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od re dak cji 

[…] „Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy” […].

Te słowa księdza Jana Twardowskiego, wyjątkowego człowieka i poety, w listopadzie nabierają
specyficznego znaczenia. Pierwszy listopada to dzień pełen powagi, wspomnień i zadumy... Zdawać
by się mogło, że właśnie w takim dniu ludzkie myśli i uczynki dalekie są od spraw przyziemnych,
materialnych. Niestety to święto również się skomercjalizowało i jakże często ludzie odwiedzający
cmentarze zapominają, dlaczego znaleźli się właśnie w tym miejscu, właśnie w tym dniu. A przecież
wystarczy zapalić znicz, przystanąć, zastanowić się i powspominać. Podumać nad sensem życia,
jego przemijaniem i uświadomić sobie, że nic nie trwa wiecznie. Każdy z nas bez względu na płeć,
pochodzenie, status społeczny, obojętnie jaką drogą idzie, zmierza do końca swoich dni. Dlatego
w chwili zadumy przy grobie najbliższych zastanówmy się też nad sobą, swoim życiem i odpowiedzmy
sobie na pytania: Czy nie warto czegoś zmienić? Czy nie warto zacząć żyć rozważniej, mądrzej
i czasami normalniej? Czy zmierzając do końca naszej ziemskiej wędrówki nie będziemy żałować,
że przeżyliśmy coś za szybko, niemądrze, bez sensu? Czy nie odniesiemy wrażenia, że coś po
drodze zgubiliśmy?

Warto zadumać się nad starością. To jedna z tych rzeczy na których nieuchronność nie mamy
żadnego wpływu. Codziennie mijamy na ulicy ludzi starszych. Lecz często ich lekceważymy,
ignorujemy ich obecność w naszym otoczeniu, nie okazujemy im szacunku. Ale zapominamy
niestety, że i my kiedyś będziemy starzy. Do tych zagadnień odnosi się w swoim artykule Michał
Nowacki, który próbuje odpowiedzieć na kilka istotnych pytań i kilka istotnych pytań zadaje.

Listopad, to nie tylko Święto Zmarłych i Dzień Zaduszny. To daty ważne dla Polski, Europy
i świata. Dzień 11 listopada był przełomowym w naszej historii. Po 123 latach niewoli, dokładnie
w 245 rocznicę zwycięskiej bitwy Sobieskiego pod Chocimiem, Rzeczypospolita ponownie pojawiła
się na mapie Europy. Nadeszła tak długo oczekiwana wolność.

W listopadowy poniedziałek 1918 roku przedstawiciele Niemiec podpisali rozejm, który oznaczał
zakończenie pierwszej wojny światowej. Na mocy traktatu pokojowego Niemcy zostały zmuszone
do bezwarunkowego uznania niepodległości Polski, Belgii, Czechosłowacji i Austrii. Osłabiona
wojnami Rosja musiała pogodzić się z suwerennością Finlandii i republik nadbałtyckich. Narodziła
się nowa Europa.

Dla Polaków listopad to przede wszystkim Powstanie Listopadowe – jeden z największych
patriotycznych zrywów narodowościowych – naznaczone klęską, okupione krwią, którą powstańcy
przelali we wszystkich trzech zaborach. 

To była walko o wszystko: o wolność, o honor, o niepodległą Polskę. 
Walka przegrana pomimo męstwa i odwagi powstańców. Ich dowódcy nie zawsze wykazywali

się taką samą odwagą. Niestety, częściej niekompetencją i nieudolnością. Wiele w naszej historii
było chwil kiedy żołnierze, powstańcy, kobiety i dzieci podnosili głowy i bez względu na
konsekwencje mówili – dość.

Zapalając znicze na grobach swoich bliskich pomyślmy o tych, którzy swoje życie ofiarowali
Ojczyźnie. Którzy bez profitów, anonimowo w cieniu historii, walczyli o wolność dla siebie, swoich
bliskich i kolejnych pokoleń. Walczyli o wolną, niepodległą Polskę.

RReeddaakkccjjaa
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Młoda Polonia
śpiewa 
Du żo sta rych do brych pol skich hi tów, mło dzi
wy ko naw cy i kil ka go dzin za ba wy dla pu blicz -
no ści w An twer pii. Za na mi I Po lo nij ny Fe sti -
wal Pio sen ki i Tań ca.

Po mysł, choć pio nier ski,
był od po cząt ku jas ny: zor -
ga ni zo wać fe sti wal, któ ry

umoż li wi pol skim dzie ciom
miesz ka ją cym w Bel gii za śpie -
wa nie ro dzi mych pio se nek, do -
ro słym za pew ni do brą za ba wę,
a Bel gom po ka że ka wa łe czek na -
szej kul tu ry. – Ta kie wy da rze -
nie ma dwie naj waż niej sze za le -
ty: in te gra cję Po lo nii w Bel gii,
ze bra nie jej w jed nym miej scu
oraz pro mo cję pol skiej kul tu ry,
w tym wy pad ku tań ca i pio sen -
ki – pod su mo wał Se ba stian Sa -
dow ski, widz i je den ze spon so -
rów fe sti wa lu. I Po lo nij ny
Fe sti wal Pio sen ki i Tań ca to ini -
cja ty wa Fun da cji „Chil dren of
Eu ro pe”, któ ra na co dzień m.in.
umoż li wia pol skim dzie ciom
w An twer pii czyn ny kon takt
z kul tu rą, or ga ni zu jąc war szta ty
wo kal ne i ta necz ne. 

Od po my słu na ten pier wszy
i je dy ny w swo im ro dza ju fe sti -
wal do je go re a li za cji mi nę ło za -
led wie kil ka mie się cy. I tak, 21
paź dzier ni ka sa la w Zu i der per -
shu is nad Schel dą wy peł ni ła się
po brze gi dzieć mi, ich ro dzi ca -
mi oraz fa na mi pol skiej mu zy -
ki. Or ga ni za to rzy po dzie li li
uczest ni ków kon kur su wo kal -
ne go na 4 gru py wie ko we, a mło -
dych ar ty stów oce nia ło czte ro -
o so bo we ju ry. Prze wod ni czą cą
by ła wo ka list ka Mar ta Mus, któ -
rej asy sto wa li kra kow ski ar ty -
sta Ja nusz Ba ran, dzien ni kar ka
An na Szym bor ska i ho no ro wy
czło nek ju ry, le gen da pol skiej
pił ki, Wło dzi mierz Lu bań ski.
– Nie któ re z tych dzie ci ni gdy
wcześ niej nie śpie wa ły pol skich
pio se nek, na co dzień czę sto mó -
wią po ni der lan dzku, więc udział
w ta kim wy da rze niu jest dla nich
du żym wy zwa niem – mó wi ła
z uzna niem ju ror ka i przy ja ciół -
ka Fun da cji An na Szym bor ska.
– Ale cho dzi prze de wszyst kim
o za ba wę i pro mo wa nie pol skiej
mu zy ki – do da ła.

Za nim ca łą sa lę wy peł ni ły
dźwię ki co ve rów ta kich pol skich
gwiazd, jak Ka rin Sta nek, An na
Jan tar, Ma rek Gre chu ta czy nie -
zwy kle po pu lar ny wśród uczest -
ni ków Cze sław Nie men, dzie ci
z zes po łu Fun da cji Chil dren of
Eu ro pe za tań czy ły tro ja ka, po -
pu lar ny ślą ski ta niec lu do wy.
Z wy jąt ko wą gra cją po ru sza ła
się na sce nie 4-let nia To la Go łę -
biew ska, przed któ rą kil ka mi -
nut póź niej sta ło bar dzo trud ne
za da nie. Naj młod sza na sa li wy -
ko naw czy ni roz po czę ła część
kon kur so wą fe sti wa lu tra dy cyj -
ną pio sen ką „Kra ko wia czek je -
den”.

To, co dla wi dzów by ło roz ryw -
ką i za ba wą, dla dzie ci oka zy wa -
ło się czę sto jed nym z pier -
wszych ar ty stycz nych wy stę pów
przed tak du żą pu blicz no ścią.
Nie któ re z nich mu sia ły rów nież
po do łać pre sji cza su i wy zwa -
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niom po za ar ty stycz nym. Mło dzi
uczest ni cy zmie nia li co kil ka dzie siąt
mi nut stro je, bo na sce nie po ja wia li
się wię cej niż raz: tań cząc wspom nia -
ne go tro ja ka, śpie wa jąc kon kur so wą
pio sen kę oraz wy stę pu jąc pod ko niec
w let nim i sło necz nym ukła dzie cho -
re o gra ficz nym do ta kich hi tów, jak
„Au to stop” czy „Chło piec z gi ta rą”. Czy
mie li tre mę? – Tro chę się de ner wo wa -
łem – przy znał Emil Ko wal ski, któ ry
chwi lę póź niej do wie dział się, że za jął
w swo jej ka te go rii wie ko wej dru gie
miej sce. – Tań czę już 4 la ta, a pio sen -
kę przy go to wy wa łem tyl ko kil ka mie -

się cy, więc śpie wa nie by ło bar dziej
stre su ją ce – do dał chło piec. Śpie wa -
nie na du żej sce nie to wiel kie wy zwa -
nie nie tyl ko we dług Emi la. – Kie dy
tań czy my, to za wsze moż na pa trzeć
na to, co ro bią in ni, a wy ko nu jąc pio -
sen kę ła two za pom nieć tekst – wtó ro -
wa ła mu wy ko naw czy ni utwo ru
„Chodź, po ma luj mój świat”, To sia Cie -
ślik. – Na po cząt ku chcia łam wy ko nać
„Ty le słoń ca w ca łym mie ście” An ny
Jan tar, ale utwór był już wy bra ny
przez ko go in ne go, a pio sen ka Dwa
Plus Je den jest rów nie ład na – do da -
ła dziew czyn ka. Jej wy bór oka zał się

strza łem w dzie siąt kę – to właś nie To -
sia zdo by ła swo ją pio sen ką Na gro dę
Pu blicz no ści.

Za nim jed nak po zna liś my na gro dzo -
nych, dwo je spoś ród człon ków ju ry,
Mar ta Mus i Ja nusz Ba ran, wy ko na ło
swo je au tor skie utwo ry, koń cząc część
mu zycz ną wspól nym co ve rem Be at le -
sów. Ja nusz Ba ran wrę czył rów nież te -
go wie czo ra na gro dy w kon kur sie pla -
stycz nym na ilu stra cję. – To bar dzo
nie wdzięcz na ro la, sam by łem wie le ra -
zy oce nia ny, ale nie lu bię te go ro bić
– po wie dział mu zyk. Nie oby ło się rów -
nież bez na gród dla zes po łów ta necz -
nych. – Ten pu char jest też dla mnie,
za te go dzi ny uci sza nia was na sa li gim -
na stycz nej – żar to wa ła z dzieć mi Alek -
san dra Szlą zak, któ ra zaj mo wa ła się
cho re o gra fią zes po łu ta necz ne go Fun -
da cji Chil dren of Eu ro pe. Oprócz wa -
ka cyj ne go ukła du ta necz ne go za pre -
zen to wa ne go przez dzie ci z An twer pii,
wi dzo wie mo gli rów nież zo ba czyć wy -
stęp mło dych tan ce rzy z SPK w Ha dze,
któ rzy zde cy do wa li się na bar dziej
mrocz ną sce ne rię – opo wieść o du chach
i cza row ni cach. W mię dzy cza sie dzie -
ci i ich ro dzi ców za ba wiał ar ty sta cyr -
ko wy Gap cio. – Pu blicz ność by ła bar -
dzo ży wio ło wa – po wie dział nam.
– Uwa żam, że w ta kich im pre zach naj -
waż niej szy jest dla dzie ci udział i prze -
ła ma nie tre my, sam do brze o tym wiem
– do dał po swo im wy stę pie.

Sa la by ła peł na, uczest ni cy za do wo -
le ni, a or ga ni za to rzy wy ra zi li du żą
chęć, by kon kurs po wtó rzyć. – For -
mu ła się spraw dzi ła, więc je stem pew -
na, że zo ba czy my się za rok, być mo -
że na du żo wię kszej im pre zie
– pod su mo wa ła An na Szym bor ska.

KB
Wię cej zdjęć na www.fe sti wa lan twer pia.be

LAUREACI:
l OOdd  88  ddoo  1100  llaatt
EMILIA BRZYSZCZ – Autostop 

l OOdd  1111  ddoo  1133  llaatt
ILONA BUREK – Ważne są tylko te dni 
EMIL KOWALSKI – Płonąca stodoła

l OOdd  1144  ddoo  1188  llaatt
ALEKSANDRA GODLEWSKA
– O mnie się nie martw

l NNaaggrrooddaa  ppuubblliicczznnoośśccii
TOSIA CIEŚLIK – Chodź, pomaluj mój
świat

l LLaauurreeaaccii  kkoonnkkuurrssuu  nnaa  ppoorrttrreett
MMaałłppiisszzoonnaa  zz bbaajjkkii  JJaannuusszzaa  BBaarraannaa::
– JULIA BICZ
Oraz 3 równorzędne drugie nagrody:
ILONA BUREK, MACIEK ŁUKASIK,
EMIL KOWALSKI
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Jury i publiczność zgromadzona na Festiwalu

Jury ogłasza wyniki

Szczęśliwi laureaci
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Fundacja „Children of Europe” 

SKŁADA SERDECZNE PODZIĘKOWANIA 
wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu 

II PPoolloonniijjnneeggoo  FFeessttiiwwaalluu  PPiioosseennkkii  ii TTaańńccaa  ww AAnnttwweerrppiiii..
Dziękujemy sponsorom, fundatorom nagród oraz polskim sklepom za poparcie idei

propagowania kultury piosenki polskiej wśród młodzieży polonijnej, wsparcie finansowe
i rzeczowe.

Szanownemu jury za zaangażowanie i profesjonalizm, p. Marcie Mus i p. Januszowi Baranowi za
niepowtarzalny koncert, a p. Włodzimierzowi Lubańskiemu za zaszczycenie nas swoją obecnością.

Składamy również podziękowania p. Hannie Kasperskiej za profesjonalne poprowadzenie
imprezy i stworzenie niepowtarzalnej atmosfery.

Z całego serca dziękujemy wolontariuszom: Karolinie, Dorocie, Kasi, Małgorzacie, Magdzie,
Adamowi, Sylwkowi i Sławkowi za nieocenioną pomoc.

Osobne podziękowania należą się paniom: Mirze Gajewskiej, Marzenie Jusza oraz Annie
Szymborskiej które całym sercem od początku wspierały idee festiwalu i udzieliły nieocenionej
wprost pomocy.

Dziękujemy również panu Grzegorzowi, „Gapcio”, zawodowemu artyście cyrkowemu, który
rozbawił nie tylko dzieci, ale i dorosłych oraz Markowi Regnerowi, malarzowi i rysownikowi, za
wkład i zaangażowanie na rzecz dzieci.

Uczestnikom – wspaniałym dzieciom i młodzieży – którzy postanowili zmierzyć się
z największymi przebojami lat 60’ i 70’ i zadziwili nas ciekawymi interpretacjami oraz starannym
przygotowaniem.

Serdeczne podziękowania składamy rodzicom dzieci z zespołu taneczno–wokalnego działającego
przy Fundacji „Children of Europe”. Dziękujemy Państwu za cierpliwość, poświęcenie czasu na
dowożenie dzieci na dodatkowe próby. To również Państwa zasługa, że dzieci z Antwerpii
zaprezentowały się na tak wysokim poziomie. Dziękujemy też tym rodzicom, którzy służyli nam
każdą inną formą pomocy.

Słowa wdzięczności kierujemy pod adresem Polonii w Antwerpii. Dziękujemy, że swoją liczną
obecnością wspierali Państwo naszych młodych wykonawców.

Mamy nadzieję, że wszyscy zobaczymy się za rok na II Festiwalu Piosenki Polskiej w Antwerpii.

Or ga ni za tor        
Fun da cja „Chil dren of Eu ro pe”

Honorowy Patronat 

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

Patronat Medialny 

AANNTTWWEERRPPIIAA
PPOO PPOOLLSSKKUU

Organizator
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W ubieg łym mie sią cu wzię liś my udział w I Po lo nij nym
Fe sti wa lu Pio sen ki i Tań ca. To by ło wiel kie prze ży cie dla
nas wszyst kich. Dzię ku je my pu blicz no ści za licz ne przy by -
cie i bra wa dla wy ko naw ców. Fe sti wal, to wiel kie sło wo
i ta kie sa me by ły emo cje. Gra tu lu je my la u re a tom – zwłasz -
cza ko le żan kom i ko le dze z zes po łu oraz wszyst kim wy ko -
naw com!

Nie na gro dy są tu naj waż niej sze. Je śli ko muś za ma rzy
się praw dzi wa ka rie ra ar ty stycz na lub ze śpie wa nia ze chce
uczy nić swo ją ży cio wą pa sję jest to moż li we. Wy star czy
przyjść do nas. Jed nak dro ga jest dłu ga, wy ma ga cza su
oraz wie le pra cy i po ko ry wo bec sa me go sie bie. Cho ciaż
za ję cia są dla nas przy jem no ścią, łą czą się jed nak z obo -
wiąz ka mi, re gu lar nym uczęsz cza niem na pró by i cięż ką
pra cą.

No wy re per tu ar któ ry za czy na my ćwi czyć bę dzie bar dzo
róż no rod ny.

Cza su ma my nie wie le, bo nie dłu go kon cert ko lęd, a po tem
Wiel ka Or kie stra Świą tecz nej Po mo cy pod czas któ rej chce my
za pre zen to wać no we tań ce i pio sen ki.

Kontakt: 0489.823.803,  info@childrenofeurope.be

Z życia zespołu

„„RRoozz  ttaańń  cczzoo  nnee  pprrzzeedd  sszzkkoo  llaa  kkii””  
Zapraszamy dzieci w wieku 3 i 4 lat 

do wspólnej zabawy z tańcem i piosenką.

Zajęcia odbywają się 
ww kkaażżddąą  ssoobboottęę  

w godzinach 
oodd  99::3300  ddoo  1111::0000  

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

Jeżeli chcesz tańczyć i śpiewać z nami
ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA

kontakt: 0489.823.803, info@childrenofeurope.be



Hi sto ria
Po cząt ki osa dy De ur ne

Do dnia dzi siej sze go hi sto ry -
cy za da ją so bie py ta nie: Co jest
star sze, De ur ne czy An twer pia?

O po cząt kach De ur ne wia do -
mo bar dzo nie wie le. Od na le zio -
no wpraw dzie śla dy daw nej cy -
wi li za cji, ale wie dza o tym
okre sie jest szcząt ko wa. Pew -
ne jest to, że De ur ne za miesz -
ka łe by ło już w okre sie pa le o li -
tu, cze go do wo dem są licz ne
przed mio ty od na le zio ne na tym
te re nie przez ar che o lo gów pod -
czas wy ko pa lisk. Nie któ re
z nich da to wa ne są na okres
500 lat przed na szą erą. Nie ste -
ty zna le zio ne na De ur ne przed -
mio ty, a prze de wszyst kim re -
lik wie po cho dzą ce z te go
okre su zo sta ły bez po wrot nie
utra co ne.

Daw ne De ur ne nie by ło ni -
czym wię cej jak te re nem przy -
leg łym do An twer pii tak jak
wie le in nych osad bli sko Schel -
dy roz miesz czo nych wzdłuż
Tur nho ut se ba an – dro gi łą czą -
cej An twer pię z Tur nho ut.

We dług nie któ rych źró deł
pier wsza na zwa De ur ne po cho -
dzi ła od imie nia cel tyc kie go Bo -
ga Ta ra nis (gro mo wład ca). Był
to je den z nie wie lu cel tyc kich
bóstw czczo nych przez Rzy -
mian, czę sto utoż sa mia ny z Jo -
wi szem.

W trze cim wie ku za koń czył
się na tych te re nach okres do -
mi na cji Gal lo-Ro ma nów i roz -
po czę ła era wpły wów Fran ko -
nów. Dla Eu ro py był to czas
wy jąt ko wy – czas chry stia ni za -
cji.

Oko ło 693 ro ku na ob sza rze
dzi siej sze go De ur ne ist nia ła
nie wiel ka za miesz ka ła osa da
zwa na „Thur ni ni”. We dług le -
gen dy miesz kał tam Fre de gan -
dus, bar dzo po boż ny mnich 
na le żą cy do za ko nu Be ne dyk -
ty nów, któ ry był go rą cym orę -
dow ni kiem chry stia ni za cji Eu -
ro py.

W ro ku 836 ob sza ry De ur ne
wraz z pier wszym drew nia nym
koś cio łem zo sta ły cał ko wi cie
znisz czo ne przez na ja zdy Nor -
man dów. Po za koń cze niu woj -

ny od bu do wa no naj pierw koś -
ciół, któ ry w ro ku 1189 stał się
włas no ścią Be ne dyk ty nów. Od -
bu do wa te re nu miesz kal ne go
trwa ła znacz nie dłu żej.

Wiek XII-XV
We dług źró deł pi sa nych już

w XII wie ku dzi siej sze De ur ne
na zy wa ło się Tor ni mis, al bo
Tur ni nes, po tem przez ni der -
lan dzką wy mo wę Do rne al bo
Do ir ne uzy ska ło swo ją obec ną
na zwę. W tym cza sie osa da li -
czy ła kil ka ma łych gos po darstw
rol nych nie przy no szą cych du -
żych zy sków.

W ro ku 1288 na stą pi ły du że,
ko rzyst ne zmia ny dla De ur ne.
Ksią żę Bra ban cji Jan I po zwy -
cię stwie w Woe rin gen otwo rzył
no wy szlak han dlo wy do Nad -
re nii, co spo wo do wa ło stop nio -
we roz wi ja nie się te go re gio nu.
Był to rów nież okres po łą cze -
nia się De ur ne z Bor ger ho ut.

W ro ku 1318 koś ciół na le żą -
cy do tych czas do za ko nu Be ne -
dyk ty nów stał się włas no ścią
sióstr Nor ber ta nek z opac twa

Dzielnice Antwerpii
DEURNE – część I
De ur ne
zamieszkałe
było już 
w okresie
paleolitu
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świę te go Mi cha ła w An twer pii i na -
le żał do nich aż do ro ku 1828.

W XV wie ku De ur ne skła da ło się
głów nie z nie licz nie za miesz ka łych
gos po darstw rol nych. Zie mie nie
przy no si ły zbyt ob fi tych plo nów, ale
rol ni cy by li w sta nie utrzy mać sie bie
i swo je ro dzi ny. Jed nak z bie giem
cza su miesz kań cy An twer pii za czę li
się bo ga cić i obok rol ni czych za bu -
do wań stop nio wo po wsta wa ły let nie
re zy den cje ary sto kra cji i co bo gat -
szej bur żu a zji. Wła ści cie la mi by li
rów nież kup cy, dy plo ma ci oraz zna -
ni i za moż ni ar ty ści, ta cy jak na przy -
kład Pe ter Pa ul Ru bens. Nie któ re
z tych re zy den cji to: Sterckxhof, Pa -
pen hof, In kborsch, Bo su il oraz Er -
tbrug ge. Po mi mo, że wię kszość
z nich zo sta ła znisz czo na w trak cie
wo jen, część z nich jak na przy kład
Sterckxhof czy Bis schop pen hof prze -
trwa ły.

WIEK XVI-XVIII
W XVI wie ku na te re nie De ur ne

znaj do wał się ka mień po świę co ny
Mat ce Bo skiej i na tym ka mie niu zbu -
do wa no On ze-Lie ve-Vro u we kerk, ka -
mien ny koś ciół po świę co ny Ma ryi.
W dru giej po ło wie XVI wie ku na zwa
zo sta ła zmie nio na na koś ciół świę te -
go Fre de gan du sa, bo go boj ne go mni -
cha. Wte dy też re lik wie te go świę te -
go z po wro tem wró ci ły na swo je
miej sce, po nie waż przez wie le lat spo -
czy wa ły w klasz to rze Mo u stier-sur-
Sam bre głę bo ko ukry te przez mni -
chów w la tach wo jen nej za wie ru chy.

De ur ne nie ste ty nie omi ja ły woj ny.
Woj na ni der lan dzko – hisz pań ska
z 1579 ro ku mia ła ka ta stro fal ne skut -
ki dla dziel ni cy i jej miesz kań ców.
Osa da, a wła ści wie już nie wiel kie
mia ste czko ra zem z koś cio łem zo sta -
ły cał ko wi cie znisz czo ne i prak tycz -
nie prze sta ły ist nieć. Kie dy nad e szły
spo koj ne cza sy za czę to od bu do wy -
wać De ur ne. Pra ce to czy ły się jed nak
bar dzo po wo li, a naj szyb ciej bo już
w ro ku 1643 za koń czy ła się od bu do -
wa koś cio ła.

Okres cza su po mię dzy ro kiem 1648
a 1793 był dla dziel ni cy i jej miesz -
kań ców w mia rę bez piecz ny. Po za kil -
ko ma ata ka mi róż nych ob cych wojsk
w De ur ne ży ło się spo koj nie. Był to
rów nież czas ogrom ne go roz wo ju An -
twer pii, w któ rej ro bi ło się co raz ciaś -
niej. Bo ga ci miesz kań cy szu ka li te -
re nów w po bli żu mia sta pod bu do wę
swo ich po sia dło ści, a ra da miej ska
nie jed no krot nie pró bo wa ła prze jąć
wła dzę nad De ur ne, aby za jąć oko -
licz ne zie mie i roz sze rzyć swo je te -
ry to rium. Nie uda ło się raj com przy -
łą czyć te re nów De ur ne-Bor ger ho ut
do An twer pii, ale i tak zbu do wa no na

tym ob sza rze spo ro zam ków, któ re
poz wo li ły te mu te ry to rium na za cho -
wa nie wy jąt ko we go, siel skie go cha -
rak te ru. To właś nie w tym cza sie po -
wsta ły: Co u la ge, Ven ne borg,
Ri vie ren hof i kil ka in nych wspa nia -
łych re zy den cji.

Wiek XIX
Po bi twie pod Wa ter loo, Wil liam of

Oran ge po łą czył port w An twer pii
z in ny mi mia sta mi, bu du jąc sze reg
ka na łów mie dzy in ny mi po mię dzy
An twer pią i Lie ge, oraz Sheldt a Ma -
as. W ten spo sób pół noc na część De -
ur ne zo sta ła od dzie lo na od Mer ksem
przez Kle i ne Schijn, na po łud niu zas
ba rie rę sta no wił Gro te Schijn. De ur -
ne sta ło się jak by wy spą, co zo sta ło
póź niej wy ko rzy sta ne do wznie sie -
nia for ty fi ka cji Brial mont wo kół An -
twer pii. W ro ku 1836 do szło do roz -
dzie le nia sie te ry to rium De ur ne
– Bor ger ho ut. De ur ne zo sta ło prze -
dzie lo ne i za chod nia je go część – Bor -
ger ho ut sta ła się osob ną dziel ni cą.
W tym cza sie w De ur ne za miesz ki -
wa ło już po nad dwa ty sią ce lu dzi.

Cza sy współ czes ne
Z po wo du ba rier wznie sio nych

w wie ku XIX, ur ba ni za cja dziel ni cy
tak na praw dę roz po czę ła się do pie ro
w wie ku dwu dzie stym. Wie le sze ro -
ko za kro jo nych pla nów ur ba ni stycz -
nych zo sta ło czę ścio wo zre a li zo wa -
nych na te re nach wcześ niej
na le żą cych do for ty fi ka cji Brial mont.
Plan za bu do wy roz po czę ty w ro ku
1913 nie zo stał w peł ni za koń czo ny
co jest wi docz ne w obec nej struk tu -
rze prze strzen nej De ur ne. Efek tem
te go pla nu był wiel ki wyż de mo gra -
ficz ny i za po trze bo wa nie na no wo -
czes ne bu dyn ki miesz kal ne. Po pu la -
cja wzro sła z 15.432 miesz kań ców
w ro ku 1920, do po nad pięć dzie się -
ciu ty się cy w 1935 ro ku. Ten pro ces
zo stał za ha mo wa ny przez dru gą woj -
nę świa to wą, głów nie z po wo du bom -
bar do wań ra kie ta mi V1 i V2. Nie miec -
kie na lo ty trwa ły kil ka mie się cy co
po cią gnę ło za so bą ofia ry w lu dziach
i du że znisz cze nia. Po za koń cze niu
woj ny roz wój De ur ne stop nio wo po -
wró cił do po przed nie go tem pa. W ro -
ku 1960 pod ję to re a li za cję bu do wy
wie lu no wych bu dyn ków miesz kal -
nych oraz pro jek tów so cjal nych któ -
re nad a ły ur ba ni stycz ną toż sa mość
De ur ne. Po czy na jąc od ro ku 1972
z gę sto za lud nio nych cen trów miesz -
kal nych, lu dzie za czę li prze pro wa dzać
się do da lej po ło żo nych oko lic. W re -
zul ta cie po pu la cja znacz nie się
zmniej szy ła, a ci któ rzy po zo sta li by -
li w wię kszo ści ludź mi star szy mi.

W ro ku 1983 De ur ne zo sta ło
„wchło nię te” przez An twer pię i sta -

ło się jed nym z dzie wię ciu dy stryk -
tów. W ro ku 2001 An twer pia się zde -
cen tra li zo wa ła i De ur ne zno wu mia -
ło swo ją ra dę, jed nak by ła to ra da
dziel ni cy, a nie mia sta.

Fla ga dziel ni cy De ur ne
Fla ga dziel ni cy De ur ne zo sta ła

przed sta wio na w de kre cie z dnia 24
mar ca 2011 ro ku przy ję tym przez ra -
dę miej ską. Wcześ niej za twier dzo na
zo sta ła 18 lu te go 2009 r. przez Fla -
man dzką Ra dę He ral dycz ną. Ofi cjal -
na bel gij ska pra sa upub licz ni ła wi -
ze ru nek fla gi 17 sierp nia 2011 ro ku.
Skła da się ona z pię ciu po zio mych
pa sów: nie bie ski, żół ty, nie bie ski, żół -
ty, nie bie ski.

Fla ga po przed nie go za rzą du mia -
sta – nie bie ska z dwo ma po zio my mi
żół ty mi pa sa mi – cią gle za wie szo na
jest na miej skim ra tu szu. Ko lo ry zo -
sta ły za czer pnię te z hi sto rycz nej fla -
gi woj sko wej usta no wio nej De kre -
tem Kró lew skim z dnia 29 sierp nia
1842 ro ku. Jed nak ta fla ga ma jesz -
cze wcześ niej szą hi sto rię, gdyż jej po -
cho dze nie da tu je się na wiek trzy na -
sty, kie dy w 1270 ro ku ro dzi na Van
Do rne uży ła wy ko rzy sta nych póź niej
wzo rów w swo jej pie czę ci ro do wej.

Dziel ni ca De ur ne to wy jąt ko we po -
łą cze nie miej skie go kra jo bra zu z siel -
ską atmo s fe rą od lat za ko rze nio na
w ge o gra fii i hi sto rii te go te re nu.
Przez wie le wie ków z ma łej osa dy De -
ur ne ewa lu o wa ło do ran gi du żej ruch -
li wej dziel ni cy, któ rej zna cze nia
w aglo me ra cji an twer pskiej nie moż -
na nie do ce niać. Ro sło po wo li z wio -
ski rol ni ków oto czo nej po la mi do zur -
ba ni zo wa ne go przed mie ścia mia sta.
Jest to miej sce na ma pie An twer pii,
gdzie hi sto ria spla ta się z no wo czes -
no ścią i ma swój nie pow ta rzal ny, spe -
cy ficz ny kli mat.

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa

Z uwa gi na ob szer ność ma te ria łu, dru ga część hi sto rii
dziel ni cy De ur ne zo sta nie przed sta wio na w na stęp nym
nu me rze „An twer pii po pol sku”.

http://www.flickr.com/photos/desperado37/
2834808067/
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Polacy wykorzystywani 
przez pracodawców 
belgijskich

Niektórzy pracodawcy belgij scy ła -
mią obo wią zu ją ce prze pi sy zmu sza jąc
lu dzi do pra cy w bar dzo cięż kich wa -
run kach i czę sto po nad nor mę usta lo -
nych go dzin. Nie wy pła ca ją pen sji 
mi ni mal nych i na leż nych osłon so cjal -
nych. Nie ste ty, znacz na część wy ko -
rzy sty wa nych pra cow ni ków to Po la -
cy.

We dług dzien ni ka „La Li bre Bel gi -
que” przed się bior cy wy ko rzy stu ją róż -
ni ce prze pi sów, ła ma nie pra wa przez
spół ki za re je stro wa ne po za gra ni ca mi
Bel gii, nie zna jo mość ję zy ka i obo wią -
zu ją cych prze pi sów. Naj czę ściej te go
ro dza ju spół ki re je stro wa ne są
w Niem czech, Luk sem bur gu i Ho lan -
dii. Od po cząt ku ro ku z wszyst kich
osób „od de le go wa nych” w ten spo sób
do pra cy, przy naj mniej 60 pro cent to
Po la cy. 

Spo so by omi ja nia pra wa są róż ne
i czę sto po le ga ją na two rze niu nie ist -
nie ją cych w prak ty ce firm. Na przy -
kład kil ku Po la ków za kła da fir mę, co
te o re tycz nie da je im w niej udzia ły.
Ale to tyl ko te o ria. W prak ty ce bo wiem
ci „wła ści cie le” zda ni są na ła skę za -
trud nia ją ce go ich w Bel gii przed się -
bior cy.

Nad u ży cia na li nii pra cow nik – szef
zda rza ją się naj czę ściej w bu do wlan -
ce, prze my śle spo żyw czym (zwłasz cza
w rzeź niach), do świad cza ją te go rów -
nież kie row cy ti rów otrzy mu ją cy staw -
kę go dzi no wą o wie le niż szą niż Bel -
go wie. 

Przed sta wi ciel naj wię ksze go w Bel -
gii związ ku za wo do we go CSC – Luc
de Valck po wie dział: „Je że li pra cow -
ni cy tra fia ją na pra co daw ców po zba -
wio nych skru pu łów, to al bo ak cep tu -
ją to co im się pro po nu je, al bo nie
do sta ją nic”. 

We dług ga ze ty naj gor sze jest to, że
współ pra ca państw eu ro pej skich
w tym za kre sie jest po pro stu żad na,
dla te go ofia ry nad u żyć są cał ko wi cie
bez bron ne, bo nie zna ją ję zy ka pra co -
daw cy. A fik cyj ne spół ki prze sta ją ist -
nieć za nim do cho dze nie w ich spra wie
przy nie sie ja kie kol wiek re zul ta ty.

„„LLaa  LLii  bbrree  BBeell  ggii  qquuee””

Bel gij ski dy plo ma ta 
ro syj skim szpie giem

Bel gij ski Urząd Bez pie czeń stwa
Sta nu od po wia da ją cy za wy wiad
i wal kę z ter ro ryz mem, po in for mo -

wał o roz po czę ciu przez sąd fe de ral -
ny śledz twa w spra wie bel gij skie go
kon su la po dej rze wa ne go o szpie go -
stwo na rzecz naj pierw ZSRR, a te raz
Ro sji. Praw do po dob nie po dej rza ny dy -
plo ma ta na wią zał współ pra cę z Ro sja -
na mi po nad dwa dzie ścia lat te mu
w trak cie stu diów, a KGB na wią za ło
z nim kon takt w To kio. Dy plo ma ta
pra co wał na pla ców kach mię dzy in -
ny mi w: Liz bo nie, No wym Jor ku, La -
gos, Al gie rze, Del hi, Ko pen ha dze
i w wię kszo ści tych miast kon tak to -
wa ło się z nim KGB. We dług bel gij -
skich służb spe cjal nych in for ma cje
prze ka zy wa ne przez dy plo ma tę Ro -
sja nom do ty czy ły prze de wszyst kim
spraw kon su lar nych i praw nych, któ -
re mog ły być uży tecz ne przy two rze -
niu fał szy wych toż sa mo ści. We dług
dzien ni ka „De Stan da ard” właś nie
takie in for ma cje poz wo li ły służ bom
wy wia dow czym Krem la zdo by wać dla
swo ich lu dzi poz wo le nia na po byt
w Bel gii jesz cze przed upad kiem
ZSRR. Bel gij ski dy plo ma ta zo stał za -
wie szo ny w swo ich obo wiąz kach i to -
czy się prze ciw ko nie mu śledz two. Po -
dej rza ny od rzu ca wszel kie oskar że nia
twier dząc, że je go związ ki z Ro sja na -
mi mia ły cha rak ter czy sto służ bo wy.
Szef bel gij skich służb bez pie czeń stwa
Ala in Wi nants oświad czył, że „w Bruk -
se li ak tyw ne są set ki szpie gów, a Bel -
gia jest kra jem w któ rym re zy du je
wie lu dy plo ma tów i biz nes me nów oraz
gdzie swo je przed sta wi ciel stwa ma ja
mię dzy na ro do we in sty tu cje. Dla szpie -
gów jest to miej sce, w któ rym obo -
wiąz ko wo na le ży być”. 

„„DDee  SSttaann  ddaa  aarrdd””  

Fla man dzcy na cjo na li ści 
wy gra li wy bo ry w An twer pii

Nie kwe stio no wa nym zwy cięz cą paź -
dzier ni ko wych wy bo rów sa mo rzą do -
wych w An twer pii jest No wy So jusz
Fla man dzki (N-VA), któ ry dą ży do
unie za leż nie nia się Flan drii od Bel gii.
Li der ugru po wa nia Bart De We ver za -
po wia dał w kam pa nii wy bor czej, że
„uczy ni z te go klu czo we go w Eu ro pie
mia sta por to we go swój ba stion”. Je -
go ce lem by ło wy gra nie wy bo rów sa -
mo rzą do wych i ob ję cie urzę du bur mi -
strza, a za dwa la ta wy gra na

w wy bo rach par la men tar nych. Li der
zwy cię skiej par tii na cjo na li stów od
daw na mó wił o ko niecz no ści unie za -
leż nie nia się bo gat szej Flan drii od bied -
nej Wa lo nii. Pod kre ślał też, że zbyt
wie le pie nię dzy za bie ra nych jest z Flan -
drii do bu dże tu cen tral ne go.

N-VA otrzy mał w An twer pii 38-pro -
cen to we po par cie, co ozna cza, że na
55 miejsc w ra dzie mia sta zaj mie aż
27. W wy bo rach sa mo rzą do wych przed
sze ścio ma la ty N-VA uzy ska ła we Flan -
drii za led wie kil ka gło sów lecz od te -
go cza su sta ła się naj wię kszą par tią
w re gio nie. Wy gra na wy raź nie świad -
czy o zmie nia ją cych się na stro jach i po -
glą dach po li tycz nych miesz kań ców
Flan drii. Trze ba w tym miej scu pod -
kre ślić, iż to głów nie z po wo du li de ra
N-VA Bel gia przez 541 dni by ła po zba -
wio na rzą du. De We ver do ma gał się
bo wiem zna czą cych ustępstw na rzecz
au to no mii Flan drii.

We fran cu sko ję zycz nej czę ści Bel gii
– Wa lo nii wy bo ry wy gra li so cja li ści,
cho ciaż ich prze wa ga nie jest tak
znacz na jak pod czas po przed nie go gło -
so wa nia. 

Wy bo ry od by wa ły się w 589 gmi -
nach, a do gło so wa nia upraw nio nych
by ło bli sko 8 mi lio nów osób w li czą -
cej 11 mi lio nów oby wa te li Bel gii.

„„AAggeenn  ccjjaa  AAss  ssoo  cciiaa  tteedd  PPrreessss””

Straj ko wa je sień w Bel gii
24-go dzin ny strajk, któ ry na po cząt -

ku paź dzier ni ka spa ra li żo wał ruch ko -
le jo wy w Bel gii to do pie ro po czą tek
– za po wia da ją związ kow cy pro te stu -
ją cy prze ciw ko re struk tu ry za cji swo -
jej fir my. Strajk był szcze gól nie uciąż -
li wy w go dzi nach ran nych, kie dy nie
kur so wa ły mię dzy in ny mi po cią gi TGV
i Tha lus prze jeż dża ją ce przez Bruk se -
lę za pew nia ją ce po łą cze nie mię dzy Pa -
ry żem, Am ster da mem i Ko lo nią. Nie
jeź dzi ły tak że po cią gi Eu ro sta ru na
tra sie Bruk se la – Lon dyn. Ty sią ce lu -
dzi wje cha ło na za kor ko wa ne au to -
stra dy że by do stać się do pra cy. Przy -
czy ną straj ku by ło fia sko roz mów
z rzą dem, któ ry chce prze pro wa dzić
re for mę na ko lei.

Kil ka dni póź niej związ kow cy pro -
te sto wa li w Bruk se li prze ciw po li ty ce
cięć bu dże to wych i rzą do wych osz częd -
no ści. Związ kow cy twier dza, że bę dą
wal czyć o kom fort pra cy, opie kę spo -
łecz ną, gwa ran cje za trud nie nia i rów -
ność spo łecz ną. Dzien nik „Le So ir” za -
u wa ża jed nak, że „Bruk se la to nie

To warto wiedzieć
– przegląd prasy belgijskiej



Ma dryt, a po li ty ka osz częd no ści nie
da ła się tu jesz cze bar dzo we zna ki”.
Cześć ak ty wi stów wal czą cych prze ciw -
ko ubo że niu Bel gów zwra ca uwa gę na
to, że „za sił ki dla bez ro bot nych nie
poz wa la ją na przy zwo i ty po ziom ży -
cia”. Za po wia da się wo bec te go je sień
pro te stów.

We dług „Le So ir” Bel gia nie za zna -
ła jesz cze dra koń skich roz wią zań ma -
ją cych przy wró cić rów no wa gę fi nan -
sów pu blicz nych i ogra ni czyć ros ną ce
kosz ty pra cy, dla te go spo ra część
miesz kań ców te go kra ju nie po dzie la
obu rze nia związ kow ców i nie za mie -
rza brać udzia łu w „tych śmiesz nych
fe sty nach”.

„„LLee  SSoo  iirr””

Bel go wie bo ga ci na wet 
w cza sach kry zy su

We dług dzien ni ka „La Li bre Bel gi -
que” za so by fi nan so we Bel gów jesz cze
ni gdy nie by ły tak du że. In we sty cje
i lo ka ty opie wa ją na kwo tę po nad 660
mi liar dów eu ro, a do da jąc do te go war -
tość po sia da nych przez Bel gów nie ru -
cho mo ści, moż na za ło żyć, że ich ogól -
ny ma ją tek to oko ło dwa bi lio ny eu ro.

Po od li cze niu za cią gnię tych przez
gos po dar stwa do mo we kre dy tów
w wy so ko ści 207 mld (z cze go 80 pro -
cent to kre dy ty hi po tecz ne), ma ją tek
Bel gów net to to 759,4 mld eu ro. 
Ga ze ta za u wa ża, że to wię cej niż
w czer wcu pięć lat te mu za nim ude -
rzył kry zys fi nan so wy. Je że li do tej
su my do ło ży się ma ją tek w nie ru cho -
mo ściach, otrzy ma my wy żej wspom -
nia ną kwo tę dwóch bi lio nów eu ro 
(do ty czy osób pry wat nych) co w prze -
li cze niu na jed ne go miesz kań ca te go
kra ju wy no si 166 ty się cy eu ro. We -
dług opi nii ryn ko wych ana li ty ków,
wzrost za moż no ści miesz kań cy kra ju
za wdzię cza ją prze de wszyst kim znacz -
ne mu wzro sto wi cen nie ru cho mo ści. 

W cza sach kry zy su Bel go wie osz czę -
dza ją rocz nie oko ło 20 mld eu ro. Pie -
nią dze lo ku ją bar dziej bez piecz nie niż
w la tach po przed nich trzy ma jąc je 
na ra chun kach osz częd no ścio wych
i w ma ło ry zy kow nych ak ty wach.

„„LLaa  LLii  bbrree  BBeell  ggii  qquuee””

Bel gia co raz mniej bel gij ska
Z naj no wszych ba dań Bel gij skie go

In sty tu tu Iti ne ra wy ni ka, że oko ło 25
pro cent miesz kań ców te go kra ju nie
po sia da ko rze ni bel gij skich, a 10 pro -
cent z nich to imi gran ci.

Bel gia co raz bar dziej przy po mi na
kra je ty po wo imi gra cyj ne ta kie jak na
przy kład Wiel ka Bry ta nia czy Sta ny
Zjed no czo ne, a przez osta t nie la ta przy -
ję ła po nad 500 ty się cy imi gran tów.
Wśród ob co kra jow ców przy by wa ją -

cych do Bel gii po 2006 ro ku znacz nie
wzro sła ilość osób spo za Unii Eu ro pej -
skiej. Naj wię cej imi gran tów po cho dzi
z Azji, Af ry ki oraz Oce a nii. Nie mal po -
ło wa z nich tra fi ła do Bel gii po przez
łą cze nie ro dzin. We dług In sty tu tu Iti -
ne ra imi gran ci po cho dzą cy z Eu ro py
czę ściej wra ca ją do do mu, nato miast
ci z Af ry ki czy Azji po zo sta ją na bel -
gij skiej emi gra cji znacz nie dłu żej. Ze
sta ty styk Eu ro sta tu wy ni ka, że w 2060
ro ku w Bel gii na wet 60 pro cent spo -
łe czeń stwa bę dzie mia ło nie bel gij skie
po cho dze nie. 

„„IIttii  nnee  rraa  iinn  ssttii  ttuu  ttee..oorrgg””

Bez płat na eme ry tal na li nia 
te le fo nicz na – Pen sio lijn

Od paź dzier ni ka dzia ła w Bel gii dar -
mo wa, spe cjal na li nia te le fo nicz na in -
for mu ją ca o kry te riach przy zna wa nia
eme ry tur i prze pi sów z ni mi zwią za -
nych. Dzwo niąc pod nu mer 1765 uzy -
ska się wszyst kie nie zbęd ne in for ma -
cje. Ist nie je rów nież moż li wość
za da wa nia py tań spe cja li stom do
spraw eme ry tal nych. Pro ce du ra jest
na stę pu ją ca: naj pierw oso ba dzwo nią -
ca mu si wy brać je den z trzech obo wią -
zu ją cych ję zy ków. Je że li wy stą pią ja -
kie kol wiek trud no ści, ist nie je op cja
sko rzy sta nia z po mo cy kon sul tan ta
któ ry prze kie ru je za in te re so wa ną oso -
bę do od po wied nie go do rad cy. Nu mer
1765 jest bez płat ny i do stęp ny we
wszyst kie dni ty god nia w go dzi nach
od 9:00 – 12:00 oraz 13:00 – 17:00. Ist -
nie je rów nież moż li wość kon sul to wa -
nia się z za gra ni cy pod nu me rem te -
le fo nu: +32 78 15 17 65, jed nak ta
usłu ga jest płat na.

„„DDee  SSttaann  ddaa  aarrdd””  

Pol ska zie mią obie ca ną 
dla Bel gów

W spe cjal nym do dat ku po świę co nym
Pol sce „La Li bre Bel gi que” na pi sał, że
„Pol ska to zie mia obie ca na in we sto -

rów, któ ra da je po wo dy by nie po ko ić
się so lid ną i ros ną cą kon ku ren cyj no -
ścią te go kra ju. Pol ska przy cią ga in -
we sto rów z za chod niej Eu ro py i dla
wie lu firm jest bar dzo atrak cyj nym
miej scem”. Ga ze ta po da je przy kład
bel gij skiej gru py Vlas sen ro ot, „któ ra
obec nie za trud nia na te re nie Ka to wic
600 osób, pod czas gdy w Bel gii za cho -
wa ła tyl ko 60 pra cow ni ków”. Sze fo -
wie Vlas sen ro ot twier dzą, że „w Pol -
sce jest wy kwa li fi ko wa na si ła ro bo cza,
ni skie kosz ty pra cy, spo kój spo łecz -
ny – czy li brak straj ków i in nych form
pro te stów pra cow ni czych”. Ce nią tak -
że pol skich pra cow ni ków za na u kę ję -
zy ka an giel skie go. We dług „La Li bre
Bel gi que” Pol skę na le ży chwa lić za
spo ry ry nek we wnętrz ny i du żą ilość
wy kwa li fi ko wa nej na wet pię cio krot -
nie tań szej niż na Za cho dzie si ły ro -
bo czej. We dług ga ze ty wpraw dzie
w Ru mu nii czy Buł ga rii kosz ty pra cy
są jesz cze niż sze, ale pol scy pra cow -
ni cy prze wyż sza ją tam tych ja ko ścią
wy ko ny wa nej pra cy, dys cy pli ną i wy -
so ką pro duk tyw no ścią. Dzien nik 
pod kre śla rów nież co raz lep szą in fra -
struk tu rę, a prze de wszyst kim wy jąt -
ko wo ko rzyst ne ul gi po dat ko we dla
in we sto rów. Wy li cze nia są pro ste. Aby
bel gij ski pra cow nik za ro bił 1 eu ro,
pra co daw ca mu si wy dać 3 eu ro. Nato -
miast w Pol sce ta re la cja wy no si 1 do
1,6 eu ro. Co to ozna cza w prak ty ce?
Właś nie to, że ul gi po dat ko we dla 
in we sto rów za gra nicz nych w za leż no -
ści od re gio nu mo gą się gać 40 a na -
wet 70 pro cent. „Za gra nicz ni in we -
sto rzy roz wi ja ją cy swo ją dzia łal ność
w Pol sce nie za pła cą ani zło tów ki po -
dat ku za nim nie zbio rą zy sków rzę -
du 40 do 70 pro cent swych po cząt ko -
wych in we sty cji – pi sze „La Li bre
Bel gi que”. 

„„LLaa  LLii  bbrree  BBeell  ggii  qquuee””

OOpprr..  KKaa  rroo  llii  nnaa  MMoo  rraaww  sskkaa
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Quo vadis Flandrio?
Sta re chiń skie przy sło wie

mó wi: „Obyś żył w cie ka -
wych cza sach”, a ja do dam

od sie bie i w cie ka wym miej scu.
Do ta kie go miej sca nie wąt pli wie
mo że my za li czyć Bel gię An no
Do mi ni 2012.

14 paź dzier ni ka od by ły się
w Kró le stwie Bel gii Wy bo ry do
Sa mo rzą dów Gmin nych i Pro -
win cjo nal nych.

W tę pięk ną sło necz ną nie dzie -
lę ca ła Flan dria, nie znie chę co -
na no wym sy ste mem glo so wa -
nia, ru szy ła do urn wy bor czych.
W hi sto rii Flan drii ta nie dzie la
mia ła zwy cię skie bar wy żół to-
czar ne, po nie waż pier wszy raz
od dzie więć dzie się ciu lat w wy -
bo rach prze gra ły par tie: So cja -
li stycz na i Chrze ści jań sko-De -
mo kra tycz na. 

W wy ni ku wy bo rów naj wię -
kszą licz bę gło sów za rów no
w mie ście jak i we wszyst kich
gmi nach Pro win cji An twer pii
uzy ska ła skraj nie pra wi co wa
par tia N-VA (No wy So jusz Fla -
man dzki) na cze le z Bar tem de
We ver, któ ry zwy cię żył w wal ce
o fo tel bur mi strza te go mia sta.

N-VA otrzy ma ła 102.795 gło -
sów – co rów na się 37,73% uzy -
sku jąc w ten spo sób 27 z 55 man -
da tów w ra dzie mia sta. Ten wy nik
dal par tii Bar ta de We ve ra zde cy -
do wa ne zwy cię stwo. Par tia do -
tych cza so we go bur mi strza Pa tric -
ka Jan ssen sa zdo by ła tyl ko
77.867 gło sów rów nych 28,58%,
co ozna cza uzy ska nie 17 man da -
tów i prze gra ła w star ciu z N-VA. 

Na dal szych miej sca zna laz ły
się (w ko lej no ści): Vla ams Be -
lang, PVDA+, Groen, Open VLD. 

No wy So jusz Fla man dzki jest
mło dą par tią, któ ra za ist nia ła po
raz pier wszy na are nie po li tycz -
nej Flan drii w ro ku 2001. Po -
wsta ła z za ło żo nej już w 1954
ro ku Vol ksu nie (VU). Nie trud no
więc za u wa żyć, iż ko rze nie tej
mło dej par tii są głę bo ko osa dzo -
ne w od daw na ist nie ją cym ru -
chu zwa nym De mo kra tycz ny
Fla man dzki Na cjo na lizm. 

W wy bo rach w ro ku 2006 ro ku
N-VA two rzy ło ko a li cją z CD&V.
Dwa la ta póź niej ko a li cja się roz -
pa dła, a Bart de We e ver zo stał jed -
nog łoś nie wy bra ny na prze wod -
ni czą ce go N-VA. Mot tem
Na ro do we go So ju szu Fla man -

dzkie go jest: „DEN KEN,
DURVEN, DOEN” (My śleć, Od -
wa żyć się i Dzia łać). Par tia sta wia
so bie za za da nie ob ro nę 
po li tycz nych, spo łecz nych i eko -
no micz nych in te re sów sze ściu mi -
lio nów Fla man dów. Na cjo na lizm
N-VA ma wie le nazw: „HU MA NI -
TAR NY NA CJO NA LIZM 21 WIE -
KU”; PRAG MA TYCZ NY NA CJO NA -
LIZM; DE MO KRA TYCZ NY
NA CJO NA LIZM. Ile kol wiek nazw
te go na cjo na liz mu byś my nie wy -
mie ni li jed no jest pew ne, spo łe -
czeń stwo fla man dzkie w pół noc -
nej czę ści Flan drii z jej nie o fi cjal ną
sto li cą An twer pią da ło wy raź ny
sy gnał o zmia nie swo ich po glą -
dów, gło su jąc właś nie na N-VA. 

Aby le piej zro zu mieć suk ces
N-VA i Fla man dzkie go Ru chu
Na cjo na li stycz ne go na le ży prze -
a na li zo wać to zja wi sko w kon -
tek ście hi sto rycz nym. Bel gia jest
kra jem mło dym na are nie eu ro -
pej skiej. Po upad ku Na po le o na
w ro ku 1830 zo sta je w Eu ro pie
sztucz nie utwo rzo ne pań stwo
o na zwie Bel gia, w skład któ re -
go wcho dzą dwie gru py et nicz -
ne: Wa lo no wie i Fla man do wie.
Róż ni ich nie tyl ko ję zyk, ale
rów nież tra dy cje kul tu ro we jak
i hi sto rycz ne uwa run ko wa nia.
Fla man do wie są mło dą na cją,
któ ra za czy na two rzyć swo ją toż -
sa mość kul tu ro wą po II Woj nie
Świa to wej, a już w spo sób bar -
dzo świa do my, dy na micz ny i za -
u wa żal ny w kon tek ście po li tycz -
nym w osta t nim de ce nium te go
wie ku. Obec nie pół noc na część
Flan drii jest do brze pros pe ru ją -
cym re gio nem Bel gii. Fla man -
do wie od daw na chcą se pa ra cji
wspól ne go fe de ral ne go por tfe -
la, wię kszej au to no mii dla gmin
i pro win cji. Ma my więc do czy -
nie nia z bar dzo świa do mym pro -
ce sem two rze nia włas nej toż sa -
mo ści na ro do wej Fla man dów. 

Co ozna cza no wy kurs po li ty -
ki dla Flan drii? Czy jej rzą dy
przy bio rą se pa ra ty stycz ny kie ru -
nek? Czy ni der lan dzko ję zycz na
Flan dria bę dzie dą żyć do peł nej
nie za leż no ści? Jak usto sun ku je
się par tia do kwe stii mi gra cji?
Co ozna cza to dla oby wa te li no -
wych kra jów człon kow ski Unii,
w tym rów nież dla nas dla Po la -
ków? Na od po wiedz na te i in ne
py ta nia przy jdzie nam jesz cze po -

cze kać. W tej chwi li to czą się mo -
zol ne roz mo wy w pięk nym go -
tyc kim an twer pskim Ra tu szu.
Kto wej dzie do ko a li cji? Czy bę -
dą to so cja li ści by łe go bur mi strza
Pa tric ka Jan ssen sa, czy zie lo ni
(Groen) z Me y e rem Al ma ci, Tur -
czyn ką z po cho dze nia? Czy Bart
de We ver znaj dzie wspól ny ję zyk
z CD&V, a mo że do ko a li cji wej -
dą Fla man dzcy Li be ra ło wie? Jed -
no jest pew ne: prze wod ni czą cy
No we go So ju szu Fla man dzkie -
go zdo był urząd bur mi strza An -
twer pii i je go par tia ma te raz
wszyst kie asy w rę ku.

Post Scrip tum 
po li tycz ne.

Flan dria nie jest je dy nym Re -
gio nem w Eu ro pie wy ka zu ją cym
ten den cje i na stro je se pa ra ty -
stycz ne. W Hisz pa nii bo gat sza
Ka ta lo nia (na pół no cy kra ju) do -
ma ga się od łą cze nia od Ma dry -
tu i su we ren no ści po dat ko wej.
Szko cja pra gnie włas nej su we -
ren no ści i to nie tyl ko w kwe stii
po dat ko wej. Nie wi dzi swo jej
przy szło ści ja ko część Wiel kiej
Bry ta nii.

Cie ka wost ka
W te go rocz nych wy bo rach

bra ły udział 22 oso by wy wo dzą -
ce się ze spo łecz no ści pol skiej.
Nie by ło wśród nich męż czyzn,
tyl ko ko bie ty – dwa dzie ścia pań
w Bruk se li i dwie w An twer pii.

W gmi nie Mor tsel, w któ rej re -
pre zen to wa łam par tię Chrze ści -
jań sko De mo kra tycz ną zo sta ła
już ofi cjal nie utwo rzo na ko a li -
cja. Do Ra dy Gmin nej Mor tsel
we szła mo ja par tia z dwo ma
man da ta mi. Obok Na ro do we go
So ju szu Fla man dzkie go, par tii
Chrze ści jań sko De mo kra tycz nej
do ko a li cji wesz li rów nież So cja -
li ści (SPA) – par tia z wie lo let nim
i bo ga tym do świad cze niem.

MMaayyaa  SSttęę  ppiieeńń

22
oso by
wywodzące się
ze
społeczności
polskiej brały
udział
w tegorocznych
wyborach

Flaga Flandrii. 
Żródło: www.commons.wikimedia.org
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Na ro do we Świę to Nie po dleg -
ło ści

Co ro ku w li sto pa dzie ob cho dzi my
Świę to Nie po dleg ło ści, naj waż niej sze
pol skie świę to na ro do we. Po la tach
nie wo li 11 li sto pa da 1918 ro ku Pol -
ska od zy ska ła nie po dleg łość. 

Wal ka o wol ność by ła dłu ga i krwa -
wa: roz bio ry, po wsta nia na ro do we 
(Li sto pa do we i Stycz nio we), bi twy na
róż nych fron tach. Po la cy dzię ki
ogrom ne mu bo ha ter stwu, pa trio tyz -
mo wi i wie rze w zwy cię stwo wy wal -
czy li wol ność. 

Od zy ski wa nie przez Pol skę nie po -
dleg ło ści by ło pro ce sem stop nio wym
i cho ciaż 11 li sto pa da jest da tą umow -
ną, ta ki wy bór nie jest przy pad ko wy.

Właś nie w tym dniu w 1918 ro ku
po ka pi tu la cji Nie miec za koń czy ła się
pier wsza woj na świa to wa. Rów nież
11 li sto pa da Mar sza łek Pił sud ski zo -
stał Na czel nym Do wód cą Wojsk Pol -
skich, a dzień póź niej Ra da Re gen cyj -
na po wie rzy ła mu mi sję two rze nia
rzą du. 

Pol ska znik nę ła z ma py Eu ro py
i świa ta w 1795 ro ku gdy Ro sja, Pru -
sy i Au stria do ko na ły III roz bio ru.
Przez 123 la ta na si przod ko wie prze -
le wa li krew za utra co ną Oj czyz nę. Ani
Pru sa kom, ani Ro sja nom i Au stria -
kom w ra mach pro ce su ru sy fi ka cji
i ger ma ni za cji nie uda ło się na rzu cić
Po la kom swo jej kul tu ry i ję zy ka. Po -
mi mo re pre sji i znie wo le nia, Po la cy
udo wod ni li, że są na ro dem wa lecz nym,
nie złom nym i wal czą cym. W świa to -
wej hi sto rii ma ło by ło na ro dów, któ -
re po po nad stu la tach „nie ist nie nia”
dzię ki od wa dze, mę stwu i wie rze
w zwy cię stwo od zy ska ły wol ność.
Dzię ki po wstań com stycz nio wym, li -
sto pa do wym, fron to wym żoł nie rzom
i dzia ła czom pod zie mia dzi siaj mo że -
my mó wić po pol sku, ma my swo ja fla -
gę, go dło i je steś my z tych sym bo li
dum ni.

Świę to Nie po dleg ło ści zo sta ło usta -
no wio ne 23 kwiet nia 1937 ro ku, pra -
wie dwa dzie ścia lat po od zy ska niu nie -
po dleg ło ści i do wy bu chu II woj ny
świa to wej ob cho dzo no je tyl ko dwa
ra zy. W cza sach PRL-u or ga ni zo wa -
ne te go dnia pa trio tycz ne ma ni fe sta -
cje by ły bru tal nie tłu mio ne przez ZO -
MO, a ich uczest ni cy aresz to wa ni
przez Służ bę Bez pie czeń stwa. 

Ob cho dy zo sta ły przy wró co ne do -
pie ro w wol nej Pol sce w ro ku 1989
przez Sejm RP IX ka den cji.

Świę to Wy zwo le nia Bel gii
Bel gia, po dob nie jak Pol ska, uzy -

ska ła nie po dleg łość 11 li sto pa da 1918
ro ku.

Świę to Wy zwo le nia ob cho dzo ne
hucz nie w ca łym kra ju upa mięt nia
pod pi sa nie po ro zu mie nia mię dzy
alian ta mi a Niem ca mi w wy ni ku któ -
re go za koń czy ła się pier wsza woj na
świa to wa. 

11 li sto pa da w Bruk se li człon ko wie
ro dzi ny kró lew skiej skła da ją kwia ty

przed po mni kiem Nie zna ne go Żoł nie -
rza.
Za koń cze nie I woj ny świa to -
wej

Je sien ny, wo jen ny dzień 11 li sto pa -
da 1918 ro ku prze szedł do hi sto rii. 

W ko le jo wym wa go nie nie da le ko
Com pie gne pod Pa ry żem przed sta wi -
cie le Nie miec pod pi sa li ro zejm, któ ry
sta no wił za koń cze nie pier wszej woj -
ny świa to wej, naj wię ksze go kon flik -
tu zbroj ne go w Eu ro pie od cza sów wo -
jen na po le oń skich.

Skut ki pier wszej woj ny świa to wej 
Woj na roz po czę ła się w 1914 ro ku

i w cią gu czte rech lat spo wo do wa ła
ogrom ne znisz cze nia i stra ty. Wzię ło
w niej udział pra wie 60 mi lio nów żoł -
nie rzy, z cze go dzie sięć mi lio nów zgi -
nę ło, a po nad dwa dzie ścia mi lio nów
zo sta ło ran nych. By ła to pier wsza woj -
na w dzie jach świa ta to czą ca się nie
tyl ko na po lach bi twy, ale rów nież
w fa bry kach i la bo ra to riach. Po raz
pier wszy za sto so wa no no we ro dza je
bro ni: sa mo lo ty, ło dzie pod wod ne,
czoł gi a na wet ga zy bo jo we. 

Kra je bio rą ce udział w wal kach po
za koń cze niu dzia łań wo jen nych za -
czę ły się bo ry kać z ogrom ny mi prob -
le ma mi. Na stą pi ło nie spo ty ka ne do -
tąd bez ro bo cie, gos po dar kę trze ba
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„I Wojna Światowa w fotografii” ze zbiorów Galerii „Ciasna”. Żródło: www.jasnet.pl



by ło prze sta wić z wo jen nej na po ko -
jo wą. Znisz czo ne by ły zie mie upraw -
ne, za byt ki zde wa sto wa ne, mia sta
zruj no wa ne. W ca łej Eu ro pie na stą pił
wiel ki kry zys gos po dar czy.

No wy po dział Eu ro py 
Wy ni ki tej woj ny zmie ni ły za sad ni -

czo układ sił w Eu ro pie, na stą pi ła zmia -
na gra nic i no we po dzia ły. Upa dły trzy
ce sar stwa: Niem cy, Au stro-Wę gry i Ro -
sja. Po wsta ło no we pań stwo Kró le stwo
SHS – Ser bów-Chor wa tów-Sło weń ców
(póź niej sza Ju go sła wia). Nie po dleg łość
od zy ska ły: Pol ska, Bel gia, Cze cho sło -
wa cja, Au stria, Wę gry, Fin lan dia, Lit -
wa, Ło twa i Esto nia. Po mi mo zwy cię -
stwa nad Niem ca mi, An glia i Fran cja
wy szły z tej woj ny bar dzo osła bio ne.
Jed nym z naj wię kszych skut ków po li -
tycz nych by ła re wo lu cja bol sze wic ka
w Ro sji, któ ra wstrząs nę ła świa tem
i sta ła się ogrom nym wy zwa niem dla
państw za chod niej Eu ro py. Nie mi nę -
ło wię cej niż trzy dzie ści lat, gdy po nad
jed na trze cia świa ta zna laz ła się pod
pa no wa niem ko mu niz mu. 

Kon sek wen cje dla Nie miec
Trak tat po ko jo wy z Niem ca mi pod -

pi sa no nie ca ły rok póź niej w Wer sa lu.
Niem cy ob cią żo no od po wie dzial no ścią
za wy buch woj ny i w związ ku z tym
mu sia ły do sto so wać się do uzgod nień
kra jów zwy cię skich. Na rzecz Fran cji
stra ci ły Lo ta ryn gię, Al za cję i ko pal nie
nad Za głę biem Sa ry. Nad ca łym te ry -
to rium Za głę bia przez lat 15 wła dzę
spra wo wać mia ła mię dzy na ro do wa Li -
ga Na ro dów. Naj wię ksze nie miec kie
mia sta przez kil ka lub kil ka na ście lat
mia ły być pod oku pa cją sił sprzy mie -
rzo nych. Po mo rze Gdań skie i Wiel ko -
pol ska zna laz ły się w Pol sce, a Gdańsk
stał się Wol nym Mia stem. O przy na -
leż no ści War mii i Ma zur mia ły za de -
cy do wać ple bi scy ty. Szlez wik-Hol sztyn
po wró cił do Da nii. Okręg Eu pen i Mal -
me da przy łą czo no do Bel gii.

W wy ni ku po raż ki, Niem cy mu sia -
ły się zrzec wszyst kich po sia dło ści ko -
lo nial nych co spo wo do wa ło wy ty cze -
nie no wych gra nic w Af ry ce i Azji. 

Ar mia nie miec ka mia ła zo stać zre -
du ko wa na do ilo ści 100 ty się cy żoł -

nie rzy, ogra ni czo no wiel kość flo ty wo -
jen nej, znie sio no po wszech ną służ bę
woj sko wą i sztab ge ne ral ny, za ka za -
no po sia da nia sa mo lo tów bo jo wych.

W cią gu 42 lat Niem cy mia ły za pła -
cić pań stwom po szko do wa nym po nad
dwie ście dwa dzie ścia mi liar dów ma -
rek w zło cie. Nie ste ty, stop nio wo ob -
ni ża no kwo tę od szko do wa nia i w re -
zul ta cie Niem cy za pła ci ły Sta nom
Zjed no czo nym 32 mi liar dy ma rek na
po kry cie dłu gów, pań stwa eu ro pej -
skie nie otrzy ma ły nic.

Jak wie my z hi sto rii, ta kie ugo do -
we po trak to wa nie Nie miec mia ło wy -
jąt ko wo tra gicz ne skut ki dla świa ta.
Po tę ga pań stwa nie miec kie go cho ciaż
w du żym stop niu ogra ni czo na nie zo -
sta ła cał ko wi cie zła ma na. Dwa dzie -
ścia je den lat póź niej hit le row skie
Niem cy po raz dru gi wy wo ła ły woj nę
świa to wą. A jej okru cień stwa i skut -
ki prze wyż sza ły wszyst kie, ja kich do
tej po ry do świad czy ła ludz kość.

\
AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa  

Zryw na ro du pol skie go prze -
ciw ko ro syj skie mu za bor cy.
Wy buch ło w no cy z 29 na 30

li sto pa da 1830 ro ku, za koń czy ło się
21 paź dzier ni ka 1831 ro ku, zwa ne
woj ną pol sko-ro syj ską.

By ły to cza sy nie prze strze ga nia
przez Ro sjan po sta no wień kon sty tu -
cji z 1815 ro ku. Obo wią zy wa ła cen zu -
ra, za ka za no od by wa nia zgro ma dzeń,
roz bi ja no taj ne sto wa rzy sze nia, na si -
la ły się re pre sje, prze śla do wa no pol -

skie or ga ni za cje nie po dleg ło ścio we.
Po la cy co raz mniej wie rzy li w to, że
car bę dzie su we re nem kon sty tu cji.
Ów czes na Eu ro pa to cza sy ru chów
nie po dleg ło ścio wych i wal ki o wol -
ność. La tem 1830 ro ku mia ła miej sce
re wo lu cja we Fran cji, a Bel go wie od -
zy ska li nie po dleg łość. Do wy bu chu
po wsta nia przy czy ni ły się tak że oba -
wy w związ ku z pla no wa ną in ter wen -
cją ar mii ro syj skiej wraz z żoł nie rza -
mi Kró le stwa Pol skie go we Fran cji
i w Bel gii.

Noc li sto pa do wa
Po wsta nie Li sto pa do we roz po czę ło

się 29 li sto pa da 1830 ro ku, gdy pod -
po rucz nik Piotr Wy soc ki (do wód ca
sprzy się że nia w Wyż szej Szko le Pod -
cho rą żych) wszedł do Pod cho rą żów -
ki i po wie dział: „Po la cy! Wy bi ła go -
dzi na ze msty. Dziś umrzeć lub
zwy cię żyć po trze ba” po czym wy pro -
wa dził pod cho rą żych pod po mnik kró -
la Ja na III So bie skie go skąd roz po czął
się atak. Gru pa spi skow ców opa no -
wa ła Bel we der – re zy den cję Wiel kie -
go Księ cia Kon stan te go znie na wi dzo -
ne go przez Po la ków. Nie ste ty sa me go
księ cia nie uda ło się ująć. Dzię ki po -
mo cy miesz kań ców War sza wy po -
wstań cy zdo by li Ar se nał. Na stęp ne go
dnia wraz z uzbro jo ną lud no ścią cy -
wil ną opa no wa li sto li cę, a w ca łym
kra ju na stą pi ła eska la cja ru chu po -
wstań cze go. Trze cie go grud nia po -

wstał Rząd Tym cza so wy, na któ re go
cze le sta nął ksią żę Adam Je rzy Czar -
to ry ski, a Wo dzem Na czel nym mia no -
wa no ge ne ra ła Jó ze fa Chło pic kie go,
któ re go póź niej za stą pił Mi chał Ra -
dzi wiłł.

Trzy na ste go grud nia car ogło sił
stan wo jen ny, a ty dzień póź niej Sejm
wy dał ma ni fest ob wiesz cza ją cy po -
wsta nie na ro do we prze ciw Ro sji.

Po nie u da nych pró bach ro ko wań
z ca rem Ro sji dnia 25 stycz nia 1831
ro ku, Sejm ogło sił de tro ni za cję Mi ko -
ła ja I i dy na stii Ro ma no wów z tro nu
pol skie go.

Prze sta ły obo wią zy wać te ar ty ku ły
pań stwo we, któ re do ty czy ły unii z Ro -
sją. Naj wyż sza wła dza spo czy wa ła
w rę kach Sej mu w któ re go skład wesz -
li rów nież de le ga ci z Lit wy i Ukra i ny.
Pol skę uzna no za mo nar chię kon sty -
tu cyj ną, a wła dzę spra wo wał po wo ła -
ny przez Sejm Rząd Na ro do wy. 

Roz po czę ła się woj na.

Woj na pol sko-ro syj ska
Kon sek wen cją te go na ro do we go zry -

wu wszyst kich Po la ków by ła woj na
pol sko-ro syj ska. W po cząt kach lu te go
1831 ro ku na te ren Kró le stwa Pol skie -
go wkro czy ła po nad 115 ty sięcz na ar -
mia ro syj ska do wo dzo na przez Iwa na
Dy bi cza. Na prze ciw niej sta nę ła znacz -
nie mniej li czeb na ar mia pol ska.

Do pier wszej bi twy do szło pod Sto -
czkiem, gdzie kor pus ka wa le rii pod
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Wysocki Piotr (1797-1874), podporucznik, założy ciel taj ne -
go sprzy się że nia nie po dleg ło ścio we go, ini cja tor po wsta nia
li sto pa do we go (1830-1831). Żró dło: www .wysocki.edu.pl



do wódz twem ge ne ra ła Jó ze fa Dwer -
nic kie go po ko nał część wojsk ro syj -
skich. Na stęp ne wal ki mia ły miej sce
pod Do brem, Wa wrem i Bia ło łę ką. Ar -
mia ro syj ska prze su wa ła się w kie run -
ku War sza wy. 25 lu te go do szło do bi -
twy pod Gro cho wem gdzie Po la cy
w si le 40 ty się cy star li się z 60 ty sięcz -
ną ar mią prze ciw ni ka. Wal ki trwa ły
ca ły dzień, a pod czas krwa wej bi twy
na si żoł nie rze wy róż nia li się mę stwem
i od wa gą. Ge ne rał Chło pic ki zo stał
cięż ko ran ny i wy co fał się z udzia łu
w woj nie, a je go na stęp cą zo stał ge -
ne rał Jan Skrzy nec ki. Po la cy skie ro -
wa li swo je si ły w stro nę War sza wy,
Ro sja nie zaś wy co fa li się na pół noc.
Bi twa pod Gro cho wem mog ła zo stać
roz strzy gnię ta na na szą ko rzyść, gdy -
by w kor pu sie ofi cer skim pa no wa ła
zgo da, a nie sa mo wo la i nie su bor dy -
na cja. Ge ne rał Skrzy nec ki nie chęt nie
pod po rząd ko wy wał się roz ka zom na -
czel ne go do wódz twa i z ocią ga niem
re a li zo wał na rzu co ny plan tak tycz ny.
26 ma ja pod Ostro łę ką Ro sja nie roz -
gro mi li woj ska po wstań cze. Wy jąt ko -
wym bo ha ter stwem odzna czył się w tej
wal ce ge ne rał Jó zef Bem. Nato miast
ge ne rał Skrzy nec ki wy ka zy wał się co -
raz wię kszą nie u dol no ścią i bez czyn -
no ścią. Po fa li pro te stów dnia 11 sierp -
nia Sejm zdy mi sjo no wał go
i do wódz two po wie rzył ge ne ra ło wi Ja -
no wi Kru ko wiec kie mu wy da wa ło by
się do świad czo ne mu żoł nie rzo wi, któ -
ry jed nak za miast przy go to wy wać woj -
ska do ob ro ny sto li cy, za czął swo je
urzę do wa nie od roz li cza nia się ze
wszyst ki mi. Szó ste go wrześ nia Ro sja -
nie ude rzy li na War sza wę. Atak na stą -
pił z za chod niej nie u moc nio nej stro -
ny. W za cię tych i krwa wych wal kach
po legł mię dzy in ny mi ge ne rał Jó zef

So wiń ski do wód ca ob ro ny Wo li, bo ha -
ter wo jen na po le oń skich. Po mi mo to -
czą cych się walk z roz ka zu ge ne ra ła
Kru ko wiec kie go przez ca ły czas pro -
wa dzo ne by ły roz mo wy z Ro sja na mi
na te mat ka pi tu la cji i za koń cze nia woj -
ny. Siód me go wrześ nia Sejm ode brał
ge ne ra ło wi wła dzę ale na ra tu nek War -
sza wy by ło już za póź no. Za pa dła de -
cy zja o ka pi tu la cji mia sta. Woj sko pol -
skie prze szło na pra wy brzeg Wi sły
i uda ło się w kie run ku Mo dli na.

Za koń cze nie po wsta nia
Po upad ku War sza wy wia do mo by -

ło, że to już ko niec. Cho ciaż Po la cy
dys po no wa li po nad 60-cio ty sięcz ną
ar mią, za bra kło du cha wal ki. Na czel -
ni do wód cy nie chcie li kon ty nu o wać
woj ny. Osta t nim dyk ta to rem Po wsta -
nia Li sto pa do we go wy bra ny zo stał ge -
ne rał Ma ciej Ry biń ski, któ re go za da -
niem by ło pro wa dze nie roz mów
o ka pi tu la cji. Pią te go paź dzier ni ka
woj sko zło ży ło broń. Dwie osta t nie
twier dze – Mo dlin i Za mość pod da ły
się w cią gu dwóch na stęp nych dni.
Woj na za koń czy ła się klę ską.

Skut ki prze gra nej woj ny
Na stęp stwa ka pi tu la cji by ły do prze -

wi dze nia. Car za o strzył swo ją po li ty kę
wo bec Po la ków. Kon sty tu cja z ro ku
1815 prze sta ła obo wią zy wać, roz wią -
za no Sejm i woj sko pol skie, a przez na -
stęp ne 35 lat ist nia ła ba rie ra cel na.

W 1833 ro ku car spe cjal nym de kre -
tem wpro wa dził stan wo jen ny, któ ry
trwał przez na stęp ne 25 lat. Ad mi ni -
stra cja pań stwo wa zo sta ła prze ka za -
na w rę ce Ro sjan, zlik wi do wa no Uni -
wersytet War szaw ski i roz po czę ła się
ru sy fi ka cja kra ju. Kon sty tu cja pol ska
prze sta ła obo wią zy wać i roz po czę ła

się tak zwa na fa la „Wiel kiej Emi gra -
cji”. Oko ło dzie się ciu ty się cy lu dzi, po -
li ty ków i przy wód ców woj sko wych
wy je cha ło z kra ju. Ro sja nie skon fi -
sko wa li ich ma jąt ki, a tych któ rzy po -
zo sta li w Pol sce aresz to wa li i zsy ła li
na Sy be rię i Ka u kaz. To właś nie wte -
dy zo sta ła wy bu do wa na Cy ta de la War -
szaw ska (miej sce stra ceń) ja ko sym -
bol prze stro gi dla Po la ków, aby nie
pró bo wa li po raz ko lej ny roz po czy nać
wal ki prze ciw ko za bor cy.

Pod su mo wa nie
Po wsta nie Li sto pa do we okre śla ne

jest ja ko je den z naj wię kszych zry wów
na ro do wo ścio wych w hi sto rii Pol ski.
Wy mie rzo ne by ło w Ro sję – ów czes ną
po tę gę mi li tar ną Eu ro py. Po wstań cy
mie li do dys po zy cji znacz nie go rzej
wy po sa żo ną ar mię, do te go do cho dził
brak po trzeb nych środ ków fi nan so -
wych. Mi mo to pod czas walk na si żoł -
nie rze wie lo krot nie wy cho dzi li z nich
zwy cię sko po ko nu jąc do sko na le
uzbro jo ne go i zdy scy pli no wa ne go
prze ciw ni ka. Pod czas po wsta nia, a po -
tem woj ny pol sko-ro syj skiej Po la cy ze
wszyst kich za bo rów zjed no czy li się,
chcie li wspól nie wal czyć o nie po dleg -
łość Oj czyz ny. W hi sto rii na sze go 
kra ju był to krót ki czas, kie dy Pol ska
by ła nie po dleg łym pań stwem. I właś -
nie to pań stwo osła bio ne przez za bor -
ców, po zba wio ne włas ne go ję zy ka
i praw zmu si ło Ro sję do za an ga żo wa -
nia wszyst kich swo ich sił mi li tar nych
w stłu mie nie na ro do wo ścio we go zry -
wu.

Po wsta nie wy wo ła li mło dzi pa trio -
ci, dla któ rych tak ty ka i stra te gia woj -
sko wa nie by ła naj waż niej sza. Nie mie -
li do sko na le uło żo ne go pla nu
dzia ła nia. Ale mie li od wa gę i to cze -
go za bra kło naj wyż szym ofi ce rom
– wia rę w zwy cię stwo.

Do klę ski po wsta nia przy czy ni ła się
nie tyl ko sła bość mi li tar na pol skiej
ar mii, nie tyl ko brak od po wied nich
fun du szy, ale tak że – i to w wię kszym
stop niu niż mog ło by się wy da wać
– nie u dol ność i nie kom pe ten cja naj -
wyż szych ran gą do wód ców i po li ty -
ków. Nie mniej jed nak ta wal ka po ka -
za ła ca łej Eu ro pie, że Pol ska ist nie je
po mi mo te go, że nie ma jej na ma pie.
Że Po la cy ja ko na ród wal czą o nie po -
dleg łość swo jej Oj czyz ny.

Po wsta nie Li sto pa do we by ło wiel -
ką na dzie ją na od zy ska nie nie po dleg -
ło ści. Szan sa nie ste ty zo sta ła za prze -
pasz czo na. Nie dla wszyst kich
naj waż niej sza by ła Oj czyz na.

W rocz ni ce wy bu chu Po wsta nia Li -
sto pa do we go ob cho dzo ny jest Dzień
Pod cho rą że go.

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa
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WIEL KI XXI FI NAŁ WOŚP 
W AN TWER PII

Jak co roku zachęcamy wszystkich do pomocy, wsparcia i udziału 
w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Antwerpii.

ZAPRASZAMY SPONSORÓW
bez Was organizacja Finału jest niemożliwa! Każda forma i każdy wymiar

sponsoringu pozwoli nam więcej osiągnąć!

CZEKAMY NA WOLONTARIUSZY
Jeśli masz dużo energii, mnóstwo pomysłów i chęci – dołącz do sztabu Antwerpia.

Jesteśmy również otwarci na wszelkie Wasze propozycje i pomysły!

Czekamy na wyjątkowe i atrakcyjne przedmioty na LICYTACJĘ

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE
16 LISTOPADA (PIĄTEK) O GODZ. 19.30,

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W SZKOLE PRZY SINT JOZEFSTRAAT 35

KKOONNTTAAKKTT::
Sztab WOŚP

Szef sztabu Izabela Sośniak: choeantwerpen@gmail.com, 0485065603

Sponsoring: info@childrenofeurope.be, 0489823803

Dwa lata temu jak i w zeszłym roku osiągnęliśmy ogromny sukces lecz teraz
pokażmy, że wspólnymi siłami możemy dokonać wielkich rzeczy i zebrać jeszcze

więcej pieniędzy na ten szczytny cel.
Zjednoczmy się w akcie dobrej woli. Jesteśmy komuś potrzebni.

Z serdecznymi pozdrowieniami
Sztab WOSP

www.wospantw.eu
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Dwa pier wsze dni li sto pa da
(Dzień Wszyst kich Świę tych
i Dzień Za dusz ny) to okres ref -

lek sji i za du my nad ulot no ścią ży cia
ludz kie go. Jest to czas, w któ rym mo -
dli my się za du sze bli skich, któ rzy
odesz li, od wie dza my ich gro -
by i za pa la my na nich zni cze
– zna ki na szej pa mię ci i tęsk -
no ty. Nie wie lu z nas wie, że ta
cześć od da wa na zmar łym, wi -
zy ty na cmen ta rzach, za pa la -
nie zni czy i przy stra ja nie gro -
bów, nie są wy my słem
chrze ści jań stwa i współ czes -
no ści, ale ma ją wie lo wie ko wą
tra dy cję oraz po gań ski ro do -
wód. Wy wo dzą się one bo wiem
z przed chrze ści jań skie go, sło wiań skie -
go ob rzę du Dzia dów, któ ry, choć zmie -
nio ny pod wpły wem chrze ści jań stwa,
jesz cze w XIX wie ku był nie u stan nie
kul ty wo wa ny na wschod nich krań cach
Pol ski, zwłasz cza na po gra ni czu li tew -
skim i bia ło ru skim. 

Dzi siaj ob cho dzi my Dzia dy...
Dzia dy dla wię kszo ści z nas ko ja rzą

się za pew ne z dra ma tem Ada ma Mic -
kie wi cza o tym właś nie ty tu le. Pa mię -
ta cie? Du chy róż nej ka te go rii zja wia -
ją ce się na wez wa nie Gu śla rza (poe ty
i ka pła na), pro szą ce ży ją cych, ze bra -
nych w cmen tar nej ka pli cy, o po moc.
Oczy wi ście nie za dar mo... W za mian
za go ści nę i zro zu mie nie da wa ły lu -
dziom prze stro gi do ty czą ce ży cia do -
czes ne go, poz wa la ją ce uni k nąć ich lo -
su i mę ki.

Nasz wieszcz na ro do wy traf nie od -
dał za mysł ob rzę du Dzia dów. Na si pra -
przod ko wie ob cho dzi li go bo wiem po

to, aby na wią zać kon takt z du sza mi
zmar łych oraz zy skać Ich przy chyl ność,
a w ra zie po trze by po móc im. Wie rzo -
no bo wiem, że nie któ re du sze nie po -
go dzi ły się z włas ną cie les ną śmier cią
i na dal pra gnę ły po zo stać po śród ży -
ją cych, chro niąc się w do mach i gos -
po dar stwach, w któ rych ży ły. Po móc
im moż na by ło, od sy ła jąc je w za świa -
ty, gdzie po win ny odejść. Właś nie po
to, pod czas ob rzę du Dzia dów, pró bo -
wa no prze ku pić je ja dłem i na pit kiem,
a tak że za pew nić im ciep ło i wska zać
dro gę na dru gą stro nę, roz pa la jąc na
wznie sie niach ogni ska. 

Nie tyl ko je sien ne
Za cza sów przed chrze ści jań skich Sło -

wia nie wie rzy li, iż przod ko wie da ją
moc, za tem na le ży ich sza no wać w spo -
sób szcze gól ny. Czy ni li to pod czas Dzia -
dów, któ re ob cho dzi li nie tyl ko w po -
rze na szych Za du szek, ale też i wios ną.
Skąd dwa świę ta? To pro ste! Je sien ne
by ło prze zna czo ne dla tych, któ rzy zna -
le źli się po śmier ci w Za świa tach Dol -

nych, zaś wio sen ne dla dusz prze by -
wa ją cych w Za świa tach Gór nych.
Do kład ne da ty obu ob rzę dów wy li cza -
no na pod sta wie faz księ ży ca. 

Po przy ję ciu chrze ści jań stwa przez
Pol skę na dal utrzy my wa no pod wój ne
czcze nie dzia dów (przod ków) – je sie -
nią (oko ło 2 li sto pa da) i wios ną (oko -
ło 2 ma ja). Z bie giem cza su cha rak ter
obu świąt od da lił się, co z ko lei wpły -
nę ło na ich los. Je sien ne świę to wa nie
na bra ło bar dziej spi ry ty stycz ne go cha -
rak te ru i od by wa ło się w pod nio słej,
mo dli tew nej atmo s fe rze, z ko lei uro -
czy sto ści wio sen ne sta ły się dość fry -
wol ne (zmar łym od da wa no cześć, zrzu -
ca jąc ze wzgó rza drob ne mo ne ty,
sło dy cze, owo ce i in ne ar ty ku ły spo -
żyw cze). 

Swa wol ne za cho wa nie oraz fakt, że
wio sen ne świę to ko li do wa ło z Wiel ka -
no cą spra wi ło, że od XVI w. za czę ło ono
po wo li za ni kać. Jed nak ślad po nim po -
zo stał do dziś w po sta ci kra kow skie go

zwy cza ju zwa ne go Świę tem Rę kaw ki
i za pa la nia ogni na gro bach 2 ma ja
w nie któ rych re gio nach Pol ski (np.
w Gó rach Świę to krzy skich). 

Nie co ina czej po to czy ła się hi sto ria
je sien ne go czcze nia zmar łych. Świę to
to przer wa ło do dziś w po sta ci Dnia Za -
dusz ne go. Pier wszy raz Za dusz ki ob -
cho dzo no już w X w. dzię ki opa to wi
z Clu ny, któ ry dzień po Wszyst kich
Świę tych wy zna czył na czas mo dłów
w klasz to rach za du sze zmar łych. By -
ła to bar dzo uda na pró ba uzna nia przez
Koś ciół prak ty ko wa nych od daw na
zwy cza jów po gań skich i na da nia im
chrze ści jań skie go cha rak te ru. 

Tra dy cja Dnia Za dusz ne go ja ko cza -
su mo dli twy za zmar łych i od wie dza -
nia miejsc ich po chów ku w Pol sce za -
czę ła się two rzyć w XII w., a pod ko niec
XV w. ob rzę dy z nim zwią za ne by ły już
zna ne i kul ty wo wa ne w ca łym kra ju.

Li sta czyn no ści za ka za nych
Noc ob cho dze nia Dzia dów (z 1 na 2

li sto pa da) by ła no cą ma gicz ną, w cza -
sie któ rej du chy przy by wa ły na
zie mię spot kać się z ży ją cy mi.
Z te go po wo du po za pad nię ciu
zmro ku wie le czyn no ści by ło
ob ję tych za ka zem. Po co? Aby
przez przy pa dek nie roz gnie -
wać przy by wa ją cych na uro -
czy stość Dzia dów zmar łych
przod ków...

Prze de wszyst kim nie wska -
za ne by ło opusz cza nie do mu.
Uwa ża no bo wiem, że tej no cy,

do kład nie o pół no cy, zmar li księ ża od -
pra wia ją msze dla przy by wa ją cych na
zie mię umar łych. Spot ka nie ich lub, co
gor sza, prze szko dze nie w ta kim na bo -
żeń stwie mog ło bar dzo źle się skoń czyć.
Po tej mszy du chy zmar łych, jak wie -
rzo no, uda wa ły się do swych do mów,
by od wie dzić miesz ka ją cych tam krew -
nych. Aby uła twić im wej ście, te go dnia
nikt nie za my kał drzwi ani okien. 

Te go wie czo ru nie wol no by ło tak że
wy le wać wo dy po my ciu na czyń przez
ok no. Nikt nie chciał prze cież przy pad -
kiem ob lać i znie wa żyć tym prze fru wa -
ją cej pod ok nem du szy... Z te go sa me -
go po wo du za bro nio ne by ło
splu wa nie... Na li ście czyn no ści za ka -
za nych znaj do wa ło się rów nież: pa le -
nie w pie cu, kle pa nie ma sła, ma glo wa -
nie, dep ta nie ka pu sty, cię cie sie czki
oraz przę dze nie i tka nie. Za ję cia te
mog ły bo wiem ska le czyć, roz gnieść lub
w in ny spo sób uszko dzić zja wia ją cą się
w do mu du szę. 

Dawne wierzenia związane
ze zmarłymi
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Wstaje mglisty dzień ponury,
Dzwon od rana huczy z wieży –
Dziś Zaduszki, Święto Zmarłych,
Każdy na mogiły bieży…

Czesław Maj



Te go dnia nie na le ża ło tak że ude rzać
pię ścią w stół. Po wód? W je go bla cie
ukry wa li się, jak wów czas są dzo no, na -
si zmar li, któ rzy przy by li na uro czy -
stość Dzia dów. Kry jów ka ta by ła bar -
dzo prak tycz na... Wy star czy ło bo wiem,
że gos po darz do mu lek ko za pu kał
w stół, a duch przod ka uzna wał to za
proś bę o ochro nę gos po dar stwa przed
nie szczę ścia mi.

Moc ognia
Tak że zwy czaj za pa la nia zni czy na

gro bach jest ści śle zwią za ny z ob cho -
dze niem Dzia dów. Już za cza sów przed -
chrze ści jań skich ogień był bar dzo waż -
nym ele men tem ich ob rzę dów, zaś
w póź niej szych wie kach za czę to wie -
rzyć, że za pew nia on du szom ogrza nie
i wska zu je im dro gę, zaś ży wych chro -
ni przed zły mi mo ca mi. 

Po cząt ko wo w dzień za dusz ny o za -
cho dzie słoń ca za pa la no ogni ska na
roz staj nych dro gach, aby wska zy wa ły
kie ru nek wę dru ją cym du szom, oświet -
la jąc im dro gę do do mu, aby mog ły spę -
dzić tę noc z ży ją cy mi bli ski mi. Przy
tych sto sach zzięb nię te du sze mog ły
się też ogrzać. Póź niej roz po czę to tak -
że roz pa la nie ognisk w gos po dar -
stwach i swo i ste wró że nie z nich. Ob -
ser wo wa no dym – gdy zbie rał się on
przy zie mi, by ło to zna kiem uza sad nio -
nych ża lów i pre ten sji zmar łych do ży -
ją cych, zaś gdy uno sił się w nie bo bra -
no to za do wód spo ko ju umar łych.

Ogni ska pa lo no tak że na cmen ta -
rzach – właś nie od te go zwy cza ju wzię -
ły się właś nie na sze dzi siej sze zni cze
na mo gi łach. Wie rzo no bo wiem, że
w dzień za dusz ny roz pa la jąc ogień na
od po wied nich gro bach, unie moż li wi
się wyj ście na świat upio rów – dusz sa -
mo bój ców lub osób zmar łych na głą
śmier cią. Do je go za pa le nia przy go to -
wy wa no się więc ca ły rok, zbie ra jąc
chrust – kto prze cho dził obok po dej -
rza nej mo gi ły czy miej sca tra gicz nej
śmier ci, kładł ga łąz kę i w ten spo sób
two rzył się stos do spa le nia.

Kar mie nie dusz 
In nym waż nym ak cen tem ob rzę du

Dzia dów by ło kar mie nie dusz. Pra daw -
ni Sło wia nie wie rzy li, że du sze zmar -
łych do świad cza ją pra gnie nia i gło du,
po trze bu ją bli sko ści krew nych oraz wy -
po czyn ku. Obo wiąz kiem ży ją cych by -
ło zaś za spo ko je nie tych pra gnień, aby
roz gnie wa ne du chy nie wy rzą dza ły im
szko dy, nie stra szy ły ich lub nie spro -
wa dza ły nie szczęść czy przed wczes nej
śmier ci. Du sze zmar łych na le ża ło za -
tem w cza sie ob rzę du Dzia dów po rząd -
nie ugo ścić. To poz wa la ło za pew nić so -
bie ich przy chyl ność oraz wspar cie
i jed no cześ nie po móc im w osią gnię -
ciu spo ko ju w za świa tach. Wia ra ta
prze trwa ła tak że i w cza sach, w któ -

rych Koś ciół Ka to lic ki umac niał swo -
je wpły wy...

Du sze zmar łych kar mio no w cza sie
spe cjal nych uczt. W za leż no ści od re -
gio nu Pol ski mog ły przy bie rać one róż -
ne for my. Tra dy cyj ne Dzia dy (wy wo -
dzą ce się od po gań skich Uczt Koz ła)
od by wa ły się w miej scach uzna wa nych
za świę te (np. zwią za nych z przed chrze -
ści jań ski mi oś rod ka mi kul tu lub też
na cmen ta rzach, w ka pli cach czy obok
mo gił przod ków). Udział w nich bra li
je dy nie star cy i że bra cy (dzia do wie).
Oni bo wiem, jak wie rzo no, znaj du jąc
się na gra ni cy świa tów ży ją cych i zmar -
łych, ma ją pre dys po zy cje do ob co wa -
nia z du sza mi. Po zo sta li człon ko wie
spo łecz no ści mie li za za da nie przy go -
to wać tę ucztę – szy ko wa li je dze nie
(prze de wszyst kim chleb, jaj ka, go to -
wa ną ka szę i bób) i na po je (w tym wód -
kę) oraz pro si li star ców, aby imien nie
wy wo ły wa li na ucztę ich zmar łych. 

Ob rzę do wi te mu prze wod ni czył ubra -
ny w ro ga tą ma skę Gu ślarz (na zy wa -
ny ina czej Ko źla rzem lub Hus la rem),
wzy wa ją cy po ko lei du sze, aby przy -
szły i po si li ły się z ży wy mi. Jak na kar -
mić za błą ka ną du szę? To pro ste. Wy -
star czy ją imien nie przy wo łać i rzu cić
odro bi nę je dze nia w ogień. 

Koś ciół ka to lic ki sta rał się wy ko rze -
nić te po gań skie zwy cza je, za ka zu jąc
ich. Efek tem te go by ło ob cho dze nie
Dzia dów w ta jem ni cy w pu stych do -
mach nie da le ko cmen ta rzy. Z bie giem
cza su świę to to za czę ło na bie rać od -
mien ne go cha rak te ru. Za czę to od ma -
wiać przy nich mo dli twy i pro szo no Bo -
ga, by przy jął du sze do Nie ba lub
skie ro wał do czyś ćca, uwal nia jąc od
pie kła. 

W in nych re gio nach Pol ski kar mie -
nie dusz od by wa ło się w bar dziej 
ka me ral nej i mniej spi ry ty stycz nej
atmo s fe rze – przod ków czczo no ucztą
ma ją cą miej sce na ich mo gi le (tzw. Ra -
du ni ca) lub w do mu. Jak wy glą da ła
uczta na gro bie? Po karm dla przy by -
wa ją cych na zie mię zmar łych 
kła dzio no na mo gi łach. Zaś w bie sia -
do wa niu z du chem zmar łe go bra li
udział je go krew ni. 

Ra du ni ca – Świę to Zmar łych w wer sji ko lo ro wej
(www.mmbia ly stok.pl/blog/ba zy lia/zdje cie-ra du ni ca-swie -
to-zmar lych-w-wer sji-ko lo ro wej#pho to)

Uro czy sto ści w do mu tak że roz po -
czy na ły się od wi zy ty na cmen ta rzu.
Po po wro cie z nie go, gos po darz ob cho -
dził dom z bo chen kiem chle ba, mo dląc
się do Bo ga spe cjal ną for mu łą mo dli -
tew ną. Po ta kim ob rząd ku za czy na no
ucztę, do któ rej za pra sza no wszyst kich
nie ży ją cych już człon ków ro dzi ny. Dla
każ de go z nich po zo sta wia no oczy wi -
ście przy sto le miej sce. Właś nie od ta -
kich uczt od pra wia nych w do mach po -
cho dzi je den z bar dzo zna nych
prze są dów... Sły sze li ście kie dyś po
upad ku łyż ki czy wi del ca na pod ło gę
w cza sie przy go to wy wa nia po sił ku lub
je dze nia, że ktoś się spie szy? Właś nie
po upad ku łyż ki przy uczcie na cześć
zmar łych, uwa ża no, że „świę ci po rwa -
li łyż kę z rąk, nie trze ba jej pod no sić.
Nie chaj oni je dzą, sko ro są głod ni”. Ta -
kiej łyż ki nie wol no by ło pod no sić, zaś
gdy się to zda rzy ło w jej miej sce trze -
ba by ło po ło żyć ka wa łek chle ba. Po za -
koń cze niu po sił ku, za nim po ło żo no się
spać, zo sta wia no umar łym po czę stu -
nek na sto le lub na pie cu. By upew nić
się, iż zmar li nie po zo sta ną głod ni kła -
dzio no tam: sól, chleb i nóż. 

Że bra cza moc
Że bra cy i star cy to oso by, któ re by -

ły oto czo ne szcze gól ną opie ką w cza -
sie dni po świę co nych mo dli twie za
zmar łych. Gdzie tyl ko się po ja wi li że -
bra cy (dzia do wie koś ciel ni), ob fi cie ich
gosz czo no i ob da ro wy wa no je dze niem
oraz jał muż ną. 

Jesz cze na po cząt ku XX w. gos po dy -
nie pie kły na Za dusz ki spe cjal nie chleb -
ki (w za leż no ści od re gio nu zwa ne: za -
dusz ny mi buł ka mi, po wał ka mi,
pe re ty czka mi). By ły one dłu gie i ude -
ko ro wa ne od ciś nię tym na środ ku zna -
kiem krzy ża. Na cmen tarz za no si ło się
ty le tych chleb ków, ilu bli skich zmar -
łych na nim po cho wa no oraz do dat ko -
wo kil ka do dat ko wo dla tych dusz,
o któ rych nikt nie pa mię ta. Chleb ki te,
po po świę ce niu, roz da wa no że bra kom.
W za mian za po czę stu nek, zo bo wią za -
ni by li oni po mo dlić się za du sze kon -
kret nych zmar łych. Ich mo dli twa, jak
są dzo no po mo że du chom, bo są oni
ludź mi bo ży mi, świę ty mi... 

Za dusz na buł ka

Skąd ta ki sza cu nek? Wy ni kał on
z prze ko na nia, że w po stać dzia da koś -
ciel ne go czy że bra ka wcie la się duch
bli skie go zmar łe go. A od wie dza ją cą
nas du szę przod ka trze ba prze cież ugo -
ścić i na kar mić...

Li te ra tu ra:
Ka moc ki J., Ku bie na J., Pol ski Rok Ob rzę do wy, 
Kra ków 2008
Ko ko ciń ska T., Pol ski Rok: tra dy cje i oby cza je, 
War sza wa 2009
No wak A., Fol klor i zwy cza je w Pol sce, Ka to wi ce 2010
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Wosta t nim stu le ciu me dy -
cy na po czy ni ła nie wy o -
bra żal ne wprost po stę -

py. 
Cho ro by uwa ża ne kie dyś za

śmier tel ne, te raz są wy le czal ne.
Le ka rze pa nu ją nad gru źli cą, po -
lio i go rą czką re u ma tycz ną. Cho -
ro by ser ca, kie dyś bez szans na
wy le cze nie, dzi siaj wznacz nej czę -
ści są pod kon tro lą spe cja li stów.
Na wet w le cze niu on ko-
 lo gicz nym po czy nio no du że 
kro ki na przód i w wie lu przy pad -
kach cho rzy wy gry wa ją wal kę zra -
kiem. Na u kow cy twier dzą, że przy -
jdzie ta ki dzień, kie dy ludz kie cia ło
bę dzie moż na na pra wiać jak ma -
szy ny. Ze psu ty or gan za stą pić za -
mien ni kiem syn te tycz nym, lub
wy ho do wa nym zko mó rek ma cie -
rzy stych. Dzi siej sza me dy -
cy na zna już ta kie przy kła -
dy.

Czy to ozna cza, że moż -
na spo wol nić pro ces sta -
rze nia? Czy lu dzie mo gą
stać się nie śmier tel ni?

Klub Ty siąc lat ków
Ma rze nie o nie śmier tel -

no ści to wa rzy szy ludz ko -
ści od za ra nia dzie jów.
Kie dyś by ły to mrzon ki,
fan ta zja, fan ta sty ka.
Obec nie co raz czę ściej,
nie daw na fan ta sty ka
wkra cza do świa ta na u ki
i jest z nią co raz bar dziej
zwią za na.

Sto, dwie ście czy trzy -
sta lat te mu czło wiek
w wie ku oko ło 40-tu lat
uzna wa ny był za star ca.
Nic dziw ne go, sko ro śred -
nia dłu gość ży cia wy no -
si ła 30 – 40 lat. Te raz na
świe cie ży ją stu lat ko wie,
a wy o bra że nia czło wie -
ka o dłu go wiecz no ści się ga ją lat
dwu stu, trzy stu, sze ściu set...
Mrzon ki? Mo że tak, ale w osta t -
nich la tach me dy cy na roz wi nę ła
się tak bar dzo, że to co nie daw -
no by ło nie moż li we sta je się te -
raz co raz czę ściej moż li we. Prze -
szcze py wie lu na rzą dów są dziś
na po rząd ku dzien nym. Pro te zy
są co raz bar dziej spraw ne. Roz -
wi ja się bio cy ber ne ty ka i me dy -
cy na re ge ne ra cyj na. Czte ry la ta
te mu eu ro pej ska pra sa roz pi sy -
wa ła się o przy pad ku mło dej
Hisz pan ki z Ka ta lo nii, któ rej wy -
ho do wa no w la bo ra to rium no wą

tcha wi cę z jej włas nych ko mó rek
ma cie rzy stych szpi ku.  I cho ciaż
by ły to ko mór ki cho rej ko bie ty,
prze szczep się przy jął i nie by ło
od rzu tu. Pra sa spe ku lo wa ła na -
wet, że kil ka mie się cy po prze -
szcze pie Hisz pan ka do sko na le
ba wi ła się na im pre zie ta necz nej.
Ko lej nym przy kła dem po stę pu -
ją cej tech no lo gii me dycz nej jest
hi sto ria pa cjen ta, któ re go ner -
wy po łą czo no z elek tro da mi, dzię -
ki cze mu pa cjent mo że sa mo -
dziel ne ste ro wać pro te zą re ki.
Obec nie cho rzy co raz czę ściej są
le cze ni za po mo cą mi kro chi pów
wszcze pia nych pod skó rę. Le ka -
rze oglą da ją pa cjen tów za po mo -
cą ka mer wpro wa dza nych do
wnę trza or ga niz mów. Na u kow -
cy pró bu ją od twa rzać zdro we ko -

mór ki, a w la bo ra to riach po wsta -
je sztucz na ludz ka skó ra. 

I jak tu nie my śleć o dłu go -
wiecz no ści, sko ro ży je my w świe -
cie me dycz nych cu dów i rze czy
do nie daw na nie moż li wych do
zre a li zo wa nia?

Naj pierw zwie rzę ta
Wpraw dzie ob roń cy praw zwie -

rząt pro te stu ją prze ciw ko wy ko -
rzy sty wa niu zwie rząt do ba dań
na u ko wych, ale ucze ni są kon -
sek wen tni. Ar gu men tu ją, że te
ba da nia słu żą ca łej ludz ko ści.
Dzię ki do świad cze niom na my -

szach, jasz czur kach czy pła zach
ogo nia stych, me dy cy na czy ni
ogrom ne po stę py. To właś nie
dzię ki od kry ciu u my szy MRL
(szczep wsob ny) ucze ni za da ją so -
bie py ta nie, czy sa mo ist ne za ra -
sta nie otwo rów w mał żo wi nie
usznej do ty czyć mo że tak że lu dzi.
Bo je że li tak, to bę dzie moż na ten
właś nie me cha nizm wy ko rzy stać
na przy kład do re ge ne ra cji mięś -
nia ser co we go. Fe no me nem dla
na u kow ców jest bez wąt pie nia sa -
la man dra, u któ rej sa mo ist nie re -
ge ne ru je się ser ce czy mózg,
a koń czy ny po am pu ta cji od ra sta -
ją w cią gu 40–tu dni. 

Na tym po lu Po la cy też ma ją
nie ma łe osią gnię cia. Na u kow -
com z wroc ław skiej Aka de mii
Me dycz nej uda ło się wy i zo lo wać

z po ro ża je le ni ko mór ki
ma cie rzy ste, a z cza sem
stwo rzy li ich ho do wlę. Co
to ozna cza? – Moż li wość re -
ge ne ra cji tkan ki chrzęst -
nej, kost nej i na błon ko wej,
co mo że mieć prze ło mo we
zna cze nie w re ge ne ra cji
mięś ni i włó kien ner wo -
wych. Da le ko wpraw dzie
do eu fo rii, ale osta t nie od -
kry cia na u ko we da ją lu -
dziom na dzie ję, je że li nie
na dłu go wiecz ność to przy -
naj mniej na dłuż sze ży cie
po zba wio ne bó lu i cier pie -
nia. Ale przed na u ką jesz -
cze dłu ga dro ga.

Na dzie ja – ko mór ki
ma cie rzy ste

We dług na u kow ców jest
to klucz do wszyst kie go.
Od nie daw na le ka rze po -
tra fią już sta re ko mór ki
za stę po wać no wy mi,
młod szy mi, nie usz ko dzo -
ny mi. Da ją or ga nom no -

we, dru gie ży cie. I co cie ka we,
wca le nie mu szą to być ko mór ki
ludz kie. Do ktor ha bi li to wa ny Ma -
rek Ce giel ski z wroc ław skie go
zes po łu na u kow ców uwa ża, że
„prze szcze py ko mó rek ma cie rzy -
stych po cho dzą cych od zwie rząt
nie da ją nie ko rzyst nej od po wie -
dzi im mu no lo gicz nej, a za mro -
żo ny zde po no wa ny w lo dów ce su -
ro wiec mo że być wy ko rzy sta ny
nie mal na tych miast po ura zie”.
Ko mór ki ma cie rzy ste po trze bu -
ją pra wi dło we go za pro gra mo wa -
nia, aby w da nym na rzą dzie zes -
po li ły się z od po wied nią tkan ką. 

Medycyna i nieśmiertelność
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Naukowcy
twierdzą, 
że przyjdzie
taki dzień,
kiedy ludzkie
ciało będzie
można
naprawiać jak
maszyny

Schemat komórek macierzystych za www.biolog.pl



Na ra zie na u kow cy pro wa dzą na my -
szach eks pe ry men ty z uży ciem na no -
kap suł w któ re wy po sa ża ją ko mór ki
ma cie rzy ste aby sta bi li zo wa ły się w na -
tu ral nych tkan kach. Pa nu je opi nia, że
je że li uda się osią gnąć prze łom w ba -
da niach nad przed łu że niem ży cia my -
szy, na co po trzeb ne są gi gan tycz ne
fun du sze, czło wiek mo że bę dzie wol -
ny od pięt na śmier ci przed osią gnię -
ciem stu lat ży cia, a mo że o wie le dłu -
żej. Na u kow cy prze wi du ją, że w cią gu
trzech do pię ciu lat po win ny na stą pić
pier wsze prak tycz ne za sto so wa nia tych
re wo lu cyj nych tech no lo gii.

Spe cja li ści od nie śmier tel no -
ści

Ist nie je spo ra licz ba na u kow ców
twier dzą cych, że za dwa dzie ścia, trzy -
dzie ści lat ludz kość po ra dzi so bie ze
śmier cią. Naj bar dziej zna nym z tej gru -
py jest Ray Kurz we il – słyn ny ame ry -
kań ski fu tu ro log i au tor wie lu ksią -
żek o dłu go wiecz no ści. To właś nie on
jest twór cą te o rii o nie śmier tel no ści
czło wie ka. Ma jąc 64 la ta, Kurz we il
przyj mu je dzien nie mniej wię cej 250
tab le tek z roz ma i ty mi wi ta mi na mi i su -
ple men ta mi. Wy pi ja przy tym nie zli -
czo ną ilość zie lo nej her ba ty i czer wo -
ne go wi na. Kil ka ra zy do ro ku pod da je
się bar dzo dro gim za bie gom trans fu -
zji krwi. Do cze go ma to do pro wa dzić?
Oczy wi ście do dłu go wiecz no ści. Kurz -
we il jest prze ko na ny, że dzię ki ta kie -
mu za pro gra mo wa niu or ga niz mu bę -

dzie żył jesz cze kil ka dzie siąt lat. Je że -
li eks pe ry ment z ja kichś po wo dów nie
udał by się, fu tu ro log zde cy do wał, że
po śmier ci je go cia ło zo sta nie pod da -
ne hi ber na cji i po cze ka do mo men tu
kie dy ludz kość bę dzie w sta nie wskrze -
szać zmar łych.

Oczy wi ście, du ża część na u ko we go
świa ta dy stan su je się od ta kich te o rii.
Jed nak w przy pad ku Kurz we i la nie wol -
no po mi nąć fak tu, że wie le z je go fu tu -
ro lo gicz nych prze po wied ni speł ni ło się
cał ko wi cie. Trzy dzie ści lat te mu to właś -
nie on prze wi dział po wsta nie in ter ne -
tu opla ta ją ce go zie mię oraz kom pu te -
ra któ ry wy gra z czło wie kiem w sza chy. 

In ny na u ko wiec – Au brey de Grey,
an giel ski bio ge ron to log (na u ko wiec
zaj mu ją cy się pro ce sa mi sta rze nia) z ca -
łym prze ko na niem twier dzi, że „już te -
raz cho dzą po zie mi lu dzie któ rzy ni -
gdy nie umrą. O ile nie przy da rzy im
się ja kiś wy pa dek”.

Ba da nia pro wa dzo ne w dwóch za ło -
żo nych przez nie go fun da cjach kon -
cen tru ją się na pro ce sach do ty czą cych
sta rze nia się czło wie ka. We dług na u -
kow ca, za sta rze nie się or ga niz mu
a w kon sek wen cji za śmierć, od po wia -
da ją pro ce sy utle nia nia, ob u mie ra nia
i mno że nia się ko mó rek po za ja ką kol -
wiek kon tro lą. Ozna cza to ni mniej ni
wię cej, że je że li na u kow cy po ra dzą so -
bie ze zja wi skiem sta rze nia się ko mó -
rek, to po ko na ją śmierć. 

Do tej po ry nie wia do mo czy ist nie -
ją ge ny dłu go wiecz no ści, czy ta kich

ge nów jest je den czy kil ka. Pew ne jest,
że ży ją na świe cie lu dzie bę dą cy w mia -
rę do brej kon dy cji w wie ku po nad stu
lat. Ale ucze ni sa mi przy zna ją, że nie
do koń ca uda ło im się po znać rzą dzą -
ce sta ro ścią me cha niz my w or ga niz -
mie czło wie ka.

Już od wie ków na u kow cy pra cu ją
nad prze kra cza niem wszel kich ogra -
ni czeń na tu ry chcąc po ko nać cho ro by
i śmierć. Po wsta ją bio ro bo ty i pro to -
ty py sztucz nej in te li gen cji, urzą dze nia
na ba zie two rzyw sztucz nych, któ re za -
stą pią kie dyś ludz kie cia ło. Du ża część
uczo nych dy stan su je się w chwi li obec -
nej od wi ze run ku czło wie ka – ro bo ta,
ze sztucz nym mó zgiem i czę ścia mi za -
mien ny mi. Na dzień dzi siej szy za le ca -
ją zdro wy tryb ży cia, du żo ru chu,
umiar ko wa ną die tę, re gu lar ne ba da -
nia i jak naj mniej stre sów. Trze ba bo -
wiem pa mię tać, że czymś in nym jest
sta rze nie się po szcze gól nych ko mó rek,
a czymś in nym sta rze nie się ca łe go or -
ga niz mu. 

W chwi li obec nej nie ma i praw do -
po dob nie jesz cze dłu go nie bę dzie re -
cep ty na nie śmier tel ność. Je że li na u -
kow com uda się uzdro wić cho re
ko mór ki, dać im no we ży cie lub wy -
mie nić je na no we – pro ces sta rze nia
się czło wie ka bę dzie moż na za trzy mać.
I mo że wte dy czło wiek sta nie się dłu -
go wiecz ny a na wet nie śmier tel ny.

AAlleekk  ssaann  ddrraa  DDoo  bbiieecc  kkaa
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L i sto pad to czas, kie dy my -
śli my o prze mi ja niu i kru -
cho ści ży cia. Za sta na wia -

my się nad upły wem cza su
i nie uch ron no ścią śmier ci. Ale
za nim ona na stą pi cze ka nas sta -
rość. Każ dy z nas – je śli tak mu
pi sa ne – kie dyś bę dzie sta rym
czło wie kiem. 

Czy moż na na u czyć się żyć ze
zmar szczka mi, co raz bar dziej
nie po słusz nym cia łem? Czy sta -
rzy lu dzie ska za ni są na ży cie
w osa mot nie niu, opusz cze niu
i za pom nie niu? Jak żyć w po czu -
ciu od sta wie nia na bocz ny tor,
bra ku za in te re so wa nia i obo jęt -
no ści? A co ma ją zro bić mło dzi,
ro dzi na czy krew ni, któ rzy z róż -
nych po wo dów już nie chcą lub
nie mo gą opie ko wać się star szy -
mi scho ro wa ny mi ludź mi? Na te
i in ne py ta nia wy pa da kie dyś od -
po wie dzieć. Do ko go są one kie -
ro wa ne? Do nas wszyst kich. Ale
te mat jest wsty dli wy. Tak jak
kie dyś moż na by ło od nieść wra -
że nie, że w Pol sce lu dzi nie peł -
no spraw nych nie ma, tak te raz
oka zu je się, że są. Po pro stu
prze sta li kryć się wsty dli wie
w do mach i mo gą li czyć na co -
raz wię kszą ilość sen sow nie wy -
pro fi lo wa nych kra węż ni ków
i pod ja zdów do ban ku. 

Spo łe czeń stwo się sta -
rze je

To bę dzie prob lem – ostrze ga -
ją so cjo lo go wie. Star szych lu dzi
bę dzie przy by wać, ale nie zwię -
kszy się licz ba wy spe cja li zo wa -
nych oś rod ków w któ rych mie -
li by za pew nio ną opie kę. Ar mia
sta rusz ków bę dzie się po wię -
kszać i wy ma gać bę dzie spe cja -
li stycz nej opie ki. We dług da -
nych GUS na ko niec 2011 ro ku
w Pol sce ży ło oko ło 10 mi lio nów
eme ry tów. Aż dzie sięć mi lio nów!
Ge ria tria wpraw dzie roz wi ja się
co raz bar dziej dy na micz nie, ale
z pew no ścią w tym wzglę dzie
ma my wiel kie za póź nie nia w sto -
sun ku do Za cho du. Ina czej trak -
to wa ni są eme ry ci w Bel gii, Nor -
we gii czy Wiel kiej Bry ta nii,
ina czej w Pol sce, do któ rej prze -
cież wie lu z nas wy bie ra się aby
na oj czy stej zie mi cie szyć się do -
rob kiem ży cia.

Z bab cią do szpi ta la
Opie ka nad sta ry mi i scho ro -

wa ny mi ludź mi jest prob le mem

wszyst kich spo łe czeństw. Jed -
ne ra dzą so bie z nim le piej, in -
ne go rzej. Ktoś kie dyś po wie -
dział, że mia rą po zio mu da nej
spo łecz no ści jest dba łość o swo -
ich se nio rów. Wpraw dzie fun -
kcjo nu ją pla ców ki za pew nia ją ce
star szym oso bom od po wied nią
opie kę, ale te do bre po pro stu
kosz tu ją. Nie każ dą ro dzi nę na
to stać.

W Pol sce czę stym zja wi skiem
jest od da wa nie pod by le po zo -
rem, uciąż li wych se nio rów do
szpi ta la. I nie za wsze ci lu dzie
ma ją do kąd wró cić. Wie lu przez
dłu gi okres po zo sta je w pla ców -
kach me dycz nych na koszt pań -
stwa, choć nie wy ma ga ją oni le -
cze nia szpi tal ne go lecz zwy kłej
opie ki. Od wie dza ni są spo ra -
dycz nie al bo wca le.

Czę sto krew ni i ro dzi na za
wszel ką ce nę chcą cho ciaż na ja -
kiś czas po zbyć się cho rej bab ci
z do mu. To jed na stro na me da -
lu. Z dru giej jest ina czej. Nie za -
wsze jest to znie czu li ca, obo jęt -
ność i brak od po wie dzial no ści.
Nie kie dy jest to je dy ne wyj ście
z sy tu a cji. Mło dzi lu dzie któ rym
przy szło opie ko wać się znie do -
łęż nia łą bab cią lub dziad kiem
czę sto nie da ją ra dy. Psy chicz -
nie, fi zycz nie, cza so wo i fi nan -
so wo. Jed nak pol skie prze pi sy
jas no i wy raź nie okre śla ją, że to
na ro dzi nę spa da obo wią zek
opie ki i po kry cia wszel kich kosz -
tów zwią za nych z le cze niem
i opie ką nad oso bą star szą. Choć
ist nie ją wy spe cja li zo wa ne do my
gdzie star si, scho ro wa ni lu dzie
ma ją ca ło do bo wą opie kę me -
dycz ną, ma ło któ ra ro dzi na mo -
że so bie na to poz wo lić. Nie ma
też – lub jest ich ma ło – są siedz -
kich po wią zań, od wie dzin, tro -
ski o ko goś za ścia ną. 

I ty kie dyś bę dziesz sta -
ry

To jed na z nie wie lu rze czy któ -
rej mo że my być pra wie pew ni.
Ten pro ces do tknie każ de go
z nas – je śli bę dzie mu to da ne.
Je że li ktoś ma za bez pie cze nie od
stro ny fi nan so wej – je den prob -
lem od pa da. Ale co z ludź mi
otrzy mu ją cy mi gło do we eme ry -
tu ry? Cho ry mi, sa mot ny mi,
opusz czo ny mi? W pol skim spo -
łe czeń stwie w od róż nie niu od
wie lu in nych, jest ma ło sza cun -
ku do sta ro ści, do ko nań i za sług

tych lu dzi, sza cun ku do cho re -
go cia ła, a czę sto i umy słu. Jest
obo jęt ność i znie czu li ca wo bec
ob cych star szych lu dzi a co gor -
sza by wa, że lu dzie któ rzy po -
świę ci li swo je ży cie dzie ciom,
od da li im wszyst ko, sta ją się
póź niej dla nich nie chcia nym ba -
la stem. Czło wiek za cho wu je się
nie kie dy tak, jak by za pom niał,
że czas bie gnie do przo du jed -
na ko wo dla wszyst kich i kie dyś
ten prob lem do tknie tak że je go.
Nie za da je my so bie py ta nia: Co
wte dy? Je steś my zbyt za ję ci po -
go nią za... no właś nie: za czym?
Nie za wsze li czą się tyl ko pie -
nią dze. Nie za wsze też li czy się
tyl ko do broć i po świę ce nie. Pie -
nią dze moż na stra cić w cią gu
jed ne go dnia. A wdzięcz ność
i zro zu mie nie, no cóż – róż nie
z tym by wa. 

Sta rość nie do łęż na 
Kie dyś Spar ta nie lu dzi ka le -

kich i nie do łęż nych zrzu ca li ze
ska ły. Osta t nio w da le kiej Ja po -
nii, pe wien le ci wy oby wa tel osta -
t kiem sił wdra pał się na gó rę
i sko czył w prze paść aby w ten
spo sób ho no ro wo odejść z te go
świa ta i nie być cię ża rem dla in -
nych. Nie któ rzy sta rzy lub scho -
ro wa ni sa mi pro szą o eu ta na zję
aby skró cić włas ne cier pie nie
i swo ich bli skich. To fak ty, któ -
re wpra wia ją co naj mniej w za -
du mę. Jed nak czło wiek zwy kle
chce żyć. Na wet, je śli nie ma si -
ły pod nieść szklan ki z wo dą do
ust ani na wet ru szyć rę ką. Na -
wet je śli pa trzy nie wi dzą cym
wzro kiem w prze strzeń i nikt się
nim już nie in te re su je tyl ko za -
glą da czy już... Na wet wte dy po -
tęż na wo la ży cia wal czy o każ -
dą go dzi nę do osta t nie go
od de chu. Tak to już jest. Każ da
chwi la ży cia ma swo ją war tość.
Żad na z nich już nie po wró ci.
Cóż mo że my wie dzieć o roz my -
śla niach czło wie ka któ ry czu je
i wie, że je go dni są po li czo ne?
Mo że te raz od dał by wie le, aby
sa me mu móc się opie ko wać
kimś ta kim jak on, aby zdać jesz -
cze je den ko lej ny waż ny ży cio -
wy eg za min. Eg za min z czło wie -
czeń stwa. 

Czy moż na sta rzeć się
z god no ścią?

Sa mi za in te re so wa ni twier dzą,
że tak. Je że li tyl ko si ły i zdro -
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Człowiek
zachowuje się
niekiedy tak,
jakby
zapomniał, 
że czas biegnie
do przodu
jednakowo 
dla wszystkich
i kiedyś ten
problem
dotknie także
jego



wie na to poz wo lą, wca le nie trze ba
być ob cią że niem dla naj bliż szych. Są
klu by se nio rów, wy cie czki, uni -
wersytety trze cie go wie ku.

Sta rość wca le nie mu si być brzyd -
ka, sza ra, nie mod na, nud na. Po win -
niś my wy zbyć się ste re o ty pów, że czło -
wiek po pięć dzie siąt ce – na ogół
bab cia, czy dzia dek – to sta rusz ko wie
na da ją cy się tyl ko do pil no wa nia wnu -
cząt. Co raz czę ściej sły chać gło sy, że
właś nie w tym okre sie za czy na się wła -
ści we ży cie. Dzie ci już od cho wa ne, wy -
kształ co ne i ten czas na le ży właś nie
do lu dzi star szych. Za czy na ją żyć, ba -
wić się, czy tać książ ki – ma ją czas na
to, na co nie mie li do tej po ry. 

Spo łe czeń stwo po strze ga eme ry tów
ja ko gru pę lu dzi nie szczę śli wych, scho -
ro wa nych, sfru stro wa nych o rosz cze -
nio wej po sta wie do świa ta. Być mo że
część z nich jest za do wo lo na z ro li babć
i dziad ków, ale wię ksza część z pew -
no ścią nie, gdyż do Pol ski do tar ła już
„mo da” z Za cho du, we dług któ rej ży -
cie za czy na się po sześ ćdzie siąt ce.

Mo że nie któ rzy pa mię ta ją dość sier -
mięż ny i gru bo cio sa ny, ale jak że zna -
mien ny do wcip któ ry jest prze cież je -
śli nie re lik tem nie daw nej prze szło ści,
to mo że cho ciaż zna kiem cza su. Po
prze pro si nach za do słow ność, nie -
śmia ło cy tu ję: „Czym róż ni
się eme ryt z Za cho du od eme -
ry ta pol skie go? Tym, że ten
pier wszy bie rze bu tel kę szam -
pa na i idzie na ry by, a eme -
ryt pol ski bie rze bu tel kę
z mo czem i idzie do przy chod -
ni”. 

Ile w tym drwi ny a ile au -
to i ro nii to rzecz osob na. Jed -
nak w tym nie co nie smacz -
nym żar cie jest za ko do wa na
bar dzo waż na spra wa. Mia -
no wi cie po dej ście i sto su nek
sa mych eme ry tów do włas nej
sy tu a cji w któ rej się zna le źli.
Wsze cho bec na sza rzyz na i po -
wszech ny ma razm spo wo do -
wał ta kie właś nie za cho wa -
nia lu dzi star szych. Mo że
na wet ba li się za cho wy wać
ina czej, aby nie ła mać ste re -
o ty pów któ rych twór ca mi
czę ścio wo by li sa mi. Mo że
uwa ża li, że lu dziom star szym
nie wy pa da za cho wy wać się
zwy czaj nie, tak jak w głę bi
ser ca by chcie li? 

Eme ry cie, 
nie daj się sta ro ści! 

W Pol sce cią gle nie ma sza -
cun ku do lu dzi star szych. Te -
go po win niś my się uczyć od
in nych spo łe czeństw. Ma ło
jest re klam ar ty ku łów i pro -
duk tów dla star szych lu dzi,

nie ma dla nich cza so pism, po ka zów
mo dy ani osob nych ka na łów w te le -
wi zji. Lu dzie star si co naj wy żej re kla -
mu ją w niej klej do pro tez lub włas ną
nie moc i bez sil ność wo bec nie tak bar -
dzo jesz cze po su nię tej sta ro ści. W me -
diach głów nie obec ni są lu dzie mło -
dzi, ko niecz nie uśmiech nię ci i to
czę sto uśmie chem wspo ma ga nym
właś nie kle jem do pro tez lub ol śnie -
wa ją co bia łym gar ni tu rem im plan tów
tak sztucz nych, jak uśmiech właś nie.
Nie mam nic prze ciw ko mło do ści – nie -
daw no sam by łem... młod szy, ale mło -
dość by wa za ro zu mia ła, bez li tos na
i za bor cza na grun cie za gos po da ro -
wa nym wcześ niej właś nie przez star -
szych. A na wet buń czucz nie ka że sta -
ro ści sie dzieć w ką cie i nie
prze szka dzać mło do ści w po peł nia niu
jej włas nych błę dów. Sta rość by wa
jed nak wy ro zu mia ła i tyl ko za du ma
się głę bo ko nad lo sem tych spo łe -
czeństw któ re si wą bro dę trak tu ją
z sza cun kiem i tych spo łe czeństw, któ -
re usi łu ją zro bić z niej miot łę do za -
mia ta nia skut ków włas nej py chy. 

Sza now ny Eme ry cie 
i Ty, Mło dy Czło wie ku! 

Pra gnę zwró cić uwa gę na to, że
moż na być mło dym wiekiem i spra -

wiać wra że nie star ca, lub też być star -
szym wie kiem lecz za ra zem mło dym
du chem. Cóż moż na po wie dzieć o mło -
dym czło wie ku któ ry nu dzi się sam
ze so bą, nie ma jas no okre ślo nych ce -
lów w ży ciu ani ma rzeń a do te go jesz -
cze jest za wist ny, zgry źli wy i ma za
złe in nym, że im się po wio dło? A co
moż na po wie dzieć o eme ry cie któ ry
jest pe łen ener gii, ma jas no spre cy zo -
wa ne ce le i ma rze nia, a do te go jest
przy chyl ny in nym i przy glą da się lu -
dziom suk ce su po dzi wia jąc ich za kon -
sek wen cję w dzia ła niu? Pa mię taj my
też, że tak jak za dba my o na sze cia ło
i umysł tak bę dą nam słu żyć. 

To, że się sta rze je my, to rzecz nie -
u nik nio na i Uwa ga! – do ty czy na wet
lu dzi mło dych! Ale o ile przy jem niej
jest mieć do czy nie nia z eme ry tem któ -
ry ma do wcip ny błysk w oku niż z mło -
dym zbla zo wa nym czło wie kiem ma ją -
cym mu ten błysk za złe? Ogól nie, nie
po zo sta je nam nic in ne go, jak po go -
dzić się z tym, iż wszyst ko ma swój
czas i miej sce... Ży czę wszyst kim spo -
koj nej i god nej sta ro ści. A je śli ktoś
so bie ży czy, to pro szę bar dzo: we so -
łej sta ro ści!

MMii  cchhaałł  NNoo  wwaacc  kkii
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......  „„SSppiieesszz  mmyy  ssiięę  kkoo  cchhaaćć  lluu  ddzzii,,  ttaakk
sszzyybb  kkoo  oodd  cchhoo  ddzząą,,
zzoo  ssttaa  nnąą  ppoo  nniicchh  bbuu  ttyy  ii ttee  llee  ffoonn  ggłłuu  --

cchhyy””......
KKssiiąąddzz  JJaann  TTwwaarr  ddooww  sskkii  

((11991155  WWaarr  sszzaa  wwaa  ––  22000066  WWaarr  sszzaa  wwaa))

Wy bit ny poe ta, au tor po nad 50 ksią -
żek, wy jąt ko wo ser decz ny czło wiek
o nie zwy kłym po czu ciu hu mo ru,
świet ny kaz no dzie ja. Je den z naj czę -
ściej i naj chęt niej czy ta nych współ -
czes nych pol skich poe tów. Je go ka -
za nia gro ma dzi ły tłu my, a to mi ki
poe tyc kie by ły best sel le ra mi. Ży cie
księ dza Twar dow skie go by ło ta kie jak
twór czość któ ra po nim po zo sta ła: do -
bre i praw dzi we.

n Jan Ja kub Twar dow ski uro dził się
w War sza wie w 1915 ro ku (nie któ -
re źró dła po da ją myl nie rok 1916).
Z pra wi dło wym dniem uro dze nia
księ dza Twar dow skie go hi sto ry cy
dłu go mie li kło po ty. W któ rejś z no -
tek bio gra ficz nych po przez błąd dru -
kar ski za miast ro ku 1915 po ja wił
się rok 1916. I cho ciaż ksiądz Jan
wie lo krot nie ten fakt pro sto wał,
w nie któ rych opra co wa niach ja ko
da ta uro dze nia na dal wid nie je błęd -
ny rok 1916.

n Ro dzi ca mi poe ty by li Jan Twar dow -
ski i Ame lia z Kom der skich. Miał
tro je ro dzeń stwa: dwie star sze sio -
stry i jed ną młod szą.
Wspo mi nał, że, „miał do bre sio stry,
do brych ro dzi ców, wzru sza ją ce
świę ta”. Na zy wał sie bie „roz piesz -
czo nym dziec kiem Pa na Bo ga”.
Głę bo ka po boż ność oboj ga ro dzi ców
by ła wzo rem dla ca łej czwór ki ro -
dzeń stwa.

n Dzie ciń stwo spę dził w War sza wie,
ale czę sto by wał w Dru cho wie ko ło
Płąc ka w ma jąt ku wu ja Wła dy sła -
wa Kom der skie go. Od naj młod szych
lat pa sjo no wa ła go przy ro da, za -
chwy cał się wszyst kim co go ota -
cza ło, w ob co wa niu z na tu rą czuł
się swo bod nie. Ta pa sja to wa rzy szy -
ła mu przez ca łe ży cie i mia ła ogrom -
ny wpływ na je go twór czość.

n Uwiel biał książ ki przy rod ni cze i hi -
sto rycz ne. Po za tym czy tał wła ści -
wie wszyst ko od po ezji po przez pro -
zę za rów no pol ską jak i za gra nicz ną.
Ko chał baś nie An der se na, nie zno -
sił zaś baś ni bra ci Grimm ze wzglę -
du na za war te w nich okru cień stwa.

n Uczęsz czał do war szaw skie go Pań -
stwo we go Gim na zjum im. Ta de u -
sza Czac kie go (kla sa ma te ma tycz -
no-przy rod ni cza), gdzie w 1937
ro ku zdał ma tu rę.

n W la tach 1933 – 1936 współ re da go -
wał mię dzysz kol ne pis mo mło dzie -
ży gim na zjal nej „Kuź nia Mło dych”
i był re dak to rem dzia łu li te rac kie -
go. Na ła mach tej ga zet ki miał miej -
sce je go de biut ja ko poe ty i pro za i -
ka.

n W 1937 ro ku roz po czął stu dia na
Wy dzia le Po lo ni stycz nym Uni -
wersytetu War szaw skie go, gdzie
dwa la ta póź niej uzy skał ab so lu to -
rium. Pra cę ma gi ster ską ob ro nił po
za koń cze niu II woj ny świa to wej
w 1948 ro ku uzy sku jąc ty tuł ma gi -
stra fi lo lo gii pol skiej i w tym sa mym
ro ku ma jąc 32 la ta przy jął świę ce -
nia ka płań skie. Po wo ła nie do ka -
płań stwa do jrze wa ło w nim w cza -
sie woj ny, stu dia po lo ni stycz ne
ukoń czył ja ko kle ryk.

n W cza sie II woj ny świa to wej był żoł -
nie rzem Ar mii Kra jo wej. Brał czyn -
ny udział w po wsta niu war szaw skim
gdzie zo stał ran ny. 

n Po ukoń cze niu se mi na rium przy był
do pa ra fii w Żbi ko wie pe ry fe ryj nej
dziel ni cy Prusz ko wa, w któ rej przez

trzy la ta peł nił fun kcje wi ka re go.
Uczył tak że re li gii w szko le spe cjal -
nej dla dzie ci. Przez wie le lat był 
rów nież wy kła dow cą i wy cho waw -
cą kle ry ków w Wyż szym Se mi na -
rium Du chow nym w War sza wie.

n Od 1959 ro ku aż do eme ry tu ry pia -
sto wał sta no wi sko rek to ra koś cio -
ła sióstr Wi zy tek w War sza wie.
Miesz kał obok ruch li we go Kra kow -
skie go Przed mie ścia w głę bi ogro -
du klasz to ru sióstr Wi zy tek. Zaj mo -
wał dwa skrom nie urzą dzo ne
po ko i ki peł ne ulu bio nych przed mio -
tów i pa mią tek. Ota czał się sta ry mi
fo to gra fia mi, ze ga ra mi, fi gur ka mi
anio łów, pta ków i osioł ków.

n Przez wie le lat o tej sa mej go dzi nie
– czy li o trze ciej po po łud niu, ksiądz
Jan Twar dow ski sia dał w przed sion -
ku za kry stii koś cio ła Wi zy tek i cze -
kał na wszyst kich któ rzy chcie li
z nim roz ma wiać. 

n Chęt nie pra co wał z dzieć mi. Przy
koś cie le Sióstr Wi zy tek pro wa dził
dusz pa ster stwo dla naj młod szych,
a na spot ka nia z nim przy cho dzi ło
mnó stwo dzie ci i ro dzi ców.

n Zmarł 18 stycz nia 2006 ro ku w szpi -
ta lu przy uli cy Ba na cha w War sza -
wie w wie ku 90 lat. Po cho wa ny zo -
stał w kryp cie w Świą ty ni
Opatrz no ści Bo żej w Pan te o nie Wiel -
kich Po la ków zgod nie z ży cze niem
pry ma sa Pol ski kar dy na ła Jó ze fa
Glem pa. Ta ki po chó wek był wbrew
wo li księ dza Twar dow skie go, któ -
ry za wsze chciał spo cząć na war -
szaw skich Po wąz kach. 

n W swo im te sta men cie poe ta za zna -
czył, że ży czył by so bie „uśmiech nię -
te go po grze bu”. Pro sił aby nie skła -
dać kwia tów na je go gro bie, tyl ko
zło żyć ofia rę na rzecz Wyż sze go Se -
mi na rium Du chow ne go w War sza -
wie któ re go był uczniem i wy kła -
dow cą. 
W te sta men cie był rów nież za pis,
„że by roz dać po zo sta łe po nim drob -
ne przed mio ty przy ja cio łom lub zło -
żyć je w iz bie je go imie nia, je że li
ktoś ze chce ta ką za ło żyć”. 

Twór czość:
n Za czął pi sać bar dzo wcześ nie, już

w ro ku 1937 uka zał się pier wszy to -
mik je go wier szy „Po wrót An der se -
na” wy da ny za led wie w czter dzie -
stu eg zem pla rzach. Nie ste ty nie
zo stał en tu zja stycz nie przy ję ty przez

Zna ni nie zna ni
czy li cie ka we fak ty do ty czą ce wiel kich 
Po la ków
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Ksiądz Jan Twardowski. Źródło:
www.dobieszczyzna.edupage.org



czy tel ni ków i kry ty kę li te rac ką.
Fakt, że po wyż szy to mik nie zna lazł
się w „An to lo gii współ czes nej po -
ezji pol skiej 1918 – 38” Lud wi ka
Fry de go spra wił, że na dłuż szy czas
ksiądz Twar dow ski od stą pił od pi -
sa nia wier szy.

n Je go ca ły wczes ny do ro bek li te rac -
ki za gi nął pod czas II woj ny świa to -
wej.

n Od 1945 ro ku pu bli ko wał na la mach
„Ty god ni ka Po wszech ne go” z któ -
rym zwią za ny był przez pięć dzie siąt
lat.

n Po woj nie wy dał mię dzy in ny mi:
„Wier sze”, „Znak ufno ści”, „Ze szyt
w krat kę”. „Roz mo wy z dzieć mi i nie
tyl ko”, „Nie bie skie oku la ry”, „Nie
przy sze dłem pa na na wra cać”, „Wier -
sze 1939-85”, „Nie co dzien nik”.

n W ro ku 1959 uka zał się je go pier -
wszy tom po ezji „Wier sze” opub li -
ko wa ny przez Wy daw nic two Pal lot -
ti num w Po zna niu.

n Po ro ku 1959 cen zu ra w ko mu ni -
stycz nej Pol sce zro bi ła swo je. Przez
wie le lat utwo ry księ dza nie by ły
ofi cjal nie pu bli ko wa ne. 

n Waż nym mo men tem w je go twór -
czo ści był rok 1970, w któ rym uka -
za ły się „Zna ki ufno ści”. W ca łej Pol -
sce i za gra ni cą mia ły miej sce
spot ka nia au tor skie z poe tą, a je go
wier sze za czę ły być tłu ma czo ne na
in ne ję zy ki. 

n Przez wie le lat był co rocz nym go -
ściem Mię dzy na ro do wych Tar gów
Książ ki w War sza wie, gdzie przez
kil ka go dzin każ de go dnia cier pli -
wie pod pi sy wał swo je książ ki wier -
nym czy tel ni kom.

Je go wier sze łą czy ta jem ni cza pro -
sto ta i nie zwy kłe po czu cie hu mo ru.

Kwe stia je go wia ry nie jest na pier -
wszym miej scu. Jak sam ma wiał, je -
go wier sze są de li kat nie skie ro wa ne
ku Bo gu. Po ezja księ dza Twar dow -
skie go za wie ra lek ką iro nię, głę bo ki
hu ma nizm i wie le mą drych tre ści co
zy ski wa ło mu ogrom nę rze szę czy tel -
ni ków. In spi ra cji szu kał wo kół sie -
bie, chęt nie od naj do wał Bo ga w przy -
ro dzie. Pi sał przez ca łe swo je ży cie
na wet w cza sach nie ła twych dla ka -
pła na i dla poe ty. Cią gle drę czy ła go
nie pew ność, czy księ dzu wy pa da pi -
sać i dru ko wać po ezje? Za wsze jed -
nak pod kre ślał, że głów nym ce lem je -
go pi sar stwa jest po zy ska nie
ludz kie go ser ca, a „ży cie na le ży umieć
ce nić”. 

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

dze nia Pol ski
n Na gro da PEN Clu bu za ca łoksz tałt

twór czo ści
n Or der Uśmie chu
n Me dal Po lo nia Ma ter No stra Est
n Do kto rat ho no ris ca u sa Ka to lic kie -

go Uni wersytetu Lu bel skie go
n Or der Ec ce Ho mo
n Na gro da Ika ra
n Dzie cię ca Na gro da Ser ca

Był nie mal ró wieś ni kiem nie po dleg -
łej Pol ski, któ ra w 1918 ro ku po 123
la tach nie wo li od zy ska ła wol ność. Od
dzie ciń stwa prze ży wał wzlo ty i upad -
ki swo jej Oj czyz ny. Naj pierw eu fo rię
zwią za ną z od zy ska niem nie po dleg ło -
ści, po tem prze gra ną kam pa nię wrześ -
nio wą, hit le row ską oku pa cję, ter ror
ko mu niz mu aż wresz cie wol ną de mo -
kra tycz ną Pol skę. Ni gdy nie na le żał
do żad nej par tii po li tycz nej i żad ne go
związ ku.

Był czło wie kiem cał ko wi cie wol nym,
ce cho wa ła go nie zwy kła życz li wość
wo bec lu dzi. Po sia dał wy jąt ko wo rzad -
ki dar słu cha nia i był cał ko wi cie od -
por ny na kult pie nią dza. Ob da rzał lu -
dzi nad mier nym za u fa niem, co mia ło
nie zbyt przy jem ne skut ki przy spra -
wie praw au tor skich do je go spu ściz -
ny.

Mó wił: „Mo je ży cie skła da się jak
łań cuch z ogniw. Je że li jed ne go ogni -
wa za brak nie, wszyst ko sta nie się in -
ne”. Do swo jej po pu lar no ści pod cho -
dził z du żym dy stan sem. Był
skrom nym, otwar tym i szcze rym czło -
wie kiem.

Sło wa: „Spiesz my się ko chać lu dzi,
tak szyb ko od cho dzą” zna ją chy ba
wszy scy. Ksiądz Jan tłu ma czył: „ Uda -
ło mi się, ja koś wy sko czy ło mi z gło -
wy to zda nie” i do da wał „Spo ty kam je
w ne kro lo gach. Czę sto bez mo je go na -
zwi ska, ale i tak się cie szę, bo naj waż -
niej sze jest to co na pi sa łem, a nie, że
to ja na pi sa łem”. Przez ca łe swo je dłu -
gie ży cie twier dził, że „Trze ba się po -
spie szyć z ko cha niem in nych nie tyl -
ko dla te go, że gro zi nam roz sta nie
z kimś bli skim z po wo du śmier ci lecz
dla te go, że lu dzie od cho dzą od sie bie,
gdy ży cie jest w peł nym bie gu. Zmie -
nia ją par tne rów, opusz cza ją ro dzi ny,
ska zu ją bli skich na sa mot ność. Być
mo że do cho dzi do tych roz stań, bo
właś nie spóź ni liś my się z oka za niem
uczuć, nie dość ko cha liś my, nie da liś -
my od czuć bli skiej oso bie, że jest wy -
jąt ko wa”.

„Bo w ży ciu naj waż niej sze jest sa -
mo ży cie. A za raz po tem mi łość”.

HHaann  nnaa  KKoorrcczz
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Odczarowanie ks. Twardowskiego. Fot.Bartosz Bobkowski / Agencja Gazeta
religia.onet.pl

Ks. Jan Twardowski (Warszawa, 1987) Fot. Marian
Schmidt. Żródło:  recogito.pologne.net
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„An twer pia po pol sku” 
vo or on ze 

ne der lan dsta li ge vrien den

Poolse professor wordt voorzitter
van CERN

Polen, Belgie, Tsjechie en Hongarije stemden voor Agnieszka Zalefska als voorzitter van de organisatie CERN. De Poolse
professor wordt voorzitter op 1 januari 2013.

CERN wordt verwezen met: Laboratoire européen pour la physique des particules (Europees laboratorium voor deeltjesfisica)
Bij CERN werken ongeveer zo'n 3000 mensen voltijds. Ongeveer 6500 wetenschappers (van 500 universiteiten uit 80
landen) werken aan experimenten die bij CERN worden uitgevoerd. De experimenten worden uitgevoerd in een van de 6
deeltjesversnellers. Het doel van die experimenten is inzicht te krijgen in hoe de materie is opgebouwd: uit welke deeltjes
bestaat de materie en wat zijn de krachten die de deeltjes bij elkaar houden. 

Luchtfoto van de gebouwen van CERN. Bron: wikipedia
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Er waren natuurlijk al Polen in Belgische gebieden ver vóór
het ontstaan van België in 1830. Reeds in 1241 maken de
kronieken gewag van een (eerste?) Pool die zich vestigde in
Leuven. Een massale emigratie kwam echter pas op gang
toen de deelnemers aan de Novemberopstand, op de vlucht
voor de repressie, in 1831 in België hun toevlucht zochten.
De toenmalige Belgische pers besteedde veel aandacht aan
de komst van deze mensen uit het land van de Wisla, en
publiceerde verscheidene oproepen aan het volk om de
vertegenwoordigers van het heldhaftige Poolse volk gastvrij
te ontvangen. Deze oproepen tot broederschap met de Polen
waren een uiting van dankbaarheid van de Belgen voor de
Poolse novemberopstand.

De Novemberopstand duurde van 1830 tot 1831. Het was
een reactie op het repressieve bewind van Tsaar van Rusland
Nicolas I. Door de opstand werd Nicolaas I genoodzaakt om
troepen naar Polen te zenden. Troepen die hij eigenlijk al had
toegezend aan zijn zuster Anna Paulowna, die gehuwd was
met de Nederlandse kroonprins Willem Frederik. Deze Willem
Frederik had op dat ogenblik, samen met zijn vader Koning
Willem I, zijn handen vol om de Belgische Omwenteling en
onafhankelijkheidsopstand de kop in te drukken. Nicolaas
I verpletterde de opstand, schafte de Poolse grondwet af, en
degradeerde Polen tot een Russische provincie en begon een
beleid van repressie naar katholieken. Ook werden de Polen
uit overheidsfuncties ontslagen en het Pools als taal van
bestuur en onderwijs sterk teruggedrongen.

Nationale kleuren

Tijdens de Poolse delingen wilden Poolse patriotten een
makkelijk herkenbare vlag, zowel ter identificatie van de eigen
troepen als voor het gebruik als nationaal symbool. Op 7
november 1831, tijdens de mislukte Novemberopstand,
besloot de Sejm dat de nationale kleuren van Polen de kleuren
van het Pools-Litouwse wapenschild zouden moeten worden,
dat wil zeggen wit boven rood.

Toen Polen uiteindelijk in 1918 pas weer onafhankelijk
werd, bestond er geen eensgezindheid over welke vlag het
land zou moeten krijgen. 

Novemberopstand

Polen heeft een rode draad lopen doorheen de Belgische geschiedenis. Wie weet,
misschien bestond België niet eens, als in 1830 in Warschau niet de beruchte
Novemberopstand was uitgebroken?... 
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Krakau (Pools: Kraków) is na Warschau de grootste stad
van Polen De stad ligt aan de rivier Wisła in het zuiden van
Polen en is de hoofdstad van het woiwodschap Klein-Polen
(Małopolska). Het was tot 1609 de hoofdstad van Polen en
telt nu 760 000 inwoners.

Krakau is een van de belangrijkste cultuursteden van
Midden-Europa. Het wordt daarom wel het „Florence van
Polen” genoemd, en is volgens velen een van de mooiste
steden van Europa. De stad kwam als een van de weinige
steden in Polen bovendien ongeschonden de Tweede
Wereldoorlog door. Het stadscentrum staat op de
Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Krakau was benoemd tot
Culturele Hoofdstad van Europa van het jaar 2000.

Geschiedenis
Krakau is een stad die ontstond rond een natuurlijke heuvel,

de Wawel en is een van de oudste Poolse steden. De stad
kwam tot ontwikkeling op een kruispunt van oude
handelswegen: de Barnsteenroute van de Oostzee naar Rome,
en de route van Byzantium naar Neurenberg (Nürnberg). Op
de Wawel werd een burcht gebouwd, waar gedurende vijf
eeuwen de Poolse koningen resideerden. Een van hen was
Casimir de Grote, die in 1364 de nog steeds bestaande
universiteit stichtte.

Krakau werd bij de Derde Poolse Deling (1795) aan
Oostenrijk gevoegd, maar werd in 1809 door Napoleon
veroverd en bij het door hem ingestelde Hertogdom Warschau
gevoegd. Dit hertogdom werd na de val van Napoleon
ontmanteld en op het Congres van Wenen aan Rusland
(Congres-Polen) en Pruisen
(Posen) toegekend. Aangezien
men het over Krakau niet eens
werd, verklaarde men deze stad
en de omliggende gebieden tot
vrije, onafhankelijke en strikt
neutrale stad. Deze Republiek
Krakau werd in 1846 door
Oostenrijk geannexeerd. Na de
Eerste Wereldoorlog werd de
stad in 1919 weer Pools.

Tijdens de Tweede
Wereldoorlog was Krakau de
hoofdstad van het nazi-Duitse
General-Gouvernement en
woonde Hans Frank in de
Wawel.

Tradities
Hejnał. Elk uur speelt vanaf

de hoogste toren van de
Mariakerk (Kosciół Mariacki)
een trompetblazer een melodie

die plotseling afgebroken wordt. De 'hejnał' was het signaal
om de stadspoorten te openen of te sluiten en werd elke
ochtend en avond gespeeld. De legende gaat dat in de
Middeleeuwen een torenwachter vanaf de noordelijke toren
van de kerk de Tataren zag komen. Hij wilde zijn stadsgenoten
waarschuwen en speelde op zijn trompet. Zijn trompetspel
werd plotseling afgebroken omdat hij geraakt werd door een
pijl. Desondanks konden dankzij zijn oplettendheid de
stadspoorten net op tijd worden gesloten en de Tartaarse
aanval worden afgewend. Sinds de 19e eeuw wordt deze
afgebroken 'hejnał' als herinnering aan deze gebeurtenis elk
uur gespeeld. Sinds 1927 speelt de Poolse radio deze melodie
dagelijks om 12 uur 's
middags.

Laj ko nik. Elk ja ar op de eer -
ste do nder dag na Sac ra -
mentsdag (twe e de do nder dag
na Pin kste ren) komt de 'Laj -
ko nik' in de stad. De held van
het fe est rijdt, ver kle ed als Ta -
ta ar, op een ho u ten pa ard de
stad in. Hij wordt be ge le id do -
or mu ziek. Som mi ge man nen
dra gen die dag een tra di tio ne -
el ko stu um van Kra kau. De
pro ces sie be gint bij het klo o -
ster in Zwie rzy niec en ein digt
twee tot drie uur la ter vo or de
markthal op de 'Rynek'.

Krakau ( KRAKÓW) 

Grote Markt. Bron: www.krakowlife.pl

Lajkonik. Bron: www.krakowlodge.com
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Kerststallen of Szopka's van Krakau.
Elk jaar, begin december, wedijveren
vele families in Krakau met elkaar met
hun zelfgebouwde kerststal of 'szopka'.
Die kerststallen worden uitgestald bij
de Kosciół Mariacki. In de kerststallen
verwerken ze vele elementen van
gebouwen uit Krakau. Vaak zijn de
torens van de Mariakerk te herkennen
of de gouden koepel van de kathedraal
op de Wawel. En de drakengrot is er
ook vaak in te zien. Na de jurering
worden de mooiste kerststallen in het
historisch museum uitgestald.

Religie
Krakau is sinds duizend jaar een

bisdom en sinds 1925 de zetel van
een rooms-katholieke aartsbisschop.
Deze werd van 1964 tot 1978 bekleed
door Karol Wojtyła, die daarna tot paus
werd gekozen (Johannes Paulus II). De
stad is van oudsher een katholiek bolwerk. De eens
omvangrijke joodse bevolking is in de Tweede Wereldoorlog
vrijwel geheel uitgeroeid.

Bezienswaardigheden
Krakau was in 2000 samen met acht andere steden

Culturele hoofdstad van Europa. Het centrum van de stad
heeft de diverse oorlogen ongeschonden doorstaan en is
derhalve historisch zeer interessant. De oudste nog bestaande
gebouwen (in Ulica Kanonicza) stammen uit het begin van
de 13e eeuw. De rest van de bebouwing is in de verschillende
eeuwen daarna gebouwd en/of verbouwd, hetgeen veel
verschillende bouwstijlen bijeen brengt. Er zijn vooral veel
gebouwen in renaissancestijl.

Rynek Główny (Grote Markt)
Het hart van Krakau is de Grote Markt; Rynek stamt van

het Duitse Ring, (dat is het plein rond een raadhuis) samen
met de Kleine Markt. De Rynek Główny is een van de grootste
en mooiste marktpleinen van Europa. Het plein is in de
13e eeuw ontworpen en meet ongeveer tweehonderd bij
tweehonderd meter. Aan elke zijde komen drie straten bij de
markt. Elk van deze straten leidde naar de stadsmuur, waarvan
elke tweede naar een stadspoort leidde. De meeste straten
in het centrum zijn evenwijdig aan de straten die vanuit de
markt vertrekken en zijn steeds op ongeveer dezelfde afstand
van elkaar aangelegd, zodat de ruimtes tussen de straten
vrijwel vierkant zijn. De weinige afwijkingen op dit patroon
worden veroorzaakt doordat men enkele straten van vóór het
ontwerpplan van de Rynek Główny in het plan moest inpassen.

Aan de rand van het marktplein staat de Mariakerk (Kosciół
Mariacki). Het wereldberoemde hoogaltaar is gemaakt door
de Neurenbergse beeldhouwer Veit Stoss, die in Polen tot

Wit Stwosz is omgedoopt. Op het plein staan diverse
gebouwen in verschillende stijlen: de Raadhuistoren (Ratusz),
de Lakenhal (Sukiennice) en de Kerk van Sint-Adalbert (Św.
Wojciech). Eén van de mooiste classicistische kerken uit de
barokperiode in Polen is de Sint-Annakerk in de nabijheid van
het marktplein, naar ontwerp van de toentertijd in Polen zeer
actieve Nederlandse architect Tielman van Gameren. Eveneens
in koninklijke dienst werkte de beroemde Duitse beeldhouwer
Andreas Schlüter waarvan nog vele monumenten, ook in
kerken en paleizen in Krakau aanwezig zijn.

Wawel
De heuvel heeft een hoogte van 228 m en ligt op de oever

van de Wisła, op de zuidwestpunt van het centrum. Op die
heuvel bevinden zich talrijke historische gebouwen. Het
belangrijkst zijn de Wawelkathedraal en het kasteel van
Wawel. Onder de heuvel bevindt zich de Drakengrot.

Musea
National Museum 
Czartoryski-museum 
Pools Luchtvaartmuseum 
Schindlerfabriek 

Wawel. Bron: www.www.klubpodroznikow.com

Bron: www.bip.krakow.pl



Pa so wa nie pier wszo kla si -
stów

Naj młod si ucznio wie na szej szko ły wzię li udział
w uro czy stym pa so wa niu pier wszo kla si stów.
W tym waż nym dniu to wa rzy szy li im ro dzi ce.
W czę ści ar ty stycz nej, któ ra od by ła się na te re -
nie szko ły, pier wszo kla si ści za pre zen to wa li swo -
je umie jęt no ści re cy ta tor skie i mu zycz ne, a pani
dy rek tor za po mo cą wiel kie go ołów ka pa so wa ła
ich na uczniów i tym sa mym, sym bo licz nie, przyj -
mo wa ła do szkol nej spo łecz no ści. Ra da Ro dzi ców
przy go to wa ła dla wszyst kich uczest ni ków uro -
czy sto ści słod ki po czę stu nek. Za koń cze niem ce -
re mo nii by ła wy cie czka pa so wa nych uczniów do
„ Aqu a to pii”.

Pamiętamy o naszych 
bohaterach. 
Wizyta w Lommel.

21 października na Pol skim Cmen ta rzu Woj -
sko wym w Lom mel, gdzie spo czy wa ją żoł nie rze
I Dy wi zji Pan cer nej gen. Sta ni sła wa Ma czka, od -
by ła się uro czy stość ku czci żoł nie rzy po leg łych
w cza sie walk o wol ność Bel gii. Wzię li w niej
udział m.in. przed sta wi cie le Am ba sa dy RP w Bel -
gii, wła dze lo kal ne, przed sta wi cie le or ga ni za cji
po lo nij nych, pol scy i bel gij scy kom ba tan ci oraz
na u czy cie le i mło dzież na szej szko ły. Po mszy po -
świę co nej pa mię ci po leg łych pol skich żoł nie rzy
na si ucznio wie zło ży li wie niec na Pol skim Cmen -
ta rzu Wojskowym

Z ży cia pol skiej szko ły w An twer pii
Newsletter
Szkolnego
Punktu
Konsultacyjnego
im. Gen.
Stanisława
Maczka 
przy
Ambasadzie
RP w Brukseli
z siedzibą
w Antwerpii. 

„Ma ły Prze gląd. Re ak ty wa cja”

Dla cze go war to uczyć się ję zy ka pol skie go miesz ka jąc
w Bel gii? Do cze go po trzeb na jest zna jo mość pol skich
pieś ni pa trio tycz nych, np. „Bo gu ro dzi cy”? Jak do ro śli po -
win ni trak to wać dzie ci i mło dzież? To te ma ty po ru sza ne
przez na szych uczniów w li stach i ar ty ku łach do ga ze ty
„Ma ły Prze gląd. Re ak ty wa cja”, któ ra już wkrót ce uka że
się w na szej szko le. Bę dzie to wy da nie oko licz no ścio we,
wzo ro wa ne na „Ma łym Prze glą dzie” – piś mie „re da go wa -
nym przez dzie ci dla dzie ci”, któ re stwo rzył wy bit ny pe -
da gog, le karz i pi sarz Ja nusz Kor czak. Na wią zu jąc do idei
„wiel kie go przy ja cie la dzie ci”, ucznio wie na ła mach ga -
ze ty głos w spra wach dla nich istot nych. Dla te go lek tu -
rę ich li stów i ar ty ku łów po le ca my za rów no młod szym,
jak i star szym czy tel ni kom. 

Koncert „Canto Bello & Domino
Cantes”

Z oka zji Ro ku Ja nu sza Kor cza ka w Bruk se li od był się
kon cert Mię dzy na ro do we go Chó ru Dzie cię ce go „Can to
Bel lo” i Chó ru „Do mi no Can tes”. Ar ty ści wy ko na li utwo -
ry, któ re na tę spe cjal ną oka zję na pi sa li pol scy, bel gij scy,
ży dow scy kom po zy to rzy i tek ścia rze m.in. „Dziem dzie rem -
dzie, dziem dzie rem dzie”, „Kor czak`s Joy” i „Cu dow ny sen”.
Wśród wi dzów by li ucznio wie na szej szko ły, uczest ni cy
pro jek tu „Ma ły prze gląd. Re ak ty wa cja”, wraz z dy rek cją
i na u czy cie la mi. Po kon cer cie pu blicz ność mog ła obej rzeć
wy sta wę pt.” Nie ma dzie ci są lu dzie”, przy go to wa ną przez
Biu ro Rzecz ni ka Praw Dziec ka. Za pre zen to wa no na niej
ar chi wal ne zdję cia Ja nu sza Kor cza ka i je go po do piecz nych
z war szaw skie go Do mu Sie rot.
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Cześć, je stem Ku ba. Mó wią na
mnie „opo wia dacz”, dla cze go?
Nie wiem i wo lę nie wie dzieć.

Mo że to coś ob ra źli we go? W każ dym
ra zie nie mam dziś cza su na głu pie
roz my śla nia. Wsta łem wcześ nie ra -
no, bo ta ta obie cał mi, że za gra ze
mną w ko sza za nim znik nie na kil ka
go dzin w swo im biu rze. Wło ży łem na
sie bie wczo raj szy dres i pę dem ru szy -
łem w stro nę pod wór ka. Zdą ży łem
dwa ra zy rzu cić pił ką o ścia nę, gdy
usły sza łem wo ła nie ma my…. Ku ba
mo żesz przyjść na chwi le do do mu!
Mam dla Cie bie no wi nę…. eee tam,
uda łem, że nie sły szę… Ku bu siu pro -
szę, to nie spo dzian ka! Na wo ły wa ła
ma ma nie da jąc za wy gra ną. Jak nie -
spo dzian ka to idę, mo że to rol ki? W ja -
dal ni sie dział ta ta a ma ma z uśmie -
chem po da wa ła mu ka wę. …Sia daj
Ku bu siu chce my po dzie lić się z To bą

do brą no wi ną, po wie dział ta to od kła -
da jąc po ran ną ga ze tę. Mhy y yy jak na
mój sze ścio let ni ro zum rol ko wo to nie
brzmia ło. Usia dłem sko ro ta wieść
mia ła mnie zwa lić z nóg, ina czej nie
ka za li by mi sia dać…. Ku ba, oko ło Bo -
że go Na ro dze nia przy jdzie na świat
Twój bra ci szek, ma ma spo dzie wa się
dziec ka… Po wie dział ta ta nie prze -
sta jąc się uśmie chać…. Jak to przy -
jdzie? I wej dzie tak drzwia mi?! Dla -
cze go ma ma się go spo dzie wa?! I skąd
on idzie, że aż ty le cza su mu to zaj -
mie?! Do świąt jesz cze da le ko!!! Wiem,
bo pi sa łem list do Mi ko ła ja i cie szy -
łem się, że za ja kieś 5 mie się cy bę dę
miał ro wer. … Spo koj nie syn ku, przy -
jdzie na świat to ta kie po tocz ne okre -
śle nie, ma ma uro dzi dzi dziu sia…ra -
doś nie oznaj miał ta ta…. I z cze go on
się tak cie szy?! Już wiem o co cho dzi.
U są sia dów uro dzi ło się dziec ko. O ra -

ny! Co tam się dzia ło! Wszę dzie wa -
la ły się bom by eko lo gicz ne – po tocz -
nie zwa ne pam per sa mi, któ re Azor
de to no wał za raz po wy wle cze niu na
pod wór ko. Wrzask od ra na do wie -
czo ra! To nie na mo je ner wy! Nie pro -
si łem o bra ta.

Czas mi jał szyb ko był pra wie li sto -
pad. Prze sia dy wa łem głów nie w do -
mu ba wiąc się ko lej ką i gra łem w gry
wi deo, ale wciąż sły sza łem w gło wie
jed no sło wo BRA CI SZEK. Ob ser wo -
wa łem ma mę, ro bi ła się co raz wię ksza.
Wy glą da ła jak by po łknę ła ba lon al bo
mia ła uro dzić dy nię, któ ra by łaby bar -
dziej przy dat na niż ja kiś brat. Za dwa
dni Hal lo we en i wie dział bym co z nią
zro bić. Wy ciął bym oczy, zę by, wsa dził
do środ ka świe czkę i stra szył Azo ra
są sia dów, a ta kie dziec ko??? Wo lę nie
my śleć, bo nic z te go do bre go nie przy -
jdzie wrrr. 
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Mi ja ły ko lej ne ty god nie, czas spę -
dza łem na ob my śla niu jak by tu po -
zbyć się nie chcia ne go bra ta. Pro si łem
czar ne go ko ta Mać ka że by rzu cił za -
klę cie, by łem u Jo li, bo ma zło tą ryb -
kę, któ ra po dob no speł nia ży cze nia
i nic…ma ma da lej puch ła. Któ re goś
wie czo ru już pra wie za sy pia łem, kie -
dy do mo je go po ko ju wszedł ta ta. Był
zde ner wo wa ny i roz tar gnio ny. Pod -
szedł do mnie i mó wi… Ku ba, ja dę
z ma mą do szpi ta la, ma ły Ja cuś spie -
szy się na świat a do cie bie je dzie już
cio cia Ula, to na ra zie syn ku…. I ty le
go wi dzia łem. Ale!!! Co!!!! A do cze go
on tak się spie szy! Na wszel ki wy pa -
dek scho wam ko lej kę i gry wi deo,
i jesz cze ta cio cia Ula!!! Bę dzie mnie
ści skać i gła skać! Na wet kot Mać ka
by te go nie wy trzy mał a róż ne rze czy
z nim ro bi liś my. 

Za trzy dni wi gi lia no i oczy wi ście
Mi ko ła jo we pre zen ty. Nie mog łem do -
cze kać się na swój uko cha ny no wy ro -
wer. Wie dzia łem, że do sta nę, Mi ko łaj
jesz cze ni gdy mnie nie za wiódł. Usły -
sza łem sa mo chód ta ty, wra ca li ze szpi -
ta la z no wym dziec kiem. Na wszel ki
wy pa dek ewa ku o wa łem się do po ko -
ju że by spraw dzić czy wszyst ko do -
brze ukry łem przed bra tem…Ku ba!
Ku buś, choć przy wi tać się z Ja cu siem
wo ła ła ma ma….Nie mia łem ocho ty ale
by łem cie kaw co to za dzi wa dło, bo
już od pro gu sły chać by ło cio cię
Ulę…ja ki ślicz ny! Ja ki słod ki! Daj cie
mi w koń cu go na rę ce….. Zda je się,
że cho ciaż ciot kę bę dę miał z gło wy,
bo chy ba zmie ni ła obiekt za in te re so -
wań – ufff. W po ko ju by ło za mie sza -
nie. Ta ta bie gał z pie lu cha mi, ciot ka
Ula z bu tel ka mi a ma ma sie dzia ła w fo -
te lu i tu li ła za wi niąt ko wiel ko ści tchó -
rzof ret ki Bol ka. Pod sze dłem, ostroż -
nie po chy li łem się nad dzie cia kiem bo
kto wie co przy jdzie mu do gło wy?
Tak się prze cież spie szył?

To co zo ba czy łem o ma ło mnie nie
za bi ło… Du ża gło wa, du że oczy, ły se,
ale na szczę ście czer wo ne nie zie lo ne
bo po my ślałbym, że to na jazd UFO!
Na wszel ki wy pa dek po gme ra łem
w ko cy ku że by spraw dzić czy nie świe -
ci mu się któ ryś pa lec… Praw da, że
ślicz ny …po wie dzia ła ma ma. To Twój
bra ci szek. Że by nie ro bić ma mie przy -
kro ści po wie dzia łem po twier dza ją ce
– acha… i dy skret nie wy co fa łem się
do swo je go po ko ju. Prze cho dząc obok
kuch ni usły sza łem roz mo wę cio ci z ta -
tą... Słu chaj Ma rek mo że Mi ko łaj i Ja -
cu sio wi przy niósł by już ro wer są
w pro mo cji a wiesz, że od przy byt ku
gło wa nie bo li... Szlag mnie tra fił!!! to
ja cze ka łem sześć lat na ta ki ro wer
a ten ma ły Mar sja nin miał by do stać
już te raz! I jesz cze do wia du ję się, że
Mi ko łaj ku pu je w pro mo cji!!! Zam kną -
łem się w po ko ju i o ma ło nie po be -

cza łem się. Złość we mnie ki pia ła, zdo -
ła łem tyl ko wy krzy czeć ...że by ten kos -
micz ny ma luch znik nął na za wsze!!!

Ra no obu dzi ły mnie dziw ne od gło -
sy, prze tar łem le ni wie oczy i po my -
śla łem, że wczo raj nie po trzeb nie by -
łem zły na bra ta w koń cu bę dę miał
swój ro wer a on bę dzie się wo zić chy -
ba na ba gaż ni ku za nim do nie go do -
roś nie. Hu mor po pra wił mi się zde cy -
do wa nie ale nie po ko i ły mnie te
od gło sy z do łu. Zsze dłem do ja dal ni,
ma ma sie dzia ła przy sto le i strasz nie
pła ka ła, ta ta był bla dy i rę ko ma ści -
skał gło wę. Ni gdzie nie wi dzia łem Jac -
ka… Ta to co się sta ło? za py ta łem nie -
co prze stra szo ny… Ja cuś jest
w szpi ta lu, cięż ko
cho ry, jest bar dzo
źle… za pa dła ci -
sza. Na gle po czu -
łem dziw ny ból ta -
ki jak w te dy
kie dy Bo lek mi
strze lił z pro cy
w ze bra. Po my śla -
łem, że to mo ja
wi na… że al bo kot
al bo zło ta ryb ka
speł ni ła mo je ży -
cze nie z opóź nie -
niem bo te raz
wszyst ko się
spóź nia. Wy bieg -
łem z do mu w pi -
dża mie i pę dzi łem
co sił do cen trum
han dlo we go i by -
naj mniej nie na
pro mo cję. Wie -
dzia łem, że tam
już od ra na jest
Mi ko łaj i roz da je
pre zen ty. Pra wie
prze fru ną łem
przez szkla ne
drzwi i do pa dłem
ko lan Świę te go
Mi ko ła ja. Tro chę
był zdzi wio ny mo -
im ubio rem i po -
wie dział… mu sia -
ło ci się do mnie

bar dzo spie szyć, wiec co so bie ży czysz
do stać? Z tru dem bo bra ko wa ło mi
tchu ale po wie dzia łem… Pro szę cię,
ja nie chce już ro we ru! przy nieś mi
z po wro tem mo je go bra ta. Mi ko łaj po -
pa trzył na mnie i po wie dział… bie gnij
do do mu bo ro dzi ce się pew nie o cie -
bie mar twią a Two je ży cze nie szcze -
gól nie za pa mię tam. By ło mi smut no,
wra ca łem nie chęt nie do do mu ale wie -
dzia łem, że ma ma i ta ta pew nie mnie
szu ka ją. Po dro dze spot ka łem cio cie
Ulę… Ku ba jak ty wy glą dasz? Gdzie
cię no si? ….Cio ciu a gdzie ma ma?
…Po je cha li z ta tą po Ja cu sia! Go rą -
czka spa dła, wszyst ko jest do brze! Le -
karz po wie dział, że to ja kiś cud!! Na -
gle prze sta ło mnie bo leć w że brach,
wró cił od dech i wy krzy cza łem ile sił
do cio ci Uli… Cio ciu to nie cud!!!! To
no wy Ja cek od Mi ko ła ja choć z pro -
mo cji!

Te raz już wiem, że do brze mieć bra -
ta choć by po to że by uczyć go strze -
lać z pro cy, jak wty kać kij w mro wi -
sko, czym stra szyć psa są sia dów…
Mi ko łaj od dał mi bra cisz ka i do sta łem
ro wer. A w tym ro ku do sta liś my z Jac -
kiem wspól ny pre zent …mój mar sjań -
ski brat przy nim to pi kuś!! no właś -
nie PI KUŚ!!! Opo wiem wam, ale nie
dziś.

AAnn  nnaa  SSzzyymm  bboorr  sskkaa
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Początek listopada w miasteczku
psów nie różnił się niczym od
jesieni w ludzkich miastach. Li-

ście nabierały rumieńców i przykry-
wały każdą uliczkę i wybieg w parku.
Trawniki, jeszcze zielone, akcentowa-
ły sielankowy krajobraz doliny, bo psie
domy i chatki miały dachy w takich
samych odcieniach pomarańczy i czer-
wieni. Nawet balustrady na mostkach
i płoty pomalowane były w odcieniach
żółci, ochry i ciepłego brązu.

Pewnego chłodnego poranka
wszystko straciło barwę, bo blady
strach padł na całą okolicę. Ktoś pu-
ścił w obieg plotkę o grasujących uli-
czkami „psojadach”.

– A co to są psojady? Skąd się wzię-
ły? Czy są one groźne? – takie i inne
pytania, wyszczekiwały zaniepokojo-
ne psy i psiska.

– Pożrą wszystkie psy, nawet kości
po nas nie zostaną! Psojady, psojady,
ratuj się kto może! – panikował kun-
del Konus biegając dookoła rynku.

Mimo, iż wszyscy wiedzieli, że Ko-
nus był panikarzem, przerażająca
wieść rozniosła się po miasteczku jak
zapach wędzonej kiełbasy.

Nikt z mieszkańców żadnego pso-
jada na oczy nie widział i nosem nie
wywąchał, nikt nawet nie wiedział jak
taki stwór może wyglądać. Jednakże
panowało przekonanie, że muszą to
być jakieś straszne typy, bo kto inny
mógłby jadać psy?

W mig opustoszały wszystkie ulice,
tylko gdzieniegdzie w bramach i ok-
nach błyszczały zatrwożone psie no-
sy i nochale. Nastała złowroga cisza
powciskana w każdą ulicę, jak wstąż-
ki makaronu w dziurki durszlaka.

**

Cisza trwała ponad godzinę, do cza-
su, aż jeden jamnik, dotychczas zaba-
rykadowany w domku, poczuł nagłą
potrzebę wyjścia na dwór.

I co tu zrobić? Pęcherz pełny, a na
zewnątrz grasują psojady...

– Może akurat jamników nie jadają
– dodawał sobie otuchy, kiedy czołgał
się po schodach trzęsąc się tak, że aż
balustrada na półpiętrze drgała.

Kiedy dotarł na parter zdrętwiał ze
strachu i patrzył na uchylone drzwi,
za którymi, z pewnością, czaiło się coś
złego. Zacisnął zęby bardzo mocno,
tylko dwa najdłuższe wystawały mu
z pyska. Zamknął oczy i wyobraził so-
bie, co czeka go za drzwiami.

Zaczął wychodzić na zewnątrz, ale
nie jak zwykle przodem, lecz tyłem,
bo przecież tylna część psa odważniej-
sza niż przednia. Najpierw nogi, póź-
niej przykryty szczelnie ogonem za-
dek. A kiedy już wyszło pół jamnika,
rozległ się głośny skowyt.

To psojady złapały biedaka w pół
i wyciągały z korytarza jak parówkę
z hot-doga. Były to krępe typy
w ogromnych kapeluszach. Spod ka-
peluszy wystawały długie wąsiska
i jeszcze dłuższe brody. W pasie prze-
wiązani byli powrozami, służącymi za-
pewne do krępowania zdobyczy. Z kie-
szeni wystawały im pordzewiałe

widelce, strach pomyśleć do czego słu-
żące.

Dwaj brodacze w mig wrzucili sko-
wyczącego pieska do wielkiego wora.
Jeden trzymał tę wielką siatę, a dru-
gi wrzucał. W środku było ciemno
i mokro, że… W tym momencie jam-
nik otworzył oczy.

Mokro? – pomyślał ze zdziwieniem.
Trzęsąc się wciąż ze strachu odkrył,
że nie jest w żadnym worku, bo na-
wet nie wyszedł z klatki schodowej.
Siedział w cieplutkiej kałuży – świe-
żo nasiusianej, a wszystko to, co dzia-
ło się przed chwilą, tylko sobie ze stra-
chu wyobraził.

Odetchnął z ulgą. Fakt, że załatwił
się pod schodami, to nic takiego – po-
myślał, przynajmniej nie muszę już
wychodzić tam, gdzie zapewne schwy-
tają mnie brodaci złoczyńcy.

**

Gdzieś na przedmieściu, pewien dal-
matyńczyk, widział mrożącą krew
w żyłach scenę.

Wielki, gruby jak beczka na kapu-
stę smakosz psów, toczył się wąską
uliczką sapiąc i stękając. W tłustej dło-
ni ściskał podobny do wideł widelec.
W jednej z bram dostrzegł basseta le-
żącego jak olbrzymi naleśnik i najwy-
raźniej nic sobie nie robiącego z in-
wazji psożerczych bestii. Śpioch
wprawdzie wiedział o niebezpieczeń-
stwie, bo uciekał jak wszystkie inne
psy, ale był marnym biegaczem. Prze-
bierał niezdarnie łapami, ale gdy po-
konał pierwsze dziesięć kroków, przy-
snął na moment. Spał tak mocno, że
nawet głośne sapanie i charczenie zbli-
żającego się niebezpieczeństwa nie do-
cierało do jego uszu. Trudno żeby sły-
szał, skoro uszy miał wielgachne
przykrywające szczelnie obie dziurki.

Psojady
Marek Regner
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Prawdopodobnie jego węch także
uciął sobie drzemkę. Nochal basseta
nie wyczuł w powietrzu niczego po-
dejrzanego.

Grubas, widząc bezbronną zdobycz,
rozwarł szeroko paszczę. Wyglądał
jak monstrualny odkurzacz wciąga-
jący dużego śmiecia. Paszcza była ob-
rzydliwa. Wydobywał się z niej swąd
palonych kaloszy i wyleciały dwa nie-
toperze. Psojad był tak tęgi, że nie
mógł się schylić po ofiarę, jednak uda-
ło mu się wydobyć z tylnej kieszeni
sidła. Przyrząd na długim drążku, za-
kończony żelazną szczęką. Kiedy prze-
suwał dźwignię na końcu patyka, że-
lazne szczęki zaciskały się, chwytając
to, co leżało na ziemi. Dalmatyńczyk,
obserwujący zajście nie zobaczył naj-
gorszego, bo grubas zasłonił to opa-
słymi plecami.

Ale jak inaczej mogłoby się to skoń-
czyć? Potwór pożarł basseta na miej-
scu – opowiadał z przekonaniem dal-
matyńczyk... Prawdę mówiąc, nikt
dalmatyńczyka nie znał, nawet z wi-
dzenia. Jednak, skoro wszyscy w mia-
steczku opowiadali tę historię, musia-
ła być to sprawdzona informacja.

**

Najokropniejsze wieści docierały
spod ratusza. Na głównym skwerze,
armia psojadów rozbiła obóz i urzą-
dzała polowania. Cały ryneczek zapar-
kowany był wozami, a w każdym
z nich, po tuzin najeźdźców. Pojazdy
wielkie jak domy. Każdy na sześciu
drewnianych kołach i stalowych, kol-
czastych oponach. Wyglądały jak gi-
gantyczne budy z dwoma małymi
okienkami po przeciwległych stro-
nach. Aż strach pomyśleć, co znajdo-
wało się wewnątrz. Za kratami w ok-
nach można było dostrzec błyszczące
w ciemności psie nosy. Od czasu do
czasu, jakaś psia łapa czepiała się prę-
tów, po czym znikała.

– Nic innego, jak magazyny schwy-
tanych psów! – kiwały głowami prze-
straszone pudle.

– Raczej kuchnia, gdzie przyrządza-
ją kotlety z labradorów – powarkiwa-
ły owczarki niemieckie.

Wiadomość przekazywano od okna
do okna i od drzwi do drzwi, a przy
każdej uliczce dodawano coraz to no-
we wątki. Już w południe każdy pies
wiedział, że psojady szturmują ratusz,
aby pożreć pit-burmistrza...

Pit-burmistrz był najważniejszym
psem w mieście. Zwykle od wczesnych
godzin porannych warował w ratu-
szu, a więc z pewnością i tego feral-
nego dnia, był tam osaczony przez ar-
mię psojadów.

Z popołudniowych informa-
cji wynikało, że oddział brodaczy, wy-

toczył na dziedziniec przed ratuszem
katapultę i ostrzeliwuje ratuszową
wieżę. Tam schronił się pit-burmistrz.

Zamiast miotać z katapulty kamie-
niami – strzelają schwytanymi wcześ-
niej psami. Wybierają najbardziej tłu-
ste i ciężkie, a więc bernardyny,
nowofundlandy i mieszańce, zwłasz-
cza, te nieodchodzące przez ostatnie
lata od swojej michy.

Katapulty wyrzucały grube psiska,
a te uderzały o mury ratusza tak, że
wieża zaczęła się chwiać. Razem z nią,
chwiał się pit-burmistrz. Utknął w ga-
binecie pod dachem, bez szans na ucie-
czkę.

Psojadom kończyły się bernardyny,
zabrakło nowofundlandów, dlatego
z braku odpowiednich pocisków, za-
częły wyprowadzać więzione kundel-
ki na krótkich łapkach. Jednak nie
zdążyli ich wystrzelić, bo wieża ratu-
szowa runęła na dziedziniec jak do-
mek z kart.

Co było potem – nie wiadomo, bo
kiedy armia psojadów rzuciła się
w stronę zbombardowanego ratusza,
rozpętało się istne piekło i nikt stam-
tąd żywy nie powrócił.

**

Pewien szczeniak – mieszaniec, od-
ważny albo głupi, nic sobie nie robił
z zagrożenia. Gwiżdżąc na niebezpie-
czeństwo, nie bacząc na ostrzeżenia,
wybrał się na spacerek. Popołudnie
było słoneczne, a woda w rzeczce ide-
alna do kąpieli. Truchtał główną uli-
czką, trzymając nos wysoko, a pierś
wypinając do przodu. Po przejściu kil-
ku kroków spostrzegł, że okolica opu-
stoszała, a w powietrzu unosił się za-
pach niepokoju. Szczeniak niepewnie
mijał kolejne latarnie, przy których
zwykle powinien się zatrzymać i przy-
najmniej obwąchać, jeśli nie oznaczyć.
Za piątą latarnią przypomniał sobie,
że ktoś mówił o jakichś psojadach.
Przy dziesiątej uznał, że trochę za czę-
sto tego dnia o nich wspominano,
a przy piętnastej, jego odwaga pękła
się jak balonik przekłuty pazurem.

Szybko zdał sobie sprawę, że jest
jeszcze bardzo małym pieskiem, da-

leko od domu i w dodatku sam na sze-
rokiej ulicy. No i wszędzie czają się
złowrogie psojady.

– Co robić? Przecież ja się boję! – my-
ślał w popłochu.

Przysiadł pod witryną sklepiku
i skulił głowę tak, jak to robią przy-
łapane w spiżarni koty. Trząsł się przy
tym jak osika.

Iść dalej nie miał odwagi, a wrócić
do domu tym bardziej – bo przecież
sprytne psojady mogły już odciąć mu
drogę powrotu.

Zamknął oczy w nadziei, że kiedy
otworzy, wszystko okaże się złym
snem. Niestety, kiedy zaciskał powie-
ki, usłyszał gdzieś za sobą sapanie.

– Psojady! Ratunku, psojady!
– wrzasnął jak oparzony. Nie otwie-
rając oczu zaczął biec przed siebie.
Kierował się tylko węchem, a że uli-
czka była prosta, ucieczka wydawała
się jedynym ratunkiem.

Przebierał nóżkami jak koń w ga-
lopie, czasami potykając się o coś biegł
z całych sił przed siebie. Coraz wyraź-
niej za sobą słyszał oddech potwora.
Czym mocniej zaciskał powieki, tym
wyraźniej widział tego, który go go-
nił. Wyglądającego jak wieprz, ze
spłaszczonym nosem buchającym pa-
rą. Z pyska ciekła mu ślina i wysta-
wały kły. Kruczoczarna czupryna roz-
wiana przez wiatr i postrzępione uszy
postawione do góry. Były wielkie,
z grubej skóry, z wystającymi jak prę-
ty grubymi włosami.

Wtem przerażony wizją szczenia-
czek wyobraził sobie paszczę ścigają-
cego. Przednie łapki mu się popląta-
ły, pacnął na ziemię i poturlał się kilka
metrów. Zanim zrobiło się ciemno,
usłyszał tuż nad głową bardzo głoś-
ne sapnięcie. – Przepadłem... – pomy-
ślał i zemdlał.

Ocknął się. Coś go przygniatało.
Kiedy po chwili ciężar się uniósł, po-
czuł, jakby ktoś go nadmuchał i wró-
cił do poprzedniego kształtu.

Przez chwilę bał się otworzyć oczu,
ale skoro okazało się, że nikt go nie
pożarł, otworzył. Zobaczył jak przez
mgłę ogromną, ciemną postać. Nagle
ten ktoś przeciągnął po jego pysku
czymś wielgachnym, ciepłym i klei-
stym. Szczeniak odkrył w tym coś zna-
jomego. Tak, to był psi jęzor!

Pulchny bernardyn stał nad półży-
wym ze strachu szczeniakiem i mer-
dał radośnie ogonem. Jak się później
okazało, tłuścioch szedł na spacer. Po-
dobnie jak szczeniak, nic nie robił so-
bie z opowieści o grasujących po mie-
ście psojadach. Zobaczył z daleka
małego psiaka, więc postanowił dołą-
czyć, ale ten nagle uciekł w panice.
Bernardyn zaczął go gonić. Kiedy
szczeniak potknął się i przewrócił, du-
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ży nie mógł wyhamować, więc wpadł
na małego przywalając go swoim ciel-
skiem.

**

Do wieczora w miasteczku panował
chaos. Opustoszały ulice, szczelnie po-
zamykano drzwi i okiennice, a mimo
to w powietrzu unosił się pogłos skom-
lenia i warczenia.

Przestraszone psy piszczały, a zde-
nerwowane brakiem spaceru powar-
kiwały. Zamknięte szczelnie w domach
i piwnicach musiały załatwiać swoje
sprawy po kątach lub w innych, nie
przeznaczonych do tego celu miej-
scach.

Zapadł zmierzch, a okolica świeci-
ła pustkami. Oczywiście zdarzało się,
że jakiś desperat, w niecierpiącej zwło-
ki sprawie, opuszczał kryjówkę, ale
zazwyczaj kończyło się to paniczną
ucieczką przed każdym odgłosem lub
cieniem.

Stary Biszkopt – labrador, trudnił
się nakręcaniem zegara na wieży
wznoszącej się nad bramą miasta. Pra-
cę miał taką, że często w niej drzemał.
Zegar wystarczało nakręcać tylko raz
w ciągu doby, więc zwykle na wieży
wiało, nie tylko wiatrem, ale i nudą.

Tarcza zegara była wierną kopią
psiej miski, tyle że co najmniej 10 ra-
zy większa. Cyfry w kształcie serdel-
ków zostały wytłoczone na cyferbla-
cie. Godzina pierwsza to jeden
serdelek, druga dwa itd... Wskazów-
ki to ogromne kości, oczywiście jed-
na dłuższa, druga krótsza. Nie wia-
domo było skąd takie gnaty mogły
pochodzić i po co ktoś ich użył, prze-
cież żaden pies, nawet o największym
pysku, nie mógłby sobie z taką wska-
zówką poradzić.

Kiedy zegar wybił godzinę dwudzie-
stą, Biszkopt obudził się. Ziewając
przypomniał sobie, że coś tam słyszał
rano o psojadach. W tej samej chwili
ogon podwinął się mu pod brzuch.
W głowie zaświtała myśl: ja tutaj śpię,
a w mieście, być może, wszystkie psy
zostały pożarte. Doczołgał się do ok-
na i zerknął na miasteczko widoczne
niemal w całości. Zaniepokoiło go to,
że o tej porze panował w miasteczku
spory ruch, a tego wieczora pustki
i grobowa cisza. Nie świeciła żadna
latarnia, bo nikt ani jednej nie włą-
czył.

– Zostałem jedynym żywym psem
w mieście… – pomyślał. Jednak kie-
dy uchylił okno, przekonał się, że się
myli. Usłyszał odgłosy skomlenia i po-
warkiwania. Zaczął się rozglądać i za-
stanawiać, skoro wszystkie psy cho-
wają się przed psojadami, to gdzie są
te potwory? Nie dostrzegł żadnej ob-

cej postaci ani gołym okiem, ani przez
lunetę używaną zwykle do podgląda-
nia życia mieszkańców.

Jeszcze kwadrans wypatrywał
i upewniał się, że w mieście nie ma
zagrożenia, po czym pokuśtykał krę-
tymi schodami w dół.

Ostrożnie wychylił łeb przez dolne
drzwi wieży. Okolica wyglądała na
bezpieczną. Wyszedł i skierował się
główną ulicą ku ryneczkowi. Przy oka-
zji, ulżył pęcherzowi na pierwszym
napotkanym słupie. Była to główna
latarnia, obsikiwana co wieczór przez
dyżurnego psa-gospodarza. W ozna-
czonym miejscu znajdował się specjal-
ny czujnik uruchamiający wszystkie
latarnie w mieście.

Z powodu siku Biszkopta, miaste-
czko, do tej pory pogrążone w mro-
ku, zajaśniało. W tym samym momen-
cie popiskiwania i warczenia ucichły.
Biszkopt podążał do ratusza. W ka-
mienicach zaczęły pojawiać się świat-
ła. Coraz więcej psich uszu, nosów
a nawet całych pysków wychylało się
z okien.

– Co się dzieje? Psojady odeszły? Czy
już po wszystkim? – dało się słyszeć
w całym mieście. Niektóre psy widząc
kuśtykającego środkiem ulicy labra-
dora, wybiegły z domów, biorąc go za
swojego wybawcę. Inne pomyślały po-
dobnie, w konsekwencji, całe sfory
zbiegały w stronę Biszkopta, radoś-
nie szczekając słowa pochwały.

– Wybawca! Nasz bohater! Przepę-
dził psojady! Dać mu tonę kiełbasy!

Stary, z początku nie wiedział o co
im chodzi i nie zatrzymując się szedł,
aż dotarł pod ratusz. Tam, ku zdumie-
niu wielu mieszkańców, okazało się,
że ratusz stoi na swoim miejscu.

Jak to się mogło stać, skoro wszy-
scy słyszeli o zburzeniu ratusza i upro-
wadzeniu pit-burmistrza?

Rynek zapełnił się wszystkimi psa-
mi-mieszkańcami, jeszcze niedawno,
trzęsącymi się ze strachu w domach
i piwnicach. Gwar był niesłychany.

Jeden drugiemu opowiadał co sły-
szał. Opisy psojadów i tego, co się nie-
dawno wydarzyło były tak liczne i róż-
norodne, że aż nieprawdopodobne.
Wiele psów, rzekomo pożartych przez
psojady, stało w tłumie nie mogąc
uwierzyć, że żyją... Bo jak tu wierzyć,
skoro prawie każdy szczekał opowie-
ści, że zostały pożarte w jakiś przera-
żający sposób.

– Brednie! Brednie! Brednie! – war-
knął nagle ktoś z tłumu. – Dajcie mi
tu zaraz jakąś skrzynię.

Znowu nastała cisza, a wszystkie
psie pyski skierowały się w stronę,
gdzie coś o bredniach głośno szcze-
kano. Setki uszu podniosło się w ocze-
kiwaniu na dalszy ciąg wydarzenia.

Z ratusza wytoczono wielką beczkę.

Zniecierpliwionym psom ukazał się
(niby) porwany pit-burmistrz. Wdra-
pał się na wieko olbrzymiej beczki,
aby widać go było z najdalszej części
rynku.

– Brednie... – kontynuował – Trud-
no będzie znaleźć winnego, ale oka-
zuje się, że wszyscy padliśmy ofiarą
głupiej plotki. Nie dowiemy się, któ-
ry to zapchlony łgarz rozpuścił bujdę
o psojadach. Wszyscy daliśmy się na-
brać.

– Żadnych psojadów nigdy nie by-
ło, nie ma i nie będzie. Sami widzicie,
że jesteśmy tutaj cali i zdrowi, nawet
ratusz, który podobno zburzono stoi
nietknięty.

My psy, mamy bujną wyobraźnię,
ale to wielki wstyd, że boimy się na-
wet własnego cienia.

W tłumie rozległy się szepty, a set-
ki postawionych uszu w jednej chwi-
li opadło w dół tak, że zdawało się sły-
szeć jakby oklaski.

Do czasu wyjaśnienia tej przeraża-
jącej historii wszystkie psy, jakie ze-
brały się na rynku, były bardzo spię-
te. Kiedy burmistrz ogłosił, że
wszystko to było tylko głupią plotką,
poczuły wielką ulgę. A ona była tak
nagła, że cały rynek pokrył się jedną
wielką kałużą.

**

Psie kałuże spływały do ulicznych
rynienek, które zwykle odprowadza-
ły nadmiar deszczu. Ciecz o nieład-
nym zapachu, dudniąc w kanałach,
zebrała się w jeden, większy strumień,
płynący podziemną rurą do rzeczki na
przedmieściach.

Woda w rzece tej nocy płynęła spo-
kojnie, wydając jedynie delikatny
szum. Brzeg oświetlony blaskiem księ-
życa wyglądał tajemniczo. Z rury ście-
kowej dobiegało coraz to wyraźniej-
sze dudnienie oznaczające, że za
chwilę coś z niej wypłynie. Usłyszał
to ślimak pełzający tamtędy. Zaczął
przyśpieszać w obawie, że coś wyleje
mu się na głowę. Pędził, jak ślimak
potrafi najprędzej. Jednak nie miał
szans umknąć przed zbliżającą się ką-
pielą. Zanim jednak stało się to, od
czego chciał uciec, wielki cień przy-
słonił mu cały księżyc. Ślimak zatrzy-
mał się i odruchowo schował do swo-
jej muszli. Z ciekawości wystawił
jedno oko na zewnątrz i dostrzegł po-
nurą sylwetkę w ogromnym kapelu-
szu. Ten ktoś miał sumiaste wąsy wy-
stające daleko poza rondo kapelusza,
a do tego było ich trzech, a może wię-
cej…

W tym momencie z rury wypłynął
wodospad i zasłonił ślimakowi widok.

n
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Pod ko niec je sie ni, kie dy
skoń czy ły się pra ce po -
lo we, na sta wa ła po ra

dłu gich wie czo rów i osta t nich
za baw. W tra dy cji lu do wej był
to naj lep szy okres dla ko ja rze -
nia mał żeństw, za lo tów i sła nia
swa tów. Prze cież „Kto się za le -
ca w ad wen ta bę dzie miał żo nę
na świę ta”. Mło dzi lu dzie u pro -
gu do ro słe go ży cia, peł ni roz te -
rek, nie pew no ści i na dziei, we
wróż bach szu ka li wspar cia i sta -
ra li się w ten spo sób uchy lić rąb -
ka ta jem ni cy prze zna cze nia. Za -
rów no do ra sta ją ce dziew czę ta
jak i chłop cy, chęt nie uczest ni -
czy li w tych tra dy cyj nych ob rzę -
dach. Jed nak wspom nij my jak
to drze wiej by wa ło, za nim na -
stał czas wyż szo ści An drzej ków
nad Ka ta rzyn ka mi. 

An drzej ki 
Zna ne też ja ko Ję drze jów ki

i po pu lar ne nie tyl ko w Pol sce,
ob cho dzo ne są 29 li sto pa da
w przed dzień dnia świę te go An -
drze ja, pa tro na Szko cji, Ro sji
i Gre cji. Dzień ten przy pa da na
po cząt ku lub na koń cu ro ku li -
tur gicz ne go i sta no wi oka zję do
or ga ni zo wa nia osta t nich hucz -
nych za baw przed roz po czy na -
ją cym się ad wen tem. 

Po cho dze nie ma try mo nial -
nych wróżb an drzej ko wych nie
jest do kład nie zna ne lecz są dzi
się, że tra dy cja wróżb an drzej -
ko wych się ga sta ro żyt nej Gre -
cji oraz sta ro ger mań skich wie -
rzeń zwią za nych z bo giem
mi ło ści i płod no ści, Fre y e rem.
Są dzi się też, iż daw ny po gań -
ski oby czaj py ta nia du chów
o przy szłość, prze nik nął do
chrze ści jań stwa. W Pol sce, pier -
wsza wzmian ka o wróż bach an -
drzej ko wych po cho dzi z 1557
ro ku. 

Kie dyś spo ty ka ły się tyl ko
mło de ko bie ty i dziew czy ny aby
za po mo cą wróżb do wie dzieć się,
kie dy i za ko go wy jdą za mąż.
Po cząt ko wo An drzej ki by ły trak -
to wa ne bar dzo po waż nie,
a wróż by od pra wia no tyl ko in -
dy wi du al nie, z da la od cie kaw -
skich krew nych i zna jo mych.
Stop nio wo to się zmie nia ło. Pan -
ny na wy da niu za czę ły się spo -
ty kać w gru pach. Obec nie, te go
dnia ba wią się wszy scy któ rzy
ma ją na to ocho tę i przy zwo le -

nie ro dzi ców. Kul mi na cyj nym
mo men tem za ba wy są oczy wi -
ście wróż by, któ re do ty czą zwy -
kle te ma ty ki związ ków dam sko-
mę skich. Choć obec nie ma ją one
cha rak ter wy łącz nie roz ryw ko -
wy, jesz cze do nie daw na trak to -
wa no je bar dzo se rio i by ły po -
wo dem ra do ści al bo smut ku. 

An drzej ko we wróż by
Naj bar dziej po pu lar ną wróż -

bą jest la nie wo sku, naj czę ściej
przez klucz. Wszyst kie tech ni ki
wró że nia ma ją swo je „na u ko we”
na zwy. La nie wo sku w ce lach
wró że nia no si na zwę ke ro man -
cji. Kie dy wosk za sty gnie w gar -
nku z zim ną wo dą i przy bie rze
nie pow ta rzal ny kształt, po ra na
od czy ta nie prze po wied ni. Moż -
na oglą dać wosk w dło ni, ale
bar dziej wi do wi sko wy spo sób
po le ga na od czy ty wa niu cie nia,
ja ki za styg ła ma sa rzu ca na ścia -
nę. Fakt, że każ dy uczest nik za -
ba wy do strze ga
w tych kształ tach
coś in ne go, oczy -
wi ście nie psu je
przed niej za ba -
wy. 

Ist nie je też
wie le in nych an -
drzej ko wych
wróżb i za bie gów
ma gicz nych.
Wró żo no na wie -
le róż nych spo so -
bów. Od la nia
wo sku, po przez

rzu ca nie sma ko wi tych ką sków
psom lub wa bie nie gą sio ra aby
uszczyp nął przy szłą pan nę mło -
dą, aż po in ter pre to wa nie koł -
ków w pło cie. Oto kil ka z nich.
n Usta wia nie od wy bra ne go

miej sca do pro gu je den za dru -
gim bu tów panien na wy da -
niu. Któ ry but ja ko pier wszy
prze kro czy próg, te go wła ści -
ciel ka ja ko pier wsza wy jdzie
za mąż. 

n Pi sa nie na dwóch kar tkach
imion dziew cząt i chłop ców.
Po tem każ da dziew czy na prze -
kłu wa kar tkę od czy stej stro -
ny i w ten spo sób, po od czy -
ta niu imie nia do wia du je się,
jak bę dzie miał na imię jej
przy szły mąż. Chłop cy oczy -
wi ście prze kłu wa ją kar tki
z imio na mi dziew czyn. 

n Lo so wa nie róż nych przed mio -
tów o przy pi sa nym im zna cze -
niu: na przy kład li stek ozna -
czał sta ro pa nień stwo,
ró ża niec – stan za kon ny, ob -
rą czka rych ły ślub.

n Je śli dziew czy na w dniu św.
An drze ja ucię ła ga łąz kę cze -
reś ni lub wiś ni i w Bo że Na -
ro dze nie ta ga łąz ka za kwit ła,
by ło to zwia stu nem szyb kie -
go za mąż pój ścia. 

n Przy szły mąż miał nad ejść od
stro ny, z któ rej za szcze kał
pies.

n Je śli dziew czy na mo dli ła się
do św. An drze ja oraz po ści ła,
to we śnie mógł jej się uka zać
przy szły ob lu bie niec. 

Z wie lu przy słów przy tocz my
dwa:
n „W dzień świę te go An drze ja

pan nom z wróż by na dzie ja”
oraz

n „Noc An drze ja Świę te go, przy -
wie dzie na rze czo ne go”

Andrzejki i Katarzynki
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Ka ta rzyn ki
W Pol sce mę skim od po wied ni kiem

An drzej ków by ły Ka ta rzyn ki, któ re
przy pa da ły w przed dzień świę tej Ka -
ta rzy ny Alek san dryj skiej – pa tron ki
cnot li wych ka wa le rów szu ka ją cych
swo jej przy szłej to wa rzysz ki ży cia
– czy li 24 li sto pa da. Te go dnia od by -
wa ły się wróż by dla mło dych męż -
czyzn, do ty czą ce zna le zie nia par tner -
ki i mał żeń stwa. 

Nie któ rzy hi sto ry cy uwa ża ją, iż pod -
sta wą le gen dy o św. Ka ta rzy nie był
ży cio rys Hy pa tii z Alek san drii, któ ra 
by ła cór ką fi lo zo fa i uczo ne go. Praw -
do po dob nie ode bra ła ona od oj ca 
so lid ne wy kształ ce nie i by ła na wet wy -
kła dow czy nią astro no mii i ma te ma -
ty ki w Mu ze um Alek san dryj skim. Hy -
pa tia sta ła się ofia rą tarć po li tycz nych
po mię dzy ów czes ny mi ludź mi wła dzy.
Pod pre tek stem po dej rza nych mi -
stycz nych dzia łań i zaj mo wa nia się za -
bro nio ną astro lo gią, pa triar cha Alek -
san drii – Cy ryl pod bu rzył prze ciw ko
niej pro sty lud któ ry ją ujął i za pro -
wa dził przed ob li cze spra wie dli wo ści.
Po nio sła mę czeń ską śmierć w ro ku
415. 

We dług in nej tra dy cji, Ka ta rzy na
– bo ga ta i wy kształ co na chrze ści jan -
ka któ ra przy ję ła ślu by czy sto ści, oś -
mie li ła się otwar cie kry ty ko wać ce sa -
rza i prze śla do wa nie chrze ści jan.
Nie ste ty wy kształ co na ko bie ta-in te -
lek tu a list ka nie by ła w owych cza sach
mi le wi dzia na. Po dys pu cie re li gij nej,
pod czas któ rej oka za ła się bie glej sza
od pięć dzie się ciu nie chrze ści jań skich
mędr ców, ce sarz ska zał ją na śmierć
przez ła ma nie ko łem. Lecz anioł znisz -
czył to na rzę dzie tor tur i osta tecznie
wy rok wy ko na no w Alek san drii przez
ścię cie oko ło 300 ro ku, kie dy mia ła
18 lat. Naj star szy mi au to ra mi wspo -
mi na ją cy mi świę tą by li św. Ru fin oraz
Eu ze biusz z Ce za rei. 

Są też prze ka zy mó wią ce o tym, że
sam ce sarz wcześ niej za le cał się do
Ka ta rzy ny któ ra by ła po dob no cór ką
kró la. Jed nak we śnie uka zał jej się
Je zus któ ry za ło żył jej na pa lec zło ty
pier ścień za rę czy no wy. Od te go dnia
czu ła się mu mi stycz nie po ślu bio na
i nikt nie miał szans aby zdo być jej
ser ce, na wet sam ce sarz. Upo ko rzo ny
wład ca uwię ził uro dzi wą oraz ob da -
rzo ną in te lek tem i wie dzą ko bie tę i po -
nie waż nie uda ło mu się jej na kło nić
do uleg ło ści, ska zał ją na śmierć. 

Na Sy na ju, na szczy cie Gó ry Świę -
tej Ka ta rzy ny, gdzie – jak mó wi tra -
dy cja – anio ło wie umie ści li cia ło mę -
czen ni cy, znaj du je się ka pli ca
sta no wią ca miej sce jej kul tu. W X wie -
ku cia ło prze nie sio no na pod nó że gó -
ry i spo czę ło ono w zło tej trum nie
w wy bu do wa nym klasz to rze jej imie -
nia. 

Świę ta Ka ta rzy na jest bar dzo po pu -
lar ną pa tron ką. Mię dzy in ny mi fi lo -
zo fów, te o lo gów, na u czy cie li, uczniów,
ad wo ka tów, no ta riu szy, że gla rzy, pol -
skich ko le ja rzy, przed sta wi cie li in -
nych za wo dów, np. kraw co wych i fry -
zje rów. Jest też po wier ni czką
grzesz ni ków, orę dow ni czką cier pią -
cych na ból gar dła i gło wy, po szu ki -
wa czy to piel ców, rów nież pa tron ką
tak zwa ne go pro ste go lu du. 

Daw ny mę ski oby czaj wróżb ka wa -
ler skich, czy li Ka ta rzyn ki, ob cho dzo ny
po wszech nie jesz cze do schył ku wie ku
XIX, zo stał za pom nia ny gdyż bar dziej
spo pu la ry zo wał się dzień An drze jek. 

Ka ta rzyn ki za pom nia ne
„Świę ta Ka ta rzy na śmie chem, świę -

ty An drzej grze chem”. To przy sło wie
za wie dzie nas do zro zu mie nia po wo -
dów obec nej wyż szo ści An drzej ków
nad Ka ta rzyn ka mi. 

Jak po wszech nie wia do mo, brzyd -
sza po ło wa ludz ko ści mia ła się nie co
ina czej niż ta pięk niej sza. Mło dzi męż -
czyź ni, zwłasz cza ci za moż niej si, mie -
li wię kszy wpływ na swo je ży cie niż
ko bie ty. Mał żeń stwa by ły aran żo wa -
ne przez ro dzi ców i naj czę ściej uczu -
cia mło dych lu dzi by ły kom plet nie
igno ro wa ne, a na wet sta no wi ły za wa -
dę na dro dze do uda nych ro dzin nych
in te re sów. Dziew czę ta, w mo men cie
wyj ścia za mąż, prze cho dzi ły spod ku -
ra te li ro dzi ców pod ku ra te lę mę żów,
więc tra fia ły z desz czu pod ryn nę. Uza -
leż nie nie zmie nia ło tyl ko swo ją twarz.
Męż czyź ni czę sto trak to wa li oże nek
ja ko wy zwo le nie spod opie ki ro dzi ców
i wro ta do wol no ści. Pa no wie mie li
w prze ci wień stwie do pań – za leż nie
od sy tu a cji fi nan so wej – czas na na u -
kę, kon tak ty mię dzy są siedz kie, po li -

ty kę, rów nież do stęp do wie dzy. Ge -
ne ral nie, naj zwy czaj niej cie szy li się
pra wem do po dej mo wa nia włas nych
de cy zji i de cy do wa nia o lo sie swo ich
żon. Na wet mie li wię kszą swo bo dę re -
kom pen so wa nia so bie nie u da nych
związ ków. Z tych po wo dów nie in te -
re so wa ły ich wróż by ty czą ce wiel kiej
nie wia do mej któ ra by ła prze cież udzia -
łem ko biet. Nie mniej jed nak pa no wie
chęt nie bra li udział w Ka ta rzyn kach,
któ re by ły dla nich oka zją do za ba wy
i bez tro skich ka wa ler skich uciech za -
ka za nych w ad wen cie. Jak to by ło
w przy pad ku żo na tych już męż czyzn,
to rzecz osob na i nie za wsze sta no wi -
ło to po wód do du my pa nów, ra czej
po wód zgry zo ty dla lek ce wa żo nych
żon. Cóż, Ka ta rzyn ki za ni kły pra wie
zu peł nie u schył ku wie ku XIX. Mo że
skry ły się wsty dli wie za me an dra mi
hi sto rii aby uznać pry mat An drzej -
ków, oraz wyż szość ów czes nej po ko -
ry pań wo bec lo su, nad roz pa sa niem
mę skiej wol no ści? 

Ka ta rzyn ko, wróć!
Pa no wie za nied ba li Ka ta rzyn ki. Sa -

mi so bie są win ni. Nie je den z pa nów
gorz ko po ża ło wał swo jej – sa me mu
so bie przy pi sa nej – wol no ści. Tak by -
ło, jest i pew nie bę dzie. Ale panie nie
pod da ły się mę skiej su pre ma cji i dziś
– choć ro dzi na oraz dzie ci są za wsze
naj wyż szą war to ścią – za mąż pój ście
nie jest ich je dy ną dro gą do za spo ka -
ja nia am bi cji, a by cie żo ną je dy nym
ma rze niem współ czes nej mło dej, jak
rów nież nie co mniej mło dej ko bie ty.
Nie mniej jed nak w An drzej ki za rów -
no panie jak i pa no wie ba wią się przed -
nio i tyl ko west chnąć moż na: dziś
praw dzi wych Ka ta rzy nek już nie ma... 

SSzzyy  mmoonn  MMaa  lliicc  kkii
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Strona internetowa poświęcona
Polonii w Antwerpii i nie tylko!
Co ciekawego tam znajdziecie: 
% Adresy wszystkich polskich lokali i sklepów
% Możliwość zamieszczania ogłoszeń
% Adresy szkół języka niderlandzkiego
% Ciekawe linki do innych stron w sieci o tematyce

polonijnej
% Oferty legalnej pracy nawet jeśli nie masz pobytu

stałego

Dodaj bezpłatnie
swoje ogłoszenie drobne 

wysyłając maila pod adres

antwerpiapopolsku@gmail.com

% Moż li wość wy sta wia nia fak tur na dru ku A1 z od płat no ścią
15% od wy sta wio nej su my. Tel 0488987413

% Mam 39 lat, po znam przy ja ciół kę w An twer pii. 
Tel 0492521461

% Wy naj mę miesz ka nia w peł ni umeb lo wa ne i wy po sa żo -
ne w An twer pii dla pra cow ni ków firm pol skich pra cu ją -
cych w Bel gii i nie tyl ko, na do brych wa run kach. 
Tel. +48 795 560 498

OGŁO SZE NIA 
DROB NE

Miejsce 
na Twoją reklamę

KONTAKT:

antwerpiapopolsku@gmail.com
tel. 0489/823 803 

TANIO
okna PVC i aluminium
z Wielkopolski na profilach Aluplast.

Oferujemy również montaż. 

Tel. kont. +32486577730  

Maya Stępień

Tłumacz
przysięgły

języka niderlandzkiego,
polskiego, rosyjskiego

i niemieckiego

GSM 0496 113 823
e-mail: stepien.maya@gmail.com
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 CIASTA DOMOWE 
NA ZAMÓWIENIE

 

WWsszzeellkkiiee iinnffoorrmmaaccjjee ppoodd nnuummeerreemm 00448877 887799 996699 

Przyjmujemy 
zamówienia 

 na święta 

Ciasta domowego wypieku:
    

jabłecznik, sernik,  skubaniec, ptasie 
mleczko, snickers, sernik na zimno, sero-
makowiec, karpatka, kopiec kreta , ciasta 
kremowe i inne ...

 

Ciasta sprzedawane są na kilogramy, 

cena w  zależności od wypieku.

 



Pre ze si wiel kich sie ci
han dlo wych są prze ko -
na ni, że je śli nie zmie -

nią spo so bu dzia ła nia hi per mar -
ke tów, ob ro ty bę dą spa dać.
Naj no wsze ba da nia ryn ku wy -
ka zu ją, że co raz wię cej lu dzi re -
zy gnu je z za ku pów w du żych
skle pach za ła twia jąc wszyst ko
jed nym klik nię ciem przez in ter -
net, al bo ku pu jąc naj bar dziej po -
trzeb ne rze czy w osie dlo wych
dy skon tach. W osta t nich trzech
la tach w hi per mar ke tach przy -
cho dy ze sprze da ży zma la ły
śred nio o pra wie 10 pro cent,
a w Hisz pa nii zma ga ją cej się
z kry zy sem pra wie o 40 pro cent.
A ma być jesz cze go rzej. Dla cze -
go tak się dzie je? Oto od po -
wiedź: In ter net i e-za ku py oraz
ma łe, przy do mo we dy skon ty.

Ogrom ne skle py wiel ko po -
wierz chnio we od lat za o pa try -
wa ły klien tów we wszyst kie po -
trzeb ne im pro duk ty. Ta ka jest
ich idea. Ale to co by ło do bre
jesz cze pięć lat te mu, wca le nie
mu si być od po wied nie dzi siaj.
Zmie nia ją się klien ci, ich gu sty
i spo sób ro bie nia za ku pów.

Jak to się za czę ło?
Na po cząt ku XX wie ku, do -

kład nie w 1819 w Lon dy nie

otwar to Bur lin gton Ar ca de, czy -
li 72 skle py zlo ka li zo wa ne na za -
da szo nej alei i roz miesz czo ne po
obyd wu jej stro nach. Ro ku 1896
się ga ją po cząt ki tzw. strip mall.
Wte dy właś nie w Sta nach Zjed -
no czo nych w Ma ry land po wstał
pier wszy na świe cie pa saż han -
dlo wy ze skle pa mi róż nych
branż, gdzie moż na by ło do je -
chać do słow nie przed wej ście.
Był to z pew no ścią pier wow zór
par kin gów przy obec nych, wiel -
kich sie ciach han dlo wych.

Ko lej ny prze łom to rok 1912,
kie dy dwaj wła ści cie le skle pów
w Ka li for nii poz wo li li swo im
klien tom sa mo dziel nie cho dzić
po mię dzy pół ka mi i wy bie rać to -
wa ry. Moż na to uznać za po czą -
tek skle pu sa mo ob słu go we go.

Czte ry la ta póź niej w Chi ca go
po wstał mar ket z miej sca mi par -
kin go wy mi dla zmo to ry zo wa -
nych klien tów.

Pier wszy ty po wy sklep sa mo -
ob słu go wy otwar to w USA w la -
tach trzy dzie stych. By ły w nim
ka sy, alej ki dla ku pu ją cych i ko -
szy ki. Już wte dy pro duk ty wy -
sta wia no we dług za sad umoż li -
wia ją cych ich sku tecz ną
pro mo cję i sprze daż. Za nim wła -
ści cie le pod ję li de cy zje ja kie to -
wa ry po win ny zna leźć się

w okre ślo nym miej scu, spe cjal -
na fir ma opra co wa ła ra port
uwzględ nia ją cy za cho wa nia
i pre fe ren cje klien tów.

Pier wszy hi per mar ket w Eu -
ro pie „Su per Ba zar” otwar to na
przed mie ściach Bruk se li w 1961
ro ku. Sklep miał po wierz chnię
8,5 ty sią ca me trów kwa dra to -
wych, 26 kas i 900 miejsc par -
kin go wych.

Dwa la ta póź niej w Niem czech
po wstał pier wszy sklep ty pu
cash and car ry.

Wiel ki Lec lerc
Cof nij my się do Fran cji lat

pięć dzie sią tych ubieg łe go stu -
le cia. Kraj po wo li sta je na no gi
po znisz cze niach wo jen nych. Ko -
lej ki przed skle pa mi są na po -
rząd ku dzien nym. Bra ku je wie -
lu pro duk tów. W 1949 ro ku
mło dy Lec lerc w swo jej ro dzin -
nej miej sco wo ści otwie ra nie du -
ży skle pik. I od ra zu ma mnó -
stwo klien tów. Czym ich do
sie bie zwa bił? Otóż za pro po no -
wał to war pro sto od pro du cen -
tów tań szy na wet o jed ną trze -
cią od pro duk tów in nych
skle pi ka rzy. To by ło ist ne sza -
leń stwo, tłu my klien tów od ra -
na do wie czo ra. 

Po czte rech la tach Lec lerc
prze niósł swój sklep na głów ną
uli cę mia ste czka, a wkrót ce zro -
bi ło się o nim głoś no w ca łej
Fran cji. Pew ne go dnia na po -
cząt ku mar ca, na pier wszych
stro nach ga zet zdu mie ni Pa ry -
ża nie czy ta ją ta kie oto ogło sze -
nie: „Mo gę ob ni żyć kosz ty ży cia
na wet o 20 pro cent”. Przed pier -
wszym skle pem Lec ler ca „Cen -
tre Lec lerc no.1” kłę bią się nie -
prze bra ne tłu my miesz kań ców
sto li cy. Po raz pier wszy ma ją
moż li wość za ku pu pro duk tów
po niż szej ce nie, po mi ja jąc mar -
że hur tow ni ków. Mia ło to miej -
sce w 1959 ro ku. 

W cią gu kil ku lat su per mar ke -
ty Lec ler ca po wsta ją w ca łej
Fran cji i za czy na ją pod bi jać Eu -
ro pę. To właś nie on wy wal czył
zgo dę od rzą du fran cu skie go na
zbu do wa nie sta cji ben zy no wych
przy swo ich skle pach i prze tarł
szla ki in nym cen trom han dlo -
wym. Obec nie sieć je go skle pów
to oko ło 800 hi per mar ke tów roz -
sia nych po ca łej Eu ro pie. Nie ży -
ją cy już Lec lerc stwo rzył im pe -

Koniec ery hipermarketów?
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średnio o tyle
zmalały
przychody 
ze sprzedaży
w hipermar-
ketach
w ostatnich
trzech latach
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rium ba zu jąc na ni skich ce nach i bar -
dzo sze ro kim asor ty men cie to wa rów. 

Czy je go na stęp cy uda się utrzy mać
to dzie dzic two, czy bę dzie świad kiem
upad ku po tę gi stwo rzo nej przez oj ca?

Hi per mar ke to wy świat
Hi per mar ket to du ży sklep wiel ko -

po wierz chnio wy czę sto usy tu o wa ny
na ob rze żach mia sta ze wzglę du na
ogrom ną po wierz chnię. Je go na zwa
wy wo dzi się z ję zy ka an giel skie go od
sło wa mar ket – ry nek, targ i ję zy ka
ła ciń skie go: mer ca tus – jar mark, tar -
go wi sko. 

Sie ci wiel kich skle pów jest obec nie
bar dzo du żo. Te sco, Au chan, Car re fo -
ur, Re al. Ich na zwy czę sto są nie przy -
pad ko we. Na przy kład Gent – zna czy
ol brzym, a Car re fo ur – skrzy żo wa nie.
Hi per mar ke ty ist nie ją w każ dym śred -
niej wiel ko ści mie ście prak tycz nie na
ca łym świe cie. Za wład nę ły wy o braź nią
klien tów i nie któ rzy z nas nie wy o bra -
ża ją so bie in nych za ku pów. Przy każ -
dym z nich fun kcjo nu je na ogół sta cja
ben zy no wa co nie ozna cza, że ce ny pa -
liw są w tych miej scach tań sze. Hi per -
mar ke to we sta cje ben zy no we naj pierw
wy e li mi no wa ły kon ku ren tów, a po tem
sa me pod nio sły ce ny pa li wa. 

W tym kon tek ście ni ska ce na ni jak
się ma do rze czy wi sto ści. Za sa dy pro -
mo cji w tych pla ców kach zna my wszy -
scy do sko na le. Wie my rów nież, jak czę -
sto wy cho dzi my z hi per mar ke tów
z du żą ilo ścią ma ło po trzeb nych rze czy.

Za ku py w wiel kich skle pach ma ją
z pew no ścią i wa dy i za le ty. Nie za -
wsze spraw dza się też slo gan re kla -
mo wy sie ci Wal-Mart: „Al ways Low
Pri ces. Al ways” czy li „Za wsze ni skie
ce ny. Za wsze”. Ale klien ci po ko cha li
hi per mar ke ty. Wie lu z nich mo że go -
dzi na mi krą żyć po skle pie dla przy -
jem no ści oglą da nia te go co chcie li by
mieć. So cjo lo go wie na zwa li to zja wi -
sko „win dow shop ping”. 

Ko niec hi per mar ke tów?
Na ca łym świe cie za u wa ża się znacz -

ne zmniej sze nie sprze da ży w wiel kich
skle pach. Co raz czę ściej lu dzie de cy -

du ją się na za ku py bez wy cho dze nia
z do mu. Świe że bu łe czki czy co dzien -
ną pra sę wo lą ku po wać w ma łych osie -
dlo wych skle pi kach. Me na dże ro wie
hi per mar ke tów do sko na le wie dzą, że
coś mu szą z tym zro bić. Stra te gia jest
ta ka, że by nie bu do wać co raz wię kszej
ilo ści skle pów wiel ko po wierz chnio -
wych, lecz po ło żyć na cisk na e-han -
del i roz wój ma łych obiek tów w mniej -
szych miej sco wo ściach i dziel ni cach
du żych miast. Su per mar ke ty w wy da -
niu mi ni ma ją być po łą cze niem ma łe -
go skle pu osie dlo we go z za ku pa mi
przez in ter net. Pie czy wo i da nia go -
to we do star cza ne bę dą kil ka ra zy
dzien nie co spra wi, że klien ci po czu -
ją się za do wo le ni i do ce nie ni. Te ma -
łe pun kty han dlo we ma ją rów nież ofe -
ro wać naj róż niej sze usłu gi, jed nym
sło wem uła twiać lu dziom ży cie. 

Kie dyś klien tów przy cią ga ły ni skie
ce ny i moż li wość za ku pu wszyst kie -
go w jed nym miej scu. Te raz, je że li
chcą coś ku pić, za ma wia ją to so bie
przez in ter net. 

Bo za ku py do star czo ne pro sto do
do mu są wy jąt ko wą fraj dą i uprosz -
cze niem ży cia. Bez ko le jek, tło ku
i stre su. Wra ca ją cza sy ko mi wo ja że -
rów do star cza ją cych pro duk ty pro sto
do do mu za ma wia ją ce go. Me na dże ro -
wie wiel kich sie ci już wie dzą, że hi -
per mar ke tów bę dzie uby wać. Za stą -
pią je ga le rie han dlo we i ma łe mar ke ty
na osie dlach. Mar ke ty oczy wi ście pod
szyl dem zna nych ma rek jak Te sco czy
Car re fo ur, bo tyl ko ta kie skle py są
gwa ran cją ni skich cen. Niż szych niż
w pry wat nych skle pi kach. Ta kich ta -
nich mar ke tów sie cio wych po wsta ną
set ki, na każ dym osie dlu klien ci bę -
dą mo gli ro bić w nich za ku py. W pla -
ców kach otwie ra nych pod szyl dem du -
żych sie ci jest kil ka pro cent ta niej
z po wo du niż szych mar ży niż w skle -
pi kach dzia ła ją cych na włas ną rę kę
i to ma przy cią gać klien tów. To do bra
wia do mość dla nas wszyst kich. Bę -
dzie bli żej do skle pu i ta niej niż na
przy kład w ro dzin nej pie kar ni. Miesz -
kań cy ob rze ży miast, gdzie na ogół

zlo ka li zo wa ne są hi per mar ke ty,
bę dą mo gli ro bić za ku py w ga -
le riach han dlo wych bez ko niecz -
no ści do ja zdu do cen trum mia -
sta. Z ko lei klien ci miesz ka ją cy
w cen trum aglo me ra cji zy ska ją
wię kszy do stęp do do brze za o -
pa trzo nych i ta nich ma łych skle -
pi ków. Jed nym sło wem na ogra -
ni cze niu ilo ści han dlo wych
ko lo sów, otwar ciu osie dlo wych
skle pów z lo go hi per mar ke tów
i han dlu przez in ter net, naj le -
piej wy jdą klien ci. Czy li my
wszy scy.

MMaarr  ttaa  WWaa  wwrroocc  kkaa
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Bar dzo czę sto przy pa dek
spra wia, że po wsta je coś
no we go, zmie nia ją ce go

tren dy mo dy lub wpi su ją ce go
się do niej na sta łe. Mar ten sy,
jed ne z naj bar dziej cha rak te ry -
stycz nych i roz poz na wal nych
bu tów na świe cie, po wsta ły
właś nie w ten spo sób. Bo gdy -
by nie przy pa dek, nie wia do mo
w ja kich bu tach cho dzi ły by nie -
miec kie gos po dy nie do mo we,
an giel scy po li cjan ci, sub kul tu -
row cy i mu zy cy. 

Do ktor Kla us Ma er tens
Opo wieść roz po czy na się w la -

tach czter dzie stych ubieg łe go
stu le cia, kie dy nie miec ki le karz
woj sko wy w Wer mach cie – Kla -
us Ma er tens, uległ wy pad ko wi
na nar tach. Bo les na kon tu zja
unie moż li wia ła do kto ro wi wy -
peł nia nie swo ich obo wiąz ków,
a twar de woj sko we bu ty z przy -
dzia łu w ża den spo sób nie po -
ma ga ły w re ha bi li ta cji. Dla te go
po sta no wił po móc so bie sam
i udo sko na lić to por ne obu wie.
Do zro bie nia od po wied nich bu -
tów użył mięk kiej sko ry i ela -
stycz nej po desz wy zro bio nej
z gu my z od pa dów opon nie -
miec kich sa mo lo tów Luf twaf fe,
któ ra do sko na le amor ty zo wa ła
wstrzą sy na wet przy bie ga niu.
Po po wro cie do ro dzin ne go Mo -
na chium, w ga ra żu peł nym apa -
ra tu ry jak w la bo ra to rium ba -
daw czym Ma er tens da lej
pra co wał nad ulep sze niem swo -
je go mo de lu bu tów. Gdy pro to -
typ był go to wy, przed się bior czy
do ktor po sta no wił je sprze da -
wać. Wspól nie z ko le gą ze stu -
diów (rów nież le ka rzem) Her -
ber tem Fun kiem za czę li
skrom ną pro duk cję obu wia
w Se es ha upt, a kil ka lat póź niej
otwo rzy li fa bry kę w Mo na -
chium. Był to czas, w któ rym
wszyst kim bra ko wa ło wszyst -
kie go. Jak wspo mi nał póź niej
do ktor Ma er tens: „Woj na do bie -
ga ła koń ca i na gle wszy scy wo -
kół za czę li kraść. Pod czas gdy
wię kszość szu ka ła war to ścio -
wych rze czy jak bi żu te ria, ja
szu ka łem ra czej ig ły, ni ci i skó -
ry – rze czy, któ re by ły mi po -
trzeb ne do zro bie nia bu tów”. In -
te res roz krę cał się i szedł tak
do brze, że obaj pa no wie za czę -
li my śleć o wej ściu na ry nek
mię dzy na ro do wy. Ro ze sła li

ofer ty, a naj ko rzyst niej szą od -
po wiedź do sta li z Wiel kiej Bry -
ta nii. W 1959 ro ku pa tent i pra -
wa do pro duk cji ich obu wia
za ku pi ła fir ma R. Griggs Gro -
up Ltd. Fir ma z An glii do da ła
cha rak te ry stycz ną, zna ną na ca -
łym świe cie żół tą nit kę przy ob -
szy ciu po desz wy, za pro jek to wa -
ła lo go i na zwa la bu ty „Dr
Mar tens” tro chę zmie nia jąc do -
kto ro wi na zwi sko. De biut ryn -
ko wy mar ten sów na stą pił pier -

wsze go kwiet nia 1960 ro ku.
Z fa bry ki w Nor tham pton shi re
tra fi ły do skle pów wy so kie bu -
ty za kost kę sznu ro wa ne na
osiem dziu rek, a pier wsza se ria
no si ła na zwę Air Wa ir. 

Naj bar dziej po pu lar ny mo del
mar ten sów to 1460 – od da ty po -
wsta nia i de biu tu pier wsze go
obu wia, po prze sta wie niu cyfr
w da cie 01.04.1960.

Wy jąt ko we bu ty
Mar ten sy ce nio ne są prze de

wszyst kim za wy jąt ko wość, ja -
kość i nie za wod ność. Do sko na -
le spraw dza ją się w mie ście,
w gó rach i na fe sti wa lach roc -
ko wych. 

Są wy god ne, chro nią sto py
i na da ją się na każ dą oka zję. Na -
tu ral na skó ra uży ta do pro duk -
cji mar ten sów jest nie by wa le od -
por na na wo dę, ela stycz na
i do sto so wu je się do po wierz -
chni sto py. Moż na je no sić o każ -
dej po rze ro ku, przy czym zi mą
za le ca się sto so wa nie spe cjal -

nych ocie pla ją cych wkła dek. Po -
desz wa mar ten sów jest an ty po -
śli zgo wa i bar dzo so lid na. Do -
szy wa na jest do wierz chu bu ta
za po mo cą słyn nej żół tej nit ki
(tech no lo gia opa ten to wa na
przez zna ną fir mę pro du ku ją cą
opo ny „Go o dy e ar”). W po desz -
wie na wy so ko ści pie ty umiesz -
czo na jest tak cha rak te ry stycz -
na dla mar ten sów po dusz ka
po wietrz na amor ty zu ją ca
wstrzą sy. Gład ki czu bek bu ta

po zba wio ny szy cia na wy so ko -
ści pal ców zwię ksza kom fort
cho dze nia.

Na po cząt ku XXI wie ku zo sta -
ły zam knię te wszyst kie fa bry ki
Dr. Mar ten sa w Wiel kiej Bry ta -
nii a pro duk cja prze nie sio na zo -
sta ła do Taj lan dii i Chin. Od tej
po ry mi łoś ni cy Do csow (po pu -
lar na na zwa mar ten sów) nie mo -
gą już szczy cić się na pi sem „Ma -
de In En gland” na po desz wach.
Wie lu użyt kow ni ków twier dzi,
że ich ja kość nie ste ty spa dła, bo
na ryn ku jest co raz wię cej pod -
ró bek. Dla chcą cych za ku pić
praw dzi we mar ten sy po zo sta je
tyl ko moż li wość uda nia się do
fir mo we go skle pu, co jest gwa -
ran cją ja ko ści. 

Obec nie Dr Mar tens pro du -
ku je san da ły, pół bu ty, klap ki,
mo de le 6-cio, 10-cio czy 14-
dziur ko we dla ko biet, męż czyzn
i dzie ci. Są czar ne, ko lo ro we,
po ma lo wa ne w bar wne ro ślin -
ki lub ba jecz ne wzo ry. Dla każ -
de go. 

Kultowe Martensy
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Na początku
lat 50-tych, 
aż połowa
produkcji
rozchodziła się
wśród
niemieckich
kobiet 
po
czterdziestce.

Martensy. Żródło: kropka-n.blogspot.com



Mar ten sy no szą wszy scy
I nie ma w tym stwier dze niu odro -

bi ny prze sa dy. Są ulu bio ną mar ką bu -
tów gwiazd estra dy, ce le bry tów, po -
li ty ków, mło dzie ży. No si ła je Ma don na
i Pa pież Jan Pa weł II.

Swo ja ka rie rę roz po czę ły od za chwy -
tu nie miec kich gos po dyń do mo wych,
któ rym bu ty dr Mar ten sa wy jąt ko wo
pa so wa ły do po dom ki i tur ba nu na
gło wie. Stwier dze nie, że to one wy -
lan so wa ły Do csy by ło by z pew no ścią
prze sa dą, ale z pew no ścią na swój spo -
sób je roz re kla mo wa ły. Na po cząt ku
lat 50-tych, aż po ło wa pro duk cji roz -
cho dzi ła się wśród nie miec kich ko biet
po czter dziest ce.

Mar ten sy ko ja rzo ne są prze de
wszyst kim z Wy spa mi Bry tyj ski mi,
kli ma tem tam tej szych ro bot ni czych
dziel nic i ulicz ną mo dą. To właś nie ro -
bot ni cy da rzy li je naj wię kszym uwiel -
bie niem, szyb ko jed nak urok no wych
bu tów do ce ni ła mło dzież z uli cy. Pier -
wszy mi sub kul tu row ca mi któ rzy do -
strze gli za le ty mar ten sów by li mods.
Ich wy po le ro wa ne bu ty ide al nie pa -
so wa ły do wy pra so wa nych na kan cik
spod ni od gar ni tu ru i na da wa ły się do
mo to ro wych prze jaż dżek, któ re by ły
czę ścią ich kul tu ry. Ruch skin he a dów
po wsta ły pod ko niec lat 60-tych, przy -
wią za ny do ro bot ni czych ko rze ni nie
mógł no sić in nych bu tów jak mar ten -
sy. Wy god ne i so lid ne bu ty ku po wa li
tak że ro bot ni cy, a an giel scy li sto no -
sze i po li cjan ci za sma ro wy wa li pa stą
do bu tów żół tą nit kę.

W 1966 ro ku Pe te Townshend z zes -
po łu „The Who” sza lał w mar ten sach na
kon cer cie i od te go cza su sta ły się one

nie o dłącz ną czę ścią sce ny roc ko wej. Wy -
stę po wa li w nich mu zy cy z Clash, Sex
Pi stols, Mad ness, Nir va na.

Od lat sie dem dzie sią tych w Do csach
cho dzi ły już wszyst kie sub kul tu ry – od
pun ków po go tyk. W Wiel kiej Bry ta -
nii ich wiel bi cie lem był li der Par tii
Pra cy Ton ny Benn i to za je go spra -
wą mar ten sy we szły na ary sto kra tycz -
ne sa lo ny.

W 1975 ro ku w rock-ope rze „Tom -
my” w gi gan tycz nych bu tach tej mar -
ki wy stą pił El ton John. Ku pił je od
nie go trzy na ście lat póź niej R.Griggs,
pro du cent mar ten sów i prze ka zał do
ko lek cji Mu ze um Obuw nic twa w Nor -
tham pton. 

Do dziś mar ten sy są ulu bio na mar -
ką bu tów wie lu gwiazd. No szą je na
przy kład: Ri han na, Jes si ca Al ba, Ro -
bert Pat tin son, Drew Bar ry mo re,
Sting, La To ya czy Da i sy Lo we. 

Mi łość nie zna gra nic
Kie dyś ski now ski zes pól z Le gio no -

wa śpie wał: „Dr Mar tens da nam si -
łę/ła twiej z nim przez ży cie iść”. Mi -
łość do skó rza nych bu tów na gru bej
po desz wie ob szy tej do o ko ła cha rak -
te ry stycz ną żół tą ni cią nie zna gra nic
i po dzia łów. 

W la tach 60-tych wy lan so wa li je
wpraw dzie skin he a dzi, ale no si li je
rów nież pun ko wie i człon ko wie glam -
roc ko wych ka pel. Nie by ło istot ne kto
ma ja kie po glą dy, jak się ubie ra i ja -
ką ide o lo gię ży cio wą wy zna je. Mar ten -
sy łą czy ły wszyst kich. I ostrzy żo nych
na krót ko an giel skich sub kul tu row -
cow i tych słu cha ją cych ja maj skiej mu -
zy ki. Za kła da li je wiel bi cie le mu zy ki

go tyc kiej, fa ni har dco re'a. Pro mo wa -
li je mu zy cy Nir wa ny dla któ rych Mar -
ten sy by ły obu wiem wręcz kul to wym.
Wkrót ce po ko cha li je wszy scy ob da -
rze ni roc ko wą du szą. 

Nie na dar mo więc na zy wa ne są naj -
bar dziej roc kan drol lo wy mi bu ta mi
świa ta.

Są przed mio tem uwiel bie nia i za chwy -
tu. Dla mi łoś ni ków tych kul to wych bu tów,
mar ten sy to wię cej niż obu wie, to przed -
łu że nie ich in dy wi du al no ści, mar ka zktó -
ra się iden ty fi ku ją.

Dzi siej szy Do ktor Mar tens to przed -
sięw zię cie w ska li świa to wej. Fir ma
ro bi wszyst ko, aby zjed nać so bie mło -
de po ko le nie i wy cho wać je w kul cie
mar ten sów. W 2010 ro ku w ra mach
Fas hion Show w No wym Jor ku, 14-
dziur ko we mar ten sy z czar nej skó ry
zo sta ły uzna ne za naj po pu lar niej sze
bu ty mę skie i naj bar dziej kon trkul tu -
ro we bu ty de ka dy. Wy da je się, że dla
mar ten sów czas się za trzy mał. Kla -
sycz ne mo de le ca ły czas sprze da ją się
do brze, a fir ma co se zon za pra sza do
współ pra cy zna nych pro jek tan tów
mo dy. Żad na in na mar ka bu tów na
świe cie nie wnio sła tak wie le do mu -
zycz nej kul tu ry.

Mar ten sy są na praw dę po nad cza so -
we. Z pew no ścią prze trwa ją wszyst -
kie za wi ro wa nia w mo dzie i cie szyć
się ni mi bę dą na stęp ne po ko le nia nie
tyl ko roc kan drol low ców. Bo są to bu -
ty pra wie nie znisz czal ne i sym bol, któ -
ry – miej my na dzie ję – ni gdy nie prze -
mi nie. 

BBaarr  bbaa  rraa  KKaa  mmiińń  sskkaa  
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Ma ni fest 
Mar te nsow ców
Dla wiel bi cie li Mar ten sów po rów ny wa nie ich z gla na mi 
jest po pro stu obu rza ją ce, po nie waż: 

1. Mar ten sy po sia da ją po dusz kę po wietrz na, a gla ny
nie.

2. Martensy posiadają nie posiadające żadnego
praktycznego zastosowania bajeranckie żółte obszycie,
a glany nie.

3. Martensy są lekkie i elastyczne, glany nie.
4. Martensy są odporne na benzynę, olej, kwas i tłuszcz,

a glany nie.
5. Martensy są obuwiem ortopedycznym, a glany nie.
6. Prawdziwe Martensy są wyłącznie made in England,

a glany nie. 
(wg Nonsensopedii).

In struk cja ob słu gi
mar ten sów 
Za wsze mów z sza cun kiem o swoich Martensach całej rodzinie,
przyjaciołom, przyjaciołom przyjaciół oraz nieznajomym na ulicy
i uświadom im różnice między Martensami a glanami.

Pamiętaj, aby twoje Martensybyły zawsze czyste, albowiem czysty
Martens, to szczęśliwy Martens.

Nigdy nie kupuj czarnych Martensów, bo przecież istnieje 
tyle wspaniałych kolorów i wzorów tych wspaniałych butów, 
że marnotrawstwem byłoby kupować coś tak pospolitego jak czarny but.

Nie zapomnij również o kolorowych sznurówkach!

Codziennie rano złóż pokłon swoimMartensom w podzięce za
obdarzenie Cię łaską noszenia ich.

(wg Nonsensopedii).
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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!



Po lak pra cu je, pra cu je i.......
Eko no mi ści ze zna nej świa to wej fir -

my UBS przy go to wa li ra port do ty czą -
cy naj droż szych miast świa ta pod ką -
tem utrzy ma nia. Oka za ło się, ze Po la cy
o wie le dłu żej niż in ne na ro do wo ści mu -
szą pra co wać na ki lo gram ry żu, ki lo -
gram chle ba, czy iP ho ne 4S.

Miesz kań cy Pa ry ża, Pra gi, Mosk wy
czy Os lo na ryz za ra bia ją w cią gu 12- 13
mi nut, Po la cy mu szą się na tru dzić przez
pra wie 30 mi nut. Wpraw dzie 10 mi nut
dłu żej zaj mu je to Hin du som, czy miesz -
kań com Na i ro bi, ale to mar na po cie cha.

Jesz cze go rzej wy pa da my je śli cho dzi
o za kup iP ho ne. Mu si my na nie go pra -
co wać śred nio 141 go dzin, pod czas gdy
miesz kań com Zu ry chu, No we go Jor ku
czy To kio zaj mu je to oko ło 30 go dzin.
Naj go rzej w ze sta wie niu wy pa dli miesz -
kań cy Ma ni li któ rzy aby ku pić wy ma -
rzo ne go iP ho ne mu szą pra co wać aż 435
go dzin. W ilo ści go dzin pra cy prze li czo -
nej na bo che nek chle ba nie wy pa da my
naj go rzej. Ale na jed ne go Big Ma ca
miesz kań cy Ja po nii pra cu ją tyl ko 9 mi -
nut, pod czas gdy Po la cy pra wie 40.

Cie ka we czy kie dyś do go ni my tych
naj lep szych.

Zwie rzę cy at le ci

Ani mal Pla net po ku si ło się o ze sta -
wie nie naj sil niej szych zwie rząt. Oka za -
ło się, ze trą ba sło nia mo że pod nieść cię -
żar o wa dze 270 kg, a mrów ka
udźwi gnie cię żar wa żą cy 50 ra zy wię -
cej od niej. Nie wiel ki chrząszcz ro ha ty -
niec pod no si cię ża ry wię ksze od nie go
o 850 ra zy, a orzeł po tra fi le cieć z upo -
lo wa na ofia ra w szpo nach wa żą cą 4 ra -
zy wię cej od nie go sa me go. Jed nak
praw dzi wym si ła czem oka zał się go ryl,
któ ry mo że pod nieść cię żar o wa dze
2000 ki lo gra mów.

To do pie ro po tę ga. Mo że stad wzię ło się
okre śle nie, ze ktoś jest czy imś go ry lem?

Pi ra ci gó rą!

W pew nym szwaj car skim mia ste czku
o na zwie Eich berg bur mi strzem jest
przed sta wi ciel Par tii Pi ra tów. I co cie -
ka wsze zwy cię żył zde cy do wa na wię -
kszo ścią gło sów. Ta nie ty po wa for ma -
cja po li tycz na po wsta ła w Szwe cji sześć
lat te mu, a jej głów ne za ło że nia po li -
tycz ne to: pro pa go wa nie ochro ny ży cia
pry wat ne go, zwal cza nie pry wat ne go
mo no po lu i wol ny do stęp do dóbr kul -
tu ry. Mia ste czko Eich berg jest pier wsza
miej sco wo ścią na świe cie rzą dzą cą przez
przed sta wi cie la Par tii Pi ra tów i co cie -
ka we zy sku je ona co raz wię kszą licz bę
zwo len ni ków.

Cie ka we, co jesz cze lu dzie wy my ślą,
że by tyl ko dojść do wła dzy.

Słow nik hie ro gli fów

Pra wie 40 lat trwa ły pra ce na u kow -
ców z In sty tu tu Orien ta li sty ki Uni -
wersytetu w Chi ca go nad wiel kim słow -
ni kiem pis ma egip skie go. Dzie ło li czy
dwa ty sią ce stron i za wie ra zna ki uży -
wa ne przez Egip cjan od 500 r.p.n.e do
500 ro ku n.e.

Tym sta ro żyt nym ję zy kiem po słu gi -
wa no się wad mi ni stra cji, urzę dach, han -
dlu, sto so wa no go tak że w ce lach na u -
ko wych i li te rac kich. Pi sa no nim od
pra wej stro ny do le wej na pa pi ru sach
a tak że ce ra micz nych ika mien nych tab -
li czkach i od łam kach. Wszyst ko by ło by
w po rząd ku, gdy by nie fakt, ze hie ro -
gli fa mi po słu gi wa ła się tyl ko eli ta chwa -
ląc do ko na nia fa ra o nów co ozna cza, ze
dzię ki słow ni ko wi na u kow cy zre kon -
stru u ją ów czes ne ży cie wiel kich lu dzi.

A ma li jak zwy kle zo sta ną w cie niu.

Pol ska blo ger ka gó rą!

Ist nie ją dzie dzi ny ży cia w któ rych Po -
la cy są naj lep si. We dług mie sięcz ni ka
„El le”, to właś nie 16-to let nia blo ger ka
zKra ko wa pro wa dzi jed na znaj lep szych
stron omo dzie. We ro ni ka Za la ziń ska au -
tor ka blo gu „Ras pber ry and Red” do ce -
nio na zo sta ła za po łą cze nie hu mo ru ze
świet ną zna jo mo ścią obo wią zu ją cych
tren dów w mo dzie. Jej wpi sy cha rak te -
ry zu ją ce się du żym wdzię kiem, kla sa
i sty lem do ce ni ło nie tyl ko ju ry, ale rów -
nież mnó stwo fa nów na Fa ce bo o ku. Stro -
nę blo ger ki od wie dza ją nie tyl ko na sto -
lat ki, ale rów nież doj rza łe ko bie ty, atak że
fa chow cy od po wyż sze go te ma tu.

Jak wie lo krot nie pi sa łam – Po lak jed -
nak po tra fi.

Nie ma jak ho tel

O tym, ze ho te le dla psów i ko tów cie -
szą się du żą po pu lar no ścią wia do mo by -
ło od daw na. O zwie rzę ta prze cież dbać
trze ba. Ale nie któ re ini cja ty wy są na -
praw dę za dzi wia ją ce. Pew na An giel ka
wpa dła bo wiem na po mysł, aby za ło żyć
ho tel dla kur. Przy by tek no si na zwę
„Fawl ty To wers” i za pew nia swo im po -
do piecz nym (czy li ku rom) spe cjal ne
trak to wa nie. Miesz kan ki ho te lu oprócz
od po wied nio do pa so wa nej die ty są wy -
jąt ko wo roz piesz cza ne. Na przy kład wo -
żo ne przez wła ści ciel kę na spa ce ry
w spe cjal nie skon stru o wa nym wóz ku.
O co dzien nej po rcji wi ta min już nie
wspom nę. Wa run ki miesz ka nio we ma -

ja do sko na le, a oprócz te go za pew nio -
ny od po wied nio du ży ogród do za ży wa -
nia świe że go po wie trza. Dla bez pie czeń -
stwa ko ko szek nie są przyj mo wa ne
ko gu ty, a wła ści ciel ka za pew nia, ze to
właś nie ku ry naj bar dziej na da ją się na
zwie rzę ta do mo we. Dla te go są tak przez
nią roz piesz cza ne i trak to wa ne jak
współ miesz kań cy.

Pro po nu je w na stęp nej ko lej no ści
otwo rzyć ho tel dla gę si.

Ko cie luk su sy

Że by nie wyjść z te ma ty ki ho te lar -
skiej, krót ka ale cie ka wa in for ma cja
o spe cjal nym ho te lu dla ko tów. Rzecz
do ty czy rów nież Wiel kiej Bry ta nii, któ -
rej miesz kań cy sły ną z ogrom nej mi ło -
ści do zwie rząt i nie kon wen cjo nal nych
po my słów. An gli cy otwo rzy li pię ciog -
wiazd ko wy ho tel dla ko tów właś nie.

Klien ci (ko ty) do wo żo ne są do ho te -
lu spe cjal na li mu zy na amor ty zu ją cą
wszel kie wstrzą sy. Po przy by ciu na miej -
sce ma ja do wy bo ru (wła ści cie le ko tów)
sześć apar ta men tów, każ dy w in nym
ko lo rze. Po sła nia dla ko tów są spe cjal -
nie pod grze wa ne, z jed wab na po ście lą
oraz spe cjal ny mi dra bin ka mi do wspi -
na nia. Czwo ro no gi ma ja do dys po zy cji
psy cho lo ga, któ ry zaj mu je się ni mi raz
dzien nie w go dzi nach po po łud nio wych.
Mo gą rów nież brać udział w pro fe sjo -
nal nej se sji fo to gra ficz nej, za bie gach
kos me tycz nych (ma sa że, strzy że nie, cze -
sa nie) oraz den ty stycz nych. Je śli któ -
ryś z ko tów jest ak tu al nie na die cie, to
tez nie ma prob le mu. Spe cjal nie dla nie -
go die te tyk opra cu je wła ści we me nu.
Jed na do ba w tym przy byt ku luk su su
kosz tu je za led wie (to opi nia wła ści cie -
li ho te lu) 90 fun tów.

Chcia łam do dać ja kiś ko men tarz, ale
za bra kło mi slow.

Ko mór ki do sku pu

Ame ry ka nie jak po wszech nie wia do -
mo to lu dzie po my sło wi. Od daw na gło -
wi li się co zro bić z ros ną cą wciąż ilo ścią
zu ży tych te le fo nów ko mór ko wych
i wresz cie wy my śli li. Zbu do wa li au to -
mat sku pu ją cy od lu dzi nie po trzeb ne
te le fo ny ko mór ko we. Wy star czy umie -
ścić ta ki apa rat w au to ma cie, a ten sam
oce ni stan zu ży cia te le fo nu, zi den ty fi -
ku je mar kę, mo del, a na stęp nie za pro -
po nu je klien to wi od po wied nia ce nę. Je -
śli klient wy ra zi zgo dę, to au to mat
po ły ka ko mór kę a wła ści cie lo wi wy pła -
ca go tów kę. Z mi lio na ta kich apa ra tów
do tej po ry od zy ska no już oko ło 40 ki -
lo gra mów zło ta, 350 kg sre bra, pla ty -
nę i in ne me ta le.

I kto mó wi, ze Ame ry ka nie to na ród
ma ło za rad ny...

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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Osta t nio po sze dłem na spa cer
tam, gdzie spra co wa na zie mia
od po czy wa po żni wach. Na gle

zza cha łu py wy cho dzi chłop i mó wi:
coś się tak tej ba by ucze pił? A ja to co:
ga pa mi kar mio ny? Te raz ma być o chło -
pie i ba sta! A gdy byś za pom niał, to...
do zo ba cze nia. No i masz ba bo pla cek
– po wie dzia łem sam do sie bie. Że jak?
– Bę dzie o chło pie. Obie cu ję. 

Chłop spał bar dzo nie spo koj nie i obu -
dził się przed świ tem. Nie zjadł śnia -
da nia tyl ko ubrał się, wcis nął na gło -
wę słom ko wy ka pe lusz i oznaj mił.
– Ja dę do po wia tu. Tyl ko wez mę ksią -
że czkę osz częd no ścio wą. Za przągł ko -
nia do fur man ki i po je chał. 

Do tarł do ban ku oko ło 11:00. Kop -
nął w ob ro to we drzwi i chciał wejść
zde cy do wa nie, lecz drzwi od rzu ci ły go
z po wro tem. Za klął pod no sem, lecz
w koń cu sta nął przy okien ku. Wy pła -
caj! Krzyk nął kła dąc za ma szy ście ksią -
że czkę ban ko wą przed prze stra szo ną
panien ką z okien ka. Słu cham? Wy pła -
caj wszyst kie!! – Ale to tro chę po trwa.
Już ja po cze kam, od rzekł chłop i ro zej -
rzał się sa piąc groź nie. W koń cu przed
nim uka za ła się nie wiel ka pi ra mid ka
ban kno tów. Chłop po śli nił pal ce i do -
kład nie prze li czył pie nią dze. No do bra.
Te raz wpła caj. Chcia łem spraw dzić, czy
wszyst kie są! 

Wy cho dząc, chciał trzas nąć drzwia -
mi, ale nie usły szał za so bą trzaś nię -
cia. Spoj rzał za sie bie roz cza ro wa ny,
wzru szył ra mio na mi i mruk nął pod no -
sem: co to za drzwi? 

Wszedł na fur man kę i po je chał do
swo jej wio ski. Po dro dze za trzy mał się
przy za gaj ni ku i usiadł na ka mie niu.
Koń za jął się szczy pa niem tra wy, a on
roz my śla niem. Po chwi li z za gaj ni ka
wy szedł my śli wy i spy tał: co tak my -
ślisz chło pie. Nie szko da ci cza su? Siadł
na dru gim ka mie niu i za jął się ro bie -
niem skrę ta z li ścia ty to niu. Ano my -
ślę so bie, że ten bank to za czy na mnie
po no cach mę czyć. A to dla cze go? Bo
ja... Bo ja? Chło pie po czci wy. Bo ja to ki -
wa się na wo dzie jak wiatr za wie je i my -
śli, że to ca ły świat się ki wa, a ona stoi
w miej scu. Co dru gi czło wiek mó wi bo
Ja. Ale mi wca le nie do żar tów. Na ha -
ro wa łem się jak wół, na wo zi łem na targ
ty le, że sam już nie wiem ile i co?! Wy -
jął ksią że czkę: co to jest! – Prze cież tu
masz swo je pie nią dze. Ja kie pie nią dze?
Za to na wet kwa ter ki nie ku pię, bo
mnie z tym wy ślą do... do ban ku
– przer wał mu my śli wy. No właś nie!
To zna czy. że ten bank ma mo je pie -
nią dze, a nie ja. A to dla cze go? Bo ja
wpła ca łem po 20, naj wy żej po 50 zło -
tych, a oni mi po ka za li w sa mych set -

kach! To nie mo je pie nią dze – do dał ze
smut kiem w gło sie. Ale prze cież si ła
na byw cza... Ja ka si ła? – od rzekł chłop.
Wiesz, ile ja si ły mu sia łem w to wło -
żyć? A to co? Co oni tam ro bią w tym
ban ku. Mo że ukła da ją ma mo nę na pół -
kach i po my li li mo ją z kimś in nym? Ja
z tym ban kiem mam na ba kier. Chłop
się za sę pił. Cie ka we, co ten bank by
zro bił, gdy by tak wszyst kie chło py z ca -
łe go po wia tu po szły do nie go po swo -
je. Ale by by ła ko lej ka... roz ma rzył się
chłop. Bre dzisz – odez wał się my śli wy.
A pa mię tasz, jak by ła de wa lu... ak cja?
spy tał chłop. Ja ka ak cja? No wte dy, co
te ze ra im nie pa so wa ły i chłop wie czo -
rem miał du żo a ra no już ma ło. Tak by -
ło? Tak, ale ku po wać mógł da lej. A mia -
sto we to zło to da wa ły za jaj ka, a zło tem
się nie naj esz. To praw da. Mi das też
miał z tym prob lem. Mi dasz? Nikt mi
za dar mo nic nie dał. Wszyst ko sam
mu sia łem... Ale prze cież pie nią dze
w ban ku są bez piecz ne. Nikt ci ich nie
ukrad nie. Mo że, ale ja tam bar dziej wie -
rzę w bank ziem ski. Ta ki w do brych
we kach. Ale w ra zie de wa lu a cji al bo
re... Ja tam wie rzę w po czci wą gle bę.
Jak się do brze spo cisz, to i masz. To
wszyst ko ja koś mi nie pa su je. 

A w po wie cie – pra wił chłop da lej – to
ruch jak na od pu ście. Co te lu dzi ska
tak ła żą? A pra co wać, to nie ma ko mu.
Prze cież ty też by łeś w ban ku. – No
chy ba, że po szli do ban ku. 

Dzień do bry, po wie dział męż czyz na
oko ło 40-ki, któ ry przy je chał ro we rem.
Ano po chwa lo ny – odez wał się chłop.
Aaa, wi tam pa na pro fe so ra – my śli wy
na to. Je stem tyl ko zwy kłym na u czy -
cie lem. Ale by ło nie by ło, wy u czo ny
– od po wie dział my śli wy. A tam – wtrą -
cił chłop. Uczyć to się trze ba na błę -
dach, a nie tak ła two, jak te raz. Jak ja
raz się po my lę, to dru gi raz te go sa -
me go błę du nie ro bię. A tu co rusz sły -
chać: tu błąd, tam błąd, ile moż na się
my lić? Jak ja swo je snop ki trzy ra zy
po li czę, to mi się za wsze zga dza. A im
się nie zga dza. A ko muż to? – spy tał
na u czy ciel. Ano tym, co li czą. Aaa, to
już po li tycz na spra wa – odez wał się my -
śli wy. Po ty licz na?
Jak ja raz do sta -
łem od siw ka
w po ty li cę to tak
mi się prze jaś ni ło,
że... a oni jak za -
czę li dro gę bu do -
wać, to im wy star -
czy ło do
Mać ko we go po la
i tak już zo sta ło.
No i gdzie tu po -
ty li ka? Nie „po ty”,

ale „po li” wtrą cił my śli wy. Po lij? A masz
co? Bo ja nie. Po li ty ka chło pie. – Jo tam
nie wim. Trze ba ostroż nie. Nie wszyst -
ko moż na mó wić głoś no. A mo że i ra -
cja, chłop na to: bo jak przy je chał Wi -
cek z Ha me ry ki, to mó wił, że tam jest
wol ność i moż na mó wić co się chce,
a u nas nie wol no by ło mó wić, że się
ko mu nizm nie po do ba, a tam moż na
mó wić, że ko mu na, to do ni cze go. Na -
u czy ciel na to: pan źle ro zu mie sło wo
wol ność. A to dla cze go? Bo już wie ki
te mu pe wien fi lo zof po wie dział, że wol -
ność to jest pra wo do czy nie nia te go
wszyst kie go, na co poz wa la pra wo. A tu
i tam by ło in ne pra wo. 

Co pan bre dzisz, żach nął się chłop.
Pra wo to jest jed no. Wi dzisz pan te pta -
ki, one la ta ją w po wie trzu, kret ry je
pod zie mią, ry by pły wa ją w wo dzie.
Słoń ce... krą ży wo kół Zie mi co dzien -
nie, księ życ też świe ci co noc, tyl ko mi
nie pa su je, że cią gle ple ca mi od wró co -
ny. Ale ja tym nie krę cę. Nic się nie
zmie nia. A pra wo, jak się zmie nia, to
zna czy, że jest do ni cze go. Pan się my -
li – na u czy ciel na to. Ludz kość cią gle
do sko na li wie dzę, czy ni ciąg ły po stęp,
świat się zmie nia, pra wo też. To mi nie
pa su je. Chło pie po czci wy. Eu ro pa się
zjed no czy ła. Wy o bra ża pan so bie, że
Po lak z Niem cem idą na pi wo i nic?
– Nie mo że być. To pan nic nie wie?
A co mnie to! Ale z Niem cem na pi wo?
To mi nie pa su je. Jak ja się z Józ kiem
go dzi łem, to prze ciw ko Wit ko wi. Jak
z Wit kiem, to prze ciw ko Józ ko wi. A jak
z ni mi dwo ma, to prze ciw ko soł ty so -
wi. Nic, tyl ko ta Eu ro pa zna laz ła so bie
ja kie goś wro ga. Chło pie po czci wy – na -
u czy ciel na to. Już się my śli o glo ba li -
za cji, że by ca ły świat się zjed no czył.
Nie mo że być. Chy ba, że ca ły świat ma
ja kie goś wro ga. Ale gdzie? Mo że tam
– spoj rzał na nie bo. Bo tu osta t nio ja -
kieś krę gi by ły i po dob no czło wiek te -
go nie zro bił. A po no cy, to też wi dzia -
łem róż ne dziw ne rze czy, ale ba ba mi
ka za ła ci cho być. No to jak: bę dziesz
wy pła cał pie nią dze? – spy tał my śli wy.
Nie, to mi nie pa su je. To jed nak zo sta -
ną w ban ku? – spy tał na u czy ciel. To mi
też nie pa su je. No to co ci chło pie pa -
su je? A bo jo wim? 

MMii  cchhaałł  NNoo  wwaacc  kkii  

Słowo o byle czym
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Sylwester 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



Rok te mu, pod czas świę ta zmar -
łych po szłam na cmen ta rz.
Przy szłam dość wcześ nie, kie -

dy nie by ło jesz cze wie lu lu dzi. Upo -
rząd ko wa łam sfa ty go wa ny po mnik.
Tak bar dzo po chło nę ła mnie pra ca, że
za pom nia łam gdzie je stem. 

W koń cu za pa li łam zni cze i sta nę -
łam obok. Od da łam się roz my śla niom.
Choć by łam bar dziej zży ta z oj cem niż
z ma mą, ta róż ni ca już się za tar ła i bra -
ko wa ło mi ich oboj ga. Grób mo je go
mę ża znaj do wał się na dru gim koń cu
cmen ta rza, więc w koń cu po że gna łam
w my ślach mo ich sta rusz ków – jak ich
czu le na zy wa łam jesz cze za ży cia. Do -
tar łam do gro bu Ro ma na. Był do brym
czło wie kiem i mę żem. Nie mógł mieć
dzie ci, choć te go bar dzo chciał. Ubo -
le wał nad tym i na wet sam za pro po -
no wał adop cję. Je go przed wczes na
śmierć wszyst ko zni we czy ła. Po nie -
speł na sze ściu mie sią cach od zdia gno -
zo wa nia ra ka, zmarł. Po cząt ko wo czu -
łam do nie go żal o to, że nie miał wo li
wal ki, że za ła two się pod dał. Ale pew -
nie prze czu wał nad cho dzą cy ko niec
i je go nie uch ron ność. Po szłam do je -
go le ka rza aby cze goś wię cej się do -
wie dzieć, ale nie usły sza łam nic po -
nad to, co wie dzia łam wcześ niej. To
był wy jąt ko wo zło śli wy rak któ ry
w krót kim cza sie za a ta ko wał in ne czę -
ści or ga niz mu. Żad na te ra pia nie skut -
ko wa ła. Z dnia na dzień po pro stu gasł
w oczach. Tyl ko pa trzył smut nym
wzro kiem dziec ka, któ re mu ode bra -
no je go uko cha ne go mi sia. Osta t nim
sło wem ja kie od nie go usły sza łam, by -
ło sło wo „prze pra szam”. Jak ja nie na -
wi dzi łam te go sło wa... Nie lu bię, kie -
dy ktoś mnie prze pra sza. Ja kie to
wszyst ko jest ma łe wo bec ma je sta tu
śmier ci... Gdy by Ro man się bun to wał
i uwa żał, że to nie spra wie dli we, mo -
że by ło by mi odro bin kę ła twiej. Ale po
tym „prze pra szam”, żal mnie po pro -
stu roz sa dzał. To już trzy la ta... 

Po pew nym cza sie uświa do mi łam
so bie, że ktoś stoi obok mnie i po raz
ko lej ny mó wi – prze pra szam. Spoj rza -
łam roz ko ja rzo nym wzro kiem, a nie -
zna jo my zno wu: prze pra szam, czy
mog ła by pani po ży czyć mi za pał ki?
Nie mo gę ich zna leźć. Pro szę. Po da -
łam mu pu deł ko i ro zej rza łam się do -
ko ła. 

Lu dzi za czę ło przy by wać i zro bi ło
się głoś niej. Zwłasz cza przy jed nym
gro bie to czy ły się oży wio ne roz mo wy.
Usły sza łam śmiech i na do miar
wszyst kie go brzęk szkła. Oni naj zwy -
czaj niej pi li al ko hol. Sie dzie li na brze -
gach po mni ka jak przy fon tan nie
w par ku i po pro stu do brze się ba wi -

li. O dwa gro by da lej stał nie zna jo my
od za pa łek. Spoj rze liś my na sie bie,
a on do tknął rę ką kie sze ni i zde cy do -
wa nym kro kiem ru szył w mo ją stro -
nę. I zno wu: prze pra szam... był bym
za pom niał. Po dał mi te nie szczęs ne
za pał ki. Sta nął bez rad nie, po tem spoj -
rzał w kie run ku roz ba wio ne go to wa -
rzy stwa i chciał ru szyć w ich stro nę.
Niech pan da spo kój, oni są pi ja ni
– usły sza łam swój włas ny głos. Za pa -
dła ci sza. Po chwi li on odez wał się ci -
cho: za ty mi drze wa mi jest ław ka. Mo -
że tam sią dzie my na chwi lę... ani pani,
ani ja nie ma my gdzie usiąść. Obie cu -
ję, że nic nie bę dę mó wić. Po pro stu
po sie dzi my i po du ma my. Po tem so bie
pój dę. Je go smut ny wzrok był gwa -
ran cja spo ko ju. Mo że tak... Do brze.
Pój dźmy tam. Tu jest zde cy do wa nie
za we so ło. Ław ka by ła pu sta, usie dliś -
my. On za pa trzył się w jed ną stro nę
sza rze ją ce go nie ba, a ja w dru gą. Nie -
zna jo my był kon sek wen tny i nie odzy -
wał się ani sło wem. 

W koń cu to ja odez wa łam się pier -
wsza: to ktoś z ro dzi ny? Gdzie... ach
prze pra szam... tak, mo ja żo na. Dwa
la ta te mu zgi nę ła w wy pad ku. Bra ku -
je jej pa nu? Cóż, nie wy pa da źle mó -
wić o zmar łych, zwłasz cza dzi siaj...
Nie ste ty, nie by ła dla mnie do bra. Bar -
dziej chy ba od wie dzam tu mo ją pust -
kę niż jej grób. 

A pani? Mąż. Zmarł na ra ka trzy la -
ta te mu. To smut ne – od po wie dział.
Bar dzo mi przy kro. Spoj rzał mi mo -
cho dem na mo je wło sy i uświa do mi -
łam so bie, że mam chy ba pół rocz ne
odro sty. Ufar bo wa łam wło sy, gdyż po -
ja wi ło się spo ro si wych. Ale po tem je
za nied ba łam. Do tknę łam ich za że no -
wa na i po wie dzia łam: nie mia łam cza -
su... ach, co tu du żo mó wić. Ja też po
raz pier wszy mu się przy jrza łam i za -
u wa ży łam nie wy pra so wa ną ko szu lę
zza roz pię tej kur tki i nie wia ry god nie
brzyd ki kra wat. Dżin sy by ły moc no
sfa ty go wa ne, jed nak bu ty miał wy -
czysz czo ne. Ogól nie, choć tro chę za -
nied ba ny, miał mi łą po wierz chow ność
i był bar dzo uprzej my. Nie spo dzie wa -
nie za czę ło pa dać. To by ło kosz mar -
ne ober wa nie chmu ry. W kil ka mi nut,
choć schro ni liś my się pod drze wem,
obo je by liś my zu peł nie mo krzy. No
nic – po wie dzia łam. Mi ło by ło pa na
po znać... Ale ja na wet się nie przed -
sta wi łem, Nie szko dzi – od po wie dzia -
łam. Mu szę już iść. Pro szę za cze kać.
Nie da le ko mam sa mo chód. Je śli nie
chce pani się roz cho ro wać, chęt nie
panią od wio zę do do mu. Ni gdzie się
nie śpie szę. Nie wiem czy wy pa da – od -
po wie dzia łam. Za cho ro wać na pew no

nie wy pa da. Ujął mnie de li kat nie pod
rę kę i po kil ku mi nu tach w sa mo cho -
dzie zro bi ło się ciep ło. Je cha liś my
w mil cze niu. To tu taj. Po dzię ko wa łam
i wy sia dłam. On też wy siadł. Po da łam
mu rę kę. Na praw dę bar dzo dzię ku ję.
On przy trzy mał mo ją rę kę w swo jej
a ja wca le nie chcia łam jej wy rwać
z de li kat ne go uści sku. W koń cu spoj -
rza łam mu w oczy, od wró ci łam się
i po bieg łam do do mu. Po kil ku dniach,
kie dy wra ca łam z pra cy, ser ce sko czy -
ło mi do gar dła. Po zna łam sa mo chód.
Po chwi li on wy siadł. W rę kach miał
bu kiet kwia tów. Był onieś mie lo ny jak
mło kos. Prze pra szam, ale za pom nia -
łem pani po dzię ko wać za za pał ki. Ze -
chce pani przy jąć te kwia ty i wy ba -
czyć mi mój nie takt? Przyj mu ję
i oczy wi ście wy ba czam, je śli w ogó le
do szło do nie tak tu. Nie był to do bry
dzień na pa mię ta nie o dro bia zgach.
Zno wu mil cze nie. Prze pra szam
panią... Chwi le czkę, mu szę pa nu coś
wy jaś nić. Ale to dłuż sza hi sto ria. Nie -
zna jo my aż uśmiech nął się usły sza -
wszy mo je sło wa. Przy znam, że ma -
rzy łem o szan sie na to, aby z panią
po roz ma wiać. Poz wo li pani, że na pra -
wię ko lej ny nie takt? Na zy wam się Ro -
bert Ka liń ski. Ja też się przed sta wi -
łam. Je śli pan po cze ka 15 mi nut,
wró cę i... za pra szam na spóź nio ny
lunch wtrą cił szyb ko. Spo do ba ło mi
się to, że tak tow nie po mi nął sło wo
„ko la cja”. Wi dać by ło, że jest sub tel -
ny i zna wa gę te go sło wa w kon tek -
ście za pro sze nia ko bie ty na ko la cję.
Roz ma wia liś my dłu go. Po wie dzia łam
też o hi sto rii mo jej nie chę ci do sło wa
„prze pra szam”. On przy jął to z wy ro -
zu mia ło ścią. Póź niej po wie dział, że
jest osta t nią oso bą na świe cie któ ra
chcia ła by mieć po wo dy aby mnie prze -
pra szać. Ale bła gać o wy ba cze nie bę -
dzie na wet za nie za po wie dzia ny
deszcz, ale za tam ten – nie. Dla cze go?
– Prze cież dzię ki nie mu do wie dzia łem
się gdzie pani miesz ka. Ale przy zna -
ję, że cze kał bym ca ły ko lej ny rok aby
panią znów zo ba czyć. Za czer wie ni łam
się jak ma ło la ta. Ze chce pani mi wy -
ba czyć, ale je stem zdzi wio ny słu cha -
jąc te go, co sam mó wię. 

Na ko lej ne świę to zmar łych idzie -
my ra zem. Ro man na pew no nie miał -
by mi te go za złe... 

SSzzcczzęę  śśllii  wwaa  wwddoo  wwaa
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Stu dia w Eu ro pie dla Eu ro pej czy ka
Za pra szam do za -

poz na nia się z za sa -
da mi obo wią zu ją cy mi
w szkol nic twie wyż -
szym w FFiinn  llaann  ddiiii.

Stu dia w tym skan dy naw skim kra -
ju to pro po zy cja bar dzo ku szą ca dla
stu den tów. W Fin lan dii jest je den
z naj wyż szych w Eu ro pie po zio mów
na u cza nia i do sko na le opra co wa na
współ pra ca szkol nic twa z biz ne sem.
Stu den ci ma ja du żą swo bo dę w wy bo -
rze i kształ to wa niu swo jej ścież ki edu -
ka cyj nej. Fi no wie od lat trak tu ją edu -
ka cję prio ry te to wo, dla te go są
w czo łów ce naj le piej kształ cą cych
państw na świe cie.

Uczel nie
W Fin lan dii dzia ła 20 uni -

wersytetów: czte ry ar ty stycz ne, trzy
tech no lo gicz ne, trzy eko no micz ne
i dzie sięć wie lo kie run ko wych. Po za
tym kształ cić się moż na na uczel niach
ty pu: po li tech ni ka, szko ły ar ty stycz -
ne, tech nicz ne, eko no micz ne oraz na
Uni wersytecie Ob ro ny Na ro do wej.
Wyż sze szko ły ofe ru ją bar dzo du żo
kie run ków stu diów z wy kła do wym ję -
zy kiem an giel skim. Na fiń skich uczel -
niach kształ ci się po nad 170 ty się cy
stu den tów, z cze go naj wię cej bo po -
nad 35 ty się cy na naj star szym w Fin -
lan dii Uni wersytecie Hel siń skim.

Pun kty ECTS i stop nie aka -
de mic kie

Stu dia uni wersyteckie po dzie lo ne
są na trzy eta py: Pier wszy to trzy let -
nie stu dia li cen cjac kie pod czas któ -
rych moż na zdo być 180 pun któw
ECTS uzy sku jąc sto pień „kan di da at”.
Ko lej ny krok to stu dia ma gi ster skie
– dwu let nie (120 pun któw ECTS), któ -
re koń czą się zdo by ciem ty tu łu „ma -
ste rin”. Na stęp nym eta pem są stu dia
do kto ran ckie. Ab sol went tych stu diów
uzy sku je ty tuł „do kto ra na uk” lub
obec ny wy łącz nie w fiń skim sy ste mie
edu ka cji ty tuł „Li ten tia te”. 

Na stu diach po li tech nicz nych, aby
zdo być ty tuł na u ko wy li cen cja ta (Ba -
che lor) trze ba zgro ma dzić 210 – 240
pun któw ECTS.

Re kru ta cja
W Fin lan dii każ da wyż sza uczel nia

sa mo dziel nie de cy du je o uzna niu lub
nie śred nie go wy kształ ce nia zdo by te -
go w in nym kra ju. Na ogół wy star czy
zda na ma tu ra z od po wied nim tłu ma -
cze niem i po świad cze niem. Je że li cho -
dzi o sy stem na bo ru, jest on zróż ni -
co wa ny. Na stu dia po li tech nicz ne
re kru ta cja od by wa się przez in ter net.

Po za re je stro wa niu się przy szły stu -
dent otrzy mu je szcze gó ło we in for ma -
cje o wa run kach przy ję cia na stu dia.
Część uczel ni prze pro wa dza kon kur -
sy świa dectw. Jesz cze in ne or ga ni zu -
ją eg za mi ny wstęp ne. Na kie run ki
z wy kła do wym ję zy kiem an giel skim
nie któ re uczel nie pro wa dzą rów nież
re kru ta cję przez in ter net. Za wsze war -
to jed nak za jrzeć na stro ny wy bra nej
uczel ni i za poz nać się ze szcze gó ła mi
za sad i spo só ba mi re kru ta cji.

Przy dat ne stro ny: www.uni -
versityadmissions.fi oraz www.ylio -
pi sto ha ku.fi

Zna jo mość ję zy ka, cer ty fi ka -
ty

Pod sta wo wy mi ję zy ka mi w Fin lan -
dii są fiń ski i szwedz ki, wyż sze uczel -
nie ofe ru ją jed nak bar dzo du żo kie -
run ków z wy kła do wym an giel skim.
Przy szły stu dent chcąc kształ cić się
w tym ję zy ku mu si po sia dać od po -
wied nio po twier dzo ny cer ty fi kat. Każ -
da uczel nia bez prob le mu ak cep tu je
cer ty fi ka ty IELTS z oce ną 6,0 na po -
zio mie aka de mic kim lub TOEFL
z pun kta cją 550 w te ście pa pie ro wym
lub 79-80 w in ter ne to wym. Nie któ re
uczel nie or ga ni zu ją dla przy szłych
stu den tów kur sy ję zy ko we, aby mo -
gli stu dio wać na kie run kach z wy kła -
do wym fiń skim.

Kosz ty stu dio wa nia
Stu dia są bez płat ne. Jed nak obo -

wiąz ko wo trze ba być człon kiem or ga -
ni za cji stu den ckiej i op ła cać skład ki
na tę or ga ni za cję w ra mach któ rej ma
się ubez pie cze nie zdro wot ne. Da je to
stu den tom moż li wość do stę pu do sty -
pen diów na u ko wych, opie ki me dycz -
nej, zni żek ko mu ni ka cyj nych na ta -
kich sa mych za sa dach jak stu den ci
miej sco wi. Kosz ty ta kich op łat się ga -
ją kwo ty do 90 eu ro rocz nie. 

W zna le zie niu od po wied niej kwa te -
ry na mie ście lub w aka de mi ku po mo -
gą z pew no ścią dwie fiń skie or ga ni -
za cje VVO i SOA (Fin land's Stu dent
Ho u sing Ltd.) oraz w re jo nie Hel si -
nek HO AS (The Fo un da tion for Stu -
dent Ho u sing in the Hel sin ki Re gion).
Zgło sze nia o po trze bie zna le zie nia
kwa te ry na le ży prze sy łać dro gą elek -
tro nicz ną. Je że li cho dzi o fiń skie aka -
de mi ki, to stan dard wy po sa że nia
i umeb lo wa nia jest wy jąt ko wo wy so -
ki. Ce na za le ży od miej sco wo ści i lo -
ka li za cji. Naj dro żej jest oczy wi ście
w sto li cy kra ju Hel sin kach. Po kój
dwu o so bo wy kosz tu je 200 – 300 eu -
ro mie sięcz nie, nato miast jed no o so -
bo wy to wy da tek rzę du 600 eu ro.
W środ ko wej i pół noc nej czę ści kra ju

jest ta niej na wet o jed ną trze cią. Fin -
lan dia na le ży do świa to wej czo łów ki
naj droż szych państw, dla te go kosz ty
utrzy ma nia są wy so kie. Do brą wia do -
mo ścią jest to, że nie trze ba wy da wać
du żych środ ków fi nan so wych na pod -
ręcz ni ki. Bib lio te ki na fiń skich uczel -
niach są wy jąt ko wo do brze wy po sa -
żo ne, w każ dym miej scu jest rów nież
do stęp do in ter ne tu. 

Ży cie stu den ckie
Fiń skie uczel nie są do sko na le zor -

ga ni zo wa ne. Na stu den tów cze ka
przy jaz ny sy stem usług i bar dzo do -
bre wa run ki do pro wa dze nia ba dań
na u ko wych. Stu dia są trud ne, a wy -
kła dow cy wy ma ga ją cy. Jed no cze nie
stu den ci ma ją du że moż li wo ści je że li
cho dzi o sa mo dziel ne kształ to wa nie
włas nej ścież ki na u ko wej. Po mi mo
du żej ilo ści na u ki znaj dą czas na ży -
cie po za uczel nią. Miesz kań cy Fin lan -
dii wbrew po zo rom są oso ba mi przy -
jaź nie na sta wio ny mi do ży cia i lu dzi.
Są bar dzo cie pli i do sko na le po tra fią
się ba wić. Nie wąt pli wą atrak cją
zwłasz cza dla ob co kra jow ców są bia -
łe no ce, jak rów nież moż li wość wy -
grze wa nia się w słyn nych fiń skich sa -
u nach, pod czas gdy na dwo rze pa nu je
noc po lar na. Zim niej szy niż w in nych
czę ściach Eu ro py kli mat nie jest po -
wo dem, aby stu den ckie ży cie to czy ło
się w mniej szym wy mia rze. Wręcz
prze ciw nie. 

Sty pen dia
Jak w każ dym kra ju tak i w Fin lan -

dii stu dent mo że ubie gać się o sty pen -
dium. Naj le piej zwró cić się do or ga -
ni za cji Cen tre for In ter na tio nal
Mo bi li ty (CI MO).

Ge ne ral nie ob co kra jow cy są upraw -
nie ni do otrzy ma nia sty pen diów 
so cjal nych i do fi nan so wa nia kosz tów
wy na ję cia miesz ka nia, cho ciaż
w mniej szym stop niu niż Fi no wie. Po -
za pro gra ma mi edu ka cyj ny mi Unii
Eu ro pej skiej moż na li czyć na po moc
od rzą du. Aby sta rać się o sty pen dium
trze ba udo wod nić, że kon kret na
uczel nia du żo zy ska in we stu jąc w da -
ne go stu den ta. Trze ba rów nież na -
wią zać kon takt z wy bra ną przez sie -
bie uczel nią i uzy skać po twier dze nie
pod ję cia w niej na u ki. Bar dzo do brze
wi dzia na jest zna jo mość cho ciaż
w stop niu pod sta wo wym ję zy ka fiń -
skie go.

W ko lej nym nu me rze „An twer pii po
pol sku” przed sta wię sy stem szkol nic -
twa wyż sze go w Nor we gii.

KKaa  rroo  llii  nnaa  TToomm  cczzaakk
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W lutym 2012 uległem w Bel -
gii wy pad ko wi przy pra cy.
Czy mam pra wo do od szko -
do wa nia? Pra co daw ca gro zi
mi zwol nie niem. Czy ma do
te go pra wo?

Pra wo bel gij skie, po dob nie jak pra wo
in nych kra jów eu ro pej skich zo bo wią zu -
je pra co daw ców do stwo rze nia pra cow -
ni kom bez piecz ne go i przy jaz ne go śro -
do wi ska pra cy. Oso by po szko do wa ne
w wy pad ku przy pra cy w Bel gii ma ją
pra wo ubie gać się o od szko do wa nie
z ubez pie cze nia pra co daw cy. 

Zwol nie nie z pra cy po wy pad -
ku jest nie le gal ne!

Zda rza się, że pra co daw ca bez praw -
nie gro zi pra cow ni ko wi zwol nie niem
z pra cy, je śli ten nie zre zy gnu je z wy -
su nię cia rosz czeń od szko do waw -
czych. Ta kie po sta wie nie spra wy
przez pra co daw ców po wo du je, iż po -
szko do wa ni pod pi su ją nie ko rzyst ne
dla nich ugo dy lub oświad cze nia za -
wie ra ją ce fał szy we wer sje wy da rzeń.
Te go ty pu dzia ła nia co do za sa dy są
bez praw ne. Pod pi sy wa nie sfał szo wa -
nych ra por tów mo że mieć po nad to
wpływ na pra wo do uzy ska nia od szko -
do wa nia.

Udo ku men to wa nie wy pad ku
oraz szkód

Po szko do wa ni w wy pad kach przy
pra cy na te re nie Bel gii po win ni pa -
mię tać o za bez pie cze niu jak naj wię -
kszej licz by do wo dów. Zdję cia miej -
sca wy pad ku zro bio ne za raz po
za jściu zda rze nia mo gą mieć du że
zna cze nie przy do cho dze niu od szko -
do wa nia. Wy pa dek na le ży też bez -
zwłocz nie zgło sić bel gij skiej in spek -
cji pra cy (obo wią zek pra co daw cy).

W dal szej ko lej no ści po szko do wa ny
po wi nien za bez pie czyć da ne i ze brać
pi sem ne ze zna nia świad ków, (któ rzy
z cza sem mo gą chcieć za pom nieć
praw dzi wy prze bieg wy pad ku). Je że -
li po szko do wa ny do znał szkód fi zycz -
nych nie zmier nie istot ne jest pod ję -
cie le cze nia – po sta wie nie wła ści wej
dia gno zy, opi sa nie do le gli wo ści oraz
pod ję cie re ha bi li ta cji. W przy pad ku
po ja wie nia się kosz tów zwią za nych
z wy pad kiem na le ży za bez pie czyć ory -
gi na ły fak tur i ra chun ków.

O ja kie ele men ty od szko do -
wa nia moż na ubie gać się po
wy pad ku przy pra cy? 

Pod sta wo wym rosz cze niem przy słu -
gu ją cym po szko do wa ne mu jest za doś -
ću czy nie nie za do zna ny uszczer bek
na zdro wiu po wy pad ku. Po ja wie nie
się ob ra żeń po wy pad ku po wo du je, iż
po szko do wa ny ma pra wo wy stę po wać
o ten ro dzaj od szko do wa nia. Dal sze
rosz cze nia są kon sek wen cją uszczer -
bku na zdro wiu – kosz ty le cze nia,
kosz ty re ha bi li ta cji, utra co ne do cho -
dy na sku tek nie zdol no ści do pra cy,
ren ty.

Pod sta wo we od szko do wa nie w for -
mie za sił ku cho ro bo we go, któ re go wy -
so kość rów na jest nie mal że wy so ko -
ści wy na gro dze nia za sad ni cze go
wy pła ca ubez pie czy ciel pra co daw cy.
Ubez pie czy ciel po kry wa rów nież kosz -
ty le cze nia, do ja zdów, itp.

Ubez pie czy ciel pra co daw cy nie po -
kry je nato miast szko dy mo ral nej. Tej
moż na ubie gać się je dy nie w sy tu a cji,
je śli jest oso ba uzna na za win ną po -
wsta nia szko dy.

Co jest wy na gra dza ne?
Je śli zda rzy się wy pa dek, po szko -

do wa ny ma pra wo do od szko do wa nia
za:

n Cał ko wi te lub czę ścio we wy na gro -
dze nie tym cza so wej nie zdol no ści do
pra cy (za si łek cho ro bo wy);

n Trwa łe ka lec two (rocz ną op ła tę
w okre sie kon tro li i od set ki po upły -
wie te go ter mi nu);

n Zwro ty za tym cza so wą nie zdol ność
do pra cy lub trwa łe ka lec two są re -
kom pen sa tą za utra tę wy na gro dze -
nia.
Zwrot kosz tów me dycz nych, far -

ma ce u tycz nych i szpi tal nych jest wy -
pła ca ny przez ubez pie czy cie la pra co -
daw cy lub Fun dusz Gwa ran cyj ny,
je śli pra co daw ca nie był ubez pie czo -
ny.

Kto pła ci ra chun ki me dycz -
ne?

Kosz ty le cze nia zo sta ną zwró co ne
przez ubez pie czy cie la na pod sta wie
ta ry fy z ubez pie cze nia cho ro bo we -
go.War to za trzy mać ory gi na ły za -
świad czeń i ra chun ków do ty czą cych
opie ki zdro wot nej. 

Od ko go moż na uzy skać od -
szko do wa nie?

Od szko do wa nie wy pła ca ubez pie -
czy ciel pra co daw cy oraz czę ścio wo
pra co daw ca. Je śli pra co daw ca jest nie -
u bez pie czo ny rosz cze nie od szko do -
waw cze moż na zgło sić do Fun du szu
Gwa ran cyj ne go.

Szko dy mo ral ne po kry je spraw ca,
od po wie dzial ny za szko dę (je śli udo -
wod nio ny zo stał je go błąd).

Trwa łe ka lec two?
Wy na gro dze nie w ta kim wy pad ku

od by wa się w dwóch eta pach:
n okre śle nie stop nia nie peł no spraw -

no ści i po twier dze nie przez Fun -
dusz Wy pad ków przy Pra cy; 

n po 3 la tach usta la się de fi ni tyw ną
kwo tę sta wek dla po szko do wa ne go
pra cow ni ka.

Wy pa dek w dro dze do pra cy?
Wy pa dek w dro dze do pra cy i z pra -

cy jest rów nież trak to wa ny, ja ko wy -
pa dek przy pra cy. Wa run kiem jest,
aby pra cow nik po ru szał się dro gą
z miej sca za miesz ka nia do miej sca
gdzie pra cu je i na od wrót. 

Ko niecz ne ob ja zdy ta kie jak od wo -
że nie dzie ci do szko ły są za li cza ne do
nor mal nej tra sy pod ró ży.

Do dat ko we od szko do wa nie,
je śli za wy pa dek od po wie -
dzial na jest stro na trze cia?

Je śli za spo wo do wa nie wy pad ku
przy pra cy od po wie dzial na jest stro -
na trze cia, po szko do wa ny mo że od
stro ny od po wie dzial nej za wy pa dek
żą dać wy pła ty od szko do wa nia, któ re -
go nie wy na gro dził ubez pie czy ciel pra -
co daw cy, np. za doś ću czy nie nia. 

Je dy nie szko da, któ ra nie zo sta ła
wy na gro dzo na przez ubez pie czy cie la
ds. wy pad ków przy pra cy pod le ga wy -
na gro dze niu.

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

§§
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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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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:
l Agniesz ka Bor kie wicz 
Mug gen ber glei 278, 2100 De ur ne. Tel. 03/321.58.39 
l 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 
l 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 
l 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
l BBrraacciiaa  MMnniieejjssii  KKaappuuccyynnii
niedziela godz. 12:15 i 17:00
Antwerpia centrum, pomiędzy Korte Winkelstraat 1 
a Ossenmarkt 14

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:




