyaa  SSttęę  ppiieeńń
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Roz mo wa z Mayą Stę pień, kan dy -
dat ką do Ra dy Gmi ny Mor tsel (Ge me -
en te ra ad sver ki zien gen) 

JJaakk  ddłłuu  ggoo  jjee  sstteeśś  ww BBeell  ggiiii??
Przy je cha łam do Bel gii za raz po

skoń cze niu stu diów. Mia ło to miej sce
krót ko po upad ku mu ru ber liń skie -
go. Ko niec zim nej woj ny, otwar cie się
by łe go Związ ku Ra dziec kie go na Eu -
ro pę, Mi cha ił Gor ba czow „głas nost”
i „pie rie stroj ka”, a prze de wszyst kim
osią gnię te po ro zu mie nia na Kon fe ren -
cji Hel siń skiej, wszyst ko to spo wo do -
wa ło, iż gra ni ce do Eu ro py Za chod -
niej zo sta ły odro bi nę uchy lo ne. Po raz
pier wszy Po la cy mo gli wy jeż dżać na
trzy mie sią ce z tak zwa ną wi zą tu ry -
stycz ną. Ja rów nież wy je cha łam właś -
nie w ten spo sób, cie ka wa świa ta i lu -
dzi. Przy je cha łam aby uczyć się ję zy ka
i w ogó le nie za mie rza łam zo stać na
sta łe. Roz po czę łam na u kę ję zy ka ni -
der lan dzkie go w Cen trum Ję zy ków
Ob cych (In sti tu ut vo or Le ven de Ta -
len) przy Ka to lic kim Uni wersytecie
Le u ven. W Le u ven ukoń czy łam rów -
nież stu dia i zdo by łam Li cen cjat Oo -
ste u ro pe i sty ki. Stu diu jąc uczy łam się
jed no cześ nie ję zy ka an giel skie go.

DDllaa  cczzee  ggoo  wwyy  bbrraa  łłaaśś  wwłłaaśś  nniiee  AAnn  ttwweerr  --
ppiięę??

Po ukoń cze niu stu diów roz po czę -
łam pra cę w Wyż szej Szko le Tłu ma -
czy w An twer pii (obec nie Les sius).
Pro wa dzi łam po fla man dzku wie czo -
ro we za ję cia ję zy ka pol skie go dla osób

do ro słych na Uni wersytecie An twer -
pia i pra co wa łam jed no cześ nie w Ame -
ry kań skiej Fir mie w dzia le Han dlu
z Eu ro pą Wschod nią. Do An twer pii
prze pro wa dzi liś my się, po nie waż mój
mąż właś nie stąd po cho dzi. 

JJaa  kkaa  ––  wwee  ddłłuugg  cciiee  bbiiee  ––  jjeesstt  rróóżż  nnii  ccaa  ppoo  --
mmiięę  ddzzyy  PPoo  lloo  nniiąą  pprrzzyy  bbyy  łłąą  ddoo  BBeell  ggiiii
ww llaa  ttaacchh  8800--ttyycchh,,  aa ttąą  oobbeecc  nnąą??

Przez ca ły okres w Le u ven nie mia -
łam kon tak tu ze spo łecz no ścią pol -
ską. W la tach 90-tych nie wie lu by ło
tam Po la ków. Do pie ro po przy jeź dzie
do An twer pii ze tknę łam się po raz
pier wszy z Po lo nią. Ob ser wu jąc na -
szą spo łecz ność mu szę po wie dzieć, że
w cią gu osta t nich 10-ciu lat za szło kil -
ka wy raź nych zmian, tren dów. Po lo -
nia lat 90-tych XX wie ku i po cząt ku
lat wie ku obec ne go, by ła głów nie re -
pre zen to wa na przez ko bie ty. 

Po ro ku 2006, po czę ścio wym otwar -
ciu się ryn ku pra cy dla Po la ków
i wpro wa dze niu tak zwa nych za wo -
dów de fi cy to wych głów nie w bran -
żach ty po wo mę skich, na stą pi ła du ża
zmia na w de mo gra ficz nym cha rak te -
rze mi gra cji. Za czę ło po ja wiać się co -
raz wię cej męż czyzn. To zja wi sko po -
cią gnę ło za so bą rów nież cie ka wą
sy tu a cję – ze wzglę du na nie pew ną sy -
tu a cję so cjal ną ro dzi ny po zo sta wa ły
w Pol sce. Od ro ku 2009, kie dy Bel gia
cał ko wi cie otwo rzy ła ry nek pra cy dla
Po la ków, za czę ły do łą czać ro dzi ny.
Kil ka lat te mu mie liś my ta kie za u wa -
żal ne zja wi sko „ge zin she re i ni ging”
–po łą cze nia ro dzin.

MMaasszz  bbaarr  ddzzoo  cciiee  kkaa  wwąą  pprraa  ccęę..  CCoo  ddaa  jjąą
kkuurr  ssyy  iinn  ttee  ggrraa  ccyyjj  nnee  nnoo  wwoo  pprrzzyy  bbyy  łłyymm
iimmii  ggrraann  ttoomm??

Lu bię mo ją pra cę. Od kil ku lat pra -
cu ję w In bur ge ring Pro vin cie An twer -
pen Pris ma. Pro wa dzę kur sy In te gra -
cji Spo łecz nej po pol sku, po ro syj sku
i po ni der lan dzku. Pra cu ję głów nie
z uchodź ca mi po li tycz ny mi z te re nów
by łe go Związ ku Ra dziec kie go. Przy -
jeż dża ją do Bel gii głów nie miesz kań -
cy Ka u ka zu: Or mia nie, Cze czeń cy,
Aze rzy, Uzbe cy, Tur kme ni, Gru zi ni,
miesz kań cy Da ge sta nu. Czę sto po ja -
wia ją się na mo ich za ję ciach rów nież
na si wschod ni są sie dzi: Bia ło ru si ni,
Ukra iń cy, a na wet Ło ty sze i Wę grzy.
W gru pach pol skich za ob ser wo wa łam
w cią gu osta t nich dwóch lat przy pływ
Po la ków do An twer pii z Wysp oraz na -
pływ mło dych, wy so ko wy kształ co -
nych, dy na micz nych lu dzi z kra ju.

Bar dzo lu bię tę róż no rod ność kul -
tu ro wą w mo jej pra cy, mo że dla te go
tak bar dzo lu bię An twer pię, gdzie

miesz ka 126 na ro do wo ści. To na wet
wię cej niż w No wym Jor ku. 

Kur sy In te gra cji So cjal nej dla no -
wo przy by łych do Bel gii w ich oj czy -
stym ję zy ku od gry wa ją nie sa mo wi cie
waż ną ro lę w pro ce sie in te gra cji. Mi -
mo nie zna jo mo ści ję zy ka ni der lan -
dzkie go da ją na tych mia sto wą moż li -
wość zdo by cia ob szer nych in for ma cji
nie tyl ko na te mat hi sto rii i kul tu ry
te go kra ju. Wię cej, da ją moż li wość do -
wie dze nia się, jak fun kcjo nu je sy stem
so cjal ny, sy stem szkol nic twa, sy stem
za bez pie cze nia zdro wot ne go. Po nad -
to roz wi ja ją i sty mu lu ją tak zwa ne ac -
tie ve bur ger schap – czyn ne za an ga -
żo wa nie oby wa tel skie. Jed nym
sło wem po ma ga ją stać się peł no praw -
ną czę ścią spo łecz no ści fla man dzkiej.
Jest rze czą nie zmier nie waż ną brać
rów nież czyn ny udział w ży ciu po li -
tycz nym kra ju w któ rym miesz ka my,
pła ci my po dat ki i gdzie na sze dzie ci
cho dzą do szko ły.

PPoo  zzaa  pprraa  ccąą  ii oobboo  wwiiąązz  kkaa  mmii  ssąą  jjeesszz  cczzee
pprrzzyy  jjeemm  nnoo  śśccii..  JJaakk  oodd  ppoo  cczzyy  wwaasszz  ii ccoo
lluu  bbiisszz  rroo  bbiićć  ww wwooll  nnyymm  cczzaa  ssiiee??

Sta ram się spę dzać jak naj wię cej
cza su z mo ją sied mio let nią cór ką. Lu -
bię jeź dzić na ro we rze, pły wać i uwiel -
biam cho dzić na kon cer ty. A je śli mam
jesz cze wię cej te go wol ne go cza su, na -
tych miast ja dę do mo je go uko cha ne -
go mia sta Wroc ła wia.

PPaa  nnuu  jjee  ppoo  wwsszzeecchh  nnaa  ooppii  nniiaa,,  żżee  wwłłaaśś  --
nniiee  MMoorr  ttsseell  jjeesstt  nnaajj  wwiięę  kksszzyymm  sskkuu  ppii  --
sskkiieemm  PPoo  llaa  kkóóww..  CCzzyy  ttaakk  jjeesstt  rrzzee  cczzyy  --
wwii  śścciiee??

Nas – Po la ków, moż na spot kać
w każ dej dziel ni cy An twer pii. Do
otwar cia się ryn ku pra cy naj wię kszym
ta kim sku pi skiem Po la ków by ło tak
zwa ne „ Pe tit Je ru za lem” czy li oko li -
ce Lan ge Le em stra at i Bel gie lei. 

Po ro ku 2009 moż na za u wa żyć sil -
ny od pływ Po la ków z cen trum An twer -
pii na ob rze ża mia sta. Gmi na Mor tsel,
któ ra le ży obok koś cio ła św. Te re sy
po wszech nie zna nym wśród Fla man -
dów ja ko Kar me lie ten hof, jest jed nym
z ta kich przy kła dów. Na 25 ty sięcz ną
spo łecz ność miesz ka tu taj 12% cu dzo -
ziem ców, w tym znacz na licz ba Po la -
ków, któ rzy nie przy ję li jesz cze oby -
wa tel stwa Bel gij skie go.

CCoo  zzmmiiee  nnii  łłoo  ssiięę  ddllaa  nnaass  PPoo  llaa  kkóóww  ppoo
wweejj  śścciiuu  nnaa  sszzee  ggoo  kkrraa  jjuu  ddoo  UUEE..  BByy  łłaaśś
jjuużż  wwttee  ddyy  ww BBeell  ggiiii  ii ppaa  ttrrzzyy  łłaaśś  nnaa  ttoo
zz bbeell  ggiijj  sskkiieejj  ppeerr  ssppeekk  ttyy  wwyy..

Sy tu a cja Po la ków po wej ściu do Unii
zmie ni ła się dia me tral nie. Dzię ki
otwar ciu się bel gij skie go ryn ku pra -

Czas wyborów
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cy, mo gli wresz cie wyjść z sza rej stre -
fy eg zy sten cji i za cząć pra co wać ofi -
cjal nie. Po cią gnę ło to za so bą rów nież
du że zmia ny so cjal ne oraz eko no micz -
ne. Prze sta liś my upy chać pie nią dze
do przy sło wio wej skar pe ty z za mia -
rem wy wie zie nia i za mie nie nia na zło -
tów ki. Za czę liś my otwie rać kon ta
w bel gij skich ban kach. Z mi gra cji na
wa liz kach sta liś my się mi gra cją na
sta łe. Wie lu Po la ków nie ma wca le za -
mia ru wra cać do Pol ski. Ku pu ją tu taj
miesz ka nia i pla nu ją przy szłość swo -
ich dzie ci w Bel gii. Sa mi wi dzą sie bie
w Pol sce, ale na eme ry tu rze, tej bel -
gij skiej. 

Po zy cja Po la ków w spo łe czeń stwie
rów nież na bra ła in ne go cha rak te ru.
Je steś my po strze ga ni ja ko pra co wi -
ci, kre a tyw ni i dy na micz ni. Pol skie
dzie ci od no szą w bel gij skich szko łach
du że suk ce sy. Za u wa żam to choć by
na przy kła dzie Pul hof, jest to szko ła
do któ rej cho dzi mo ja cór ka. W pier -
wszej kla sie w ubieg łym ro ku by ło sze -
ścio ro pol skich dzie ci. Wszyst kie
z nich ra dzą so bie zna ko mi cie, nie
zwa ża jąc na wy so ki po ziom ja kim
szczy ci się szko ła i na fakt, iż ję zyk
fla man dzki nie jest ich ję zy kiem oj -
czy stym.

Sy tu a cja na szych ro da ków rów nież
uleg ła zmia nie, je że li cho dzi o za bez -
pie cze nie so cjal ne i stro nę praw ną.
Po la cy mo gą w peł ni ko rzy stać z ubez -
pie cze nia zdro wot ne go, ma ją pra wo
do tłu ma cza so cjal ne go w szko łach
oraz in nych in sty tu cjach spo łecz nych.
Oso by ofi cjal nie za trud nio ne są człon -
ka mi Związ ków Za wo do wych, któ re
chro nią ich pra wa ja ko pra cow ni ków
i jed no cześ nie in for mu ją o przy słu gu -
ją cych im świad cze niach so cjal nych.
Ma my w An twer pii kil ka kan ce la rii
ad wo kac kich a na wet no wo otwar te
Cen trum Po mo cy Praw nej dla Po lo -
nii. 

JJee  sstteeśś  ttłłuu  mmaa  cczzeemm  jjęę  zzyy  kkaa  nnii  ddeerr  llaann  --
ddzzkkiiee  ggoo..  TToo  dduu  żżee  wwyy  zzwwaa  nniiee  ddllaa  oobb  ccoo  --
kkrraa  jjooww  ccaa..  TTłłuu  mmaa  cczzyysszz  tteeżż  iinn  nnee  jjęę  zzyy  --
kkii..  TToo  zzaa  wwóódd  cczzyy  ppaa  ssjjaa??

Nie na zwa ła bym te go wiel kim wy -
zwa niem. No, mo że opa no wa nie ni -
der lan dzkie go jest wy zwa niem sa mym
w so bie, nie tyl ko dla mnie, ale dla
każ de go kto chce się go na u czyć. Ję -
zyk ni der lan dzki nie na le ży do ję zy -
ków ła twych. Ale po ciesz my się, że ję -
zyk pol ski zda niem ję zy koz naw ców
jest jesz cze trud niej szy. Za czę łam tłu -
ma czyć już na stu diach. Ofi cjal nie zo -
sta łam tłu ma czem ję zy ka ni der lan -
dzkie go w ro ku 1995 przy Są dzie
Pier wszej In stan cji w Le u ven. Po za
ni der lan dzkim je stem rów nież tłu ma -
czem przy sięg łym pi sem nym i ustnym
z ję zy ka ro syj skie go i nie miec kie go.
Ję zy ki to mo ja pa sja, któ ra sta ła się
mo im za wo dem. 

DDllaa  cczzee  ggoo  zzaa  iinn  ttee  rree  ssoo  wwaa  łłaaśś  ssiięę  ddzziiaa  łłaall  --
nnoo  śścciiąą  ppoo  llii  ttyycczz  nnąą??

Po li ty ką in te re so wa łam się już
w cza sie stu diów. By łam człon kiem
Nie za leż ne go Sto wa rzy sze nia Stu den -
tów. Do dziś pa mię tam de mon stra cję
stu den cką na Ryn ku we Wroc ła wiu,
kie dy to cho wa liś my Bo le sła wa Bie -
ru ta. Nasz Uni wersytet no sił wów -
czas je go imię. Po za tym śle dzę z wiel -
ką uwa gą wy da rze nia po li tycz ne
w Sy rii oraz na Bia ło ru si. My ślę, że
na sza obec ność we Flan drii ma rów -
nież po nie kąd wpływ na ży cie po li -
tycz ne te go kra ju. Mo je za an ga żo wa -
nie spo łecz ne jest wy ni kiem fak tu, iż
je stem w peł ni zin te gro wa na i świa -
do mie chcę uczest ni czyć i od gry wać
ro lę w ży ciu spo łecz no ści fla man -
dzkiej. 

Z po cho dze nia za wsze bę dę Po lką,
nie mniej mó wię po fla man dzku, skoń -
czy łam tu taj stu dia i hi sto ria te go kra -
ju sta ła mi się bli ska. Nie za u wa ży łam

kie dy wy two rzy ła się nie tyl ko emo -
cjo nal na, ale spo łecz na więź z z gmi -
ną Mor tsel, w któ rej miesz kam.

DDoo  wwyy  bboo  rróóww  zzoo  ssttaa  łłoo  jjuużż  nniiee  wwiiee  llee  cczzaa  --
ssuu..  CCoo  cchhcciiaa  łłaa  bbyyśś  pprrzzee  kkaa  zzaaćć  ttyymm
wwsszzyysstt  kkiimm,,  kkttóó  rrzzyy  nniiee  zzddee  ccyy  ddoo  wwaa  llii
jjeesszz  cczzee  nnaa  kkoo  ggoo  oodd  ddaa  ddzząą  sswwóójj  ggłłooss??

Tak, już nie dłu go, bo 14 paź dzier -
ni ka od bę dą się we Flan drii wy bo ry
do Rad Gmin nych i Pro win cjo nal nych.

Ja, Maya STĘ PIEŃ re pre zen tu ję
par tię CD&V i znaj dzie cie mnie Pań -
stwo na 15 miej scu na li ście. Wy bór
par tii Chrze ści jań sko De mo kra tycz -
nej był dla mnie lo gicz nym wy bo rem.
Pro gram tej par tii po pro stu mi od -
po wia da. Głów nym na szym mot to jest
„Ie de re en in be gre pen” – „każ dy przy -
na le ży do nas”. W tym rów nież mi -
gran ci. CD&V jest par tią, któ ra dą ży
do to le ran cyj ne go i otwar te go spo łe -
czeń stwa, gdzie każ dy ma swo je miej -
sce. Wy cho dzi na prze ciw cu dzo ziem -
com, rów nież Po la kom! 

Po la cy za miesz ka li w Mor tsel! Je że -
li jesz cze nie do ko na li ście Pań stwo
wy bo ru, gło suj cie na CD&V, na 15-
tkę.

JJeesstt  nnaass,,  PPoo  lleekk,,  ww AAnn  ttwweerr  ppiiii  ccoo  rraazz
wwiięę  cceejj..  CCoo  cchhcciiaa  łłaa  bbyyśś  iimm  ppoo  rraa  ddzziićć??

My ślę, że mło de, wy kształ co ne Po -
lki przy jeż dża ją ce do An twer pii wy -
śmie ni cie so bie ra dzą. Je dy ne co mo -
gę do dać z pun ktu pa sjo na ta
ję zy ko we go: uczcie się panie/dziew -
czy ny ni der lan dzkie go. Uła twia to nie -
sa mo wi cie na szą co dzien ną rze czy wi -
stość w tym kra ju, szcze gól nie kie dy
de cy du je my się po zo stać tu na dłu żej
i od dać na sze dzie ci do fla man dzkich
szkół.

Po wo dze nia! 

Roz ma wia ła
AAggaa  ttaa  KKoo  cciińń  sskkaa
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Szanowni Państwo,
Przypominamy o bardzo ważnym wydarzeniu.

1144  ppaaźźddzziieerrnniikkaa  
ooddbbyywwaajjąą  ssiięę  wwyybboorryy  ddoo  rraadd  ggmmiinnnnyy,,  mmiiaassttaa  ii pprroowwiinnccjjii..

Osoby posiadające belgijskie obywatelstwo są zobowiązane do oddania swojego głosu. Osoby
przebywające w Belgii legalnie mają prawo do oddania głosu, jeśli uprzednio zgłosiły chęć
uczestniczenia w wyborach.

NNiiee  zzaappoommnniijjmmyy  oo nnaasszzyycchh  ppoollsskkiicchh  kkaannddyyddaattaacchh!!!!!!
- MMaayyaa  SSttęęppiieeńń: miejsce 15 gmina Mortsel partia CD&V (zagłosować może każda osoba zamieszkała

w gminie Mortsel)
- MMaarrzzeennaa  JJuusszzaa: miejsce 18 Prowincja Antwerpia partia CD&V (zagłosować może każda osoba

zamieszkała w całej Prowincji Antwerpii, ale posiadająca belgijskie obywatelstwo).



Ko niec XVIII i po czą tek XIX
wie ku to okres, kie dy pań stwo
pol skie ist nie je je dy nie w świa -
do mo ści sa mych Po la ków, gdyż
fak tycz nie znik nę ło z ma py Eu -
ro py już po nad 100 lat wcześ -
niej. W tym sa mym cza sie świa -
do mość na ro do wa Bel gów nie
po sia da ją cych jesz cze włas ne go
pań stwa, jest już w peł ni ufor -
mo wa na. Spe cy fi ka po ło że nia
ge o gra ficz ne go spra wi ła, że te
dwa od da lo ne od sie bie o 700 ki -
lo me trów pań stwa by ły czę stym
ce lem mię dzy na ro do wych roz -
gry wek i ry wa li za cji po li tycz -
nych wiel kich mo carstw. In te -
re sy tych państw ni gdy nie by ły
so bie prze ciw staw ne i ni gdy nie
do szło do kon flik tu po mię dzy
ich miesz kań ca mi. Przy na leż -
ność do tej sa mej ła ciń skiej sfe -
ry kul tu ro wej, przy wią za nie do
tra dy cji i do hi sto rycz nej prze -
szło ści są ce cha mi wspól ny mi
Po la ków i Bel gów. Za rów no jed -
ni jak i dru dzy w ten sam spo -
sób po strze ga ją przy szłość, 
wi dząc ją w so li dar nym na wią -
zy wa niu no wych kon tak tów,

opar tych na wspól nym zro zu -
mie niu i przy jaź ni wszyst kich
kra jów Sta re go Kon ty nen tu.
Przy jaźń po mię dzy Bel gią i Pol -
ską ni gdy nie by ła kwe stio no -
wa na. Śla dy współ pra cy się ga -
ją wie lu wie ków wcześ niej
i znaj du ją po twier dze nie w naj -
star szych prze cho wy wa nych do -
ku men tach.

ZA NA SZĄ I WA SZĄ
WOL NOSC 
– PO RAZ PIER WSZY

Rok 1830 był szcze gól nie waż -
nym okre sem dla obu na ro dów.
Po wsta nie prze ciw ko Wil hel mo -
wi I zna laz ło szczę śli we za koń -
cze nie w pro kla mo wa niu nie za -
leż ne go Kró le stwa Bel gii. Dla
Po la ków ten sam rok oka zał się
być tra gicz ny. Wie ści o wal kach
w Bruk se li skło ni ły znaj du ją cą
się od po nad 30 lat w nie wo li
lud ność pol ską do zor ga ni zo wa -
nia po wsta nia na te re nie ca łe go
kra ju. Roz ru chy w Kró le stwie
Pol skim po wstrzy ma ły jed nak
ro syj skie od dzia ły od zbroj nej

in ter wen cji w ce lu udzie le nia
wspar cia kró lo wi Wil hel mo wi I,
co nie wąt pli wie przy czy ni ło się
do uzy ska nia nie po dleg ło ści Bel -
gów. Po klę sce Po wsta nia Li sto -
pa do we go, zgod nie ze słyn ną de -
wi zą Jo a chi ma Le le we la „za
na szą i wa szą wol ność”, Po la cy
po sta no wi li do star czyć ak tyw -
ne go wspar cia w two rze niu no -
we go bel gij skie go pań stwa.

PIER WSZE PRÓ BY
UTWO RZE NIA 
WSPÓL NEJ EU RO PY

Pier wsze kon tak ty po mię dzy
miesz kań ca mi obec nej Bel gii
a Pol ską się ga ją jed nak du żo
wcześ niej szych cza sów. Bi skup
Jor da nus, któ ry w ro ku 966
udzie lił chrztu pier wsze mu pol -
skie mu wład cy Miesz ko wi I, wy -
wo dził się praw do po dob nie
z oko lic Lu ik. Był on pier wszym
bi sku pem Pol ski. Naj star szej dy -
na stii pol skich kró lów-Pia stów
spo do ba ło się sta re imię z Lu ik:
Lam bert – w Pol sce zu peł nie nie -
zna ne. Imię to zo sta ło na da ne

Kącik historyczny
Polska-Belgia
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Przyjaźń
pomiędzy
Belgią i Polską
nigdy nie była
kwestionowana.
Ślady
współpracy
sięgają wielu
wieków
wcześniej
i znajdują
potwierdzenie
w najstarszych
dokumentach.

Egide Charles Gustave Wappers, Epizod z belgijskiej rewolucji 1830. Źródło: www.pl.wikipedia.org



jed ne mu z sy nów Miesz ka I i rów nież
je go wnu ko wi: Miesz ko wi II Lam ber -
to wi (wnuk no sił imię: Miesz ko II
Lam bert). Ten trze ci wład ca Pol ski
oże nił się Ryn ksą (Ry che zą), sio strą
prze ło żo nej klasz to ru w Nij vel i za ra -
zem ku zyn ką Ot to na III. Chry stia ni -
za cja Pol ski by ła kon ty nu o wa na przez
in nych wład ców i mni chów przy by -
łych z róż nych stron w obec nej Bel -
gii. Bi skup Aron, za ło ży ciel i prze or
klasz to ru w Tyń cu, je den z naj wier -
niej szych do rad ców kró la Ka zi mie rza
Od no wi cie la po cho dził z opac twa
w Sta ve lot. Z oko lic Na men wy wo dzi -
li się rów nież bra cia Ma lon ne: Alek -
san der, bi skup Płoc ki i Wa u ter bi skup
Wroc ław ski. Słyn ne, wy ko na ne w brą -
zie, mo nu men tal ne drzwi ka te dry
gnieź nień skiej są dzie łem ar ty stów
z krę gu mo zań skie go. Okres ten jest
po cząt kiem obu stron nej wy mia ny
han dlo wej, któ rej śla dy wi docz ne są
w po sta ci licz nych mo net z XI w., po -
cho dzą cych z oko lic Visé, Lu ik, Na -
men, Di nant, Thu in, Cel les, Bo u il lon
i Sta ve lot.

HAN DEL, SZTU KA, 
NA U KA I KUL TU RA

Wiek XIII to okres in ten syw ne go
roz wo ju han dlu. Han zę, zwią zek kup -
ców i miast śred nio wiecz nej Eu ro py
w ob rę bie Mo rza Bał tyc kie go i Pół -
noc ne go moż na po strze gać ja ko od -
po wied nik póź niej szej Eu ro pej skiej
Wspól no ty Gos po dar czej. Wśród wie -
lu eu ro pej skich miast zna laz ły się mie -
dzy in ny mi: Bru gia i An twer pia, jak
rów nież Gdańsk i To ruń. Okres ten
to rów nież mi gra cja z Flan drii do Pol -
ski. W ro ku 1250 wznie sio na zo sta ła

osa da Wi la mo wi ce (na zwa na tak od
imie nia za ło ży cie la: Wil le ma), gdzie
do dnia dzi siej sze go kul ty wo wa ne są
tra dy cje fla man dzkich tka czy i sta re
na ro do we zwy cza je. Tra dy cyj ne stro -
je z te go okre su jak i rów nież dia lekt
zbli żo ny do wczes ne go ję zy ka sta ro-
ni der lan dzkie go obo wią zu ją do dziś.
W XV wie ku w nie co dzien ny spo sób
do sta ło się do Pol ski ar cy dzie ło świa -
to wej sła wy, słyn ny tryp tyk „Sąd Osta -
teczny” au tor stwa Han sa Mem lin ga
z Bru gii. Tryp tyk zo stał wy ko na ny na
zle ce nie flo ren tyń skich kup ców, ale
w trak cie trans por tu stat kiem (1468)
padł łu pem kor sar skie go na pa du
przez Pa wła Be nec ke – ka pe ra z Gdań -
ska.

Ob raz moż na obec nie po dzi wiać
w Mu ze um Na ro do wym w Gdań sku.
Rów nież z te go sa me go okre su wy -
wo dzą się prze pięk ne gdań skie oł ta -
rze, wy ko na ne przez fla man dzkich ar -
ty stów w An twer pii. Z za mó wio nych
trzy na stu, po zo sta ło sie dem sztuk.
W An twer pskim do mu wy daw ni czym
Plan tijn uka za ły się pra ce pol skich
re ne san so wych twór ców. Pol scy hu -
ma ni ści na wią zy wa li kon tak ty z uczo -
ny mi uni wersytetu w Le u ven. Zło ty
okres te go uni wersytetu zbiegł się
w cza sie z nie zwy kłym roz kwi tem
Uni wersytetu Ja giel loń skie go w Kra -
ko wie. Do Le u ven przy by li przo du ją -
cy pol scy ucze ni ta cy jak: Jan Dan ty -
szek, Jan La ski, Jan Za moj ski oraz
pol scy stu den ci. W 1526 Mar nix de
Sa in te-Al de gon de uda li się w pod róż
do Kra ko wa. Uko ro no wa niem obo pól -
nych kon tak tów by ły pod pi sy na po -
ro zu mie niu współ pra cy mię dzy obyd -
wo ma uni wersytetami w 1627 ro ku.
W 1614 Ale xius Syl vius Po lo nus

(Alek san der Ga jew ski) zbu do wał
w Bel gii pier wsze pla ne ta rium we -
dług pro jek tu Mi ko ła ja Ko per ni ka.

Pod ko niec XVI i w po cząt kach XVII
wie ku na sze kon tak ty osią gnę ły
szczyt. Ju stus Lip sius z Ove rij se, naj -
słyn niej szy hi sto ryk te go cza su utrzy -
my wał przy ja ciel skie kon tak ty z licz -
ny mi Po la ka mi. Na krót ko przed
woj ną z Ro sją i Tur cją Po la cy zło ży li
ogrom ne za mó wie nie na broń. Praw -
do po dob nie to właś nie dzię ki do sta -
wom z Lu ik, uda ło im się wy grać bi -
twę pod Smo leń skiem. Za mó wie nie
po nad 300 ar ra sów w czte rech bruk -
sel skich war szta tach przez kró la Zyg -
mun ta Au gu sta by ło z pew no ścią naj -
wię kszą trans ak cją XVII wie ku. Król
za pła cił wów czas 72 ty sią ce ta la rów,
co w prze li cze niu na ów czes ne zło te
wy no si ło oko ło mi lio na. Dla wy jaś -
nie nia moż na do dać, że war tość grun -
tu wo kół Żyw ca wy ce nio na zo sta ła
wów czas na 400.000 zło tych, a za mek
w Ka zi mie rzu na 600.000 zło tych.
Owe ar ra sy do dzi siej sze go dnia są
głów ną atrak cją zbio rów mu ze um
Zam ku na Wa we lu (Wa wel, Sta re Mia -
sto w Kra ko wie oraz je go dziel ni ca
– Ka zi mierz, znaj du ją się na li ście
Świa to we go Dzie dzic twa UNE SCO).

XVIII wiek to okres in ten syw nych
pod ró ży Po la ków na stu dia za gra nicz -
ne. W Bel gii na przy kład stu dio wa li:
Sta ni sław Sta szic i Jó zef Mak sy mi -
lian Os so liń ski. To właś nie oni uzna -
wa ni są za wspó ła u to rów Kon sty tu -
cji 3-go Ma ja, pier wsze go te go ty pu
do ku men tu w hi sto rii Eu ro py (kon -
sty tu cja Sta nów Zjed no czo nych Ame -
ry ki Pół noc nej jest tyl ko o czte ry la -
ta star sza).

AAlleekk  ssaann  ddrraa  CCzzaacc  kkaa
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Marcin Zaleski, Cykl Listopadowy, Wzięcie Arsenału, 1830. Źródło: www.pl.wikipedia.org Drzwi gnieźnieńskie. Źródło: www.pl.wikipedia.org



Tylko u nas:

4 prawnik (prawo rodzinne, karne, karno-gospodarcze, cywilne,
windykacyjne, handlowe, skarbowe, odszkodowawcze)

4 specjalista w zakresie prawa polskiego
4 psycholog dla dorosłych i dla dzieci
4 specjalista od ubezpieczen
4 doradcy zawodowi w zakresie spraw urzędowych, pomoc przy

zameldowaniu, zasiłki rodzinne, zakładanie firm, podatki i wiele
innych

Te i inne problemy pomogą Ci rozwiązać nasi specjaliści, ww  rraazziiee  ppoottrrzzeebbyy  ppóójjddąą  zz  TToobbąą  ddoo  uurrzzęędduu..

WWsszzyyssttkkoo  ww  jjeeddnnyymm  mmiieejjssccuu!!

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

PPoorraaddyy  ttyyllkkoo  nnaa  uummóówwiioonnee  ssppoottkkaanniiee..

WWIIĘĘCCEEJJ IINNFFOORRMMAACCJJII::

mmaaiill::  cceennttrruummaannttwweerrppiiaa@@ggmmaaiill..ccoomm
tteelleeffoonn::  00448855..662288..449988
www.centrumpomocyprawnej.be

CENTRUM 
POMOCY PRAWNEJ

DLA POLONII
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„An twer pia po pol sku” 
vo or on ze 

ne der lan dsta li ge vrien den

Belgisch bedrijf 
mag museum WOII in Gdansk 
uitwerken

Het Museum van de Tweede Wereldoorlog in Gdansk (Polen)
lanceerde een internationale wedstrijd om de scenografie
van haar permanente tentoonstelling te ontwerpen. De

Belgische firma NV Tempora won de eerste prijs uit zowat duizend
andere inzendingen,en werkt momenteel aan dit parcours van bijna
5.000 m2. Het voorstel van Tempora vermengt grote en kleine verhalen
en visualiseert ze aan de hand van een wandeling door Europese
steden tijdens WOII, die door de juryleden werd geroemd als "heel
attractief”. De opening van dit Museum is voorzien voor 2014.
Tempora kreeg 50.000 euro aan prijzengeld.

Openingsdatum : 2014
Plaats : Gdansk (Polen)
Oppervlakte van het permanente museum: 5.000 m2

Opdrachtgever : Museum van de Tweede Wereldoorlog in Gdansk
Missies : ontwikkeling van de scenografie van het permanente parcours

Bron: tempora-expo.be
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Het einde van de 18e en het begin van de 19e eeuw is een
tijd wanneer de Poolse natie wel bestaat hoewel haar land
voor meer dan 100 jaar van de kaart van Europa verdwijnt.

Tegelijkertijd is het een periode waarin het nationale bewustzijn van
de Belgen die hun eigen vaderland nog niet hebben, al gevormd is.
Vanwege hun geografische ligging vormden deze twee landen, die
ongeveer 700 km van elkaar verwijderd zijn, vaak de inzet in het
internationale spel en de rivaliteit tussen de grote mogendheden.
Nooit zijn de belangen van beide landen tegenstrijdig geweest en
nooit is het tot conflicten tussen de inwoners ervan gekomen. Het
toebehoren tot dezelfde Latijnse beschavingssfeer, gehechtheid aan
tradities en aan het historische verleden zijn eveneens kenmerken
die Polen en België gemeenschappelijk hebben. Zowel Belgen als
Polen kijken op dezelfde manier naar de toekomst, beide landen zien
haar in het solidair leggen van nieuwe contacten, gebaseerd op
wederzijds begrip en vriendschap van alle landen van het Oude
Continent. De wederzijdse vriendschap tussen België en Polen is
nooit betwist, de sporen van samenwerking reiken vele eeuwen terug
en vinden bevestiging in de oudste bewaarde documenten.

VOOR ONZE VRIJHEID EN DIE VAN JULLIE 
– VOOR DE EERSTE KEER

Het jaar 1830 was een bijzonder belangrijke periode voor beide
naties. De opstand tegen Willem I kende een gelukkig einde met de

oprichting van het onafhankelijke Koninkrijk België. Datzelfde jaar
bleek tragisch te zijn voor de Polen. Toen de Poolse jeugd, de jeugd
van een land dat sinds meer dan 30 jaar in gevangenschap verkeerde,
van de gevechten in Brussel hoorde, kwam deze tot de conclusie dat
het tijd was om hun eigen vaderland van de indringers te bevrijden.
Vol hoop, onderbouwd door de succesvolle strijd van de Belgen,
besloot ze over het hele land een opstand te ontketenen. Het oproer
in Koninkrijk Polen heeft de Russische troepen tegengehouden, zodat
zij koning Willem geen versterking konden gaan bieden, wat de Belgen
ongetwijfeld geholpen heeft de onafhankelijkheid te verkrijgen. Na
de mislukking van de Novemberopstand hebben de Polen, conform
het bekende devies van Joachim Lelewel 'Voor Onze Vrijheid en die
van Jullie”, besloten een actieve bijdrage te leveren aan de opbouw
van de nieuwe Belgische staat.

DE EERSTE POGINGEN TOT OPBOUW 
VAN GEZAMELIJK EUROPA

De eerste contacten tussen de inwoners van het huidige België
en Polen reiken echter terug naar veel vroegere tijden. Bisschop
Jordanus, die in 966 Mieszko I heeft gedoopt die als eerste Poolse
vorst wordt gezien, kwam naar het schijnt uit de buurt van Luik. Hij
was de eerste bisschop van Polen. Bij de Piastendynastie (de eerste
koningen van Polen) viel toen ook de oude Luikse naam Lambert,
in Po len on be kend, in de sma ak. Deze na am werd ge ge ven aan een
van de zo nen van Miesz ko I en ook zijn kle in zo on, Miesz ko II Lam -
bert droeg deze vo or na am. Deze der de vorst van Po len was ove ri -
gens met ene Ryk sa (Ry che za) ge huwd, de zus van een van de ab -
dis sen van het klo o ster van Nij vel en nicht van Ot to III. De ker ste ning

van Po len werd do or an de re
vor sten en mon ni ken vo or tge -
zet die uit de lan dstre ken van
het hu i di ge Bel gië kwa men.
Bis schop Aron, de bo uw he er
en over ste van het klo o ster in
Ty niec en een van de tro uw -
ste ad vi se urs van ko ning Ka -
zi mierz Od no wi ciel (de Ver nie -
u wer), was af kom stig van de
ab dij van Sta ve lot. Uit de om -
ge ving van Na men kwa men de
ge broe ders Ma lon ne: Ale xan -
der, bis schop van Plock en
Wa u tier, bis schop van Wroc -
law. De be roem de, in brons
uit ge voer de, mo nu men ta le de -
u ren van de ka the dra al in
Gniez no zijn het werk van een
kun ste na ar uit de 'Ma as lan -
dse Scho ol'. Dit is ook de be -
gin tijd van de we de rzij dse han -
del su i twis se ling. De spo ren
er van zijn te rug te vin den in
de vorm van tal rij ke mun ten
uit de l Ie ee uw, afkomstig uit
de omstreken van Visé, Luik,
Namen, Dinant, Thuin, Celles,
Bouillon en Stavelot.

POLEN EN BELGIË

Hans Memling, Het laatste oordeel. Bron: www.lobointhenet.republika.pl
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HANDEL, KUNST, WETENSCHAP EN CULTUUR
AAN DE MAAS EN AAN DE WEICHEL

De 13e eeuw is een periode van intensieve ontwikkeling van de
handel. De Hanze, een verbond van kooplieden en steden aan de
Oostzee en Noordzee in het Europa van de Middeleeuwen, kan men
het equivalent noemen van de latere Europese Economische
Gemeenschap. Onder tientallen Europese steden bevonden zich
o.a. Brugge en Antwerpen alsook Gdansk en Torun.

Deze periode kende eveneens een migratie vanuit Vlaanderen
naar Polen. In 1250 werd de nederzetting Wilamowice gesticht
(de naam is ontleend aan de oprichter Willem), waar tot op vandaag
de traditie van Vlaamse wevers en oude nationale gebruiken
worden gecultiveerd. De traditionele klederdracht uit die tijd wordt
er in ere gehouden alsook een dialect dat zeer dicht bij de vroegere
Nederlandse taal staat. Via een ongewone weg is een meesterwerk
van wereldrang, het beroemde schilderij Het Laatste Oordeel van
Hans Memling uit Brugge, in de 15e eeuw in Polen
terechtgekomen. Vervaardigd op bestelling van kooplieden uit
Firenze, is het schilderij tijdens het transport over zee (1468) in
handen gevallen van toenmalige zeerovers van Paul Benecke uit
Gdansk waar het tegenwoordig in het museum te bewonderen is.
Uit die tijd stammen eveneens de prachtige Vlaamse altaren uit
Antwerpen in Gdansk. Van de bestelling van dertien stuks zijn er
zeven overgebleven. Bij het Antwerpse uitgevershuis Plantijn
verschenen werken van Poolse renaissanceauteurs. Poolse
humanisten legden contacten met wetenschappers van de
universiteit van Leuven. De gouden tijd van deze universiteit viel
samen met de periode van buitengewone bloei van de Jagiellonen-
Universiteit in Krakau. Naar Leuven kwamen vooraanstaande
Poolse wetenschappers zoals Jan Dantvszek, Jan Laski of Jan
Zamojski en ook Poolse studenten. In 1526 begaf Marnix de

Sainte-Aldegonde zich op reis naar Krakau. De ondertekening van
een samenwerkingsovereenkomst tussen beide universiteiten in
1627 was de kroon op de wederzijdse contacten. Alexius Sylvius
Polonus (Aleksander Gajewski) bouwde in 1614 in België het
eerste planetarium naar het concept van Copernicus.

Rond het einde van de 16e en het begin van de 17e eeuw
bereikten deze contacten hun hoogtepunt. Justus Lipsius uit
Overijse, de meest befaamde historicus van deze periode, onderhield
vriendschappelijke contacten met talrijke Polen. Kort voor de oorlog
met Rusland en Turkije hebben de Polen een enorme wapenbestelling
gedaan. Het schijnt dat het hun juist dankzij de leveringen uit Luik
is gelukt om de slag bij Smolehsk te winnen. De grootste transactie
van de 17e eeuw was echter de bestelling van meer dan 300
wandkleden bij vier Brusselse werkplaatsen door koning Zygmunt
August. De koning heeft toen 72 duizend daalders betaald wat
overeenkwam met ongeveer een toenmalig miljoen zloty. Daarbij
moge toegelicht worden dat de waarde van het gehele land rondom
de stad Zywiec toen op vierhonderdduizend zloty, en van het kasteel
in Kazimierz op zeshonderdduizend zloty werd geschat. Tot de dag
op vandaag sieren deze wandkleden de Krakause burcht op de
Wawelberg en vormen ze de parel van de museumcollectie (De
Wawelberg en de oude stad van Krakau alsook de wijk Kazimierz
staan op de UNESCO Wereld erfgoed lijst).

De 18e eeuw was een periode waarin de Polen intensief naar
het buitenland reisden om daar te studeren. Juist in België
studeerden Stanislaw Staszic en Jozef Maksymilian Ossollinski.
Zij worden beschouwd als medeauteurs van de Constitutie van de
Derde mei. het eerste document van dit soort dat in Europa is
aangenomen (de t van He Vereniede Staten van N'oord-Amerika is
slechts vier jaar ouder).                           

Aleksandra Czacka

War schau
War sza wa

Stad in Po len
Op per vlak te: 516,9 km2

In wo ners: 1 708 491 

War schau (Po ols: War sza wa) is de ho of dstad van Po len en telt on -
ge ve er 1 708 491 in wo ners. De stad ligt in het hi sto risc he landsde -
el Ma zo vië aan de Wi sła. Het is ook de ho of dstad van het wo i wod -
schap Ma zo vië

Gesc hie de nis
War schau be ho ort niet tot de oud ste ste den van Po len, ma ar is

wel een ou de stad. Vol gens een le gen de stamt de na am War sza wa
af van twee ge lief den, de vis ser Wars en het me i sje Sa wa, die de
stad zo u den heb ben ge sticht. Een an de re va riant op deze le gen de
spre ekt van twee broers. De eer ste ver mel ding da te ert van 1241.
Aan van ke lijk was het de ho of dstad van het vor sten dom Ma zo vië, ma -
ar in 1596 ver pla at ste de Po ol se ko ning zijn re si den tie van Kra ków na -
ar het cen tra le re War schau. Tij dens de Po ol se de lin gen (1795-1918)
ma ak te War schau de el uit van het Rus sisc he rijk, en ke le ge bo u wen
he rin ne ren nog aan die tijd. Tij dens de Po ols-Rus sisc he Oor log (1919-

1921) werd het Ro de Le ger tot sta an ge bracht vo or de po or ten van
War schau en tot de te rug tocht ged won gen do or het Po ol se le ger (met
hulp van Fran se ad vi se urs). Dit ging de gesc hie de nis in als het „Won -

Koninklijk Paleis op de Water in Lazienki Park, Warschau.
Bron: www. na-horyzoncie.pl
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der aan de We ich sel” om dat de rest van Eu ro pa be hoed zou zijn vo -
or het bol sje wis me.

De Twe e de We rel do or log ver liep tra gisch vo or de stad: het om -
van grij ke jo od se get to werd ver nie tigd na de jo od se op stand in
1943, en de stad werd goed de els ver woest tij dens en na de Op -
stand van War schau van 1944. Na af lo op van de la at ste op stand
wer den al le over geb le ven in wo ners de stad uit ge dre ven. De be vol -
king da al de van 1,3 mil joen in 1939 tot 420.000 in sep tem ber 1945.

In de na o or log se tijd is het ou de cen trum (Sta re Mia sto) ech ter
in ou de stijl her bo uwd en de stad sta at nu op de We rel der fgoe -
dlijst van de UNE SCO. De na uw ge zet te re sta u ra tie ging de gesc hie -
de nis in als het „Won der van War schau”.

Bez ien swa ar dig he den
Het hart van de ou de stad Sta re Mia sto is de  Ry nek Sta re go Mia -

sta, het ou de marktple in, om ge ven do or kle u ri ge hu i zen, die tus -
sen 1949 en 1963 mi nu tie us her bo uwd wer den on der le i ding van
een Rus sisc he ar chi tect. Ook an de re stra ten en een de el van de
ou de om wal ling (met het ba stion Bar ba kan) wer den her steld.

Aan de rand van de ou de stad be vindt zich het  Slot ple in (Plac
Zam ko wy) met het Ko nin klijk Pa le is (17e-ee uws, her bo uwd) en de
aan ko nin g Si gis mund III Wa sa ge wij de ge den kzu il (Zyg munt-zu il).
Si gis mund was de ko ning van Po len die War schau, bo ven Kra kau
als ho of dstad ver ko os, om dat het dich ter bij Zwe den lag.

Bij dit ple in be gint de Ko nin klij ke Ro u te, be sta an de uit de be lan -
grij ke bo u le var dsKra kow skie Przed mie scie en No wy Świat, die ui -
te in de lijk na ar de vo or ma li ge ko nin klij ke bu i ten ver blij ven Wi la nów le -
i den. Langs de ro u te ligt ook het oud ste en mo o i ste stad spark van
War schau, Ła zien ki-park.

Ten we sten van de ou de bin nen stad is na de Twe e de We rel do or -
log een nie uw cen trum ver re zen. Dit ge bied ken merkt zich do or ho -
ge, mo der ni stisc he ge bo u wen en bre de stra ten; va ak met vrij lig gen -
de tram ba nen. Dit ge bied is ge bo uwd rond het Pa le is van Cul tu ur
en We ten schap, (Po ols: Pa łac Kul tu ry i Na u ki), een ko los sa al bo -
uw werk in sta li ni stisc he stijl, ge bo uwd tus sen 1952 en 1955 en
een gesc henk van Sta lin aan de stad. Dit ge bo uw, na ast het Cen -
tra al Sta tion, is vo or pu bliek toe gan ke lijk, en biedt va naf de ho og -

ste ver die ping een ge wel dig uit zicht over de stad. De in wo ners van
War schau heb ben ge men gde ge voe lens bij het pa le is, do or de ze -
er ge voe li ge hi sto risc he ver bin te nis met de vo or ma li ge Sov jet-Unie.
Grap jes die wel wor den ge ma akt over het pa le is zijn bij vo or be eld:
„War schau is het mo o ist be ke ken va naf het Pa le is van Cul tu ur en
We ten schap pen: dan zie je het pa le is zelf na me lijk niet” en het wordt
spot tend ook wel eens Pe king ge noemd. (Na ar de af kor ting PKiN.)

Sinds de val van het com mu nis me in 1989 he eft War schau zich
in rap tem po ge tran sfor me erd in één van de me est dy na misc he ho -
of dste den van Cen tra al-Eu ro pa. Mo der ne wol ken krab ber sdo mi ne -
ren nu de sky li ne van War schau, wa ar vo or he en al le en het Pa le is
vo or Cul tu ur en We ten schap pen op viel.

Ook is er de No we Mia sto de nie u we stad.

Ker ken
• Jo han ne ska the dra al, een van de oud ste ker ken van de stad
• Je zuţ

..
eten kerk, te ge no ver de Jo han ne ska the dra al, met een ma -

niëri stisc he façade
• Sint-An na kerk, in de bu urt van het Slot ple in, met een neo c las si -

ci stisc he façade
• He i lig-Kru i skerk, te ge no ver de uni versiteit, in ba rok ke stijl
• Ale xan der kerk, oor spron ke lijk uit 1818, her bo uwd na de Twe e de

We rel do or log
• Evan ge lisch-Aug sbur gse Kerk van de He i li ge Drie-een he id, een

cen tra al bo uw uit 1777, her bo uwd na de Twe e de We rel do or log

Pa le i zen
• Ko nin klijk Pa le is
• Kró li kar nia („Ko nij nen stal”)
• Ła zien ki pa le is
• Pa le is on der het blik ken dak (Pa łac pod Bla chą)
• Po toc ki pa le is
• Ra czyń ski pa le is
• Sa pie ha pa le is
• Wi la nów pa le is

Mu sea
• Mu ze um Sztu ki Współ czes nej (Mu se um vo or he den da ag se kunst)
• Mu ze um Na ro do we (Na tio na al Mu se um)
• Za mek Kró lew ski (Ko nin klijk Pa le is)
• Za chę ta Na ro do wa Ga le ria Sztu ki (Na tio na le Kun stga le rie Za che -

ta)
• Mu ze um Po wsta nia War szaw skie go (Op stand van War schau mu -

se um)
• Mu se um van het com mu nis me
• Mu ze um Hi sto rii Pol skich Ży dów (Hi sto risch mu se um van het Po -

ol se jo den dom, opent in 2012)

Win ke len
De me e ste win kels zijn in de Ou de Stad, langs de Uli ca Kra kow -

skie Przed mie ście en de Uli ca No wy Świat. De be lan grij kste win kel -
stra ten van War schau zijn de Chmiel na en de No wy Świat. Aan de
Ma rzal kow ski, te ge no ver het cul tu ur pa le is, zijn gro te wa ren hu i zen.

Uli ca Chmiel na en Zlo te Ta ra sy zijn win kel cen tra. An de re win kel -
cen tra lig gen in de vo or ste den zo als Ar ka dia en Ga le ria Mo ko tów,
ze zijn tot tien uur ’s avonds open.

Centrum van Warschau. Bron: www.commons.wikimedia.org





PPiioottrr  SSkkaarr  ggaa  ((11553366  GGrróó  jjeecc  ––  11661122
KKrraa  kkóóww))..

WWiieell  kkaa  ppoo  ssttaaćć  sswwoo  jjeejj  eeppoo  kkii..  PPaa  ttrriioo  --
ttaa,,  jjee  zzuu  ii  ttaa,,  ttee  oo  lloogg,,  ppii  ssaarrzz,,  nnaa  ddwwoorr  nnyy
ii kkaazz  nnoo  ddzziiee  jjaa  KKrróó  llaa  ZZyygg  mmuunn  ttaa  IIIIII  WWaa  --
zzyy..  CCzzoo  łłoo  wwyy  pprrzzeedd  ssttaa  wwii  cciieell  kkoonn  ttrrrree  --
ffoorr  mmaa  ccjjii,,  rreekk  ttoorr  KKoo  llee  ggiiuumm  JJee  zzuu  ii  ttóóww
ww WWiill  nniiee,,  ppiieerr  wwsszzyy  rreekk  ttoorr  UUnnii  --
wweerrssyytteettuu  WWii  lleeńń  sskkiiee  ggoo..  BByyłł  jjeedd  nnyymm
zz nniiee  wwiiee  lluu,,  kkttóó  rrzzyy  ww óóww  cczzeess  nneejj  PPooll  --
ssccee  zzaa  cciiee  kkllee  bbrroo  nnii  llii  wwiiaa  rryy  kkaa  ttoo  lliicc  kkiieejj.

n Piotr Skar ga (a wła ści wie Piotr Po -
wę ski her bu Po wę ża) uro dził się 2
lu te go 1536 ro ku w Grój cu. Ro dzi -
ca mi zna ne go je zu i ty by li Mi chał
i An na po cho dzą cy ze szlach ty za -
gro do wej wy wo dzą cej swo je na zwi -
sko od wsi Po wąz ki ko ło Mszczo no -
wa w zie mi so cha czew skiej.

n Był naj młod szym dziec kiem. Miał
trzech bra ci i dwie sio stry. Obo je
ro dzi ce zmar li sto sun ko wo wcześ -
nie.

n Na u kę szkol ną roz po czął w szko le
pa ra fial nej w Grój cu. W wie ku 17
lat wstą pił do Aka de mii Kra kow -
skiej. Po dwóch la tach na u ki na Wy -
dzia le Fi lo zo ficz nym uzy skał sto -
pień ba ka ła rza obej mu ją cy
zna jo mość gra ma ty ki, re to ry ki i lo -
gi ki.

n W czer wcu 1555 ro ku ob jął kie row -
nic two szko ły pa ra fial nej przy koś -
cie le św. Ja na w War sza wie. 

n Dwa la ta póź niej zre zy gno wał z tej
po sa dy i zo stał wy cho waw cą Ja na
Tę czyń skie go – sy na wo je wo dy lu -

bel skie go An drze ja – z któ rym
w 1560 ro ku wy je chał do Wied nia.

n W ro ku 1564 przy jął świę ce nia ka -
płań skie i roz po czął dzia łal ność kaz -
no dziej ską przy Ka te drze Lwow -
skiej. Szyb ko zy skał roz głos
wy jąt ko we go mów cy, a za wzmac -
nia nie wpły wów koś cio ła ka to lic -
kie go otrzy mał ty tuł ka no ni ka, na -
stęp nie kan cle rza ka pi tu ły
lwow skiej.

n Po mi mo wie lu obo wiąz ków po świę -
cał du żo cza su na po głę bia nie swo -
jej wie dzy, in te re so wał się tak że ak -
tu al ny mi wy da rze nia mi re li gij ny mi
w kra ju i za gra ni cą.

n Pro wa dził bar dzo ubo gie ży cie,
wszyst ko co po sia dał roz da wał bied -
nym. Od wie dzał tak że cho rych
w szpi ta lach i udzie lał osta t niej
posłu gi ska zań com. 

n Bę dąc w Rzy mie wstą pił do za ko nu
je zu i tów. Wy brał ten za kon spoś ród
wie lu in nych, po nie waż je go for ma -
cja przy po mi na ła woj sko wą dys cy -
pli nę po łą czo ną z po głę bio ny mi 
stu dia mi te o lo gicz ny mi i fi lo zo ficz -
ny mi. Przez ca łe ży cie to wa rzy szy -
ło mu pra gnie nie mę czeń skiej
śmier ci za Je zu sa Chry stu sa, dzię -
ki cze mu móg łby od ku pić swo je
grze chy.

n W ów czes nej Pol sce by ły to cza sy
re for ma cji a co za tym idzie co raz
wię ksze go roz prze strze nia nia się
wia ry pro te stan ckiej. Dla ka to li ków
ten okres był wy jąt ko wo trud ny.
Czę sto do cho dzi ło do ak tów prze -
mo cy. Zda rza ły się na wet ata ki na
księ ży idą cych do cho rych z osta t -
nią po słu gą. Wszel kie dzia ła nia księ -
ży wią za ły się z ogrom nym nie bez -
pie czeń stwem ze stro ny he re ty ków.
Zwłasz cza na Lit wie, gdzie każ dy
ka to lik na ra żo ny był na rzu ca nie
w nie go ka mie nia mi, a na wet po bi -
cia i za bój stwa. 

n Ksiądz Skar ga zwal czał he re zję co
nie jed no krot nie sta wa ło się przy -
czy ną wy zwisk i i kłam li wych oskar -
żeń. Ze wszyst kich sil wal czył o prze -
trwa nie i utrzy ma nie wia ry
ka to lic kiej. Znał ni ja kość i fał szy wą
bo go boj ność wie lu ka to li ków i za -
cie kle ich kry ty ko wał. 

n Za kła dał ko le gia je zu ic kie, zaj mo -
wał się tak że dzia łal no ścią fi lan tro -
pij ną. W Kra ko wie stwo rzył lom bard
dla ubo gich – tak zwa ną „Ko mo rę
Po trze bu ją cych”.

n Był za ło ży cie lem wie lu sto wa rzy -
szeń opie kuń czych w ro dza ju „Brac -
twa Mi ło sier dzia”, czy „Ban ku Po -
boż ne go”. Trud nił się rów nież
pi sa niem skarg na proś by anal fa be -
tów. Z po wo du ta kiej dzia łal no ści
na da no mu przy do mek „Skar ga”, bo
mi ło sier dzie sta wiał na cze le wszyst -
kich cnót.

n Do obo wiąz ków człon ków „Brac twa
Mi ło sier dzia” na le ża ło: skła da nie
jał muż ny do skrzyn ki dla ubo gich,
od wie dza nie szpi ta li i wię zień, pro -
sze nie o jał muż nę przy wej ściu do
koś cio ła św. Bar ba ry, co dzien na mo -
dli twa. Oprócz wspo ma gań bied -
nych istot ne by ło wy cho wa nie spo -
łe czeń stwa w po czu ciu obo wiąz ku
peł nie nia mi ło sier dzia.

n Fi lan tro pij ne sto wa rzy sze nia księ -
dza Skar gi fun kcjo no wa ły z jał muż -
ny i skła dek jej człon ków, ale prze -
de wszyst kim dzię ki fun du szom
za moż nych człon ków i sym pa ty ków.
Pod sta wo wą for mą świad cze nia mi -
ło sier dzia by ły po ży czki bez pro cen -
to we (lub ni sko opro cen to wa ne), po -
sa gi dla ubo gich dziew cząt, opie ka
nad po rzu co ny mi dzieć mi, wspo ma -
ga nie bied nych uczniów. Do Brac -
twa Mi ło sier dzia na le żał król Zyg -
munt III Wa za, je go dwo rza nie,
ma gna ci, szlach ta i bo ga te miesz -
czań stwo. Król unie za leż nił Brac -
two od władz miej skich i ze zwo lił
na za kła da nie ich od dzia łów w ca -
łej Rzecz pos po li tej.

n Bank Po boż ny (Mons Pie ta tis) był
in sty tu cją o cha rak te rze kre dy to -
wym, któ ry miał słu żyć ca łej zu bo -
ża łej lud no ści ja ko ochro na przed
wy zy skiem lich wia rzy. Pla ców ki te
udzie la ły krót ko ter mi no wych, 
bar dzo ni sko opro cen to wa nych po -
ży czek na okres jed ne go ro ku. Po -
ży czo ne su my na le ża ło za gwa ran -
to wać tak zwa nym za sta wem.
Ka pi tał kre dy to wy po wsta wał z do -
bro wol nych ofiar lub dat ków moż -
nych. 

n W 1584 ro ku ksiądz Skar ga zo stał
mia no wa ny przez pro win cja ła Ja na
Pa wła Cam pa nę su pe rio rem do mu
za kon ne go św. Bar ba ry w Kra ko -
wie. Prze pro wa dził grun tow ny re -
mont w koś cie le św. Bar ba ry i zbu -
do wał przy nim dom za kon ny.

n W la tach 1579 – 1584 peł nił fun kcję
rek to ra Aka de mii Wi leń skiej. Od
1588 ro ku przez 24 la ta peł nił fun -

Zna ni nie zna ni
czy li cie ka we fak ty do ty czą ce wiel kich 
Po la ków

Źródło: www.www.kolegiata.org
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kcję na dwor ne go kaz no dziei kró la
Zyg mun ta III Wa zy, któ ry ce nił go
za wy jąt ko wą oso bo wość i ta len ty
kra so mów cze. 

n Był wiel kim orę dow ni kiem ogra ni -
cze nia wła dzy Sej mu i zwię ksze nia
wła dzy kró lew skiej. Pięt no wał wa -
dy pol skiej szlach ty i od rzu cał przy -
ję cie przez Zyg mun ta III ko ro ny
szwedz kiej. 

n Zmarł w 1612 ro ku. Po cho wa ny zo -
stał w koś cie le św. Pio tra i Pa wła
w Kra ko wie. Pły ta gro bo wa z je go
na zwi skiem znaj du je się przed wiel -
kim oł ta rzem, a kryp ta z trum na do -
stęp na jest dla zwie dza ją cych.

n Oglę dzi ny zwłok prze pro wa dza ne
przez ko mi sję dla ce lów be a ty fi ka cji
wy ka za ły, że „Skar ga mógł zo stać
po cho wa ny żyw cem w sta nie śmier -
ci kli nicz nej lub le tar gu. Świad czy -
ły o tym uszko dze nia koś ci pal ców,
któ re je zu i ta mógł za dać so bie sam
oprzy tom nia wszy w gro bie”. 

n Gdy za ist nia ło praw do po do bień stwo
po cho wa nia go żyw cem, pro ces
przer wa no i nie wzno wio no do dnia
dzi siej sze go. Po twier dze nie po cho -
wa nia w le tar gu (zmia na po zy cji cia -
ła stwier dzo na po eks hu ma cji) jest
pod sta wo wym po wo dem wstrzy ma -
nia pro ce su be a ty fi ka cyj ne go. Ka -
no ni za cja nie zo sta ła do koń czo na
z ra cji nie pew no ści co do te go, czy
w tra gicz nej chwi li bu dząc się z le -
tar gu w trum nie ksiądz nie miał nie -
czy stych my śli bluź nią cych prze ciw
Bo gu. 

n Nad trum ną oj ciec Fa bian Bir kow -
ski po wie dział, że Skar ga nie dłu go
przed śmier cią włas no ręcz nie wy -
ko nał wo sko wa świe cę i po słał ją do
klasz to ru na Jas nej Go rze. Po noć
zga sła w Czę sto cho wie w tej sa mej
chwi li, gdy zmarł Skar ga.

n W Skar bcu Mu ze um To wa rzy stwa
Je zu so we go Pro win cji Pol ski Po łud -
nio wej w Sta rej Wsi k. Brzo zo wa
prze cho wy wa nych jest wie le pa mią -
tek po nim, mię dzy in ny mi re lik wia -
rzyk z koś cią przed ra mie nia.

n Po stać księ dza Skar gi zo sta ła
uwiecz nio na przez Ja na Ma tej kę.
Ob raz „Ka za nie Skar gi” przed sta -
wia sce nę ka za nia w kró lew skiej ka -
te drze na Wa we lu. Po przez na gro -
ma dze nie sta tycz nych syl we tek
i bra ku ja kiej kol wiek ak cji dzie ło
spra wia wra że nie zbio ro we go por -
tre tu. Je dy na dy na micz na po stać
uka za na w ru chu to właś nie ksiądz
Skar ga wy glą da ją cy jak bib lij ny pro -
rok. Ob raz Ma tej ki nie przed sta wia
wy da rze nia któ re mia ło miej sce
w rze czy wi sto ści, ale po ka zu je po -
sta ci, któ re ni gdy ra zem nie mog -
ły by się spot kać. 

Twór czość:
Piotr Skar ga pre zen tu je bo ga ty styl

ora tor ski z wple ce niem pol skich wy da -
rzeń w pro zę sty li zo wa ną na bib lij ne
księ gi pro roc kie. Wi ze ru nek Skar gi ja -
ko na tchnio ne go na ro do we go kaz no -
dziei utrwa li li ro man ty cy prze de
wszyst kim Adam Mic kie wicz i Cy prian
Ka mil Nor wid a tak że Jan Ma tej ko. 

Naj bar dziej zna nym i ce nio nym
dzie łem Pio tra Skar gi są bez wąt pie -
nia „Ka za nia sej mo we”, któ re do ce -
nio no do pie ro po je go śmier ci. Od kry -
te zo sta ły do pie ro na prze ło mie XVIII
i XIX wie ku, gdy po li tycz ne pro roc -
twa upad ku pań stwa na bra ły cha rak -
te ru re al ne go za gro że nia. 

Piotr Skar ga w „Ka za niach sej mo -
wych” prze po wia dał upa dek pań stwa
pol skie go, je że li „Pol ska nie po pra wi
rzą du”. Miał na my śli na da nie kró lo -
wi wię kszej wła dzy, „a wol ność szla -

chec ką roz dzie lić rów no po mię dzy
szlach tę i lud. Ksiądz Skarga krzyczał:
„upa da my”, kie dy pań stwo pol skie by -
ło naj wię kszym te ry to rium w Eu ro -
pie, Ba to ry roz gro mił Mosk wę, a Tur -
cy mu sie li cof nąć się przed Pol ska
po tę gą. Już wte dy prze wi dy wał, że
nie dłu go skoń czy się wielka Pol ska
opar ta dum nie o dwa mo rza, że cza -
sy jej po tę gi za czy na po kry wać
zmierzch. Kil ka na ście lat po je go
śmier ci roz po czął się w Pol sce okres
wo jen, klęsk i nie wo li. 

Ksiądz Skar ga gło sił swo je ka za nia
przez okres pięć dzie się ciu lat. 

Wy da nych dru kiem zo sta ło tyl ko
197. 

Obok „Ka zań Sej mo wych” naj bar -
dziej po pu lar nym dzie łem Skar gi są
„Ży wo ty świę tych”, uwa ża ne cza sa mi
za pol ską książ kę wszech cza sów.
W ów czes nej Eu ro pie by ły pier wszym
dzie łem na pi sa nym po pol sku, a nie
po ła ci nie. Do po ło wy wie ku XVII uka -
za ło się dwa na ście wy dań Ży wo tów
– tak wiel kie by ło za po trze bo wa nie na
tę książ kę, lek tu rę nie mal obo wiąz ko -
wą w każ dym ka to lic kim do mu.

Uchwa łą Sej mu RP rok 2012 jest ro -
kiem hoł du dla Pio tra Skar gi, któ ry
„dziel nie, sło wem i czy nem za bie gał
o sza cu nek dla Oj czyz ny i lep szy byt
dla Ro da ków”. „Za pi sał się na kar tach
hi sto rii ja ko czo ło wy pol ski przed sta -
wi ciel kon trre for ma cji, fi lan trop oraz
Ten, któ ry w tro sce o Oj czyz nę miał
od wa gę na zwać po imie niu naj wię -
ksze pol skie przy wa ry. Na wo ły wał do
zmian po staw rzą dzą cych, do re form
aby nie do pro wa dzić rze czy pos po li tej
do upad ku”.

Piotr Skar ga żył dłu go i zdzia łał wie -
le. Już za ży cia był po sta cią sław ną
choć kon tro wer syj ną. Po śmier ci je -
go sła wa trwa ła na dal i roz wi ja ła się
w kult.

„Był dru gim po Dłu go szu na u czy -
cie lem mi ło ści Oj czyz ny. Czym
w chrze ści jań stwie był św. Pa weł, tym
w Pol sce ksiądz Skar ga” (za hi sto ry -
kiem Fe lik sem Ko necz nym). Swo je ży -
cie po świę cił Oj czyź nie i Koś cio ło wi
bro niąc po rząd ku i uczci wo ści w pra -
wie. Zda rza ją się gło sy, że ksiądz Skar -
ga był re li gij nym fa na ty kiem i wy jąt -
ko wo żar li wym ob roń cą wia ry.
Bra ko wa ło mu to le ran cji dla in nych
re li gii i nie do pusz czał moż li wo ści ich
wspó łist nie nia. Oce na na le ży do hi -
sto ry ków, ale mo że my chy ba po wie -
dzieć, że nie pod wa żal ny jest pa trio -
tyzm je zu i ty i je go mi łość do Oj czyz ny.
A to już sta wia go wśród naj wię kszych
Po la ków.

HHaann  nnaa  KKoorrcczz
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Za pra szam do za poz -
na nia się z sy ste mem
szkol nic twa wyż sze go
w DDaa  nniiii..

To ma low ni czo po ło żo ne pań stew ko
jest oj czyz ną Kloc ków Le go, Han sa
Chri stia na An der se na, Wi kin gów
i moc ne go pi wa. Każ de go ro ku set ki
ma tu rzy stów de cy du ją się na stu dia
w tym kra ju prze de wszyst kim ze
wzglę du na bez płat ną edu ka cję, wy so -
ki po ziom na u cza nia i na tu ral ne pięk -
no. Da nia jest kra jem bar dzo roz wi nię -
tym, o wy so kim stan dar dzie ży cia
i jed nym z naj droż szych państw w Eu -
ro pie, co nie ste ty ma odzwier cie dle nie
w ce nach. Je go miesz kań cy są za do -
wo le ni z ży cia, a sa ma Da nia uwa ża na
jest za je den z naj szczę śli wszych kra -
jów na świe cie. To bez piecz ne miej sce
bio rąc pod uwa gę ni ski po ziom prze -
stęp czo ści i do sko na ły sy stem opie ki
spo łecz nej. 

Stu dia w Da nii to prze de wszyst kim
bez płat na na u ka na wy so kim po zio mie. 

Uczel nie
W Da nii fun kcjo nu je oko ło 200 szkół

wyż szych. Są to pań stwo we uni -
wersytety, po li tech ni ki, spe cja li stycz -
ne szko ły ar ty stycz ne, me dycz ne, biz -
ne so we, in ży nier skie, far ma ce u tycz ne
i in ne. Ist nie ją też uczel nie nie pub licz -
ne i ko le gia przy go to wu jąc prak tycz -
nie do za wo du. 

Naj star szą i naj wię kszą in sty tu cją
na u ko wo-dy dak tycz ną jest Uni -
wersytet w Ko pen ha dze ist nie ją cy już
od 1479 ro ku. Do kład ny wy kaz wyż -
szych szkół znaj du je się na stro nie Stu -
dy in Den mark. 

Da nia po sia da jed ne z naj lep szych
w Eu ro pie szko ły wyż sze pod wzglę -
dem wy po sa że nia i pro gra mu na u cza -
nia. Stu dia w tym kra ju to nie tyl ko
uczest ni cze nie stu den tów w wy kła -
dach, ale rów nież umie jęt ność kry tycz -
ne go my śle nia, dys ku sje i sa mo dziel -
ne ba da nia. Stu den ci za chę ca ni są
przez wy kła dow ców do ak tyw ne go
kształ to wa nia swo jej ścież ki edu ka cyj -
nej i bra nia od po wie dzial no ści za roz -
wój ka rie ry za wo do wej. Uczel nie w Da -
nii ma ją świet ne za ple cze tech nicz ne,
są na sta wio ne na prak ty kę i do sto so -
wu ją pro gra my na u cza nia do ak tu al -
nych po trzeb ryn ku.

Pun kty ECTS i stop nie aka -
de mic kie

Na u ka w Da nii opie ra się na sy ste -
mie an glo sa skim. Po trzech la tach na -
u ki i uzy ska niu 180 pun któw ECTS
moż na zdo być ty tuł li cen cja ta, po ko -
lej nych dwóch uzy skać sto pień ma gi -

stra (ko lej ne 120 pun któw ECTS). Ma -
gi strem moż na rów nież zo stać po dej -
mu jąc pię cio let nie stu dia od ra zu po
ma tu rze. Je że li ktoś chce uzy skać sto -
pień do kto ra, mu si po świę cić ko lej ne
trzy la ta i zdo być 180 pun któw ECTS.
Dłuż sze stu dia ma gi ster skie obo wią -
zu ją na me dy cy nie i we te ry na rii.

W Da nii moż na rów nież sko rzy stać
z tak zwa nych pro gra mów skró co nych.
Uczel nie ofe ru ją od 15 do 20 dwu let -
nich kie run ków (np. fi nan se, czy tu ry -
sty ka), po ukoń cze niu któ rych moż na
otrzy mać sto pień Aca de my Pro fes sion
De gree. 

Re kru ta cja
Tak jak w in nych kra jach, tak że

w Da nii pod sta wą przy ję cia na stu dia
jest ma tu ra. Świa dec two ma tu ral ne
trze ba po twier dzić w CI RIUS, czy li duń -
skim biu rze sie ci ENIC/NA RIC. Fun -
kcjo nu je ogól no kra jo wy sy stem re kru -
ta cyj ny – Co or di na ted En rol ment
sy stem (KOT). Ze stro ny in ter ne to wej
przy szły stu dent po wi nien po brać od -
po wied ni for mu larz, wy peł nić go i ode -
słać. Cen tral ny sy stem re kru ta cyj ny
po wia do mi o da cie eg za mi nu na wy -
bra ną uczel nię i szcze gó łach re kru ta -
cji. Je że li cho dzi o ter mi ny wy peł nia -
nia i skła da nia po dań, to wię kszość
uczel ni za le ca aby czy nić to z rocz nym
wy prze dze niem. Rów nież dla te go, że -
by przy szły stu dent miał czas na po -
twier dze nie swo jej ma tu ry czy uzy ska -
nia cer ty fi ka tu ję zy ko we go. Eg za mi ny
są obo wiąz ko we na wie lu uczel niach
i kie run kach. Kry te ria usta la jed nak
sa mo dziel nie szko ła wyż sza. 

Zna jo mość ję zy ka, cer ty fi ka ty
Du żym plu sem stu dio wa nia w Da nii

jest moż li wość na u ki w ję zy ku an giel -
skim. Pa nu je po wszech na opi nia, że
za jęć w ję zy ku an giel skim jest wię cej
niż w duń skim. Moż na uczyć się w ję -
zy ku an giel skim i rów no le gle uczęsz -
czać na in ten syw ny kurs ję zy ka duń -
skie go. Aby uczęsz czać na wy kła dy
pro wa dzo ne w ję zy ku an giel skim trze -
ba mieć zda ny test TOEFL. Nato miast
na u kę w ję zy ku duń skim moż na roz -
po cząć po za li cze niu te stu The Da nish
2, któ ry jest spraw dzia nem zna jo mo -
ści te go ję zy ka.

Dla cu dzo ziem ców któ rzy nie po sia da -
ją ta kich kwa li fi ka cji, uczel nie ofe ru ją kur -
sy przy go to waw cze tzw. Hf-co ur ses.

Kosz ty stu dio wa nia
W Da nii, dla stu den tów z te re nu Unii

Eu ro pej skiej na u ka jest bez płat na. Nie
ma wpi so we go ani czes ne go, wszyst -
ko re fun du je duń ski rząd. Wy jąt kiem
mo gą być nie któ re uczel nie pry wat ne.

Da nia jest kra jem dro gim co da je się
za u wa żyć zwłasz cza w Ko pen ha dze.
Szcze gól nie du że wy dat ki zwią za ne są
z za ku pem żyw no ści, ubra nia czy opla -
tą za me dia. Mie sięcz nie na utrzy ma -
nie trze ba mieć od 700 do 1000 eu ro.
Na le ży się rów nież li czyć z wy dat kiem
rzę du od 500-800 eu ro na se mestr, któ -
re trze ba prze zna czyć na za kup ma te -
ria łów dy dak tycz nych i wy ja zdy szko -
le nio we. Je że li cho dzi za kwa te ro wa nie,
to nie jest to ła twe, dla te go na le ży za -
jąć się tym du żo wcześ niej. W uczel -
nia nych aka de mi kach miejsc jest sta -
now czo za ma ło, czę sto wiec trze ba
szu kać za kwa te ro wa nia na włas ną rę -
kę. 

War to za jrzeć na stro ny: www.de gu -
le si der.dk i www.uvm.dk

Ży cie stu den ckie
Ży cie stu den ta w Da nii to prze de

wszyst kim na u ka. Cho ciaż kraj ten sły -
nie z licz nych fe sti wa li i wy da rzeń ar -
ty stycz nych, stu den ci nie ma ja zbyt wie -
le wol ne go cza su. Na u ki jest na praw dę
du żo cho ciaż uczel nie ofe ru ją przej rzy -
sty sy stem na u cza nia i pro fe sjo na lizm.
Du ży na cisk kła dzie się na za ję cia prak -
tycz ne oraz wy jąt ko wy, par tner ski sto -
su nek wy kła dow ców do stu den tów. Na -
u czy cie le aka de mic cy są świa do mi
fak tu, że są w szko le dla uczniów i wkła -
da ją w ich roz wój ogrom ny wy si łek i na -
kład pra cy.

Du żym plu sem na u ki w Da nii jest
z ca łą pew no ścią mię dzy na ro do we to -
wa rzy stwo i do sko na ła or ga ni za cja za -
rów no stu diów jak i za jęć po za uczel -
nia mi. Fun kcjo nu ją świet nie
wy po sa żo ne mul ti me dial ne bib lio te ki,
do sko na le zor ga ni zo wa ne dzie ka na ty,
stu den ci przez 24 go dzi ny na do bę ma -
ją do stęp do sal kom pu te ro wych, a spe -
cja li stycz ne ga bi ne ty są do sko na le wy -
po sa żo ne.

Sty pen dia
Duń skie Mi ni ster stwo Edu ka cji przy -

zna je co rocz ne sty pen dia. Naj wię ksze
szan se na ich przy zna nie ma ją stu den -
ci z do bry mi wy ni ka mi na u cza nia.
Szcze gó ło we in for ma cje na te mat sty -
pen diów rzą do wych znaj du ją się na
stro nie Stu dy in Den mark. Przy duń -
skim Mi ni ster stwie Edu ka cji ist nie je
Cen trum In for ma cji i Do radz twa ds
Stu den tów Za gra nicz nych i Współ pra -
cy Mię dzy na ro do wej Ci rius, któ re po -
ma ga stu den tom w wie lu spra wach,
rów nież w uzy ska niu sty pen diów. War -
to wejść na stro nę in ter ne to wą tej in -
sty tu cji i bli żej za poz nać się ze sty pen -
dial ną ofer tą (www.ci riu son li ne.dk).

KKaa  rroo  llii  nnaa  TToomm  cczzaakk
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Zostałem zatrzymany przez po li -
cję pro wa dząc sa mo chód za re je -
stro wa ny w Pol sce na mo je go oj -
ca. Je stem współ wła ści cie lem
po ja zdu. W Bel gii prze by wam od
4 lat.
Czy po li cja ma pra wo na ło żyć
man dat z ty tu łu nie prze re je stro -
wa nia po jazdu?

Po li cja nie ste ty ma pra wo na ło żyć
ka rę ze wzglę du na nie prze re je stro wa -
nie po ja zdu.

Obo wią zek re je stra cji po ja zdów za -
gra nicz nych na te ry to rium Bel gii wy -
ni ka z art. 3 par. 1 Roz po rzą dze nia Kró -
lew skie go z 20 lip ca 2001ro ku któ re
sta no wi: 

§§11.. Oso by prze by wa ją ce na te ry to rium
Bel gii ma ją obo wią zek re je stra cji po -
ja zdów, któ re chcą wpro wa dzić do ru -
chu, na wet w sy tu a cji, je śli ni niej sze
po ja zdy są już za re je stro wa ne po za gra -
ni ca mi.

Po byt na te ry to rium Bel gii ozna cza,
iż oso by te od po wia da ją jed nym z wa -
run ków: 

a) są za mel do wa ne w re je strze lud -
no ści jed nej z bel gij skich gmin;

b) są wpi sa ne w re je strze przed się -
biorstw, ja ko oso ba praw na;

c) zo sta ły utwo rzo ne, ja ko oso ba
praw na na pod sta wie pra wa mię -
dzy na ro do we go lub za gra nicz ne -
go i po sia da ją na te ry to rium Bel -
gii sta łe miej sce po by tu, z któ re go
po jazd jest użyt ko wa ny lub eks -
plo a to wa ny. 

Z obo wiąz ku re je stra cji po ja zdu zwol -
nio ne są:

n oso by po ru sza ją ce się sa mo cho dem
wy po ży czo nym przez za gra nicz ną
fir mę na nie od na wial ny okres sze -
ściu mie się cy. Umo wa wy naj mu
po ja zdu (opa trzo na w da tę i pod -
pi sy) mu si znaj do wać się w po jeź -
dzie przez ca ły okres po ru sza nia
się w Bel gii;

n pra cow ni cy za gra nicz nej fir my po -
ru sza ją cy się sa mo cho dem służ bo -
wym uży czo nym przez pra co daw -
cę ce lem użyt ko wa nia w ce lach
służ bo wych i do dat ko wo uży czo -
nym do użyt ku pry wat ne go po za

cza sem pra cy. W tym wy pad ku
w sa mo cho dzie po win no znaj do -
wać się ca ły czas za świad cze nie
o VAT wy da ne przez wła ści wy
urząd skar bo wy. Szcze gó ły do ty -
czą ce wa run ków użyt ko wa nia
usta la Mi ni ster stwo Fi nan sów, 

n urzęd ni cy Pań stwo wi pra cu ją cy na
zle ce nie mię dzy na ro do wej or ga ni -
za cji po sia da ją cej sie dzi bę w in nym
kra ju człon kow skim Unii Eu ro pej -
skiej, po sia da ją cy list akre dy ta cyj -
ny ze stro ny pra co daw cy; 

n po ja zdy, któ rych wła ści cie le uzna -
ni zo sta li za oso by for mal nie za gi -
nio ne na pod sta wie obo wią zu ją -
cych prze pi sów, któ re przez okres
osta t nich sze ściu mie się cy nie da -
wa ły zna ku ży cia; 

n przy cze py, któ ra zo sta ły wpro wa -
dzo ne do ru chu na okres nie dłuż -
szy niż sześć
mie się cy.

Ja kiej ka ry
mo gę się spo -
dzie wać?

Ko deks wy kro -
czeń dro go wych
prze wi du je ka ry
pie nięż ne od 10
EUR do 250 EUR.
Po nie waż wszyst -
kie ka ry ko dek so -
we mno żo ne są
o współ czyn nik
(dla wy kro czeń po
1/01/2012 x 6),
efek tyw na wy so -
kość ka ry wy no si
w tym wy pad ku
od 60 EUR do
1500 EUR. 

Pro ku ra tu ra
mo że spra wę rów -
nież skie ro wać do
są du, któ ry na ło -
ży ka rę w wy so ko -
ści usta wo wej. Na
wy pa dek spra wy
są do wej, ka ra do -
dat ko wo pod wyż -
sza na jest o kosz -
ty są do we oraz
obo wiąz ko wą

skład kę na rzecz ofiar wy pad ków w wy -
so ko ści 150 EUR.

Po nad to pro ku ra tu ra stwier dza jąc
na ru sze nie prze pi sów o ru chu dro go -
wym prze ka zu je spra wę urzę do wi ko -
mu ni ka cyj ne mu, od po wie dzial ne mu za
win dy ka cję po dat ku dro go we go. 

Po stwier dze niu nie za re je stro wa nia
po ja zdu, urząd ko mu ni ka cyj ny na kła -
da obo wią zek za pła ty po dat ku dro go -
we go, za do mnie ma ny okres użyt ko -
wa nia po ja zdu (z re gu ły od mo men tu
za mel do wa nia w Bel gii) wraz z ka rą
z ty tu łu nie do ko na nia za pła ty po dat -
ku w ter mi nie (ok. 250 EUR).

IIwwoo  nnaa  WWiiee  wwiióórr  kkaa
AAdd  vvoo  ccaa  aatt

Pytania do prawnika
PPyy  ttaa  nniiaa  ddoo  ttyy  cczząą  ccee  zzaa  ggaadd  nniieeńń  pprraaww  nnyycchh  mmoo  ggąą  PPaańń  ssttwwoo  kkiiee  rroo  wwaaćć  
nnaa  aaddrreess  iinn  tteerr  nnee  ttoo  wwyy  rree  ddaakk  ccjjii::  an twer pia po pol sku@gma il.com,,  
lluubb  nnaa  aaddrreess::  in fo@ad wo kat.be §§

KANCELARIA PRAWNA
Advocaat Iwona Wiewiórka
Hemelstraat 3
BE- 2018 Antwerpia
Tel. 0032 3 233 06 00
Fax. 0032 3 231 62 00
i.wiewiorka@adwokat.be
www.adwokat.be

DYNAMIKA, ELASTYCZNOŚĆ, ZAANGAŻOWANIE,
NOWOCZESNA OBSŁUGA PRAWNA 

NA EUROPEJSKIM POZIOMIE

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

bez pośredników, w bezpośrednim kontakcie
z adwokatem prowadzącym sprawę.

Prowadzi sprawy:

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

n Pracy i ubezpieczeń
społecznych;

n Rodzinne;
n Karne.



Krót ka hi sto ria na szej
szko ły

W 1996 ro ku z ini cja ty wy śro -
do wi ska Po lo nii w Pro win cji An -
twer pia oraz ów czes ne go Kon -
su la RP Jó ze fa Dąb skie go, zo stał
po wo ła ny Szkol ny Punkt Kon -
sul ta cyj ny przy Kon su la cie RP
w An twer pii. W związ ku z bar -
dzo szyb kim wzro stem licz by
uczniów i wy so ką oce ną dzia łal -
no ści szko ły, Mi ni ster
Edu ka cji Na ro do wej
zmie nił za kres or ga ni za -
cyj ny pla ców ki na Zes pół
Szkół przy Kon su la cie Ge -
ne ral nym w Bruk se li
z sie dzi bą w An twer pii.
Pa tro nem szko ły zo stał
Gen. Sta ni sław Ma czek,
dla upa mięt nie nia bo ha -
ter skich czy nów I Dy wi -
zji Pan cer nej na te re nie
bel gij skiej Flan drii. Na -
sza pla ców ka mie ści się
w bu dyn ku re no mo wa nej
szko ły bel gij skiej Sint-
Jan Ber chman scol le ge
w cen trum An twer pii.
W jej skład wcho dzą:
szko ła pod sta wo wa, gim -
na zjum i li ce um. Re a li zu -
jąc pro gram uzu peł nia ją -
cy, pla ców ka pro wa dzi

za ję cia z j. pol skie go i Wie dzy
o Pol sce. Na si ucznio wie bio rą
też udział w licz nych, lo kal nych
i mię dzy na ro do wych kon kur -
sach, uzy sku jąc bar dzo wy so kie
lo ka ty. W no wym ro ku szkol nym
2012/2013 na u kę w na szej szko -
le pod ję ło 570 uczniów. Po za
dzia łal no ścią sta tu to wą na te re -
nie szko ły or ga ni zo wa ne są dla
nich za ję cia i im pre zy o cha rak -

te rze edu ka cyj no-wy cho waw -
czym. 

Za pra sza my do od wie dza nia
na szej stro ny in ter ne to wej
hhttttpp::////sszzkkoo  llaa  ppooll  sskkaa..bbee oraz na
fa ce bo ok-u. Znaj dzie cie tam Pań -
stwo wszyst kie in for ma cje do -
ty czą ce dzia łal no ści na szej pla -
ców ki.

Z ży cia pol skiej szko ły w An twer pii
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Pamiętamy o naszych 
bohaterach

Gen. Stanisław Maczek, patron naszej szkoły, legendarny do-
wódca „Pancerniaków”, jeden z najsławniejszych generałów pol-
skich z czasów II wojny światowej jest szczególnie bliski pamięci
mieszkańców Flandrii. Jesienią 1944 r. na czele 1. Dywizji Pan-
cernej wyzwolił Belgię i Holandię spod okupacji niemieckiej. „Dzię-
kujemy Wam Polacy” pisali Belgowie i Holendrzy na oknach i mu-
rach swoich domów, kiedy polscy żołnierze wkraczali do Ypres,
Roulers, Ruiselede, Tielt, Gandawy, Lokeren, Sint-Niklaas, Ste-
kene, Axel, Baarle i Bredy. 

We wrześniu i październiku
nasi uczniowie odwiedzają gro-
by polskich żołnierzy, którzy
polegli w czasie tych walk. Po-
znają historię gen. Maczka,
który miał nie tylko talent bo-
jowy, ale podbijał też ludzkie
serca. 

Od wie dza jąc cmen ta rze woj -
sko we w An twer pii, Mal de gem,
Lom mel, Be ve ren, na któ rych
spo czy wa ją pol scy żoł nie rze, na -
si ucznio wie uczest ni czą w lek -
cjach hi sto rii. Cóż le piej uczy
pa trio tyz mu i du my na ro do wej

niż wie dza i pa mięć o do ko na -
niach pol skich bo ha te rów?

Rok Korczaka w naszej
szkole

W ramach obchodów
Roku Janusza Korczaka
uczniowie naszej szkoły
będą mieli okazję bliżej
zapoznać się z twórczo-
ścią i działalnością auto-
ra „Króla Maciusia I”,
biorąc udział w mię-
dzyszkolnym projekcie
edukacyjnym organizo-
wanym przez Przedsta-
wicielstwo RP przy UE.
Na lekcjach poświęco-
nych Januszowi Korcza-

kowi – pisarzowi, ucznio-
wie poznają również idee, które przyświecały
temu wybitnemu pedagogowi. Przekonają się,
jak aktualne są jego nauki. Wezmą też udział
w konkursie plastyczno-literackim, poświęconym
twórczości „wielkiego przyjaciela dzieci”. Wszyst-
kie prace konkursowe uczniów zostaną zebrane
i zaprezentowane na specjalnie zorganizowanej
wystawie, a laureaci konkursu otrzymają nagro-
dy.

MMaaggddaalleennaa  OOllsszzeewwsskkaa
Ucznio wie na szej szko ły skła da ją kwia ty pod po -
mni kiem gen. Sta ni sła wa Ma czka w Be ve ren.”

Janusz Korczak



wwwwww..AAnnttwweerrppiiaaPPoollsskkaa..bbee  

Strona internetowa poświęcona
Polonii w Antwerpii i nie tylko!

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

o tematyce polonijnej
% Oferty legalnej pracy nawet jeśli nie masz

pobytu stałego
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• Atrakcyjne zarobki: 11,50 e/g
• Zwrot za transport
• Bony żywnościowe 7 euro
• Premie startowe i motywacyjne
• Odziez ochronna 
• Odbior czekow z domu 
• Ubezpieczenie od wypadkow w pracy
• Skladki emerytalne 
• Pomoc w znalezieniu pracy

Eliox 
Dienstencheques

Eliox
Antoon Van Dijckstraat 76 
2018 Antwerpen 

Ania: 0487/73.33.07

Kasia: 0487/73.33.10



HOT SPOT to miej sce, w któ rym
moż na po łą czyć się bez prze wo do wo
z In ter ne tem przy uży ciu włas ne go
urzą dze nia – lap to pa, tab le tu czy te -
le fo nu z kar tą Wi-Fi. Hot spo ty są in -
sta lo wa ne naj czę ściej w ho te lach, re -
sta u ra cjach, lot ni skach, dwor cach,
uczel niach, cen trach han dlo wych, cen -
trach miast i in nych miej scach pu -
blicz nych (np. par kach). Umoż li wia ją
one po sia da czom kom pu te rów prze -
noś nych (lap to pów), a tak że pal mto -
pów, te le fo nów ko mór ko wych i in -
nych urzą dzeń (np. od bior ni ków GPS)
wy po sa żo nych w bez prze wo do wą kar -
tę sie cio wą stan dar du 802.11 pod łą -
cze nie się i do stęp do In ter ne tu. Usłu -
ga cza sa mi jest bez płat na lub też
płat ność na stę pu je za po mo cą kar ty
kre dy to wej lub za ku pu od po wied niej
kar ty zdrap ki. Mo że się zda rzyć, że
do stęp jest bez płat ny, ale wte dy ma -
my ogra ni czo ny za kres moz li wych
usług; na przy kład tyl ko do stro ny in -
ter ne to wej in sty tu cji udo stęp nia ją cej
hot spot. 

W Bel gii hot spo ty po kry wa ja znacz -
na część miast dzie ki cie ka wym roz -
wią za niom za sto so wa nym przez fir -
my Te le net i Bel ga com. 

Bel ga com na wia zał współ pra cę
z hisz pań ska fir mą Fo ne ra któ ra ba -
zu je na do bro wol nym uczest nic twie
osób pry wat nych udo stęp nia ją cych
część swo je go łą cza in ter ne to we go
in nym oso bom, znaj du ją cym się w za -
się gu ich włas ne go na daj ni ka Wi Fi.
Spo łecz ność osób dzie lą cych z in ny -
mi swo je łą cza no si na zwę FON. 

Po za ku pie ro u te ra FON oraz udo -
stęp nie niu czę ści swo je go łą cza

otrzy ma my do stęp do 500 000 hot -
spo tów w Bel gii. Ma pa sie ci znaj du -
je się na stro nie:
http://maps.fon.com/

Tak du że po kry cie miast sie cią
FON za wdzię cza my no wym mo de -
mom Bel ga co mu, któ re roz sy ła ją
dwie sie ci. Jed na jest wy łącz nie dla
właści cie la, dru ga no si na zwę
FON_BEL GA COM i jest hot spo tem.

Dla klien tów Bel ga co mu do stęp do
sie ci Fo ne ra jest bez płat ny. Aby uzy -
skać nie zbęd ne da ne do lo go wa nia
do mi lio nów sie ci Fo ne ra na świe -
cie wy star czy za re je stro wać się na
stro nie: http://bel ga com.be/fon i po-
d ą żać za in struk cja mi. A na stęp nie
łą cząc się z sie cią FON_BEL GA COM
po dać da ne któ re otrzy ma liś my pod -
czas re je stra cji. 

Dla klien tów Te le ne tu re je stra cja
nie jest wy ma ga na. Wy star czy sko -
rzy stać z lo gi nu oraz ha sła z żół tej
roz kła da nej książ ki któ rą otrzy mu -
je my tuż po in sta la cji na sze go in ter -
ne tu. Hot spo tów Te le ne tu jest znacz nie
mniej: oko ło 600 000 ho mes po tów
(hot spot z mo de mu do mo we go) plus
1200 hot spo tów. Jed nak ich licz ba
sta le się zmie nia przez nie u stan ną
wy mia nę mo de mów oraz cia gle przy -
by wa ją cych klien tów. No we mo de -
my Te le ne tu po dob nie jak Bel ga co -
mu roz sy ła ją dwie sie ci: włas ną oraz
pu blicz ną. Pu blicz ne czy li hot spo ty
no szą na zwę TE LE NE THOT SPOT. 

Na wet je że li nie je steś my klien ta -
mi Te le ne tu to po za lo go wa niu się
do tej sie ci bę dzie moż li we ko rzy sta -
nie za dar mo ze Sky pe.

Je że li na sze po trze by nie są zbyt
wiel kie i chce my spo ra dycz nie prze -
jżeć stro nę in ter ne to wą, lub raz na
kil ka dni wy słać ma i la – do brym roz -
wią zaniem jest do ga da nie się ze zna -
jo my mi któ rzy są abo nen ta mi Te le -
ne tu lub Bel ga co mu i za pła ce nie za
do stęp do hot spo tu ja kąś sym bo licz -
ną kwo tę. W tym wy pad ku nie ma
bo wiem po trze by wią zać się abo na -
men tem. Dla osób któ rym za le ży je -
dy nie na roz mo wach z ro dzi ną na
Sky pe wy star czy ku pić do bry smar -
tfon z An dro i dem i dzwo nić ze Sky -
pe łą cząc się przez sie ci TE LE NE -
THOT SPOT. 

Do te le fo nów z sy ste mem An dro -
id oraz dla Ip ho ne, Te le net stwo rzył
spe cjal ną apli ka cję, dzię ki któ rej te -
le fon sam au to ma tycz nie łą czy i lo -
gu je się do sie ci (Te le net Ho mes pot
Au to Lo gin). 

Za chę cam do ko rzy sta nia z tej
tech no lo gii. 

AAddaamm  SSttoo  dduull  sskkii

Hot spot – CO TO JEST?
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Al ter na tyw ny spo sób na in ter net dla two je go lap to pa lub smar tfo na.

Niezabezpieczone sieci przeważnie najlepszy zasieg
mają w toalecie ;-)

Hotspoty Belgacom FON (pomarańczowy kolor oznacza
pokrycie siecią)



Polsko Flamandzka Federacja Budowlanych 
Zajmuje się prawem budowlanym oraz kwestiami związanymi z budownictwem. Pomagamy w rozwiązywaniu

problemów firm budowlanych oraz pracowników indywidualnych zatrudnionych w Belgi.

Zakres usług:
1. Pomoc administracyjna oraz językowa (zakładanie lub prowadzenie firmy)
2. Pomoc w sprawach urzędowych  (współpraca z Belgijskimi oraz Polskimi urzędami) 
3. Rozwiązywanie kwestii spornych z pracodawcą lub zleceniodawcą.

(zaległości płatnicze, ubezpieczenia, podatki, sprawy urzędowe)
4. Ochrona prawna oraz urzędowa Polskich firm oraz Polaków zatrudnionych w Belgi.

Więcej informacji otrzymają Państwo na naszej stronie internetowej 
www.pvbf.be

Zapraszamy również na nową stronę informacyjną dotyczącą zagadnień związanych z budowlanką w Belgi. 
www.infobud.be
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Dienstencheques
– ważne zmiany

Sy stem cze ków usłu go wych oka -
zał się jed nym z naj wię kszych

suk ce sów rzą du bel gij skie go w prze -
ciw dzia ła niu bez ro bo ciu i lik wi da cji tak
zwa nej „sza rej stre fy”.

Po nie waż jest to sy stem w 2/3 fi nan -
so wa ny przez Pań stwo, wpro wa dza ne
są w nim re gu lar nie zmia ny.

W tym ro ku rząd przy jął no we za sa dy,
nie tyl ko dla użyt kow ni ków cze ków usłu -
go wych, ale tak że dla firm, któ re przyj -
mu ją pra cow ni ków w tym sy ste mie.

Oto naj waż niej sze z nich:
n wpro wa dzo no zmia ny re je stro wa nia

bez ro bo cia eko no micz ne go. Od 1 paź -
dzier ni ka fir my zo bo wią za ne są do
elek tro nicz nej re je stra cji efek tyw ne -
go pier wsze go dnia bez ro bo cia eko -
no micz ne go każ de go mie sią ca.
W przy pad ku nie zgło sze nia te go fak -
tu na czas, pra cow nik stra ci pra wo do
za sił ku za ten dzień. W ta kiej sy tu a -
cji pra co daw ca zo bo wią za ny bę dzie
do wy pła ce nia peł ne go wy na gro dze -
nia. Bar dzo waż ne jest by jak naj -
wcześ niej in for mo wać pra co daw cę
o ewen tu al nej nie o bec no ści klien ta

n od 1 stycz nia 2013 ro ku 1 czek bę -
dzie droż szy o 1 euro. Koszt cze ku
bę dzie wy no sił 8,5 euro.�

n mak sy mal na ilość za ku pio nych cze -
ków na 1 użyt kow ni ka to 400, a na
ro dzi nę 800

n fir my za trud nia ją ce no wych pra cow -
ni ków po 17 sierp nia te go ro ku, mu -
szą 60% eta tów za re zer wo wać dla
osób za re je stro wa nych ja ko bez ro -
bot ni z pra wem do za sił ku, bądź też
osób po bie ra ją cych za si łek so cjal ny.
W prak ty ce ozna cza to, iż na każ de -
go pra cow ni ka bez pra wa do za sił -
ku, każ da fir ma mu si za trud nić 1,5
pra cow ni ka po bie ra ją ce go za si łek
bez ro bot ny lub so cjal ny

n każ de przed się bior stwo mu si być
w po sia da niu ate stu z OCMW lub
RVA, po twier dza ją ce go, że pra cow -
nik speł nia wszyst kie wa run ki

n ogra ni czy to w znacz nym stop niu
prze no sze nie się Pań z włas ny mi
klien ta mi do in nych biur pra cu ją cych
w tym sy ste mie. Je że li bo wiem fir ma
nie za trud ni wy star cza ją cej ilo ści bez -
ro bot nych z pra wem do za sił ku, nie

bę dzie mog ła przy jąć no wych pra cow -
ni ków, nie po sia da ją cych te go pra wa

n każ da no wa fir ma w sy ste mie cze -
ków usłu go wych, w mo men cie otrzy -
ma nia poz wo le nia, zo bo wią za na jest
wpła cić gwa ran cję do RVA w wy so -
ko ści 25.000 euro

n każ dej fir mie, któ ra za le ga ze skład -
ka mi so cjal nym (na wet kie dy po sia -
da ich za twier dzo ny plan spła ty i spła -
ca go na bie żą co) nie za leż nie od
wy so ko ści za dłu że nia, mo że w eks -
tre mal nych wy pad kach zo stać ode -
bra ne poz wo le nie

n za po wia da ne jest two rze nie „pro fi li”
firm. Bę dą one do ty czy ły wal ki z ła -
ma niem pra wa oraz oszu stwa mi.
W przy pad ku wy kry cia ano ma lii, na
przy kład bra ku rów no wa gi po mię -
dzy licz bą prze pra co wa nych go dzin,
a licz bą otrzy ma nych cze ków, prze -
pro wa dza ne ma ją być na tych mia sto -
we kon tro le. Tak że fir my dien sten -
che qu es po sia da ją ce tyl ko jed ne go
pra cow ni ka bę dą na ra żo ne na szcze -
gól ną uwa gę i ewen tu al ną kon tro lę.

MMaarr  llee  nnaa  CChhrraa  bbąąsszzcczz
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Dodaj bezpłatnie
swoje ogłoszenie drobne 

wysyłając maila pod adres

antwerpiapopolsku@gmail.com

% Studentka Konserwatorium Królewskiego w Antwerpii udzieli lekcji
fletu. Posiadam tytuł muzyka instrumentalisty, gwarantuję pełen
profesjonalizm, dojazd do domu ucznia i lekcję w miłej
atmosferze.Zapraszam zarówno dzieci i dorosłych. Jeśli są Państwo
zainteresowani, proszę dzwonić na numer 048.981.38.90 lub
049.392.54.18.

% Podejmę pracę od zaraz. Specjalizuję się w pracach typu: baseny
od podstaw, tarasy, kostka, marmury, ogrody, wykończenie wnętrz.
Stały kontrakt mile widziany. Kontakt: 0485859069 Adam

OGŁO SZE NIA 
DROB NE

Miejsce 
na Twoją reklamę

KONTAKT:

antwerpiapopolsku@gmail.com
tel. 0489/823 803 

Sprzedam albę komunijną,
cena z dodatkami – 60 euro. 

Kontakt: 0495626013 



Stres w pra cy, a złe na wy ki u dzie ci

Ame ry kań scy ucze ni do szli do wnio -
sku, że im bar dziej ro dzi ce stre su ją się
w pra cy, tym mniej war to ścio we po sił -
ki do sta ją ich dzie ci. Ten prob lem jest
nie la da wy zwa niem dla le ka rzy i die te -
ty ków, gdyż do ty czy co raz wię kszej ilo -
ści dzie ci i mło dzie ży. Za ga nia ni, zmę -
cze ni i ze stre so wa ni ro dzi ce nie ma ją cy
na nic cza su, przy rzą dza ją dzie ciom je -
dze nie zu peł nie bez war to ści od żyw -
czych. Za miast pysz nych, zdro wych
i peł nych wi ta min ob ia dów do sta ją go -
to we ham bur ge ry i hot do gi. Na u kow -
cy alar mu ją, że tem po ży cia współ czes -
ne go świa ta jest tak szyb kie, iż bra ku je
cza su na bu do wa nie wię zi po mię dzy ro -
dzi ca mi a dzieć mi. Wie lu do ro słych nie
zna po trzeb włas ne go dziec ka, czę sto je
lek ce wa ży, a zwra ca na nie uwa gę do -
pie ro wte dy kie dy jest cho re lub źle się
za cho wu je. Bar dzo czę sto dzie ci spe cjal -
nie po stę pu ją wbrew wo li ro dzi ców, aby
w ten spo sób zwró cić na sie bie ich uwa -
gę. 

Świat pę dzi do przo du w tak sza leń -
czym tem pie, że aż strach po my śleć co
bę dzie da lej.

Śmiech to zdro wie

Ta mak sy ma sta ra jak świat ma swo -
je uza sad nie nie w po sta ci wy ni ków ba -
dań prze pro wa dzo nych przez na u kow -
ców z Uni wersytetu w Kan sas. Dwu stu
stu den tów nie świa do mych ce lu do -
świad cze nia, zo sta ło po dzie lo nych na
trzy gru py. Pier wsza za po mo cą mi mi -
ki twa rzy mia ła po ka zać obo jęt ność.
Dru ga zo sta ła po pro szo na o nor mal ny
uśmiech. Trze cia zaś o tak zwa ny
„uśmiech szczę ścia”, w któ rym bio rą
udział nie tyl ko mięś nie dol nej czę ści
twa rzy, ale rów nież te wo kół oczu.
W cza sie trwa nia eks pe ry men tu mo ni -
to ro wa no u uczest ni ków tęt no i ciś nie -
nie krwi. I cóż się oka za ło? Uosób uśmie -
cha ją cych się stwier dzo no po wol niej szą
ak cję ser ca niż u tych, któ rzy mie li na
twa rzy obo jęt ność. Naj wol niej, czy li naj -
bar dziej pra wi dło wo, ser ce bi ło u tych
stu den tów, któ rzy pre zen to wa li
uśmiech „ca łą twa rzą”.

Jak by na to nie pa trzeć, szczę śli wy
uśmiech ma na resz cie na u ko we uza sad -
nie nie.

Świę ty spo kój re zer wa tów

Brzmi to nie co dziw nie, ale wła dze In -
dii po sta no wi ły za wal czyć o ci szę i spo -
kój w re zer wa tach przy ro dy. Dla te go
do po nad 40 kra jo wych re zer wa tów tu -
ry ści ma ją wstęp wzbro nio ny. Za kaz

wziął się stad, że z ro ku na rok ma le je
po pu la cja róż nych ga tun ków zwie rząt
i ro ślin. W od po wie dzi za pro te sto wa ły
biu ra pod ró ży, skle py i ho te le. Jed nym
sło wem ca ła bran ża tu ry stycz na. Eks -
per ci na tych miast wy li czy li, że pra cę
stra ci wie lu lu dzi. Jed nak in dyj ski rząd
po sta wił na swo im. Zresz tą twar de do -
wo dy w po sta ci da nych sta ty stycz nych
mó wią sa me za sie bie. Jesz cze 100 lat
te mu po pu la cja ty gry sów wIn diach wy -
no si ła po nad 100 ty się cy sztuk, obec nie
jest ich za led wie oko ło pół to ra ty sią ca. 

Od tej po ry in dyj skie ty gry sy bę dą
mia ły „to co na świe cie naj święt sze. 

Świę ty spo kój”.

Nie ku puj my nu dy

Hisz pań scy ba da cze zaj mu ją cy się
ana li zo wa niem róż nych ga tun ków mu -
zy ki stwier dzi li, że utwo ry mu zycz ne
sta ją się co raz bar dzie nud ne i prze wi -
dy wal ne, a co za tym idzie są mniej
atrak cyj ne dla ku pu ją cych. Prze a na li -
zo wa li pra wie pół mi lio na pio se nek na -
gra nych na ca łym świe cie w la tach 1955
– 2010.

Wnio ski są na stę pu ją ce: ce chą współ -
czes nej mu zy ki roz ryw ko wej jest nad -
mier na głoś ność, wy ko rzy sty wa nie tych
sa mych in stru men tów oraz zmia ny pro -
stych akor dów. Mu zy cy ko mu ni ku ją się
z od bior ca mi za po mo cą co raz mniej -
szej licz by słów i nut. Uprosz czo ne li -
nie me lo dycz ne po wo du ją, że po usły -
sze niu krót kie go frag men tu pio sen ki
ła two się do my ślić ja ki bę dzie jej ciąg
dal szy. Utwo ry z po ło wy ubieg łe go stu -
le cia by ły owie le bar dzie atrak cyj ne mu -
zycz nie, tek sto wo, a prze de wszyst kim
na gry wa ne by ły o wie le ci szej.

Wpraw dzie kwe stia gu stu nie pod le -
ga dys ku sji, jed nak że by by ło głoś niej,
naj pierw mu si być ci szej

Prze pis na uda ny zwią zek? Awan tu ra!

W obec nych cza sach uda ne mał żeń -
stwo to praw dzi wy skarb. Ale w każ -
dym związ ku by wa ją nie po ro zu mie nia
czy nie do mó wie nia. Kon sek wen cją ta -
kie go sta nu rze czy by wa wy ba cza nie
i za po mi na nie. Oka zu je się jed nak, że
nie jest to re cep ta na do bry zwią zek.
Na u kow cy wy ka za li, że wy rzu ce nie z sie -
bie gnie wu i uczu cie dy skom for tu po
szcze rej wy mia nie zdań jest dla związ -
ku bar dziej op ła cal ne. I nie cho dzi tu -
taj tyl ko o as pekt psy chicz ny, ale rów -
nież fi zycz ny. Tłu mie nie wso bie gnie wu
ma wpływ na wa ha nia hor mo nu stre -
so we go – kor ty zo lu. Właś nie te wa ha -
nia mo gą być przy czy ną roz wo ju prze -
wle kłych cho rób ta kich jak no wo two ry

czy cu krzy ca. Jed nym sło wem wy ba cza -
nie i za po mi na nie nie jest naj lep szą re -
cep tą na uda ny zwią zek. O wie le le piej
jest po pro stu się wy krzy czeć i po wie -
dzieć to, co nam le ży na ser cu.

Tyl ko co na to po wie dzą są sie dzi.

Psy na cen zu ro wa nym

We wło skim mia ste czku Cer ro al Vol -
tur no rad ni wraz z bur mi strzem w wy -
jąt ko wy spo sób dba ją o ci szę. Otóż ogło -
si li, że w go dzi nach od 13.00 do 16.00
i od 21.00 do 8.30 wszyst kie psy ma ją...
za kaz szcze ka nia. Za zła ma nie za ka zu
gro żą ka ry od 25 do 500 eu ro. Oczy wi -
ście za pła cą wła ści cie le, nie psy. Zgod -
nie z za le ce niem bur mi strza, w wy zna -
czo nych go dzi nach czwo ro no gi ma ją
prze by wać w miej scach jak naj bar dziej
od da lo nych od in nych bu dyn ków
i miesz kań. Ich wła ści cie le mu szą zro -
bić wszyst ko co tyl ko moż li we, aby zmi -
ni ma li zo wać ha łas ja ki mo gą po wo do -
wać zwie rzę ta.

Ale to nie wszyst ko. Psy któ re są na
smy czy (nie dłuż szej niż 1,5 me tra)
i w ka gań cu, nie ma ją rów nież wstę pu
do par ków i wszyst kich miejsc gdzie ba -
wią się dzie ci. Ma ją wy zna czo ne spe cjal -
ne miej sca, w któ rych mo gą prze by wać.

Jed nym sło wem: ka ra nie za szcze ka -
nie. 

Ko niec mi tu?

To nie bę dzie mi ła wia do mość dla tych
wszyst kich, któ rzy przez la ta glo ry fi ko -
wa li wy so ki po ziom na u cza nia w pol -
skich szko łach. Oka za ło się bo wiem, że
je steś my jed nym z naj go rzej wy kształ -
co nych na ro dów eu ro pej skich. Je że li
cho dzi o ogól ny po ziom wie dzy na u ko -
wej, ra zem z Hisz pa na mi i Wło cha mi
pla su je my się na sza rym koń cu. Po nad
16 ty się cy lo so wo wy bra nych osób zkra -
jów Unii Eu ro pej skiej i USA otrzy ma ło
22 py ta nia do ty czą cy mi mię dzy in ny mi
dziu ry ozonowej czy DNA. Od se tek pra -
wi dło wych od po wie dzi udzie lo nych
przez Po la ków był niż szy od śred niej
eu ro pej skiej. Po nad 60% stwier dzi ło,
że ato my są mniej sze od elek tro nów,
pra wie 75% nie po tra fi ło po dać na zwisk
trzech wiel kich uczo nych. Ma ło kto wie -
dział, że świat ło jest szyb sze od dźwię -
ku, a co dru gi Po lak twier dził, iż lu dzie
ży li już wepo ce di no za u rów. Trzy czwar -
te na szych an kie to wa nych ro da ków nie
wie rzy w te o rię ewo lu cji i uwa ża, że to
Słoń ce krą ży wo kół Zie mi.

Cie ka we, co po wie dział by na to Ko -
per nik.

Na pod sta wie in for ma cji pra so wych
oopprraa  ccoo  wwaa  łłaa  KKaa  rroo  llii  nnaa  TToomm  cczzaakk

Ciekawostki
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Co raz po pu lar niej sze są por -
ta le i spe cjal ne kli ma tycz ne
miej sca gdzie moż na od dać i do -
stać do słow nie wszyst ko. Za dar -
mo. I nie cho dzi tu taj o kwe stie
fi nan so we. Ce lem jest zmia na
try bu ży cia, zu peł nie in na je go
fi lo zo fia i unie za leż nie nie się od
ma te rial nych war to ści. We dług
za ło ży cie li tych por ta li, w ży ciu
nie cho dzi o to że by pra co wać,
za ra biać, brać kre dy ty, ku po -
wać, wy rzu cać, zno wu pra co -
wać, za ra biać, ku po wać, wy rzu -
cać i tak da lej. Sen sem ży cia nie
mo gą być tyl ko do bra ma te rial -
ne od któ rych spo ra część ludz -
ko ści już jest uza leż nio na. Nie
moż na przez ca le ży cie ku po wać
(czę sto wie le nie po trzeb nych
rze czy), któ re po tem za le ga ją
w ga ra żu, piw ni cy czy na stry -
chu. Le piej do sta wać coś za dar -
mo, mieć dla sie bie wię cej cza -
su, roz wi jać swo je pa sje
i za in te re so wa nia, mieć przy ja -
ciół. Po pro stu żyć. 

„Na gra tach”
„Na gra tach” od da je my i przyj -

mu je my. Nie tyl ko rze czy któ re
są na szą włas no ścią, ale rów nież
te od krew nych, zna jo mych
i przy ja ciół. I nie tyl ko na por -
ta lach in ter ne to wych. Co raz czę -
ściej otwie ra ne są fre es ho py
(dar mo we skle py) gdzie każ dy
mo że po pro stu zo sta wić to cze -
go nie uży wa, co jest mu nie po -
trzeb ne i wziąć to cze go po trze -
bu je. Fre es ho py pro wa dzą tak
zwa ni squ at ter si (wol ni lu dzie)

wy zna ją cy za sa dę „slow li fe”,
czy li żyć wol niej, bez stre sów
i na pię cia.

Re cy kle rzy, to wy jąt ko wi ar -
ty ści, któ rzy z rze czy nie po -
trzeb nych in nym wy cza ro wu -
ją de si gner skie aba żu ry,
sto li ki, krze sła czy in ne nie -
pow ta rzal ne przed mio ty i bi be -
lo ty. Dla tych, któ rzy wo lą bez -
poś red ni kon takt, do sko na łą
pro po zy cją są „swap par ties”,
je dy ne w swo im ro dza ju im pre -
zy gdzie za pro sze ni go ście wy -
mie nia ją się rze cza mi dla nich
zbęd ny mi, w za mian szu ka jąc
cze goś od po wied nie go dla sie -
bie. Ta kich lo ka li po wsta je co -
raz wię cej i co raz wię cej lu dzi
bez wzglę du na płeć, wiek, wy -
kształ ce nie i po glą dy po li tycz -
ne przy cho dzi na te go ty pu im -
pre zy.

Dla cze go bio rą udział w ta kich
ak cjach? Od da ją i przyj mu ją że -
by nie wy rzu cać. Że by nie za -
śmie cać śro do wi ska to na mi nie -
po trzeb nych rze czy. Że by nie
cho dzić zno wu do skle pu, nie ku -
po wać, nie za gra cać miesz ka nia. 

Przy cho dzi mo ment kie dy nie
wia do mo co zro bić z wie lo ma
zbęd ny mi rze cza mi, kie dy czło -
wiek na gle uświa da mia so bie,
że wo kół nie go jest mnó stwo
nie po trzeb nych przed mio tów.

„Na gra tach” moż na do stać
pra wie wszyst ko. Zda rza ją się pia -
ni na, ro we ry, kom ple ty meb li
w bar dzo do brym sta nie, ale
i ptasz ki z ce ra mi ki, wa zo ni ki,
ser wet ki czy tro chę ki czo wa te ob -

ra zy. Są na wet pro -
duk ty spo żyw cze
z ak tu al ną da tą waż -
no ści.

„Gra ty z cha ty”
To chy ba naj bar -

dziej zna ny por tal na
któ rym moż na od da -
wać i do sta wać za
dar mo. Je go mo de -
ra tor ka – pani Ol ga
twier dzi, że od da wa -
nie i da wa nie wy ma -
ga tro chę pra cy.
„Przed miot trze ba
sfo to gra fo wać i wy -
sta wić na stro nę. Po -
tem od po wie dzieć na
dzie siąt ki ma i li
i umó wić się z od -

bior cą. Je że li rzecz jest atrak -
cyj na, ma i le przy cho dzą przez
dłu gi czas i chęt nych jest wie -
lu”.

Są tak zwa ni „jed no ra zow cy”,
któ rzy raz na ja kiś czas opróż -
nia ją swo ją piw ni cę, strych czy
ga raż. Są ta cy, któ rzy na por ta -
lu sy ste ma tycz nie wy sta wia ją
wszyst ko z czym chcie li by się
roz stać. Są rów nież hob bi ści, za -
pa leń cy, czy li tak zwa ni „łow cy
oka zji” uważ nie śle dzą cy wszyst -
kie ogło sze nia w na dziei na zdo -
by cie ja kie goś fa scy nu ją ce go
eks po na tu do swo jej ko lek cji.

„Gra ty z cha ty” to por tal wy -
jąt ko wy a hi sto ria je go po wsta -
nia jest bar dzo cie ka wa. Otóż je -
den z je go za ło ży cie li w pew nym
mo men cie swo je go ży cia zna lazł
się w Ir lan dii i sta nął przed ko -
niecz no ścią umeb lo wa nia miesz -
ka nia. Oczy wi ście jak naj ta niej.
W in ter ne cie tra fił na stro nę, na
któ rej lu dzie wy mie nia li się in -
for ma cja mi co ma ją do od da nia.
W ten właś nie spo sób umeb lo -
wał swo je miesz ka nie nie wy da -
jąc oczy wi ście ani gro sza. Wte -
dy wpadł na po mysł aby ta ki
por tal za ło żyć w Pol sce. „Gra ty
z cha ty” ist nie ją od czte rech lat
i obec nie jest na nim za re je stro -
wa nych po nad 100 ty się cy użyt -
kow ni ków.

„Zło ta rą czka” z od zy sku
Na stro nę tra fia ją nie tyl ko

rze czy w ide al nym sta nie. Są też
przed mio ty lek ko uszko dzo ne
a na wet po psu te. I to jest po le
do po pi su dla tych, któ rzy chcą
po świę cić tro chę swo je go cza su
in nym, wy ko rzy stu jąc w ten
spo sób umie jęt no ści na by te
przez dłu gie la ta. Z por ta lem ści -
śle zwią za ni są lu dzie któ rych
moż na okre ślić mia nem „zło tej
rą czki”. Jest eme ryt na pra wia -
ją cy wszyst ko co ma zwią zek
z elek trycz no ścią, jest też je go
ko le ga z za wo du sto larz. Jest
kraw co wa zaj mu ją ca się szy ciem
i re pe ra cją ubrań, fi ran czy za -
słon. Swo je usłu gi ofe ru je rów -
nież spe cja li sta sprzę tu AGD.
Wszy scy to pa sjo na ci, któ rzy
z chę cią przyj mu ją wy zwa nia na -
pra wie nia cze goś co na pier wszy
rzut oka jest nie przy dat ne i nie
do na pra wie nia. Czu ją się po -
trzeb ni, do ce nia ni i już nie ta cy

Nie ku puj je śli nie mu sisz 
– Od daj za miast wy rzu cić
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sa mot ni. Oczy wi ście ro bią to za dar -
mo i zre pe ro wa ne przez sie bie rze czy
od da ją na por tal „Gra ty z cha ty”.

Że laz ne za sa dy por ta lu
Użyt kow ni cy por ta lu mu szą prze -

strze gać pew nych nie złom nych za sad.
Nie od da ją ani nie przyj mu ją zwie -

rząt, bo zwie rzę ta nie są przed mio ta mi. 
Nie sto su ją wy mia ny coś za coś, bo

ta for ma od sta je od przy ję te go pro fi -
lu i bar dzo spo wal nia obieg rze czy.
Naj waż niej sza za sa da jest ta ka, że por -
tal nie ma cha rak te ru po mo co we go
i cha ry ta tyw ne go. Dla te go uczest ni cy
ma ją za kaz opi sy wa nia swo ich prob -
le mów oso bi stych i zdro wot nych. „Gra -
ty z cha ty” dzia ła ją na za sa dzie: ktoś
coś od da je, bo te go nie po trze bu je.
Cho ciaż i tak zda rza ją się przy pad ki,
że lu dzie na fo rum uża la ją się nad swo -
im lo sem aby w ten spo sób za gwa ran -
to wać so bie pier wszeń stwo w otrzy -
ma niu pew nych to wa rów.
Do pusz czal ne jest nato miast od sprze -
da wa nie za nie wiel ką kwo tę przed mio -
tów któ re do sta ło się za dar mo, po nie -
waż naj waż niej sze jest to, że by od da ne
rze czy zno wu sta ły się uży tecz ne. 

We dług mo de ra to rów por ta lu, „Gra -
ty z cha ty” sta ły się czymś wię cej niż
tyl ko fo rum ogło sze nio wym. W pew -

nym sen sie sta ły się fo rum spo łecz -
no ścio wym. Oka za ło się bo wiem, że
od da wa nie nie po trzeb nych rze czy to
jed na spra wa. Dru gą nato miast jest,
że na wet ci po lu ją cy na tak zwa ne oka -
zje szu ka ją kon tak tu z dru gim czło -
wie kiem gdyż ta kie ak cje zbli ża ją i są
oka zją do za wie ra nia no wych zna jo -
mo ści i przy jaź ni.

Mu szę przy znać, że mnie oso bi ście
ta idea bar dzo przy pa dła do gu stu. 

Spoj rza łam na wnę trze swo je go
miesz ka nia i rze czy wi ście zna laz łam
mnó stwo nie po trzeb nych rze czy. Nie -
któ re w bar dzo do brym sta nie, in ne
bar dziej zu ży te. Wła ści wie sa ma nie
wiem, dla cze go nie któ re z nich jesz -
cze trzy mam. Mo że szko da mi by ło
wy rzu cić al bo nie mia łam ko mu od -
dać? A mo że po pro stu się do nich
przy wią za łam bo przy po mi na ły mi
prze szłość? Za baw ki, ubra nia, noc na
lam pka, to ster któ re go już nie uży -
wam, spo ro ksią żek któ rych po raz
dru gi nie bę dę czy tać i mnó stwo ku -
chen nych dro bia zgów. Za ku rzo ny ser -
wis na stry chu, ku fer po bab ci sto ją -
cy od kil ku lat pu sty, sta ry adap ter
Bam bi no (aku rat ten przed miot dla
zbie ra czy pa mią tek z cza sów PRL-u
ma zna czą cą war tość). 

Po my śla łam so bie, że faj nie by ło by
dać tym przed mio tom no we, dru gie ży -
cie. Prze cież ko muś mo gą się jesz cze
przy dać, ktoś na pew no z nie któ rych
mo ich „gra tów” bar dzo się ucie szy.

Dla te go pro po nu ję, abyś my tu taj
w An twer pii stwo rzy li swo je „Gra ty
z cha ty”. Po zbądź my się te go co nam
nie po trzeb ne. Zor ga ni zuj my ak cję:
od dam za dar mo, przyj mę za dar mo.
Włóż my w to tro chę wy sił ku. Pod -
czas je sien nych i zi mo wych wie czo -
rów przej rzyj my za ku rzo ne kar to ny,
po o twie raj my szuf la dy i od daj my ko -
muś coś co dla nie go mo że być uży -
tecz ne. 

Ni ko mu z nas nie star czy ży cia aby
za ro bić i ku pić to wszyst ko co chcie -
li byś my po sia dać. Dla te go nie ku puj -
my je śli nie mu si my, bo jak mó wi pani
Ol ga (ta od Gra ty z cha ty): „Ży je my
szyb ko, szyb ko ku pu je my, szyb ko się
nu dzi my przed mio ta mi i szyb ko je wy -
rzu ca my”. Czy to ma sens?

Wszyst kich za in te re so wa nych pro -
si my o ma il do re dak cji na adres: an -
twer pia po pol sku@gma il.com, z do pi -
skiem: Na sze Gra ty z Cha ty.

AAlleekk  ssaann  ddrraa  DDoo  bbiieecc  kkaa
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QUALITY OF SERVICE jest firmą, 
która zatrudnia Panie w sektorze czeków usługowych 

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

Tel.: 0485/000 825
0485/816 960

e-mail: info@qualityofservice.be

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

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

Doceniając ciężką pracę naszych Pań oferujemy:
u atrakcyjne wynagrodzenie
u czeki żywnościowe 
u wszystkie świadczenia socjalne tj. pieniądze 

wakacyjne, premie noworoczne, rodzinne, chorobowe...

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

szkolenia i sesje informacyjne 

ZAPRASZAMY PANIE Z WŁASNYMI KLIENTAMI, 
POSZUKUJĄCE PRACY ORAZ PRACUJĄCE OKRESOWO

W BELGII ZE ZMIENNICZKĄ
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Ży cio wym mot tem wie lu
mło dych lu dzi; gim na -
zja li stów z osta t nich

klas, li ce a li stów i stu den tów sta -
je się za sa da „wy star cza ją co do -
brze”. Co to ozna cza? Świę ty
spo kój, ma ło stre su, ze ro wy sił -
ku, wy go da i luz. Nie wy gó ro wa -
ne ocze ki wa nia od sie bie a tak -
że od in nych. So cjo lo go wie
twier dzą, że roś nie nam no we
po ko le nie, któ re wbrew po zo -
rom wię cej dzie li niż łą czy. Ży -
ją osob no, każ dy w in nym świe -
cie, in nej baj ce. Wal czą tyl ko
o jed no – o swo ją po zy cję w sie -
ci. 

„Go od eno ugh”
- czy li żyć, mieć, 
ale bez prze sa dy

Ta po sta wa jest prze ci wień -
stwem trwa ją ce go od wie lu lat
nie u stan ne go wy ści gu o lep -
szą pra cę, atrak cyj niej szą
pła cę, wyż sze sta no wi sko,
lep szy sta tus spo łecz ny.
Jed nym sło wem
o wszyst ko. Ten tryb ży -
cia nisz czą cy psy chicz -
nie mło dych lu dzi,
ma już za so bą
kil ka po przed -
nich rocz ni -
ków. Zo sta li
wy cho wa ni
po przez sta -
wia nie za -
dań: ucz się,
opa nuj bie -
gle przy naj -
mniej czte ry

ję zy ki ob ce, stu diuj (naj le piej
kil ka kie run ków jed no cześ nie),
za li czaj wo lon ta riat, od by waj
sta że, prak ty ki, bądź do bry na
kor cie te ni so wym, by waj na
spek ta klach w ope rze – jed nym
sło wem pędź i nie za trzy muj
się. Two je CV mu si być naj lep -
sze, uczel nia naj bar dziej re no -
mo wa na, pra ca naj le piej płat -
na, sta no wi sko naj bar dziej
pre sti żo we, sa mo chód naj bar -
dziej „wy pa sio ny”, dom w od -
po wied niej dziel ni cy. I tak bez
koń ca. Ci mło dzi lu dzie ży ją cy
w ciąg łym bie gu, stre sie i jesz -
cze wię kszym na pię ciu psy -
chicz nym, ogrom nej pre sji ze
stro ny szko ły, ro dzi ców i oto -
cze nia pod da wa ni by li już od
gim na zjum i nie za wsze po tra -

fi li so bie z tym po ra dzić. Wia -
do mo by ło, że prę dzej czy póź -
niej w tej pę dzą cej ma chi nie coś
za cznie zgrzy tać.

Zwol nij
Spo ra część obec ne go mło de -

go po ko le nia mó wi: stop! Rób
ty le ile mu sisz, nie wy si laj się,
nie chciej ni cze go w nad mia rze,
żyj do brze ale bez prze sa dy.

Nie trać na dar mo ener gii i nie
bun tuj się, bo bunt to rów nież
stra ta ener gii. 

Nie walcz ze szko łą i z na u czy -
cie la mi, tyl ko prze cze kaj, skon -
cen truj swój wy si łek na tym, aby
przejść tych kil ka szkol nych lat
w mia rę bez bo leś nie. 

Ucz się tyl ko i wy łącz nie te go
co mo że się przy dać.

Jak to wy glą da w prak ty ce?
Pe da go dzy mó wią, że dzi -

siej sza mło dzież
uczy się

Wystarczająco dobrze
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na za sa dzie wy rwa nych z kon tek stu
zdań nie sta no wią cych lo gicz nej ca -
ło ści, kse ró wek pod kre ślo nych mar -
ke rem i od bi tych tek stów z pod ręcz -
ni ków. Za pa mię tu ją i uczą się tyl ko
te go co jest im po trzeb ne. Nie wy cho -
dzą z żad ną ini cja ty wą, nie czy ta ją
dłuż szych tek stów ko rzy sta jąc z krót -
kich in ter ne to wych opra co wań,
a książ ki to dla nich prze ży tek.

Ró wieś ni ków ma ją cych swo je pa sje
i za in te re so wa nia, jak rów nież tych,
któ rzy po pro stu się uczą, trak tu ją ja -
ko nie szko dli wych dzi wa ków i nie po -
świę ca ją im swo je go cza su. 

Na u kow cy zaj mu ją cy się tym zja wi -
skiem twier dzą, że to po ko le nie ma
o wie le mniej kon flik tów z ro dzi ca mi.
Nie prze ciw sta wia ją się do ro słym tak
czę sto i tak ra dy kal nie jak ich ró wieś -
ni cy przed kil ku la ty, po nie waż zo sta -
li wy cho wa ni w spo sób bar dziej par -
tner ski, czę sto na lu zie. Mniej jest
wśród nich bun tow ni ków. I cho ciaż
wy da wać by się mog ło, że mło dzi lu -
dzie po win ni mieć w so bie tro chę na -
tu ral ne go sprze ci wu na ota cza ją ca rze -
czy wi stość, mło dzień czej prze ko ry, oni
sta ra ją się nie do strze gać prob le mów
spo łecz nych. A je że li już je za u wa żą to
i tak nic nie zro bią w kie run ku ich po -
pra wy bo z gó ry za kła da ją, że nie ma
to sen su. Uwa ża ją, że moż na żyć wspa -
nia le, trze ba tyl ko pod cho dzić do
wszyst kie go z roz sąd kiem. Dla te go ży -
ją wol niej, spo koj niej. Są grzecz niej si
i kul tu ral niej si niż ich ró wieś ni cy
sprzed kil ku czy kil ku na stu lat, ale to
by cie uprzej mym bie rze się ra czej z wy -
ra cho wa nia niż wy cho wa nia. Kal ku -
la cja jest pro sta. Nie op ła ca się by cie
nie mi łym, oprysk li wym, o wie le faj -
niej i wy god niej jest wte dy kie dy po
pro stu jest mi ło. Prze ko na li się, że ta -
ka po sta wa zbyt du żo ich nie kosz tu -
je ale zwra ca się z na wiąz ką. 

Wrzuć na luz 
Mło dzi spod zna ku „go od eno ugh”

w swo im po dej ściu do ży cia są do bó -
lu re a li sta mi. Nie an ga żu ją się w nic,
co już na star cie wy da je się prze gra -
ne. Uwa ża ją, że sko ro nie ma ją na coś
wpły wu, nie mu szą za wra cać so bie
tym gło wy. Nie bę dą pro te sto wać
w związ ku z gło dem czy su szą w Af -
ry ce, bo po pier wsze ich to nie do ty -
czy, a po dru gie i tak nic z tym fak -
tem nie mo gą zro bić. Woj na? To czy
się gdzieś da le ko i nie ma z ni mi żad -
ne go związ ku. 

Ze swo je go ży cia są na ogół za do -
wo le ni. Pod cho dzą do wszyst kie go na
lu zie, bez zbyt nich emo cji i są do sko -
na le przy go to wa ni do ży cia w świe -
cie, w któ rym na co dzień fun kcjo nu -
ją. Na rzu ci li so bie re gu ły gry i je że li
ko goś do niej za pra sza ją pil nu ją, że -
by na tym nie stra cić. Uwa ża ją, że trze -

ba być roz sąd nym i do ży cia pod cho -
dzić na spo koj nie. Wpraw dzie świat
nie jest ide al ny, ale układ ja ki się wy -
two rzył mo że być op ła cal ny dla
wszyst kich. Dla te go są rosz cze nio wi.
Nie na le żą do ka te go rii ci chych i za -
hu ka nych, któ rym wmó wić moż na
wszyst ko. We dług ich fi lo zo fii je że li
ktoś cze goś nie do pil no wał, nie wy -
ko nał cze goś pra wi dło wo, mu si po -
nieść te go kon sek wen cje. I do ty czy to
wszyst kich; zna jo mych, na u czy cie li
a na wet ro dzi ców. Dla nich naj waż -
niej sze jest, że by nie ocze ki wać zbyt
wie le, a póź niej się nie roz cza ro wać.
Li czy się luz, spo kój, opa no wa nie
i kon kre tyzm. Żad nych mrzo nek.

Swo je ży cie kon cen tru ją w sie ci. Na
ekra nie mo ni to ra. I tak jak na ekra -
nie tak i w ży ciu, w tym sa mym mo -
men cie kie ru ją swo ją uwa gę na kil ka,
czę sto na wet kil ka na ście rów no rzęd -
nych rze czy. I na żad nej nie sku pia ją
się cał ko wi cie. 

Dla nich naj wię ksze zna cze nie ma
po zy cja w gru pie, czy li toż sa mość
w sie ci, a rze czy wi stość trak tu ją „wy -
star cza ją co do brze”. I to wy star cza.
Ma ją in ne war to ści niż ich po przed -
ni cy. Li czy się ilość zna jo mych na Fa -
ce bo o ku, cie ka wy pro fil, czę ste ko mu -
ni ka ty, Twit ter i tak da lej.

Co jest w ży -
ciu waż ne?

Oka zu je się, że
dla obec ne go
mło de go po ko le -
nia waż ne są nie -
co in ne war to ści
niż dla ich ró wieś -
ni ków sprzed kil -
ku, kil ku na stu
lat. Dla nich li czy
się prze de wszyst -
kim uda ne ży cie
ro dzin ne, spo koj -
ne ży cie, przy -
jaźń. I co cie ka we
de kla ru ją, że waż -
ny jest dla nich
sza cu nek in nych
lu dzi i to, jak in -
ni ich oce nia ją.
Nie chcą brać
udzia łu w bez -
względ nym, wy -
nisz cza ją cym wy -
ści gu o pie nią dze
i wszyst kie do bra
ma te rial ne z tym
zwią za ne. Nie ma -
ją za mia ru swo je -
go ży cia po świę -
cić ka rie rze
za wo do wej. Nie
chcą bu do wać
swo je go ży cia na
ma rze niach, któ -

rych mo gą ni gdy nie do go nić. Oczy -
wi ście ten pro ces nie do ty czy wszyst -
kich mło dych lu dzi, ale so cjo lo go wie
za u wa ża ją, że znacz nej je go czę ści ta -
ka fi lo zo fia ży cia bar dzo od po wia da.

Czy to ozna cza, że ro dzi ce mło dych
lu dzi wy zna ją cych za sa dę „go od eno -
ugh” ma ją po wo dy do zmar twie nia?
My ślę, że ra czej nie. Wszyst ko wska -
zu je na to, że te mu po ko le niu mło dzie -
ży po pro stu bę dzie się ży ło le piej. Wol -
niej, spo koj niej, bez stre sów. Jed nak
na u kow cy w swo ich opi niach nie są
tak bar dzo op ty mi stycz ni. Część z nich
uwa ża, że ta ka po sta wa spo wo du je, iż
zo sta nie za ha mo wa ny pęd do wie dzy,
do na u ki, co w do bie obec nych tech -
no lo gii mo że sta no wić po waż ny prob -
lem. Wie le dzie dzin gos po dar ki mo że
po pro stu nie mieć kto „po cią gnąć do
przo du”, to sa mo do ty czy pew nych
dzie dzin na u ki.

Jak zwy kle w ta kich sy tu a cjach
przy dał by się „zło ty śro dek”. Tyl ko
czy jest moż li we aby wie le w ży ciu
osią gnąć trak tu jąc wszyst ko „wy star -
cza ją co do brze”? Na lu zie? Bez do dat -
ko wych ob cią żeń? Mo że jest. Czas po -
ka że, do kąd dzi siej sze mło de
po ko le nie za wie dzie je go obec na po -
sta wa „go od eno ugh”.

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa  
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Mo je ży cie po to czy ło się tak, że po -
sta no wi łem o tym na pi sać, aby zna -
cze nie sło wa „ro dzi na” uka zać ze
szcze gól nej, bo mo jej per spek ty wy.
Nie któ re szcze gó ły z oczy wi stych po -
wo dów zmie nię. 

Mój brat uro dził się kil ka lat póź -
niej niż ja. To nie je go wi na, że od ra -
zu stał się mo im nie świa do mym wro -
giem. Do dziś brzmią mi w uszach
sło wa na szej ma my: zo bacz, jak on
pięk nie pła cze. Ty po pro stu ry cza łeś
i nie da wa łeś nam spać! Dla Ję dru sia
by ło to co naj lep sze. Oj ciec, od su nię -
ty na bok, nie wy trzy mał te go ner wo -
wo i wkrót ce naj zwy czaj niej od szedł.
Za ło żył dru gą ro dzi nę i oka za ło się,
że był do brym czło wie kiem i oj cem,
nie ste ty już nie dla mnie. Te raz mu
wy ba czy łem i po zo sta je my w po praw -
nych sto sun kach. 

Ja do ra sta łem, Ję druś też. Nie zda -
wa łem so bie spra wy z te go, ja ką
krzyw dę wy rzą dza mi włas na mat ka.
Są dzi łem, że tak po pro stu mu si być
i wszyst ko przyj mo wa łem z dzie cię cą
na iw no ścią i po ko rą. Ale czas szedł do
przo du. Ma ma ja koś wią za ła ko niec
z koń cem dzię ki – jak się póź niej do -
wie dzia łem – po mo cy ro dzi ny i mo je -
go oj ca. Ja po sze dłem do szko ły, Ję -
druś do przed szko la. On wy glą dał jak
syn mi lio ne ra a ja, jak syn że bra ka.
Nie przy kła da łem do te go wa gi, ale
bar dzo szyb ko ró wieś ni cy mi to uświa -
do mi li. On miał wszyst ko no we, a ja
uży wa ne z ciu cho lan du. Że dzie ci czę -
sto no szą ubra nia po kimś in nym, to
po wszech ne i nor mal ne. Prob lem
w tym, że mój bra ci szek był trak to -
wa ny przez na szą wspól ną prze cież
ma mę zu peł nie ina czej niż ja. Kie dyś
spy ta łem, dla cze go. Nie dość że do -
sta łem w skó rę, to usły sza łem, że Ję -
druś jest ta ki ma lut ki i bez bron ny, jak
ja śmiem ko men to wać to co je mu się
na le ży. A ja je stem wstręt nym ba cho -
rem i dar mo zja dem któ re mu cią gle
ma ło. Ję druś był przy tu la ny i roz piesz -
cza ny, ja cho dzi łem spać z ul gą, że ko -
lej ny dzień się skoń czył. Za nim za sy -
pia łem w sa mot no ści, sły sza łem głos
ma my któ ry czy ta ła Ję dru sio wi baj -
ki. Po tem za pa da ła ci sza i w mo jej gło -
wie za czy na ły har co wać naj róż niej sze
my śli. Kie dy skoń czy łem pod sta wów -
kę, ma ma wzię ła mnie na po waż ną
roz mo wę. Usły sza łem, że tak dłu żej
być nie mo że i czas, abym prze stał być
cię ża rem dla ro dzi ny. Po wi nie nem wy -
brać dla sie bie ja kiś za wód i za cząć
za ra biać. Ale ja nie wie dzia łem jak za -
ra biać. Już po sta no wio ne – usły sza -
łem. Pój dziesz do pa na W. na prak ty -
kę. U nie go wie le się na u czysz i jesz cze

po mo żesz bied nej mat ce i swo je mu
ko cha ne mu bra cisz ko wi.

Moi ró wieś ni cy po je cha li na wa ka -
cje, a ja roz po czą łem prak ty kę od no -
sze nia wę gla z piw ni cy i ge ne ral nych
po rząd ków w war szta cie. Pan W. był
na ty le od po wie dzial ny, że wy słał mnie
do za wo dów ki i za ła twił so bie pra wo
do po sia da nia prak ty kan ta. Za swo ją
pra cę oczy wi ście nie zo ba czy łem ani
gro sza. Co ty dzień, po tem stop nio wo
co raz rza dziej po ja wia ła się mo ja ma -
mu sia i szep ta ła coś z mo im pra co -
daw cą. Po tem wy cho dzi ła mó wiąc: Pa -
mię taj, że byś nie przy niósł nam
wsty du. Kie dyś przy szła z Ję dru siem
któ ry po bru dził so bie no wą ko szu lę.
Mój ty sy ne czku, nie mu sisz tu taj
wcho dzić. Tu jest brud no. Idź się po -
ba wić na dwo rze. Po tem za bra ła go
ca łe go umo ru sa ne go i za do wo lo ne go
a ja zo sta łem sam. 

Ukoń czy łem za wo dów kę i pra co wa -
łem da lej u pa na W. Zmęż nia łem, by -
łem zdro wy i sil ny jak koń. Kie dyś
przy szła cór ka są sia dów aby coś na -
pra wić. Za u wa ży łem, że ma si nia ki na
twa rzy i na rę kach. Prze wró ci łam się
– po wie dzia ła smut no pa trząc w zie -
mię. Te go dnia po czu łem się, jak gdy -
by ktoś mi coś prze łą czył w ca łej mo -
jej świa do mo ści. 

Pan W. choć szor stki w obej ściu,
oka zał się przy zwo i tym czło wie kiem,
po dob nie jak je go żo na. Nie przy spa -
rza łem im żad nych prob le mów, pra -
co wa łem za dwóch, a oni od wza jem -
nia li mi się spo koj ną atmo s fe rą
i na wet na swój spo sób by li mi przy -
jaź ni. Do wie dzia łem się od mo jej sze -
fo wej, że Mo ni ki oj ciec pi je na umór
i jej ży cie to je den wiel ki kosz mar.
Z do brot li wym uśmie chem poz wa la -
li na na sze wie czor ne spot ka nia. Mu -
sia łem obie cać, że „nic z tych rze czy”.
Ale my tyl ko roz ma wia my – od po wie -
dzia łem i zro bi łem się czer wo ny po
koń ców ki uszu. Mo ni ka cze ka ła aż
jej ty ran za śnie spi ty jak be la i wy -
my ka ła się do nas. Tak, czu łem się
tam jak u sie bie. Ni gdy nie by liś my
sa mi w mo im po ko ju, ale czę sto sia -
da liś my na we ran dzie z ty łu do mu
i roz ma wia liś my, cza sem do póź na
w no cy. Sy gna łem do od wro tu był
ryk jej oj ca: Ni ka aa! Gdzie mo je pi -
wo! Sły chać by ło w ca łej wsi, ale nikt
nie wtrą cał się w spra wy są sia dów.
Każ dy żył swo im ży ciem i włas ny mi
prob le ma mi któ rych miał ty le, że cu -
dzych nie wi dział lub nie chciał wi -
dzieć. 

Mi nę ło 11 lat. Od dzie się ciu je steś -
my tu taj. Oczy wi ście ra zem z Mo ni -
ką. Po przy jeź dzie tra fi liś my do se zo -
no wej pra cy u star szych Bel gów,
któ rzy nie ra dzi li już so bie z gos po -
dar stwem. Dzie ci nie ma ją. Tak się
uło ży ło, że je steś my u nich do dnia
dzi siej sze go. Ję zy ka na u czy liś my się
od nich. Są bar dzo re li gij ni. W ze szłym
ro ku za wie źli nas do koś cio ła i po
mszy za cze ka li, aż wszy scy wy jdą. My
też cze ka liś my, nie wie dząc o co cho -
dzi. Na sza gos po dy ni po pew nym cza -
sie po wie dzia ła mniej wię cej tak: nie
ma my dzie ci, wy też chy ba nie ma cie
do kąd pójść. Chce my was po pro sić,
aby ście tu taj, w tym koś cie le obie ca -
li nam, że zo sta nie cie nie u nas, ale
ra zem z na mi, do na szych osta t nich
dni. Spoj rze liś my na sie bie skon ster -
no wa ni. Mo że cie wyjść i się za sta no -
wić – do dał jej mąż. W oczach Mo ni ki
zo ba czy łem od po wiedź. Ja też już ją
mia łem. Ta nie dzie la by ła dla nas bar -
dzo wy jąt ko wa. 

W na stęp nym ty god niu przy szli ja -
cyś lu dzie. Mo ni ka po da ła ka wę. Po
ja kimś cza sie za pro szo no nas obo je.
Je den z go ści cho wał w tecz ce ja kieś
do ku men ty, dru gi wy jął apa rat fo to -
gra ficz ny ze sło wa mi: pań stwo chcie -
li by zro bić so bie wspól ne zdję cie. Czy
ma cie coś prze ciw ko te mu? Oczy wi -
ście, że nie. Wo bec te go stań cie za ni -
mi, a mój ko le ga obok was. Uwa ga!
Pstryk i by ło po wszyst kim. By li jesz -
cze ja kiś czas, po tem po że gna li się
bar dzo uprzej mie, rów nież z na mi
i wy szli. Star si pań stwo te go dnia by -
li w wy jąt ko wo do brych na stro jach.
Na wet wy pi li wi no, po któ re się ga li
w wy jąt ko wych oka zjach. Roz ma wia -
liś my o róż nych rze czach, ale nie by -
ło mo wy o tej nie co dzien nej wi zy cie.
Nie py ta liś my i do dziś nie wie my, o co
cho dzi ło. 

To nie du ża miej sco wość, ale czu je -
my się tu do sko na le. Ży je się spo koj -
nie a do szkół ma my tyl ko 20 min.
sa mo cho dem. Pra cu je my obo je, ale
je steś my do brze zor ga ni zo wa ni i za -
wsze przy naj mniej jed no z nas jest
w do mu. Wczo raj star sza pani – już
sam nie wiem jak ją te raz na zwać,
lecz zwra ca my się do sie bie zwy czaj -
nie po imie niu – spy ta ła: dla cze go nie
ma cie jesz cze dzie ci? My... sło wa
utknę ły mi w gar dle. Chcie li byś my
wresz cie zo ba czyć wa sze pier wsze
dziec ko. Ale nie daj cie nam za dłu go
cze kać! 

SSttaarr  sszzyy  bbrraatt
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By wa, że by le ja kość od wie dza mnie
oso bi ście, jed nak osta t nio po pa dłem
u niej w nie ła skę. Mo że te raz ma waż -
niej sze spra wy. Pó ki co, nie mo gę się
opę dzić od ba by. A że z nią też wo lę
nie za dzie rać, więc na wszel ki wy pa -
dek de dy ku ję jej co na stę pu je. 

Ba ba – re ak ty wa cja. 
Idzie ba ba mie dzą – jak to w ży ciu

by wa – raz z gór ki, raz pod gór kę,
gdyż te ren był po fał do wa ny. Kie dy
zna laz ła się na szczy cie ko lej ne go
wznie sie nia, sta nę ła jak wry ta. Ki dia -
beł – za mru cza ła pod no sem i uni o sła
chu stę któ ra spa da ła jej na oczy. Na
po lu są sia da, w ła nie ży ta, uj rza ła pre -
cy zyj nie wy cię te kon cen trycz ne krę -
gi. Naj wię kszy z nich miał śred ni cę
oko ło 400 m. Nie by ło śla dów świad -
czą cych o tym, aby ktoś tam cho dził.
Ba ba po de szła ostroż nie do pier wsze -
go krę gu zo sta wia jąc za so bą wy raź -
ny ślad, gdyż zbo że ła ma ło się pod jej
sto pa mi. Ro zej rza ła się się po dej rzli -
wie. Ni ko go nie by ło. Sły chać by ło tyl -
ko brzę cze nie ko ma rów, jed nak z od -
da li. Wy raź nie omi ja ły to miej sce. 

W zbo żu by ły ko li ste ko ry ta rze o sze -
ro ko ści jed ne go me tra. Li nie rów niut -
kie jak brzy twą uciął, zie mia twar do
ubi ta i jak by os ma lo na. Ba ba obe szła
ca ły krąg i wró ci ła do pun ktu wyj ścia.
Ki dia beł – za mru cza ła zno wu pod no -
sem. Chy ba Me la do brze za laz ła Józ -
ko wi za skó rę... ale nie, aż ta ki ro bot -
ny to on nie jest, a jesz cze wczo raj te go
tu taj nie by ło. Nie, to nie on... ale ki
jaś ni sty dia beł i po kie go grzy ba? Po -
szła da lej w kie run ku środ ka. Za czę ła
sły szeć dziw ne brzę cze nie, z każ dym
kro kiem wy raź niej. Kie dy mi nę ła osta -
t ni krąg, sta nę ła jak wry ta. Chcia ła
uciec, lecz nie mog ła się ru szyć. W zie -
mi by ło okrąg łe wgłę bie nie a w nim le -
ża ło coś, co wy glą da ło jak spo rych roz -
mia rów dysk. Był ma to wy i jed no li ty,
bez żad nych spo jeń, śla dów spa wa nia
lub ni tów. Na gle bez sze lest nie otwo -
rzy ła się, a wła ści wie uni o sła ni czym
nie pod trzy my wa na ko pu ła. We wnątrz,
na dziw nym fo te lu, w po zy cji pół le żą -
cej, spo czy wał ktoś. Wy glą da ło jak by
spał. Jed nak pa sa żer dziw ne go po ja -
zdu nie spo dzie wa nie wstał. Ba ba nie
za u wa ży ła, że po stać przy by sza tro chę
za fa lo wa ła, jak gdy by ob raz ho lo gra -
mu na chwi lę stra cił ostrość. 

Ge stem za pro sił ba bę aby po de szła
bli żej. Chcia ła się cof nąć, ale tra fi ła
za so bą na nie wi dzial ną ścia nę. Nie
wie dząc jak, sta nę ła z przy by szem twa -
rzą w twarz. Kos mi ta – już nie ma my

co do te go wąt pli wo ści – był isto tą tak
dziw ną, że ze wzglę du na zbyt ob szer -
ny jej opis mu si my to po mi nąć. Spoj -
rzał ba bie pro sto w oczy. Opis jej re -
ak cji, któ ra by ła po wiedz my – zło żo na,
też po mi nie my. Pa trzy ła jak w trans -
ie w oczy, ja kich nie wi dzia ła ni gdy.
By ły dziw nie pięk ne, bi ła z nich do -
broć i głę bo ka mą drość. Z ca łej po sta -
ci ema no wał głę bo ki spo kój a za ra -
zem ol brzy mia si ła. Ba ba sta ła bez
ru chu i do słow nie pła wi ła się w au rze
przy by sza. Prze sta ła się bać i zro bi ło
się jej dziw nie lek ko na ser cu. Po pew -
nym cza sie usły sza ła spo koj ny, głę -
bo ki, ak sa mit ny głos, któ ry nie do -
cho dził jed nak z ust przy by sza, lecz
brzmiał nie tyl ko w jej uszach, ale też
w umy śle: 

Wi tam cie bie. Nie oba wiaj się, je -
stem tu taj w po ko jo wych za mia rach
i nic ci nie gro zi. Ano... wi taj, odez -
wa ła się nie pew nie ba ba. Nie wiem,
jak cię na zy wać. Na zy waj mnie przy -
ja cie lem – od parł kos mi ta. No to... wi -
taj przy ja cie lu. Jak tu tra fi łeś? Mo że
cze goś ci trze ba, mo gę przy nieść z cha -
łu py chle ba i … Wy peł niam w tej ga -
lak ty ce mi sję. No i gdzie ta mi sja? za -
py ta ła re zo lut nie ba ba. 

Na gle wy rósł pod nią wy god ny fo -
tel i za nim zdą ży ła się ru szyć, sie dzia -
ła już na nim a wła ści wie pół le ża ła.
Nad jej gło wą uka za ło się coś w kształ -
cie ko pu ły-heł mu. We wnątrz pul so -
wa ły de li kat ne, ko lo ro we świat ła bie -
gną ce po nie zli czo nych, cien kich jak
włos prze wo dach. Moż na by ło na wet
do strzec po fał do wa ny za rys na kształt
mó zgu czło wie ka, jed nak ba ba te go
nie wi dzia ła. Pul so wa nie ko lo rów
wzmog ło się i – mó wiąc uni wersalnym
żar go nem – ba ba men tal nie od le cia -
ła. W trud nym do spre cy zo wa nia cza -
sie, mo że jak by po za cza sem, trud no
po wie dzieć czy to wszyst ko od czu ła,
usły sza ła czy zo ba czy ła. W każ dym ra -
zie jej udzia łem stał się ogrom wie -
dzy. Po wiedz my uj rza ła – choć to dzia -
ło się po za jej zmy sła mi – ca łą hi sto rię
i do ro bek ludz ko ści. Za war tość ksiąg
i ksią żek wszyst kich bib lio tek świa ta
sta ła się dla niej oczy wi sta. Po zna ła
ca łą prze szłą i obec ną sy tu a cję na
świe cie w wie lu as pek tach: gos po dar -
czych, ge o lo gicz nych, fi lo zo ficz nych
i in nych. Jed nym sło wem po sia dła
ogrom wie dzy. Po pew nym cza sie oc -
knę ła się i wsta ła. By ła zu peł nie od -
mie nio na. Jej twarz się wy gła dzi ła, ry -
sy zła god nia ły, wy glą da ła mło do, lecz
ogar nął ją nie zmier ny smu tek. Nie
prze ra że nie, nie zdzi wie nie ani za du -

ma, lecz właś nie smu tek. Przy bysz
przer wał mil cze nie. Przy szło ści nie
mo gę ci uka zać. To jest wszyst ko, co
mo gę ci ofia ro wać. Na gle ko bie tą
wstrząs nął szloch. Za czę ła pła kać tak,
jak tyl ko dziec ko pła kać mo że. Po pew -
nym cza sie tro chę się uspo ko i ła i kos -
mi ta spy tał: jak ci się po do ba mój dar?
Dzię ku ję ci przy ja cie lu. To dla mnie
wiel ka rzecz – od rze kła od mie nio na
ba ba – lecz bła gam cię, wy maż mi to
wszyst ko z pa mię ci. Dla cze go? – spy -
tał wy słan nik ob cej cy wi li za cji. Prze -
pra szam, ale to dla mnie za wie le. Ja
te go ogro mu wie dzy nie udźwi gnę. Nie
mog ła bym żyć z ta kim ob cią że niem.
To mnie prze ra sta. Ta ka wiel ka od po -
wie dzial ność... i żyć ze świa do mo ścią
że... nie. Bła gam cię. Wo lę być zwy kłą
ba bą. Tak ła twiej prze ży ję ży cie. Bez
za pro sze nia usia dła na fo te lu... 

Po pew nym cza sie oc knę ła się w sa -
mym środ ku krę gów, lecz ni ko go i ni -
cze go już tam nie by ło. Ki dia beł, mu -
sia łam się zdrzem nąć. Wsta ła
i zo ba czy ła na skra ju po la gru pę lu -
dzi. Przed ar ła się przez ży to i po de -
szła bli żej. Ja cyś lu dzie z ka me ra mi
i mi kro fo na mi roz ma wia li z jej są siad -
ką – Me lą. Ta pod bieg ła do ba by i mó -
wi: a ty co? Je steś ja kaś młod sza. By -
łaś u kos mi to loż ki? Gdzie? – u tej...
kos me to... kiu rzyst ki... no tam, gdzie
sma ru ją ci gę bę róż ny mi ma ścia mi
i po tym wy glą dasz mło dziej, ale to
i tak psu na bu dę bo jak deszcz... na -
gle ba ba za chwia ła się i przy po mo cy
Me li usia dła tam gdzie sta ła. Są siad -
ka traj ko ta ła da lej: led wie cię po zna -
łam. Nie szko da ci by ło pie nię dzy? Ba -
ba szyb ko za czę ła po wra cać do
po przed nie go wy glą du. A nie mó wi -
łam? Już ci te ma ści nie po mo gą. No,
na resz cie wy glą dasz jak czło wiek.
Pod szedł męż czyz na z mi kro fo nem:
czy nie wi dzia ła pani tu taj cze goś nie -
zwy kłe go? A co u dia bła mia łam zo -
ba czyć? Te krę gi to dziw na spra wa...
A tam – od par ła już w peł ni bę dą ca so -
bą ba ba. Wszyst ko za roś nie i bę dzie
po sta re mu. Spoj rza ła da le ko w prze -
strzeń i nie re a go wa ła już na żad ne
py ta nia. By ła głę bo ko za du ma na. Nie
pa mię ta ła nic z te go, co nie daw no się
wy da rzy ło ale mia ła dziw ne od czu cie,
że coś się jed nak wy da rzy ło... 

MMii  cchhaałł  NNoo  wwaacc  kkii
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Ona i On – sa mot ni w du żym
mie ście. By wa ją na po dob nych
im pre zach, ma ją po dob ne za in -
te re so wa nia, pra cu ją w po dob -
nych fir mach, ale obo je są sa -
mot ni. Bez par tne rów.

Ona – szu ka męż czyz ny in te -
li gen tne go, od po wie dzial ne go,
sil ne go, nie za leż ne go fi nan so -
wo, ta kie go do któ re go moż na
się przy tu lic, wy pła kać i po czuć
się przy nim cał ko wi cie bez -
piecz ną. I wca le nie mu si wy glą -
dać jak Brad Pitt.

On – szu ka ko bie ty ciep łej, wy -
ro zu mia łej, któ ra utu li i wy słu -
cha. Ta kiej nie za leż nej, mą drej,
in te li gen tnej, któ ra wca le nie
mu si wy glą dać jak Scar lett Jo -
han son.

Szu ka ją, szu ka ją, ale czy znaj -
dą kie dyś sie bie? Czy szu ka ją
na praw dę? 

A mo że nie chcą zna leźć par -
tne ra bo do brze im tak jak jest? 

Być mo że nie spot ka ją się ni -
gdy, bo nie chcą się spot kać... 

Dla cze go są sa mot ni?
Sin gle, to oso by ce nią ce wol -

ność i nie za leż ność. Ich sa mot -
ność jest sa mot no ścią z wy bo -
ru. Na ogół ma ją do brze płat ną
pra cę któ rej po świę ca ją pra wie
ca ły swój czas. Ma ją rów nież sta -
ły krąg zna jo mych i przy ja ciół. 

Ma ją pa sje i za in te re so wa nia.
Lecz wra ca ją do pu ste go do mu. 

Wdzi siej szych zwa rio wa nych cza -
sach, w któ rych nie każ dy na-
d ą ża za tem pem ży cia, mło dzi i am -
bit ni lu dzie wspi na ją się po szczeb -
lach za wo do wej ka rie ry i od noszą
suk ce sy. To jest wy znacz ni kiem ich
po zy cji spo łecz nej.

Na za ło że nie sta łe go związ ku
al bo nie ma ją cza su, al bo nie chcą
go mieć, al bo po pro stu się bo ją
lub nie ma ją na to ocho ty. Czę -
sto nie chcą się z ni kim wią zać
z oba wy przed uza leż nie niem,
ko niecz no ścią po dej mo wa nia
wspól nych de cy zji. Ko bie ty-sin -
gle twier dzą, że nie po trzeb ny
jest im „fa cet”, po nie waż ma ją

du żo przy ja ció łek i to właś nie in -
ne ko bie ty po ma ga ją im „po zy -
tyw nie na ła do wy wać aku mu la -
to ry”. Sa mot ni męż czyź ni
wy zna ją za sa dę, że panią do
sprzą ta nia czy go to wa nia mo gą
so bie wy na jąć, a z in ny mi prob -
le ma mi mo gą za wsze zwró cić się
do ma my, sio stry lub ko le żan ki. 

Naj lep si klien ci – sin gle
Wy da wać by się mog ło, że

w po je dyn kę trud niej jest wziąć
kre dyt czy wy je chać na wcza sy.
Na wet je śli się ma pie nią dze. Ale
jest ina czej. Dla sin gli jest
wszyst ko. Do słow nie. Im pre zy,
por ta le in ter ne to we, wcza sy,
knaj pki, miesz ka nia, lo dów ki,
pral ki a na wet po ży czki w ban -
ku. Ry nek re kla mo wy już daw -
no zwie trzył in te res na sa mot -
nych, nie za leż nych fi nan so wo
oso bach i do nich kie ru je znacz -
ną część swo ich usług. Stać ich
prze cież na wie le a nie któ rych
na pra wie wszyst ko. Ja ki więc

Sa mi w wiel kim mie ście 
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W życiu singli,
tych z wyboru
i tych mimo
woli,
nadchodzi
moment kiedy
nie chcą już
żyć
w pojedynkę.



ma sens za mia na co dzien ne go do bro -
by tu na ja kiś nie pew ny zwią zek?

Sin gle z wy bo ru i mi mo wo li
W osta t nich la tach by cie sin glem sta -

ło się bar dzo mod ne. W nie któ rych krę -
gach to wa rzy skich sin glem po pro stu
wy pa da być. Wie lu mło dych lu dzi cał -
ko wi cie świa do mie wy bie ra ten stan.
Dla cze go? Bo waż niej sza jest ka rie ra,
wy go da, nie za leż ność, pie nią dze. Brak
zo bo wią zań ro dzin nych jest dla sin gli
sta nem nor mal nym. Je że li sa me mu jest
do brze, to po co ten stan rze czy zmie -
niać sko ro ta kie ży cie to jed na wiel ka
przy jem ność! Ten wy bór ży cio wej dro -
gi nie za wsze jed nak jest wy bo rem świa -
do mym. Czę sto ży cie w po je dyn kę wy -
ni ka z oba wy i stra chu przed sta łym
związ kiem i wszyst ki mi je go kon sek -
wen cja mi. Prze cież za ło że nie ro dzi ny
to od po wie dzial ność, ogra ni cze nia cza -
so we, fi nan so we. Sin glem mi mo wo li
zo sta ją ci, któ rym nie uda ło się zna leźć
od po wied nie go par tne ra. Szu ka li, pró -
bo wa li ale nic z te go nie wy szło. Pra ca
nie jest dla nich pa sją, trzy ma ją się jej
jed nak aby da lej żyć na po zio mie do
któ re go się przy zwy cza i li.

Jak jest na praw dę?
W ży ciu sin gli, tych z wy bo ru i tych

mi mo wo li, nad cho dzi mo ment kie dy
nie chcą już żyć w po je dyn kę. Wy sza -
le li się, po sma ko wa li wszyst kich od -
cie ni ży cia i są go to wi do za ło że nia
ro dzi ny. I cóż się oka zu je? Że jest z tym
prob lem. Bo wiek już nie tak bar dzo
od po wied ni a na wy ki i przy zwy cza je -
nia da ją o so bie znać. Nie mó wiąc już
o bar dziej za wi łych spra wach jak seks
i pie nią dze. Do te go wszyst kie go z wie -
kiem i upły wem cza su do cho dzi to wa -
rzy skie wy klu cze nie.

Do ktor Ju li ta Czar nec ka – so cjo log,
au tor ka książ ki „Wiel ko miej scy sin -
gle” uwa ża, że w ży ciu sin gli bar dzo
istot ny jest upływ cza su. „Oko ło trzy -
dziest ki sin gle ko rzy sta ją z ży cia i ma -
ją na dzie ję, że kie dyś znaj dą par tne -
ra, za ło żą ro dzi nę. Ale im są star si,
tym mniej ma ją złu dzeń. Przed czter -
dziest ką już na cho dzi ich ref lek sja
o prze mi ja niu i sta ro ści. Wi dzą, że ich
szan se na za ko cha nie się i stwo rze nie
sta łe go związ ku ma le ją”.

Ni by wszyst ko jest w po rząd ku. Du -
ża ka sa na kon cie, do bra pra ca, miesz -
ka nie, sa mo chód. Jed nak któ re goś
dnia, na gle po ja wia się py ta nie: dla
ko go to wszyst ko? Żo ny czy mę ża nie
znaj dzie się ot tak na uli cy, związ ku
nie two rzy się prze cież z dnia na dzień.
Par tner skie trwa łe re la cje po wsta ją
la ta mi! Kie dy sin gle za czy na ją szu kać
par tne ra ocze ku ją, że zwią zek od ra -
zu bę dzie ide al ny i nie do pusz cza ją
op cji, że mo że być ina czej. Wią żą się
z kimś a po pew nym cza sie stwier dza -

ją, że wy bór któ re go do ko na li jest bar -
dzo kosz tow ny, że pła cą za nie go bar -
dzo wy so ka ce nę. Da lej są sa mi, ale
do cho dzi do te go lęk o swo ją przy -
szłość. Ro zu mie ją, że nie są osa mot -
nie ni, ale sa mot ni i ży ją w po je dyn kę.

Co raz czę ściej mó wią sa mi o so bie:
„je stem kimś, ko mu po pro stu nie
przy tra fi ła się mi łość. Resz ta jest tyl -
ko za sło ną dym ną”. Bo prze cież je że -
li zja wi się na gle ktoś, kto w ich ży -
ciu spo wo du je prze łom, ta ka mi łość
któ ra zwa la z nóg, osza ła mia jak nar -
ko tyk – czy po wie dzą: prze pra szam,
ale nie je stem tym za in te re so wa ny,
za in te re so wa na? To nie praw da, że sa -
mot ność się wy bie ra. Nikt, kto jest
na praw dę sa mot ny nie po wie, że jest
mu z tym do brze. 

Ko niec mi tu?
Ame ry kań ska psy cho log dr Bel la De

Pa u lo na pod sta wie prze pro wa dzo -
nych ba dań stwier dzi ła, że „wię kszość
sin gli trak tu je swo ją sy tu a cję tym cza -
so wo i przy zna je, że nie jest z niej za -
do wo lo na. A na wet je że li ktoś za pew -
nia, że jest mu do brze, to i tak nikt
w to nie wie rzy”. Ba da ni przez nią stu -
den ci w by ciu sin glem wi dzą wię cej
wad niż za let. Ży cie w po je dyn kę
wbrew po zo rom za wie ra w so bie du -
żo smut ku i jest do bre tyl ko z po zo -
ru. Lu dzie są za pro gra mo wa ni do by -
cia z kimś, z kim bę dą mo gli dzie lić
się ra do ścia mi, smut ka mi, mu szą mieć
ko goś, kim bę dą mo gli się opie ko wać

i ko goś aby opie ko wał się ni mi. Co -
raz czę ściej sły chać gło sy, że ten kto
ży je sam, jest oso bą nie doj rza łą do
stwo rze nia związ ku. Nie u dacz ni kiem
nie po tra fią cym zna leźć, a prze de
wszyst kim do ce nić i za trzy mać par -
tne ra. Sin gle wbrew po zo rom ma ją
nie po u kła da ne ży cie i „ba ła gan” ja ki
wo kół nich pa nu je od rzu ca od nich
ewen tu al ne go par tne ra. 

Współ czes ny świat wy pro mo wał i roz -
re kla mo wał mo del by cia sin glem. Bar -
dzo wie lu mło dych lu dzi wy bie ra właś -
nie ta ki spo sób ży cia, po nie waż przed łu ża
ich mło dość, edu ka cję i brak od po wie -
dzial no ści za dru gie go czło wie ka.

Sin gle, zwłasz cza ci wiel ko miej scy,
ko ja rzą się nam z od po wied nim wy -
kształ ce niem, suk ce sem za wo do wym
jak rów nież z prze bo jo wo ścią i nie za -
leż no ścią. Moż na od nieść wra że nie,
że nic im nie bra ku je do szczę ścia. 

A jed nak... By cie sa me mu nie jest
dra ma tem dla tych, któ rzy świa do mie
i do bro wol nie zde cy do wa li się na ta -
ką dro gę w ży ciu. Dla nich ży cie w po -
je dyn kę nie jest ani ucie czką, ani ego -
iz mem tyl ko świa do mie wy bra ną
dro gą. Jed nak dla tych wiecz nie nie -
zde cy do wa nych i uni kających trud -
nych de cy zji jest prob le mem i wiel -
kim wy zwa niem. Oni już zro zu mie li,
iż dru gi, bli ski czło wiek nie jest dla
nich za gro że niem, lecz prob lem po le -
ga na tym, że nie mo gą go od na leźć. 

MMaarr  ttaa  WWaa  wwrroocc  kkaa  
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Listopad tuż tuż... 
więc na Zumbę rusz!!! 

SSeerrddeecczznniiee  zzaapprraasszzaammyy  nnaa  zzaajjęęcciiaa  ZZuummbbyy  

CCoo  ttoo  jjeesstt  ZZuummbbaa??
Zumba to innowacyjny system fitness – połączenie tańca 

i aerobicu w rytmie latino i nie tylko. Proste kroki taneczne,
kombinacje ruchów i motywująca muzyka 

stwarza atmosferę świetnej zabawy! 

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

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

a także samopoczucie! Zumba jest dla każdego, 
niezależnie od wieku i umiejętności!!! 

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

00448899  882233  880033  
lub 

iinnffoo@@cchhiillddrreennooffeeuurrooppee..bbee
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Wy dział Kon su lar ny Am ba sa dy 
Rze czy pos po li tej Pol skiej w Bel gii
Rue des Francs 28, 1040 Et ter be ek Bruk se la 
Tel cen tra la: 00 32 2 73 90 100 lub 101
Tel se kre ta riat: 00 32 2 73 90 121 
Ema il: be bru amb3@msz.gov.pl
Go dzi ny otwar cia: 
poniedziałek – wy łącz nie na umó wio ne wcześ niej spot ka nie
wto rek, czwar tek, pia tek: 09.00-13.00, Śro da 13.00-18.00
Telefon Dyżurny Wydziału Konsularnego +32 492 727 405
(odbierany po godzinach pracy urzędu; wyłącznie w sprawach
pilnych takich jak zgony, wypadki, zagrożenia życia) 

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

Te le fo ny awa ryj ne w Bel gii
Po go to wie ra tun ko we i straż po żar na 100
Po li cja 101
Europejski numer alarmowy w sytuacjach 
zagrożenia życia, zdrowia lub mienia 112
Te le fon za u fa nia dla do ro słych 107
Za gi nię cie dziec ka lub prze moc sek su al na 
wo bec dziec ka „Child fo cus” 110
Pomoc drogowa 0703 44 777

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pol ski koś ciół 
Msze świę te: śro da godz. 19:00, so bo ta godz. 18:30

nie dzie la godz.9:00 i 13:00
Pier wszy pią tek mie sią ca – msza świę ta o go dzi nie 19:00
Pół go dzi ny przed każ dą mszą – na bo żeń stwo i spo wiedź
Adres: Koś ciół pod wez wa niem św. Te re sy, Ber chem
Gro te ste en weg 650 
Kon takt z dusz pa ste rzem:ks. Ry szard Ku row ski
Ou de ste en weg 66, 2060 An twer pen, tteell::  0033  223333  8877  9933

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

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

Ubezpieczenia
SSaavvee  IInnssuurraannccee  UUbbeezzppiieecczzeenniiaa, 
Plantin&Moretuslei 128-134, 
Antwerpia tel: 03 216 85 20

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




