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Od Redakcji
Sko ro czy ta cie Pań stwo ko lej ny nu mer „An twer pii po pol-
sku” to zapowiedzianego końca świata nie było.
Przywitaliśmy kolejny nowy rok, co oznacza ze wszystko
jest na swoim miejscu. Tak jak być powinno.
Zapraszamy do lektury pierwszego numeru naszej gazety
w 2013 roku.
Mamy nadzieje, że każdy z czytelników znajdzie w nim coś
ciekawego. Warte polecenia są z pewnością nowe przepisy
prawne i ustawowe w Polsce wchodzące w życie w 2013 ro-
ku. Niektóre z wprowadzonych zmian są bardzo istotne
dlatego namawiamy do zapoznania się z nimi.
W tym numerze zamykamy cykl „Dzielnice Antwerpii”.
Miejsca warte obejrzenia w Deurne są ostatnim artyku-

łem z tej serii. Mamy nadzieję, że dowiedzieli się państwo
czegoś ciekawego o dzielnicach w których mieszkacie.
Jednocześnie zapraszamy na nowy comiesięczny cykl „Po-
znajemy i odkrywamy Antwerpię” w którym przybliżać
będziemy miejsca znane i mniej znane oraz perełki archi-
tektury tego miasta.
Zachęcamy również do przeczytania dwóch artykułów
omawiających od strony prawnej dwie ważne kwestie:
rozwód i obowiązek alimentacyjny wobec dzieci.
Polecamy także wywiad z zespołem Dbomb i spotkanie
z młodą artystką mieszkającą i tworzącą w Antwerpii
– Justyną Stefańską.
Magdalena Gato Negro podzieli się z Państwem pomysła-
mi jak zrobić coś z niczego a Anna Jaroszewicz zwraca
uwagę na istotny problem ADHD u dzieci.
To tylko niektóre z ciekawych (mamy nadzieje) pozycji.
Zapraszamy do lektury 

RRee  ddaakk  ccjjaa

2 Antwerpia po polsku     styczeń 2013

SKŁAD REDAKCJI: Agata Kocińska, Magdalena Wawryszuk, Anna Szymborska, Rafał Kitaszewski
Kontakt: antwerpiapopolsku@gmail.com, tel.: 0489/823803
WYDAWCA: Fundacja „Children of Europe”, www.antwerpiapopolsku.be
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń

Jesteśmy na Facebooku, szukaj: cchhiillddrreennooffeeuurrooppee22001111@@hhoottmmaaiill..ccoomm
lub bezpośrednio: hhttttpp::////ffaacceebbooookk..ccoomm//CChhiillddrreenn..ooff..EEuurrooppee

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”,

przy współpracy z Fundacją Semper Polonia w Warszawie.



Każdy kolejny rok rozpoczynamy
podsumowaniem tego
który się właśnie skończył
i przewidywaniami dotyczącymi
nowego roku. 
Oto zestawienie najważniejszych
wydarzeń 2012 roku i kilka
prognoz ekonomicznych
i gospodarczych na 2013. 

Największe naukowe odkrycia
i przełomy roku 2012

Lądowanie łazika Curiosity
na Marsie

Ludzkość czekała na to wydarze nie
od daw na, a astro no mo wie od mo men -
tu, kie dy z Zie mi wy star to wa ła mi sja
Mars Scien ce La bo ra to ry z ła zi kiem
Cu rio si ty na po kła dzie. Ła zik (tech -
no lo gicz ne cu do) ba da Czer wo ną Pla -
ne tę i ma już pier wsze osią gnię cia.
Zna lazł na Mar sie sub stan cje or ga -
nicz ne w gle bie, czy li pod sta wę do bu -
do wa nia or ga niz mów ży wych. 

Bozon Higgsa
Potwierdzenie istnienia tak zwa nej

„bo skiej cząst ki” zwień czy ło 50 lat ba -
dań. Na u kow cy do wie dli, że to czą ste -
czka Hig gsa (na zwa na od na zwi ska
jej wy na laz cy) na da wa ła in nym cząst -
kom ma sę i umoż li wi ła po wsta nie ma -
te rii z któ rej zbu do wa ny jest nasz
świat.

Nowe gatunki zoologiczne
W Południowej Azji zoolo go wie od -

kry li no wy, nie zna ny ga tu nek ża by
mie rzą cej tyl ko 8 mi li me trów. Jesz -
cze wię kszym za sko cze niem by ło za -
ob ser wo wa nie w dżun gli Kon go nie -
zna ne go do tych czas na u ce ga tun ku
mał py na le żą cej do ro dzi ny ko czko -
da nów.

Sieć kwantowa
Naukowcy opracowali pierwszą sieć

kwan to wą, w któ rej nio są ce in for ma -
cje fo to ny są prze sy ła ne za po mo cą
kab la świat ło wo do we go. To ogrom ny
krok na przód w dzie dzi nie in ter ne tu
kwan to we go, któ ry wie lo krot nie szyb -
ciej bę dzie prze sy łać da ne za szyf ro -
wa ne tak po tęż ny mi kwan to wy mi
szyf ra mi, że nikt nie bę dzie w sta nie
ich zła mać.

Implant dla sparaliżowanych
Dzię ki naj no wo cześ niej szym te ra -

piom po le ga ją cym na wszcze pie niu

do uszko dzo ne go rdze nia krę go we -
go spe cjal nych im plan tów za wie ra ją -
cych elek tro dy sty mu lu ją ce ner wy,
sy gna ły z oś rod ków ru chu w mó zgu
mo gą wpra wić mięś nie w ruch. Jest
to prze łom w le cze niu osób spa ra li -
żo wa nych.

Skanery mózgu odczytują
nasze myśli

Ko lej nym prze ło mem w mi nio nym
ro ku oka za ło się wy ko rzy sta nie fun -
kcjo nal ne go re zo nan su ma gne tycz ne -
go (fMRI) do re je stra cji pra cy ludz -
kie go mó zgu. Na u kow com uda ło się
od czy tać ze ska nów mó zgu my śli pa -
cjen ta bę dą ce go przez wie le lat
w śpiącz ce co ozna cza, że czło wiek
w sta nie we ge ta tyw nym jest świa do -
my, a je go umysł pra cu je.

Odkrycie wody 
na Merkurym

Son da Mes sen ger od kry ła na po -
wierz chni Mer ku re go śla dy lo du wod -
ne go oraz związ ków or ga nicz nych.
To od kry cie po twier dza, że wo da jest
sub stan cją po wszech nie wy stę pu ją -
cą w kos mo sie i by ła lub jest obec na
nie tyl ko na Zie mi, ale rów nież na in -
nych pla ne tach Ukła du Sło necz ne go.

Superkomputer
Kró lem kom pu te rów zo stał „Ty tan”

z Oak Rid ge Na tio nal La bo ra to ry
w USA wy pro du ko wa ny przez fir mę
Cray Inc. „Ty tan” mo że wy ko nać za -
wrot ną licz bę 27 kwa dry lio nów ope -
ra cji na se kun dę i zaj mu je po wierz -
chnię 400 m2.

Nadzieja dla chorych na
białaczkę

W le cze niu bia ła czki na u kow cy za -
sto so wa li no wa tor ską te ra pię z wy ko -
rzy sta niem nie ak tyw ne go, zmo dy fi -
ko wa ne go wi ru sa HIV. Po wyż szy
wi rus ma nie zwy kłe wła ści wo ści: po -
tra fi wni kać do ko mó rek za ka żo ne go
or ga niz mu i wbu do wy wać się w ich
DNA. Pa cjen tka u któ rej za sto so wa -
no tę te ra pię, po pół ro ku le cze nia nie
mia ła w or ga niz mie żad nych śla dów
bia ła czki.

Ser pochodzi z Polski
Bry tyj scy na u kow cy ogło si li, że zna -

le źli naj star szy do wód na pro duk cję
se ra w Eu ro pie. Wy pro du ko wa no go
po nad 7.500 lat te mu na te re nie dzi -
siej szych Ku jaw. Wy ko pa li ska udo -
wod ni ły, że naj star szy w Eu ro pie ser
po wstał właś nie w Pol sce, choć o na -
szym kra ju nikt wte dy jesz cze nie sły -
szał.

Najważniejsze wydarzenia 2012 

Katastrofa wycieczkowca
„Costa Concordia”

Największa katastrofa statku pa sa -
żer skie go XXI wie ku. Zgi nę ło 30 osób,
dwie uzna no za za gi nio ne, a 64 zo sta -
ły ran ne. Ka ta stro fa na za wsze zo sta -
nie sym bo lem no wo czes nej tech ni ki
po ko na nej przez na tu rę oraz nie kom -
pe ten cji i tchó rzostwa ka pi ta na.

Śmierć Whitney Huston
Gwiazda muzyki pop, lau re at ka na -

gród Gram my i Em my, zmar ła po
przed aw ko wa niu le ków i nar ko ty ków.
Ko lej ny przy kład wpły wu show biz -
ne su na ży cie ar ty sty i upad ku z pie -
de sta łu w ot chłań na ło gu. 

Trzecie zwycięstwo
w wyborach prezydenckich
w Rosji Władimira Putina

Wynik wyborów nie był nie spo dzian -
ką, to wa rzy szy ły im jed nak ogrom ne
pro te sty spo łecz ne po nie waż po nad
po ło wa Ro sjan nie chce by Pu tin po
raz ko lej ny spra wo wał urząd pre zy -
den ta.

Zestrzelenie przez Syrię
tureckiego samolotu

Ten incydent jeszcze bar dziej po głę -
bił i tak na pię te sto sun ki po mię dzy
Tur cją a Sy rią i spo wo do wał na si la nie
się kon flik tów na Bli skim Wscho dzie.

Strzelaniny w USA w Aurora
i Newton

W minionym roku Ame ry ką
wstrząs nę ły dwie tra ge die. Na pre -
mie rze fil mu „Bat man” sza le niec za -
bił 12 osób, a kil ka dzie siąt ra nił. W po -
ło wie grud nia w szko le od strza łów
z bro ni pal nej zgi nę ły bez bron ne dzie -
ci i ich opie ku no wie – w su mie 27
osób. 

Zabójstwo w Libii
ambasadora USA

Po publikacji na You Tu be fil mu
szka lu ją ce go pro ro ka Ma ho me ta, mu -
zuł ma nie za bi li Chri sa Ste ven sa – ame -
ry kań skie go am ba sa do ra w Li bii.
W świe cie is lam skim film wy wo łał wie -
lo ty sięcz ne ma ni fe sta cje, a za bój stwo
am ba sa do ra by ło we dług mu zuł ma -
nów ostrze że niem dla ca łe go świa ta.

Konflikt w Strefie Gazy
Walki po mię dzy pa le styń skim Ha -

ma sem a Iz ra e lem trwa ją wła ści wie
od za wsze. Osta t ni kon flikt mi li tar ny
za koń czył się za wie sze niem bro ni
w Ka i rze, ale ko men ta to rzy po li tycz -

Czas na bilans
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ni ostrze ga ją, iż żad na ze stron nie
ustą pi je że li nie znisz czy dru giej. 

Giełdowy debiut Facebooka
Wiel ki try umf i wiel ka klę ska. Po -

mi mo, że por tal za ro bił na de biu cie
16 mi liar dów do la rów, je go ak cje dzi -
siaj kosz tu ją o 10 do la rów mniej niż
przy wej ściu na gieł dę. Wła ści ciel Fa -
ce bo o ka Mark Zuc ker berg za po wie -
dział, że nie sprze da żad nych ak cji
por ta lu do pó ki nie od zy ska za u fa nia
in we sto rów.

Wystrzelenie w kosmos przez
Koreę Północną satelity
obserwacyjnego

Uda ne wy strze le nie ra kie ty zo sta ło
przy ję te przez mię dzy na ro do wą spo -
łecz ność z oba wą i nie po ko jem. Mi -
mo, że sa te li ta naj praw do po dob niej
nie dzia ła, na wet sprzy ja ją ce Ko rei
Pół noc nej Chi ny skry ty ko wa ły to
przed sięw zię cie. 

Wybory prezydenckie w USA
i zwycięstwo Baraka Obamy

Urzę du ją cy pre zy dent zdo był 332
man da ty elek tor skie z 270 wy ma ga -
nych i po raz dru gi ob jął naj wyż szy
urząd w pań stwie. Ko lej ne czte ry la -
ta bę dą z pew no ścią trud niej sze od
po przed nich, po nie waż wy bor cy
i prze ciw ni cy po li tycz ni nie bę dą sto -
so wa li już ta ry fy ul go wej i roz li czą
Oba mę nie ty le z suk ce sów co po ra -
żek. 

Kryzysy, które mogą zaskoczyć
świat w 2013 roku

Council on Foreign Rela tions przy -
go to wał li stę kry zy sów, któ re zda niem
eks per tów gos po dar czych i po li tycz -
nych w ro ku 2013 mo gą do tknąć świat.

Cy be ra tak i za mach ter ro ry -
stycz ny na te ry to rium USA lub
bli skie go so jusz ni ka. Zdaniem
analityków, cyberataki które dotykają
Amerykę niemal każdego dnia, mogą
doprowadzić do wielkiego kryzysu
energetycznego lub giełdowego, co
pociągnie za sobą ogromne straty
w każdej dziedzinie. Nie tylko
w Stanach Zjednoczonych ale i na
całym świecie. 

Za o strze nie sy tu a cji w Mek -
sy ku, a do kład nie woj ny kar -
te li nar ko ty ko wych ze so bą
i z pań stwem mek sy kań skim.
Tego typu kryzys dotknie nie tylko
Meksyk, ale i Stany Zjednoczone,
które są największym na świecie
odbiorcą narkotyków. Nie wolno
również zapominać, że to właśnie
z USA płynie do Meksyku szerokim

strumieniem wszelkiego typu broń.
Do stęp ność do bro ni mo że USA kosz -
to wać bar dzo du żo.

Eska la cja roz ru chów na Bli -
skim Wscho dzie. Ten region świa -
ta już od ja kie goś cza su jest miej scem
bra to bój czych walk o wła dzę mię dzy
róż ny mi gru pa mi. Eks per ci prze strze -
ga ją przed roz la niem się tych kon flik -
tów na in ne re jo ny świa ta. Prze strze -
ga ją rów nież przed ma so wym
na pły wem uchodź ców z Bli skie go
Wscho du prze de wszyst kim do Eu ro -
py, któ ra nie zdo ła się ob ro nić przed
tak du żą fa lą mu zuł ma nów.

Na ra sta ją ce kon flik ty w re -
jo nie Azji i Pa cy fi ku.

W Afganistanie zbliża się termin wy -
co fa nia wojsk za chod nich na co z nie -
cier pli wie niem ocze ku ją ta li bo wie
przy go to wu ją cy się do roz pra wy
z obec nym rzą dem. Ca ły świat wstrzy -
mu je od dech, bo rzą dy ta li bów już kie -
dyś po ka za ły co zna czy ter ror, strach
i ode bra nie czło wie ko wi pod sta wo -
wych praw. 

Z ko lei Pa ki stan po grą żo ny jest
w ogrom nym kry zy sie po li tycz nym
i gos po dar czym. Lu dzie nie są pew ni
ju tra ale jest in sty tu cja, któ ra ni cze -
go nie mu si się oba wiać. To pa ki stań -
ska ar mia dys po nu ją ca bro nią ją dro -
wą.

Na Pa cy fi ku na ra sta spór o Mo rze
Po łud nio wo chiń skie i sze reg nie wiel -
kich wysp. Głów ny mi stro na mi w tym
spo rze są dwie po tę gi: Chi ny i Ja po -
nia. Na le ży jesz cze do dać kil ka mniej -
szych państw, któ re rów nież są za in -
te re so wa ne ty mi re jo na mi.

Naj waż niej szy i naj nie bez piecz niej -
szy kry zys mo że na stą pić w Sy rii, je -
że li re żim As sa da utra ci kon tro lę nad
za so ba mi bro ni ma so we go ra że nia.
Nie spo koj nie bę dzie w Li bii i jej oto -
cze niu. Szy ku je się in ter wen cja zbroj -
na w Ma li. W Ira nie doj dzie do zmia -
ny wła dzy i nikt nie jest w sta nie
prze wi dzieć czy na stęp nym pre zy den -
tem nie bę dzie po li tyk jesz cze bar dziej
kon ser wa tyw ny od ob ecne go. 

Wy glą da to wszyst ko prze ra ża ją co.
Ale pa mię taj my, że w wie le spraw jest
wy ol brzy mio nych, a wię kszość ma
ogra ni czo ny za sięg. Miej my na dzie ję,
iż opi sa ne wy żej sy tu a cje kry zy so we
nie bę dą mia ły wpły wu na znacz ną
część świa to wej po pu la cji.

Czego nie przewidzieli Majowie?
Najwięksi światowi anality cy się gnę -

li po twar de da ne sta ty stycz ne i przy -
ję li pew ne za ło że nia od noś nie te go co
mo że cze kać świat w 2013 ro ku. 

Oto ich pro gno za: obec ny in deks
cen żyw no ści na świe cie wy no si 213

pun któw co speł nia wszel kie wa run -
ki do wy stą pie nia fa li za mie szek. We -
dług ana li ty ków, gdy in deks cen osią -
ga po ziom 210 pun któw, za czy na ją
się roz ru chy. Cho dzi do kład nie
o wzrost cen żyw no ści i zwią za ne
z tym glo bal ne pro te sty. Za wsze jest
tak, że gdy dro że je żyw ność lub za -
czy na jej bra ko wać, świat ogar nia
wiel ka fa la nie po ko ju spo łecz ne go.
Do ty czy to zwłasz cza mi lio nów naj -
bied niej szych lu dzi prze zna cza ją cych
na żyw ność po nad 80 pro cent swo ich
do cho dów. 

Wmo men cie zwyż ki cen żyw no ści tych
lu dzi po pro stu nie stać na jej za kup.

Dla po rów na nia: miesz kań cy
państw za chod nich stre fy eu ro prze -
zna cza ją na żyw ność tyl ko oko ło 15
pro cent swo ich za rob ków, a Ru mu ni
już 35 pro cent. W naj bied niej szych
kra jach świa ta te pro por cje są o wie -
le mniej ko rzyst ne. Prze wi dy wa nia
ana li ty ków na rok 2013 wska zu ją, że
ulew ne desz cze w Ame ry ce Po łud nio -
wej czy klę ska su szy w Sta nach Zjed -
no czo nych mo gą spra wić, że in deks
cen żyw no ści mo że osią gnąć na wet
240 pun któw. Ba da cze ryn ku twier -
dzą też, że wszyst kie za miesz ki na tle
po li tycz nym czy re li gij nym, u pod ło -
ża ma ją za wsze pro test prze ciw ko wy -
so kim ce nom żyw no ści. Naj bliż sze
mie sią ce po ka żą, czy pro gno zy ana li -
ty ków oka za ły się słusz ne.

Niespodzianka z kosmosu
We wrześniu ubiegłego roku astro -

no mo wie od kry li ko me tę ISON, galo -
pu ją cą obec nie w stro nę Zie mi na spot -
ka nie ze Słoń cem. Je że li ko me ta
prze ży je to spot ka nie mo że być jaś -
niej szym obiek tem na nie bie niż księ -
życ.

28 li sto pa da 2013 ro ku ISON prze -
le ci w od leg ło ści oko ło 1,9 mi lio na
ki lo me trów od Słoń ca. Gdy się do nie -
go zbli ży, ciep ło na sze go Słoń ca mo -
że od pa ro wać lód z jej cia ła co spo -
wo du je spek ta ku lar ny, nie sa mo wi ty
wprost wi dok z Zie mi. Ko me ta mo że
być wi docz na bez te le sko pów i lor -
ne tek na wet przez kil ka mie się cy, od
paź dzier ni ka 2013 do stycz nia 2014
ro ku. Je że li oczy wi ście prze trwa i nie
roz pad nie się zbli ża jąc do Słoń ca.
ISON jest naj jaś niej szą ko me tą ze
wszyst kich wi dzia nych do tej po ry,
mo że być na wet jaś niej szą od Księ -
ży ca. 

W ro ku 2013 na szą Zie mię cze ka ją
dwa spot ka nia z ko me ta mi. Za nim do -
le ci do nas ISON, już w mar cu minie
nas kometa Pan-STARRS.

Opracowała
AAlleekkssaannddrraa  DDoobbiieecckkaa
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Dziękujemy!!!
Po raz kolejny bawiliśmy się
w Pirateneiland na wspaniałej
imprezie Mikołajkowej
zorganizowanej przez firmę
„Batist” oraz „Nowinki”.
Dziękujemy za zaproszenie,
doskonałą zabawę, mnóstwo 
atrakcji, spotkanie z Mikołajem
i upominki.

Dzieci z zespołu taneczno-wokalnego 
działającego przy Fundacji „Children of Europe”
w Antwerpii

Z życia zespołu5styczeń 2013 Antwerpia po polsku    
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WWii  ttaa  mmyy  ww nnoo  wwyymm  rroo  kkuu!!

Koń ca świa ta jak wi dać nie by ło i wszyst ko wo kół
nas jest na swo im miej scu. Na szczę ście.

Po świą tecz nej przer wie za czy na my za ję cia w zes -
po le. Przed na mi kon cert w ra mach XXI Fi na łu Wiel -
kiej Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy, któ ra 13 stycz -
nia za gra w An twer pii po raz trze ci. Ma my ma ło cza su
na pró by, przy mie rza nie ko stiu mów i osta t nie po -
praw ki. Do słow nie kil ka dni te mu za -
koń czy liś my na gra nia w stu dio. Do -
gra liś my wo kal do swo ich pod kła dów,
kto wie mo że zbie rze się ma te riał na
no wa pły tę.

Po czą tek każ de go no we go ro ku to
czas ref lek sji i pod su mo wań. Dla na -
sze go zes po łu mi nio ny rok był cza -
sem wy tę żo nej pra cy i wie lu zmian.
Mie liś my spo ro kon cer tów do któ rych
trze ba by ło się przy go to wać i du żo
ma te ria łu (zwłasz cza wo kal ne go) do
opa no wa nia.

Na szym naj wię kszym osią gnię ciem
bez wąt pie nia był udział w I Fe sti wa -
lu Pol skiej Pio sen ki i Tań ca w An -
twer pii, któ ry miał miej sce w paź -
dzier ni ku ubieg łe go ro ku. Na sze
ko le żan ki i ko le ga zdo by li dwa pier -
wsze i jed no dru gie miej sce w ka te -
go rii wo kal nej. Zes pół w ta necz nej
wią zan ce z lat 60-tych „Au to stop” bar -
dzo spo do bał się ju ry i zgro ma dzo nej
pu blicz no ści.

W tym ro ku od bę dzie się ko lej na
edy cja fe sti wa lu pod ha słem „Pol skie
prze bo je z lat 80-tych” i już po wo li
wy bie ra my pio sen ki i re per tu ar ta -
necz ny któ ry bę dzie my chcie li za pre -
zen to wać.

Po za tym po ka za liś my swo je umie -
jęt no ści mię dzy in ny mi na pol skiej
ma jów ce w An twer pii, Dniu Dziec ka
w Bruk se li, kon cer cie w Het Ou de
Bad hu is i pod czas Dnia Kul tu ry Pol -
skiej.

Po kon cer cie w trak cie XXI Wiel -
kiej Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy
roz po czy na my pra cę nad no wym re -
per tu a rem. Ma my na dzie ję, że to co
przy go tu je my spo do ba się pu blicz no -
ści przed któ ra bę dzie my kon cer to -
wać.

WWsszzyyssttkkiicchh  kkttóórrzzyy  lluubbiiąą  śśppiieewwaaćć  ii ttaańńcczzyyćć
zzaapprraasszzaammyy  ddoo  zzeessppoołłuu..
CCzzeekkaammyy  zzwwłłaasszzcczzaa  nnaa  ddzziieeccii  mmłłooddsszzee
ii ttee  nnaajjmmłłooddsszzee..
ZZaajjęęcciiaa  ooddbbyywwaajjąą  ssiięę  ww kkaażżddąą  ssoobboottęę..
DDookkłłaaddnnee  iinnffoorrmmaaccjjee  ppoodd  nnuummeerreemm
tteelleeffoonnuu::  00448899882233880033

Z życia zespołu
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War to zo ba czyć 

Dom Re na at Bra em
Re na at Bra em (1910- 2001) to

jeden z naj waż niej szych po wo -
jen nych ar chi tek tów Bel gii. Je -
go włas ny dom ze stu diem
z 1958, któ ry prze ka zał tuż przed
śmier cią spo łecz no ści fla man -
dzkiej, zo stał pie czo ło wi cie 
od re sta u ro wa ny. Od wie dzi ny
w tym spe cy ficz nym miej scu
prze nio są nas do cza sów op ty -
mi stycz nej i no wo czes nej wte dy
ar chi tek tu ry z lat 50-tych XX w. 

Bar dzo ład nie umeb lo wa ne
wnę trza, od świe ża ją ca otwar -
tość i fun kcjo nal ne uży cie ko lo -
rów za pew nią zwie dza ją cym
prze ży cie bar dzo uni kalnego do -
świad cze nia prze strzen ne go.
Przed mio ty co dzien ne go użyt -
ku, eg zo tycz ne ka mie nie i musz -
le – wszyst ko co tam zo ba czy my
zo sta ło ze bra ne z ca łe go świa ta
przez 40 lat ży cia i pra cy Bra e -
ma. 

AAddrreess::  MMee  nnee  ggeemm  lleeii  2233  
tteell::  0033  331144  5588  4499  
mmaa  iill::  JJoo  zzeeff..BBrraa  ee  kkeenn@@LLiinn..vvllaa  aann  --
ddee  rreenn..bbee  
ssttrroo  nnaa  hhttttpp::////bbrraa  eenn..oonn  rrooee  rreenn  ddeerr  --
ffggooeedd..bbee

Stam pe Cen ter
W tym mu ze um moż na zo ba -

czyć wie le sa mo lo tów woj sko -
wych z cza su pier wszej woj ny
świa to wej. Za rów no te na któ -
rych la tał i wal czył Je an Stam -
pe jak i te, w któ rych la ta li pi -
lo ci wro ga. Są tam ra kie ty V1
z okre su II woj ny świa to wej, któ -
re do ko na ły w An twer pii i oko -
li cach wie lu znisz czeń. To sym -
bol przy po mi na ją cy o tym, aby
nic ta kie go nie po wtó rzy ło się
w przy szło ści. Jest jesz cze wie -
le pa mią tek hi sto rii, któ re spo -
czy wa ją w zie mi lub cze ka ją na
ich od kry cie w piw ni cach lub na
stry chach. Gdzie kol wiek się te -
raz znaj du ją, mo że kie dyś za si -
lą zbio ry Stam pe Cen ter. Mu ze -
um po ło żo ne jest w ogro dzie
z wi do kiem na lot ni sko De ur ne. 

aaddrreess::  LLuucchh  tthhaa  vveenn  lleeii  11  
tteell::  00447744  8877  7733  6666
ppaa  uull..ssoo  oonnss@@ppaann  ddoo  rraa..bbee  
wwwwww..ssttaamm  ppee..bbee  
Na tu ral no-hi sto rycz ne
mu ze um Boe ken berg

Po wsta ło w 1963 ro ku w XVIII
wiecz nym kom plek sie grot
w par ku Boe ken berg. Głów nym

te ma tem prze wi ja ją cym się
w pod ziem nych ko ry ta rzach i sa -
lach jest pa le on to lo gia. W mu -
ze um znaj du je się bar dzo du ży
zbiór szcząt ków zwie rząt i ro -
ślin z okre su pre kam bryj skie -
go. Zo ba czyć też moż na po nad
300 róż nych mi ne ra łów i ka mie -
ni bar dzo zróż ni co wa nych oraz
we wszyst kich ko lo rach. Z ko -
lei ar che o lo gicz ne zbio ry to re -
zul tat współ czes nych wy ko pa -
lisk. Mi łoś ni cy pre hi sto rii
znaj dą tu sta ro daw ne przed mio -
ty, jak na przy kład ka mien na
broń, na rzę dzia i wie le in nych. 

aaddrreess::  BBooee  kkeenn  bbeerr  ggppaarrkk  
tteell::  0033  444499  2277  4499  
EEmmaa  iill  mmaarr  cceell  llaa..mmaa  eess@@ssccaarr  lleett..bbee

Mu se um Tur ni num 
W sta rej wsi De ur ne moż na

zo ba czyć re kon struk cję ży cia
i pra cy zwy kłe go czło wie ka al -
bo rol ni ka w po cząt kach ubieg -
łe go wie ku. W tym mu ze um jest
mię dzy in ny mi dom rol ni ka,
kuź nia, szkol na kla sa, pra cow -
nia ma lar ska, gos po da, szli fier -
nia dia men tów. Są też sa le do -
ty czą ce te ma ty ką naj star szej
hi sto rii De ur ne, pier wszej i dru -
giej woj ny świa to wej a tak że po -
pu lar nych miesz kań ców De ur -
ne jak np.: Le o pold Ver me i ren
lub John Lundstrӧm.

aaddrreess::  KKoo  rraa  aall  ppllaa  aattss  22
tteell::  0033  00332266  7755  9988
MMaa  iill::  ppee  ee  tteerr  sslluu  ddoo@@sskkyy  nneett..  bbee  
ssttrroo  nnaa::  wwwwww..ttuurr  nnii  nnuumm..cchh..vvuu  

Zil ver mu se um 
To mu ze um, po ło żo ne w zam -

ku Sterckshof, ofe ru je zwie dza -
ją cym bo ga tą ko lek cję sre bra.
Zbiór jest bar dzo zróż ni co wa ny
i po ka zu je przed mio ty po cho dzą -
ce od XVI wie ku do cza sów obec -
nych. Wszyst kie eks po na ty są
ułożone te ma tycz nie a tech ni ka,
uży tecz ność i styl zo sta ły uka -
za ne w każ dym de ta lu. 

Na pla cu we wnętrz nym jest
stud nia do któ rej moż na wrzu -
cić pie nią żek i po my śleć ży cze -
nie. Jest też fran cu ski ogród, ru -
i ny i in ne miej sca, któ re na da ją
cha rak ter sprzy ja ją cy zwie dza -
niu i do zna wa niu nie pow ta rzal -
nych wra żeń este tycz nych. 

Dzielnice Antwerpii
DEURNE – część II

Deurne 
to miejsce,
gdzie historia 
splata się z
nowoczesnością
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Museum Turninum, źródło: http://www.ccdeurne.be/programma/7370/ism-volksmuseum-turninum/deurne-wintert-geleide-
wandeling-cultuurantenne-districtshuis-deurne-dorp



Mu ze um zaj mu je się też pro mo wa -
niem złot nic twa i pro duk cji bi żu te rii,
jak też ba da niem bel gij skiej hi sto rii
złot nic twa. 

Są dni, pod czas któ rych pre zen tu je
się wy bra ny te mat na przy kład: dni
eks per ty zy sre bra lub pu blicz ne zwie -
dza nie w no cy. Mu ze um ofe ru je spe -
cjal ne pro gra my na te mat sre bra, skie -
ro wa ne do uczniów szkół, sty mu lu je
też kre a tyw ność te raź niej szych twór -
ców i ar ty stów złot nic twa. Dzię ki te -
mu ak tyw nie wspo ma ga dba łość o dzi -
siej sze obiek ty ze sre bra. 

aaddrreess::  CCoorr  nnee  lliiss  sseenn  llaa  aann  
tteell::  0033  336600  5522  5522  
ffaaxx::  0033  336600  5522  5533  
iinn  ffoo@@zziill  vveerr  mmuu  ssee  uumm..bbee  

De urns Smul ler ke
Tak jak An twer pia ma swo je tra dy -

cyj ne An twer pse han djes (An twer -
pskie rą czki), tak De ur ne ofe ru je De -
urns smul ler ke (De ur ne´ow ski
sma ko łyk). 

W 2011 ro ku, pięć pie kar ni z De ur -
ne (Roché, Van Os se la er, De Vloe re
Pi stolée, Rap ha el oraz André) sta nę -
ło do kon kur su. Za da niem by ło wy -
my śle nie naj smacz niej sze go i naj bar -
dziej ory gi nal ne go cia ste czka. Każ da
pro po zy cja by ła sma ko wa na przez ju -
ry oraz in nych przy pad ko wych kon -
su men tów. Wy bra ne zo sta ło cia ste -
czko pie kar ni Roché.

Lo kal ne pie kar nie 
Cia ste czka De urns smul ler ke są czę -

ściej pro po no wa ne przez mniej sze pie -
kar nie któ re wy róż nia ją się na przy -
kład by ciem mi łym dla klien tów. Tą
ak cją De ur ne pra gnie spo pu la ry zo -
wać te ma łe, ka me ral ne pie kar nie.
Idea jest na stę pu ją ca. Roz kwi ta ją ca
lo kal na eko no mia zwy kle pro wa dzi do
roz kwi tu oko li cy. Za ku py w po bli żu
miej scu za miesz ka nia są bar dziej ka -
me ral ne, pro ste i sprzy ja ją pod trzy -
my wa niu kon tak tów po mię dzy miesz -
kań ca mi dziel ni cy. 

Has san Aa rab To właś nie ten pie -
karz z pie kar ni Roché, po ło żo nej przy
uli cy He ren tal se ba anwy my ślił smul -
ler ke. Cia ste czko ma for mę list ka z zie -
lo nym mar ce pa nem i sma kiem cy tru -
so wym. Moż na je zjeść przy her ba cie
lub ka wie al bo prze gryźć ja ko prze -
ką skę. Jest wy ko na ne z buł ki ma śla -
nej przez co jest chru pią ce. Smak le -
mon ki jest orzeź wia ją cym ak cen tem
na pa le cie sma ków. In spi ra cją by ła
du ża ilość drzew i zie le ni w De ur ne. 

Ri vie ren hof 
Sta ry ale bar dzo za dba ny, jest par -

kiem peł nym moż li wo ści. To jed no
z nie wie lu miejsc bli sko cen trum An -

twer pii, gdzie moż na spo koj nie po -
spa ce ro wać, po zna wać kul tu rę, ba wić
się al bo upra wiać sport – a wszyst ko
bli sko na tu ry. 

Jest miej scem ulu bio nym za rów no
przez naj młod szych bie ga czy, jak
i praw dzi wych spor tow ców. Moż na tu
bie gać na spe cjal nie przy go to wa nych
do te go ce lu szla kach. Są do wy bo ru
dwie moż li wo ści: peł ny dy stans o dłu -
go ści 10 km, lub dy stans skró co ny
– 5 km. 

An twerp Ath le ties oraz Di strict De -
ur ne za pra sza ją na bieg wa len tyn ko -
wy któ ry od bę dzie się dnia 10 lu te go
2013 ro ku o 11.00. Udział w bie gu jest

gra tis, jed nak na le ży się za pi sać przez
in ter net. Do wy bo ru jest dy stans 10
lub 5 km. Od uczest ni ków ocze ku je
się stro ju in spi ro wa ne go Wa len tyn -
ka mi. Prze wi dzia na jest też na gro da
za naj lep szy strój. Udo stęp nio ne bę -
dą prze bie ral nie i prysz ni ce. 

SSzzyy  mmoonn  MMaa  lliicc  kkii

Na tym koń czy my cykl „Dziel ni ce
An twer pii”. Dzię ku je my za wspól nie
spę dzo ny czas i za pra sza my do lek tu -
ry no we go cy klu „Po zna je my i od kry -
wa my An twer pię”.

RRee  ddaakk  ccjjaa
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An twer pia jest mia stem wy jąt -
ko wym. Za cho wa ło się tu wie le
bez cen nych za byt ków świad czą -
cych o je go wiel ko ści i bo gac twie.
To por to we mia sto peł ne jest
wspa nia łych dzieł ar chi tek tu ry.
Tu żył i two rzył Pie ter Pa ul Ru -
bens, ge nial ny ar ty sta któ re go
pra ce zdo bią tu tej sze koś cio ły
i ga le rie. To mia sto ma nie pow -
ta rzal na atmo s fe rę i miej sca
gdzie czas pły nie wol niej, a hi -
sto ria po łą czo na z no wo czes no -
ścią two rzą nie zwy kły kli mat do
któ re go chce się wra cać. 

Gro te Markt
Naj wię kszym i bez wąt pie nia

naj pięk niej szym pla cem miej skim
o cha rak te rze re pre zen ta cyj nym
i han dlo wym w An twer pii jest
Gro te Markt (Wiel ki Ry nek).

Ma kształt nie re gu lar ne go
czwo ro bo ku na któ ry wy cho dzą
uli ce: Su i ker rui, Bra de rij stra at,
Wis sel stra at i Ma al de rij stra at.
Gro te Markt stał się ryn kiem
miej skim do pie ro w XIV wie ku,

a ry nek do tych cza so wy o po dob -
nym nie re gu lar nym ukła dzie zo -
stał prze mia no wa ny na Vis markt
(Ry nek Ryb ny). 

Gro te Markt, klej not XVI-to
wiecz nej ar chi tek tu ry jest miej -
scem przy cią ga ją cym miesz kań -
ców i tu ry stów. 

Fon tan na Bra bo
Nie wąt pli wą atrak cją Gro te

Markt jest Fon tan na Bra bo, któ -
rą stwo rzył rzeź biarz Jef Lam -
be a ux. To stos nie rów no rzeź -
bio nych, po zor nie bez ład nie
uło żo nych skał, na któ re go
szczy cie znaj du je się brą zo wy po -
sąg Sil viu sa Bra bo Dru o o na
przed sta wia ją cy go w mo men cie
wrzu ca nia do Schel dy rę ki zwy -
cię żo ne go ol brzy ma An ti go nu -
sa. Le gen da mó wi, że ol brzym
rzą dził mia stem do pusz cza jąc się
wie lu okru cieństw. Po bie rał cło
od wszyst kich prze pły wa ją cych
stat ków, uci na jąc rę ce tym któ -
rzy od mó wi li za pła ty. Zo stał po -
ko na ny przez dziel ne go Bra bo,

a od tej po ry ob cię ta rę ka sta ła
się sym bo lem mia sta. We dług
nie któ rych hi sto ry ków z tym
właś nie fak tem zwią za na jest hi -
sto ria na zwy An twer pia i cho -
ciaż ist nie ją in ne na u ko we te o -
rie wy jaś nia ją ce po cho dze nie
na zwy mia sta, ta XVI-na le gen -
da jest nie wąt pli wie naj bar wniej -
sza i odzwier cie dla ów czes ne
suk ce sy An twer pii w uwal nia -
niu rze ki od nie zli czo nych po -
dat ków na kła da nych na że gla -
rzy. 

Ka mie ni czki 
(Do my Gil dii)

Wo kół Gro te Markt wzno si się
sze reg pie czo ło wi cie od re sta u ro -
wa nych póź no go tyc kich ka mie -
ni czek, ku piec kich do mów ce -
cho wych któ rych XVI-to wiecz ne
fa sa dy ozdo bio ne pła sko rzeź ba -
mi od po wia da ją cy mi prze zna cze -
niu bu dyn ku i zwień czo ne po zła -
ca ny mi po sa ga mi, wciąż lśnią
bla skiem swo jej daw nej świet no -
ści. Nie któ re z nich są wy jąt ko -

Poznajemy i odkrywamy
Antwerpię
Za pra sza my do wspól nych spa ce rów po An twer pii
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W cyklu
„Poznajemy
i odkrywamy
Antwerpię”
przybliżymy
architektonicz
ne
i historyczne
perełki,
ciekawe
zabytki oraz
bardzo
urokliwe
zakątki mało
znane na co
dzień.

Grote Markt, źródło: http://www.antwerpen.be/eCache/ABE/81/04/764.Y29udGV4dD04MDM0MTc1.html



wo in te re su ją ce od stro ny ar chi tek to -
nicz nej i hi sto rycz nej.

Po pół noc nej stro nie Gro te Markt
pod nu me rem 7 mie ści się Het Pand
Span je – Pod Świę tym Je rzym, czy li
Dom Kusz ni ków z fi gu ra mi świę te go
Je rze go wal czą ce go ze smo kiem. Jest
to naj wyż szy i naj bar dziej cha rak te ry -
stycz ny bu dy nek w tej gru pie. Pię cio -
kon dy gna cyj na fa sa da ma wiel kie pro -
sto kąt ne ok na z cha rak te ry stycz ną
de ko ra cją ob ra mień.

Dom sto ją cy obok pod nu me rem 5
– De Gul den Mo uw (Pod Zło tym Rę ka -
wem) był sie dzi bą bed na rzy o czym
świad czy de ko ra cja z mo ty wem be czu -
łek. Od bu do wa ny zo stał w 1623 ro ku. 

Po mię dzy Bra de rij stra at i Wis sel stra -
at mie ści się nie wiel ka czte ro kon dy -
gna cyj na ka mie ni czka De Wit te En gel
– Pod Bia łym Anio łem (nr 3) z cha rak -
te ry stycz nym szczy tem ze spły wa mi
i obe li ska mi we dług pro jek tu Ja na Vre -
de ma na de Vries. Wy róż nia się bo ga -
tym wie lo bar wnym po zła ca nym or na -
men tem.

Ka mie ni ca De Zwar te Arend – Pod
Czar ny mi Skrzy dła mi (nr 11) by ła sie -
dzi bą wie lu ce chów, nato miast w ka -
mie ni cy De Spie gel lub pod Świę tym
Se ba stia nem (nr 9) urzę do wał cech
łucz ni ków. 

Na roż na ka mie ni ca nr 13 zna na pod
róż ny mi na zwa mi – De Pa uw, De Vos,
De Gul den Ha mer, Den Bon ten Man -
tel (Pod Pa wiem, Pod Li sem, Pod Zło -
tym Młot kiem, Pod Fu trza nym Płasz -
czem) wznie sio na zo sta ła w 1514 ro ku.
Każ da z licz nych nazw wią że się z jej
hi sto rią. Na przy kład na zwa De Vos
po cho dzi od li be ral ne go klu bu po li tycz -
ne go, któ ry miał tu swo ją sie dzi bę
w dru giej po ło wie XIX wie ku. Z te go
też okre su po cho dzi neo gotycka ele -
wa cja bę dą ca swo bod ną re kon struk -
cją daw nych ilu stra cji.

Z dru giej stro ny uli cy w cią gu ka -
mie nic u wy lo tu Ka as rui znaj du ją się
dwie pięk ne ka mie ni ce. Pier wsza z nich
z nu me rem 38 – De Gul den Ba lans (Pod
Zło tą Wa gą) zbu do wa na w sty lu go tyc -
kim z cha rak te ry stycz ną ma nie ry stycz -
ną ele wa cją i bo ga to zdo bio ną pła sko -
rzeź ba mi, by ła sie dzi bą ce chu
su kien ni ków. Dru ga – Hu i de vet ters
czy li Dom Gra ba rzy (nr 40) wznie sio -
na zo sta ła w 1644 ro ku i na wią zu je do
form póź ne go re ne san su.

Nie wszyst kie tak zwa ne Do my Gil -
dii są ory gi nal ne, znacz na część spło -
nę ła w 1576 ro ku. Nie któ re zo sta ły zre -
kon stru o wa ne i od bu do wa ne przez
Han sa Vre de ma na – ar chi tek ta fla man -
dzkie go.

Ra tusz
An twer pski ra tusz to czo ło we dzie -

ło re ne san su tej czę ści Eu ro py, któ re
łą czy w so bie tra dy cje ar chi tek tu ry wło -

skiej i fla man dzkiej. Od mo men tu po -
wsta nia wa lo ry ar ty stycz ne ra tu sza
oce nia ne by ły nie zwy kle wy so ko, co
skut ko wa ło po wsta wa niem po dob nych
bu do wli w wie lu mia stach por to wych
Eu ro py. 

Pier wot ny ra tusz (Ra ed thu is) zo stał
wznie sio ny oko ło 1400 ro ku i tak jak
ra tu sze w Bruk se li na le żał do tak zwa -
nej „bra ban ckiej gru py ra tu szy”.

Na po cząt ku XVI wie ku wła dze mia -
sta po sta no wi ły za stą pić nie wiel ki do -
tych cza so wy go tyc ki ra tusz im po nu -
ją cym bu dyn kiem jak przy sta ło na
por to we i bo ga te mia sto. W 1540 ro -
ku przy go to wa no wstęp ny pro jekt i za -
czę to gro ma dzić ma te ria ły bu do wla -
ne. Jed nak woj na po krzy żo wa ła te
pla ny i ma te ria ły do bu do wy ra tu sza
wy ko rzy sta no do ob ro ny mia sta. 

Obec ny ra tusz do mi nu ją cy nad ka -
mie ni czka mi wznie sio no w la tach
1560-1565 we dług no wa tor skie go jak
na tam te cza sy pro jek tu Cor ne li sa II
Flo ri sa de Vrien dta. Pro jekt Flo ri sa za -
twier dzi ła spe cjal na ko mi sja bu dow ni -
czych, ar chi tek tów i ma la rzy po wo ła -
na przez bur mi strza Ja na von
Scho on ho ven. 

W 1576 ro ku pod czas woj ny hisz pań -
skiej no wy bu dy nek ra tu sza zo stał pod -
pa lo ny przez zbun to wa nych hisz pań -
skich żoł nie rzy, oca la ły tyl ko mu ry
ze wnętrz ne. Od bu do wa no go trzy la ta
póź niej bez wię kszych zmian. Do je go
ozdo bie nia przy wie zio no ma te ria ły
z ka mie nio ło mów z oko lic Do rtmun -
du, Re ims a na wet z od leg łych Pi re ne -
jów. W XIX wie ku ar chi tekt miej ski
Bo ur la do ko nał re kon struk cji ele wa -
cji i wnętrz, zmie nił wów czas for my
dzie dziń ca we wnętrz ne go jak rów nież
pew ne de ta le i or na men ty.

Ra tusz skła da się z czte rech skrzy deł
na kry tych pła ski mi da cha mi ota cza ją -
cych wą ski pro sto kąt ny dzie dzi niec we -
wnętrz ny. Na czwar tej kon dy gna cji
znaj du ją się wy so kie co ko ły sta no wią -
ce pod sta wy obe li sków z her ba mi Bra -
ban cji, Kró le stwa Bel gii i mia sta. Szczyt
bu dyn ku wień czy rzeź ba or ła któ ry pa -
trzy w kie run ku Aa chen. 

Dach ra tu sza przy po mi na pa go dę co
na da je mu nie co orien tal ne go wy glą -
du. Fa sa da ozdo bio na jest wy smu kły -
mi fi li stra mi, zaś joń skie i do ryc kie ko -
lum ny na da ją jej wy jąt ko we go
cha rak te ru. An twer pczy cy mó wią, że
wnę ki na szczy cie bu dyn ku są wy ra -
zem sa mo za do wo le nia i du my daw nych
miesz czan. Umiesz czo ne są tam bo -
wiem ale go rie Spra wie dli wo ści i Mą -
dro ści, czy li cnót któ re mie li po sia dać
daw ni oby wa te le. W ni szy wid nie je po -
stać Mat ki Bo skiej z dzie ciąt kiem wy -
ko na na przez Fi li pa de Vos w 1587 ro -
ku. W naj wyż szej czę ści znaj du je się
trój kąt ny fron ton z da ta 1564 na któ -
rym przy siadł orzeł na ku li. 

Wy so ki hall głów ny kie dyś był od -
kry tym dzie dziń cem. Za bu do wa no go
do pie ro w XIX wie ku i od te go mo men -
tu to miej sce sta ło się mo nu men tal ną
ga le rią cią gną cą się do o ko ła bu dyn ku.
Ob ra zy, któ re za ję ły miej sca okien,
przed sta wia ją róż no rod ne związ ki han -
dlu i sztu ki, któ rych An twer pia od daw -
na jest świa do ma i któ re pra gnie na -
dal pod trzy my wać. War ta obej rze nia
jest Sa la Le y sa na zwa na tak od na zwi -
ska ba ro na Hen dri ka Le y sa, któ ry
w 1860 ro ku na ma lo wał zdo bią ce ją
fre ski, a tak że Sa lę Ślu bów gdzie znaj -
du je się po cho dzą cy z pier wot ne go ra -
tu sza ko mi nek ozdo bio ny dwie ma ala -
ba stro wy mi ka ria ty da mi wy ko na ny mi
przez sa me go Flo ri sa.

We wnę trzach ra tu sza wśród por -
tre tów bur mi strza moż na zo ba czyć wi -
ze run ki zna nych oso bi sto ści za słu żo -
nych dla roz wo ju mia sta i je go kul tu ry,
a ob ra zy przed sta wia ją burz li we dzie -
je mia sta.

W ga bi ne cie bur mi strza mia sta znaj -
du je się wspa nia ły rzeź bio ny ko mi nek
z oko ło 1549 ro ku po cho dzą cy z daw -
ne go do mu Moel ne re przy Ja cob smarkt.
Dol na część ko min ka od la na jest w zło -
co nym brą zie i wspar ta na ko lu mien -
kach to skań skich umiesz czo nych na
wiel kich co ko łach. Po wy żej znaj du je się
herb An twer pii jak rów nież re lief przed -
sta wia ją cy „Osta t nią wie cze rzę”. Nie -
zwy kle roz bu do wa na jest gór na część
ko min ka czę ścio wo wy ko na na ze zło -
co ne go pia skow ca i za wie ra ją ce go sce -
ny ze Sta re go Te sta men tu.

Par ter bu dyn ku skła da się z 45 ma -
łych wejść w któ rych umiesz czo ne są
skle pi ki. Na ze wnątrz od stro ny głów -
nej fa sa dy ra tusz ozdo bio ny jest fla ga -
mi. W dol nym rzę dzie są to fla gi: An -
twer pii, Flan drii, Bel gii, Eu ro py i ONZ.
Po zo sta łe to fla gi kra jów, któ re są
człon ka mi Unii Eu ro pej skiej oraz
państw któ re ma ją kon su la ty w An -
twer pii.

An twer pski Ra tusz znaj du je się na
li ście dzie dzic twa na ro do we go UNE -
SCO.

Gro te Markt po wstał w tak zwa nym
„zło tym okre sie” An twer pii i jest świa -
dec twem ów czes nej wiel ko ści mia sta.
W tym miej scu od by ło się wie le wspa -
nia łych uro czy sto ści za rów no świec kich
jak i koś ciel nych. Wiel ki Ry nek był
świad kiem naj waż niej szych wy da rzeń
z ży cia mia sta, je go bo gac twa, wzlo tów
i upad ków. Do tej po ry jest ulu bio nym
miej scem spot kań i spa ce rów miesz kań -
ców mia sta jak rów nież licz nie od wie -
dza ją cych An twer pię tu ry stów. Ze szczy -
tów ka mie ni czek spo glą da ją na
prze chod niów po sta cie z mi to lo gii, al -
bo ro dem z opo wie ści przy pły wa ją cych
tam przed wie ka mi ma ry na rzy.

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa  
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”Kto ro dzi się z ta len tem ja ki mu
prze zna czo ny do użyt ku, prze ko na się,
że naj wię ksze szczę ście znaj dzie w je -
go uży wa niu”

JJoo  hhaannnn  WWooll  ffggaanngg  GGooee  tthhee..

Cza sa mi jest tak, że spo ty kasz na
swo jej dro dze ja kie goś czło wie -
ka i ten czło wiek sta je się dla

cie bie bar dzo waż ny. Cza sa mi jest tak,
że to właś nie ten czło wiek otwie ra ci
dro gę do świa ta o któ rym nic nie
wie dzia łeś i na gle oka zu je się,
że ten świat za chwy ci cie do gra -
nic nie przy tom no ści.Tak.... na
mo jej dro dze by ło kil ka ta kich
osób, któ re za ra ża ły mnie mi ło -
ścią do sztu ki, do prze ży wa nia
pięk na i mo że dla te go dziś je -
stem tym kim je stem.Od kąd się -
gnę pa mię cią, sztu ka za wsze by -
ła mi bli ska, sta no wi ła wręcz
in tym ny kon takt z dru gim czło -
wie kiem i by ła spo so bem na wy -
ra ża nie sie bie. Czę sto sły szę py -
ta nie … „po co ci to?”, al bo „co
ci to da je”? To mo ja pa sja i mój
spo sób na ży cie. Lu dzie po sia -
da ją mniej szą lub wię kszą wraż -
li wość, dla te go też czę sto nie po -
tra fią roz bu dzić w so bie pa sji
i zro zu mieć że mo że ona nad ać
ich ży ciu barw, do ko nać cu du
ist nie nia.Idę uli ca i wszę dzie wi -
dzę pięk no, niu an se któ rych wię -
kszość lu dzi nie do strze ga. Ktoś
po wie... „mnie sztu ka nie in te -
re su je”...w po rząd ku, ale wo bec
te go czy ten ktoś jest w sta nie
wy o bra zić so bie gdy by ca łe pięk -
no te go świa ta na gle znik nę ło...
koś cio ły, ob ra zy, książ ki, po ezja,

film, te atr, mu zy ka, ar chi tek tu ra... Zo -
sta je brzy do ta...hmmm... nie wiem czy
chciał by żyć w ta kim świe cie ob dar -
tym z kul tu ry któ rą zo sta wi li nam
przod ko wie. Wie ki te mu to oni właś -
nie ob da rzy li nas tym kul tu ral nym
dzie dzic twem, my ślę że na szą po win -
no ścią jest ro bie nie te go sa me go dla
młod szych po ko leń. Dla te go nie wy o -
bra żam so bie być bier ną i nie dzie lić
się swo ją pa sją. 

Od kil ku na stu lat zaj mu ję się gra -
fi ką war szta to wą. Ten rok przy niósł
mi aż pięć wy staw, w tym trzy pre sti -
żo we: 2012 Ex po, Ein de Ja ars. Ka stel
Bo uc ken borgh, Mer ksem. 2012 ex po -
Ma ster View.De Stu dio.Vil la nel la i Ex -
po Fonds Hil de De medts 2012.

A jak za czę ła się mo ja przy go da
z gra fi ką? Daw no te mu, kie dy to za -
chwy cił mnie ma gicz ny kli mat pra -
cow ni prof Jó ze fa Knop ka na Uni -
wersytecie Ślą skim, za pach farb
dru kar skich, dźwięk ig ły gra ficz nej,
któ ry w ze tknię ciu z me ta lem po wo -
du je nie o pi sa ne prze ży cie kre a tyw nej
roz ko szy, to by ło tak sil ne prze ży cie
ze po zo sta ło ży we do dziś... Po kil ku
la tach przer wy los nie o cze ki wa nie
splą tał mo je dro gi z aka de mią w An -
twer pii i pra cow nią Goe de le Pe e ters
i znów na mo jej dro dze sta nął ktoś
kto po tra fił za ra żać pa sją i obu dzić

w czło wie ku po kła dy drze mią cej ener -
gii. Mam szczę ście do lu dzi.Ar ty sta
prze de wszyst kim two rzy. Mi ło jest
być stwór cą, po szu ki wać swo im czyn -
nym okiem cze goś co nie zo sta ło jesz -
cze stwo rzo ne. Czę sto sto su ję ten myk
w swo ich pra cach two rząc miej sca czy
lu dzi któ rych nie ma w rze czy wi stym
świe cie. Pra gnę prze ka zać od bior cy
włas ny od biór rze czy. Waż ne jest dla
mnie, że by wszyst ko co two rzę by ło
opar te na praw dzie i au ten tycz no ści,
bo tyl ko wów czas to co ro bię ma sens.
Praw dzi wa pa sja to wier ność swo im
ide a łom i po zo sta wa nie w zgo dzie z ni -
mi, nie pod da wa nie się mo dzie i sprze -
daj ne mu ba za ro wi ży cia. Opi su ję rze -
czy wi stość przez pryz mat swo ich
do świad czeń. Czer pię na tchnie nie z na -
tu ry, po dzi wiam ją, słu cham i ob ser -
wu ję, cza sa mi uczest ni czę. Uczę się.

JJuu  ssttyy  nnaa  SSttee  ffaańń  sskkaa  AAbb  ssooll  wweenn  ttkkaa
GGrraa  ffii  kkii  WWaarr  sszzttaa  ttoo  wweejj  nnaa  UUnnii  --
wweerrssyytteecciiee  ŚŚlląą  sskkiimm  ww KKaa  ttoo  wwii  ccaacchh
ii AAccaa  ddee  mmiiee  BBee  eell  ddeenn  ddee  KKuunn  sstteenn  ww MMeerr  --
kksseemm  ww AAnn  ttwweerr  ppiiii..  OOdd  kkiill  kkuu  llaatt  mmiieesszz  --
kkaa  ii pprraa  ccuu  jjee  ww AAnn  ttwweerr  ppiiii..

Pani Ju sty na jed ną ze swo ich prac
prze ka za ła na li cy ta cję, któ ra od bę -
dzie się pod czas XXI fi na łu WOŚP
w An twer pii.

Moja pasja, mój sposób na życie
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Praca na czeki:
Jeśli szukasz rzetelnego i sprawdzonego biura, masz problemy z obecnym pracodawcą,
chcesz zmienic biuro ale nie wiesz jak to zrobic, to jestes u nas pod własciwym adresem.

Pomozemy Ci przy załatwieniu wszelkich formalności z tym zwiazanich.

Naszym najwiekszym atutem sa 
NAJWYSZE STAWKI NETTO!!!

13styczeń 2013 Antwerpia po polsku    

Oferujemy:

n legalna praca przy sprzątaniu na czeki 
n umowa o pracę na czas nieokreślony
n bony żywnosciowe od pierwszego

dnia pracy
n pomoc przy załatwianiu wszystkich

formalności
n zwrot kosztów transportu 100% 
n telefon służbowy z abonamentem 
n pomoc w znalezieniu dodatkowej pracy
n miłą i rzetelną obsługę
n załatwianie wszystkich formalności związanych ze zmianą biura 
n wypłaty zawsze na czas
n zaliczki i pomoc finasowa 

NAJWYŻSZE STAWKI NETTO W MIEŚCIE!!! 
PRZYJDŹ I PRZEKONAJ SIĘ SAMA!!!



Nie zwy cię żo ny Tom Bo o nen
Ko larz Tom Bo o nen re pre zen tu ją -

cy bar wy klu bu Ome ga Phar ma – Qu -
ick Step zo stał wy bra ny naj lep szym
spor tow cem Bel gii mi nio ne go ro ku,
otrzy mu jąc w gło so wa niu dzien ni ka -
rzy 658 pun któw. Ten za szczyt ny ty -
tuł przy padł mu w udzia le już po raz
trze ci, po przed nio ta kie wy róż nie nie
ode brał w ro ku 2005 i 2007. Co cie -
ka we, Bo o nen po ko nał w ry wa li za cji
sa me go Phi lip pa Gil ber ta te go rocz ne -
go mi strza świa ta w ko lar stwie szo -
so wym. Eki pa Ome ga Phar ma – Qu -
ick Step jest zwy cięz cą w ka te go rii
ja zdy dru ży no wej na czas na mi strzo -
stwach świa ta w Val ken bur gu.

„„LLaa  LLii  bbrree  BBeell  ggii  qquuee””

Bel gia wy da je woj nę 
scjen to lo gom

Do kra jów ofi cjal nie po tę pia ją cych
scjen to lo gię do łą czy ła Bel gia. Jak do -
no si ga ze ta „De Stan da ard” bel gij skie
wła dze przez po nad 10 lat w ta jem ni -
cy ba da ły dzia łal ność koś cio ła scjen -
to lo gicz ne go. Wszyst ko do kład nie
spraw dzo no – po wią za nia fi nan so we
(we dług ga ze ty bar dzo nie jas ne), prak -
ty ki me dycz ne, któ rych do pusz cza li
się „wy znaw cy”, jak i wszyst kie ukła -
dy do ty czą ce ban ko wo ści i nie ru cho -
mo ści. W ra por cie ja ki po wstał po za -
koń cze niu śledz twa na pi sa no, że
„koś ciół scjen to lo gicz ny jest or ga ni -
za cja prze stęp czą”. 

„De Stan da ard” re la cjo nu je da lej:
„W związ ku z tym, że zgod nie z bel -
gij skim pra wem scjen to lo gia nie jest
re li gią, wła dze po dej mą for mal ne pro -
ce du ry ma ją ce na ce lu roz li cze nie or -
ga ni za cji z jej nie le gal nej dzia łal no -
ści”. 

Śled czy ba da ją cy spra wę twier dzą,
że są w po sia da niu do wo dów któ re
świad czą o tym, iż gru pa bel gij skich
scjen to lo gów szpie go wa ła nie tyl ko
swo ich człon ków, ale rów nież po ten -
cjal nych „wro gów ich koś cio ła”. Ga -
ze ta po da ła rów nież, że scjen to lo gom
po sta wio ny zo sta nie za rzut pra nia
brud nych pie nię dzy oraz upra wia nia
nie le gal nych prak tyk le kar skich.

Od daw na na świe cie, a zwłasz cza
w Eu ro pie, wie le kra jów nie po strze -
ga scjen to lo gii ja ko re li gii. W 1997

ro ku Par la ment Eu ro pej ski uznał
koś ciół scjen to lo gicz ny za jed ną
z naj groź niej szych sekt.

W Bel gii obec nie miesz ka oko ło 500
ofi cjal nych wy znaw ców scjen to lo gii.

„„DDee  SSttaann  ddaa  aarrdd””

Nie for tun na de cy zja 
bur mi strza 

Na po cząt ku grud nia w miej sco wo -
ści Ka ster lee na pół no cy Bel gii, bli -
sko dwu stu Po la ków zo sta ło po zba -
wio nych prą du i ga zu. De cy zję wy dał
bur mistrz tej miej sco wo ści po za poz -
na niu się z wy ni ka mi kon tro li prze -
pro wa dzo nej w za miesz ka łych przez
Po la ków do mkach kem pin go wych. In -
spek cja wy ka za ła, że wła ści ciel do -
mków nie miał poz wo le nia na ich bu -
do wę, nie po sia dał wy ma ga nych
cer ty fi ka tów na do pro wa dze nie prą -
du i ga zu, a ca ła in sta la cja by ła po
pro stu w op ła ka nym sta nie. Trzy na -
ste go grud nia Na czel ny Sąd Ad mi ni -
stra cyj ny Bel gii uznał, że de cy zja bur -
mi strza by ła nie zgod na z pra wem.

W wy da nym w tej spra wie ko mu ni -
ka cie mo że my mię dzy in ny mi prze czy -
tać: „nie wy da je się, że gmi na 
mia ła wy star cza ją ce po wo dy do uza -
sad nie nia tak dra stycz ne go środ ka jak
na tych mia sto we od łą cze nie ga zu i ener -
gii elek trycz nej dla ca łe go kem pin gu”.

Po de cy zji bur mi strza część po zba -
wio nych od po wied nich wa run ków Po -
la ków wró ci ła do kra ju, część zna laz -
ła in ne lo kum, nie któ rzy po zo sta li na
kem pin gu. Bel gij skie me dia do no szą,
że de cy zja Na czel ne go są du Ad mi ni -
stra cyj ne go jest bez pre ce den so wa,
a tak szyb kie anu lo wa nie de cy zji bur -
mi strza na le ży do rzad ko ści.

PPooll  sskkiiee  RRaa  ddiioo  BBrruukk  ssee  llaa

No we roz po rzą dze nia praw ne
w kwe stii eu ta na zji?

Se na tor Phi lip pe Ma ho ux z ra mie -
nia bel gij skiej fran ko foń skiej Par tii
So cja li stycz nej (PS) zło żył w par la -
men cie pro jekt, któ ry prze wi du je roz -
sze rze nie pra wa do ty czą ce go eu ta na -
zji na oso by nie peł no let nie.

Wnio sko daw cy uwa ża ją, że je że li
oso by nie peł no let nie cier pią na nie u -
le czal ną cho ro bę i te go cier pie nia nie
da się zła go dzić, po win ny mieć moż -
li wość świa do me go de cy do wa nia
o dal szym ży ciu.

Jak do no si ga ze ta „De Stan da ard”,
obo wią zu ją ce od 2002 ro ku pra wo ma

za sto so wa nie wy łącz nie w sto sun ku
do osób peł no let nich. Czę sto jed nak
le ka rze spo ty ka ją się z młod szy mi nie -
u le czal nie cho ry mi ludź mi, któ rzy
praw nie nie mo gą pod jąć żad nej de -
cy zji. Se na tor Ma ho ux pro po nu je de -
ba tę nie tyl ko na te mat zmian praw -
nych ale rów nież kwe stii lep sze go
przy go to wa nia per so ne lu me dycz ne -
go jak i tak zwa nej pro ce du ry de kla -
ra cji an ty cy po wa nej (pa cjent w ta kiej
de kla ra cji mo że zło żyć wprost wnio -
sek o eu ta na zję). 

Jed no cześ nie so cja li ści wno szą aby
za cho wać obec ne ob wa ro wa nia, czy li
pa cjent któ ry zgła sza wnio sek o eu -
ta na zję mu si być zdol ny do świa do -
me go po dej mo wa nia de cy zji, a proś -
ba powinna być zło żo na zgod nie
z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi.

„„DDee  SSttaann  ddaa  aarrdd””

Ob o strze nia dla pa la czy
Pod ko niec grud nia w Bruk se li Ko -

mi sja Eu ro pej ska przed sta wi ła no wy
pa kiet dzia łań ma ją cy za chę cać do rzu -
ce nia pa le nia. We dług „La Li bre Bel -
gi que” dy rek ty wa prze wi du je, że „75%
po wierz chni opa ko wań pa pie ro sów
i ty to niu bę dzie mu sia ło po obu stro -
nach za wie rać in for ma cje zdro wot ne
w for mie tek stów lub zdjęć”. Jed no -
cześ nie dy rek ty wa po zo sta wia pań -
stwom człon kow skim UE moż li wość
dal sze go za o strza nia prze pi sów. Nie -
któ re kra je (w tym Bel gia) za po wie -
dzia ły za in te re so wa nie ta ką for mą
znie chę ca nia oby wa te li do pa le nia ja -
ką za sto so wa li Au stra lij czy cy. W tym
kra ju wszyst kie pa czki pa pie ro sów są
iden tycz ne i po zba wio ne ja kich kol -
wiek na pi sów. 

Ob o strze nia przed sta wio ne przez
Ko mi sję Eu ro pej ską ma ją tak że na ce -
lu wpro wa dze nie za ka zu sto so wa nia
pew nych aro ma tów na przy kład men -
to lu, jak rów nież wą skich pa pie ro sów.
Aby no we prze pi sy we szły w ży cie mu -
szą być za twier dzo ne przez Par la ment
Eu ro pej ski i kra je człon kow skie. Już
te raz przy pusz cza się, że prze ciw ne
bę dą Niem cy, gdzie ty to nio we lob by
ma wie le do po wie dze nia i nie zgo dzi
się, aby pa pie ro so we opa ko wa nia by -
ły w 75% wy peł nio ne ostrze że nia mi
i prze stro ga mi. „La Li bre Bel gi que”
za zna cza tak że, iż obu rze nie prze my -
słu ty to nio we go jest w pew nym sen -
sie uza sad nio ne, po nie waż „zbyt nie
za my ka nie drzwi sty mu lu je prze myt,
któ ry tyl ko zwię ksza za gro że nia, gdyż

To warto wiedzieć
– przegląd prasy belgijskiej
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wy peł nią ry nek pod ró ba mi peł ny mi
wsze la kie go świń stwa”.

„„LLaa  LLii  bbrree  BBeell  ggii  qquuee””

Mi lio ny eu ro dla uchodź ców
z Sy rii

Dzien nik „Le So ir” po wo łu jąc się na
sze fa bel gij skiej dy plo ma cji po infor -
mo wał, że „Bel gia go to wa jest prze -
ka zać dwa mi lio ny eu ro uchodź com
z Sy rii, któ rzy po zo sta ną w kra jach
re gio nu”. Ta ka de kla ra cja ma za chę -
cić Sy ryj czy ków do nie opusz cza nia
swo ich te re nów, bo wiem wie lu ucie -
ki nie rów z ogar nię tej woj ną Sy rii szu -
ka schro nie nia po za kra jem. We dług
ga ze ty licz ba uchodź ców, któ rzy
schro ni li się na te re nie Tur cji wy no -
si obec nie oko ło stu ty się cy. Sy ryj czy -
ków wciąż przy by wa, a wła dze w An -
ka rze alar mu ją, że nie są w sta nie
przyj mo wać na stęp nych. We dług Ko -
mi sji Eu ro pej skiej, ilość osób któ re
ucie ka ją przed woj ną do Eu ro py roś -
nie w za stra sza ją cym tem pie, co wią -
że się nie ste ty ze znacz ną ilo ścią wnio -
sków o azyl. Co raz czę ściej przy wód cy
eu ro pej skich kra jów pro po nu ją aby
po moc ma te rial na tra fia ła do tych,
któ rzy zde cy du ją się nie opusz czać
swo ich te ry to riów.

„„LLee  SSoo  iirr””  

Sma ko wi te zna czki
Bel gij ska po czta idzie z du chem cza -

su, czy li z po stę pem. W 2013 ro ku
z oka zji set nej rocz ni cy po wsta nia
Kró lew skie go In sty tu tu Me te o ro lo -
gicz ne go w Bruk se li, wy da no wą, nie -
zwy kłą ko lek cję zna czków któ re bę -
dą mia ły smak praw dzi wej bel gij skiej
cze ko la dy, a ich ko lo ry zmie niać się
bę dą pod wpły wem tem pe ra tu ry. Nie -
któ re zna czki – flu o re scen cyj ne, bę dą
rów nież świe ci ły w ciem no ści. No wo -
ścią bę dą rów nież in ne, no we kształ -
ty któ re ma ją wy pro mo wać bel gij ską
po cztę ja ko fir mę no wo czes ną i dy na -
micz ną. Dy rek tor ge ne ral ny Bpost
Joh ny Thijs za pew nia jed no cześ nie,
że po czta uka zu jąc swo je no wo czes -
ne ob li cze za wsze bę dzie wier na tra -
dy cji.

„„DDee  SSttaann  ddaa  aarrdd””

Ge rard De par dieu 
za miesz kał w Bel gii

Ko lej ny zna ny i bo ga ty Fran cuz ja -
ko miej sce za miesz ka nia wy brał Bel -
gię. Po wo dem ta kiej de cy zji ak to ra
Ge rar da De par dieu by ło wpro wa dze -
nie we Fran cji 75-cio pro cen to we go
po dat ku dla mi lio ne rów. We dług ra -
dia Fran ce In fo ak tor od nie daw na za -
mel do wa ny jest w nie wiel kiej wio sce
Ne chin tuż przy gra ni cy z Fran cją.

Re ak cje na tę de cy zję są róż ne w za -
leż no ści od te go, któ ra op cja po li tycz -
na się wy po wia da. Rzecz nik rzą dzą -
cej Par tii So cja li stycz nej stwier dził,
że „ Fran cja bez De par dieu nie jest już
ta ka sa ma, ale De par dieu bez Fran cji
to tak że nie to sa mo”. Z ko lei li der
cen tro pra wi cy po wie dział, że „wy jazd
De par dieu szko dzi Fran cji i jest to do -
bra oka zja, aby od so cja li stycz ne go
rzą du do ma gać się po stę po wej po li -
ty ki po dat ko wej”.

Bur mistrz gmi ny Esta im pu is, w któ -
rej le ży wio ska Ne chin w wy wia dzie
dla bel gij skie go ra dia RTBF po wie -
dział: „De par dieu pra gnął zna leźć re -
zy den cję w Bel gii aby uciec przed fran -
cu skim fi sku sem, ale mógł rów nie
do brze za miesz kać w Bruk se li. Chciał
jed nak opu ścić Pa ryż, je go czę sto ha -
ła śli we ży cie i od zy skać ci szę, spo kój
i po go dę du cha”. Fran cu zi sta no wią
po nad jed ną czwar tą miesz kań ców
wio ski. Nie brak wśród nich mi lio ne -
rów, na przy kład człon ków ro dzi ny
Mul liez bę dą cej wła ści cie la mi sie ci su -
per mar ke tów Au chan.

Bel gij ski mi ni ster spraw za gra nicz -
nych Di der Re yn ders po wie dział: „to
wi na sa mej Fran cji, kie dy jej oby wa -
tel opusz cza ją oj czyz nę i że Fran cja
po win na po nieść kon sek wen cje swo -
jej po li ty ki”.

„„RRTTBBFF””

Od szko do wa nia 
za opóź nie nia po cią gów

Re na ud Lam biot te – pro fe sor i do -
kto rant wy dzia łu ma te ma ty ki na uni -
wersytecie w Na mur stwo rzył apli ka -
cję, któ ra za pew nia fi nan so wą
re kom pen sa tę pod róż nym ko rzy sta -
ją cym z czę sto opóź nia ją cych się po -
cią gów.

Apli ka cję ma pra wo wy peł nić każ -
dy pa sa żer ko rzy sta ją cy w cią gu sze -
ściu mie się cy z 20 po cią gów z któ rych
każ dy miał pięt na sto mi nu to we opóź -

nie nia. Stwo rzo na apli ka cja re je stru -
je ten fakt i po uzy ska niu od po wied -
niej ilo ści opóź nień (20), pa sa żer au -
to ma tycz nie otrzy mu je do po bra nia
for mu larz. Bez płat na apli ka cja jest do -
stęp na na www.sci.app.com na ra zie
tyl ko w sy ste mie iOS i iP ho ne.

„„LLee  SSoo  iirr””  

Pod wyż ki w Te le ne cie
Od lu te go 2013 ro ku bel gij ski Te -

le net pod no si op ła ty za ko rzy sta nie
w in ter ne cie oraz te le fo nii sta cjo nar -
nej. Zdro że je rów nież wy na jem de ko -
de ra HD-Di gi Cor der (o 20 cen tów mie -
sięcz nie). Bez zmian po zo sta ją
nato miast kosz ty pa kie tów i op ła ty za
po łą cze nia te le fo nii ko mór ko wej. We -
dług rzecz ni ka fir my po wo dem wzro -
stu cen jest do sto so wa nie się do in -
fla cji pa nu ją cej na ryn ku fi nan so wym.
Kon ku ren cyj ny Bel ga com na tych -
miast oświad czył, że nie prze wi du je
żad nych pod wy żek.

„„GGaa  zzeett  vvaann  AAnn  ttwweerr  ppeenn””

Ob niż ki w Elec tra be lu
Od pier wsze go stycz nia 2013 ro ku

Elec tra bel o 10 pro cent ob ni ża ce ny
ener gii elek trycz nej. Ob niż ka do ty czy
wszyst kich klien tów in dy wi du al nych
i we dług rzecz ni ka fir my „każ dej ro -
dzi nie przy nie sie osz częd no ści w gra -
ni cach od 200 do 400 eu ro rocz nie.
O szes na ście pro cent spad ną rów nież
ce ny ga zu, nato miast op ła ty sie cio we
i po dat ko we po zo sta ną bez zmian.
W związ ku z ob niż ka mi klien ci Elec -
tra be lu nie mu szą po dej mo wać 
żad nych dzia łań, po nie waż od no we -
go ro ku ob ni że nie cen na stę pu je au -
to ma tycz nie. 

„„GGaa  zzeett  vvaann  AAnn  ttwweerr  ppeenn””

OOpprr..  KKaa  rroo  llii  nnaa  MMoo  rraaww  sskkaa
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Ar tur Grot tger ((11883377  TTyy  nniioo  wwii  ccee
––  11886677  AAmmee  lliiee--LLeess--BBaa  iinnss--PPaa  llaall  ddaa)).

Je den z czo ło wych przed sta wi cie -
li tak zwa ne go ro man tyz mu w ma -
lar stwie pol skim. Krót kie ży cie ar -
ty sty za o wo co wa ło ob ra za mi
i ry sun ka mi, któ re do dzi siaj po ru -
sza ją na szą wy o braź nię i ser ca. Żył
i two rzył w okre sie, kie dy Pol ska by -
ła pod za bo ra mi, a w Kró le stwie Pol -
skim wy buch ło Po wsta nie Stycz nio -
we. Grot tger nie mo gąc brać udzia łu
w wal ce po świę cił Oj czyź nie swój ta -
lent i słu żył jej ca łe ży cie kred ką,
ołów kiem i pędz lem.

n Uro dził się 11 li sto pa da 1837 ro ku
w Oty nio wi cach na Po do lu ja ko naj -
star szy z czwór ki dzie ci pań stwa
Grot tge rów.

n Oj ciec, Jan Jó zef Grot tger był dzier -
żaw cą ma jąt ku hra bie go Hi la re go
Sie mia now skie go. Z za mi ło wa nia
i wy kształ ce nia ma larz po Aka de -
mii Sztuk Pięk nych w Wied niu. To
właś nie oj ciec da wał ma łe mu Ar tu -
ro wi pier wsze lek cje ry sun ku.

n Od naj wcześ niej szych lat chło piec
wy cho wy wa ny był w du chu pa trio -
tyz mu i mi ło ści do Oj czyz ny. Je go
oj ciec wal czył w po wsta niu li sto pa -
do wym ja ko ofi cer 5. Puł ku Uła nów
„War szaw skie Dzie ci”. Pa trio tycz -
ne opo wie ści i po wstań cze wspom -
nie nia oj ca za pa dły głę bo ko w ser -
ce mło de go ar ty sty. Już w wie ku
10 lat na ma lo wał pier wszą ak wa re -
lę za ty tu ło wa ną „Eg ze ku cja szpie -
ga”.

n W wie ku lat 11 roz po czął na u kę ma -
lar stwa w pra cow ni lwow skie go ma -
la rza Ja na Masz kow skie go. Uczył
się u nie go w la tach 1848-1852.
Przez krót ki okres je go na u czy cie -
lem był rów nież Ju liusz Kos sak.

n Stu dia ma lar skie Grot tger od był we
Lwo wie, póź niej w Aka de mii Sztuk
Pięk nych w Kra ko wie. Tam do sko -
na lił swój ar ty stycz ny war sztat
u zna ko mi tych mi strzów i pe da go -
gów. Rów nież w Kra ko wie za przy -
jaź nił się z Ja nem Ma tej ką i Alek -
san drem Kot si sem.

n W la tach 1855-58 kształ cił się
w Aka de mii Sztuk Pięk nych w Wied -
niu. W tym cza sie od był kil ka pod -
ró ży, mię dzy in ny mi do Mo na chium,
We ne cji i na Wę gry.

n Wię kszą część swo je go krót kie go ży -
cia spę dził w Wied niu. Miesz kał tam
w od ro ku 1854 do ro ku 1865. W tym
okre sie współ pra co wał z wie lo ma
wie deń ski mi cza so pis ma mi, a tak że
z pol skim cza so pis mem „Po stęp”. 

n W cza sie po wsta nia stycz nio we go
ma larz za an ga żo wał się w po moc
ucho dzą cym z za bo ru ro syj skie go
po wstań com. W grud niu 1863 ro ku
w miesz ka niu ar ty sty aresz to wa ny
zo stał je den z Po la ków po dej rze wa -
ny o dzia łal ność spi sko wą w Kra ko -
wie. Au stria cy wy to czy li Grot tge ro -
wi pro ces, a ce sarz Fran ci szek Jó zef
cof nął mu sty pen dium ar ty stycz ne.
W krót kim cza sie ar ty sta po padł
w ogrom ne kło po ty fi nan so we w wy -
ni ku cze go zo stał zmu szo ny do
opusz cze nia Wied nia.

n Przez ca łe nie mal ży cie to wa rzy szy -
ły mu kło po ty fi nan so we. Wę dro -
wał po Ga li cji od dwo ru do dwo ru
za ra bia jąc na ży cie ry so wa niem
i ma lo wa niem ob ra zów o po god nej
czę sto ba nal nej te ma ty ce. Cho ciaż
du żo ry so wał i ma lo wał, cią gle bra -
ko wa ło mu środ ków do ży cia. Od -
kąd zmarł je go uko cha ny oj ciec, na
nie go właś nie spadł obo wią zek za -
bez pie cze nia ma te rial ne go ro dzi -
ny. Nie za wsze da wał ra dę zmie -
rzyć się z tym wy zwa niem, dla te go
czę sto ko rzy stał z po mo cy przy ja -
ciół i zna jo mych. Nie do ży wie nie
i ane mia spo wo do wa ły, że w bar -
dzo mło dym wie ku za cho ro wał na
gru źli cę, któ rej w ów czes nych cza -
sach nie po tra fio no wy le czyć.

n Po mi mo trud no ści właś nie w tym
okre sie stwo rzył naj do sko nal sze 
cy kle ry sun ków wy ko na nych na
kar to nach czar ną i bia łą kred ką.
„War sza wa I” i „War sza wa II” przed -
sta wia ją ter ror po li tycz ny i krwa we
stłu mie nie pa trio tycz nych ma ni fe -
sta cji przez ro syj skie go za bor cę. 

n Grot tger bar dzo ubo le wał, że nie
mógł wziąć udzia łu w po wsta niu.
Od ra dza no mu to ze wzglę du na
stan zdro wia i pod kre śla no, że „ta -
len tem bę dzie bar dziej słu żył na ro -
do wi”. Je dy ne w co mógł się za an -
ga żo wać to za kup i do star cza nie
po wstań com bro ni co bar dzo skwa -
pli wie czy nił.

n W ro ku 1866 na ba lu w Lwow skim
To wa rzy stwie Strze lec kim po znał
Wan dę Mon ne – mi łość swo je go ży -
cia. On miał lat 29, ona 16. Ro dzi -
na dziew czy ny by ła prze ciw na
związ ko wi tych dwoj ga, nie tyl ko
z po wo du róż ni cy wie ku, ale rów -
nież stop nia za moż no ści i sta nu
zdro wia ar ty sty.

n To pło mien ne uczu cie pięk nej
dziew czy ny i bar dzo cho re go na gru -
źli cę ma la rza ob fi to wa ło w wie le ro -
man tycz nych spot kań i dłu gich li -
stów.
Wan da by ła go rą cą pa triot ką.
W okre sie Po wsta nia Stycz nio we go
no si ła stro je zgod nie z na ro do wym
zwy cza jem tam te go okre su – ża łob -
ną su kien kę z że laz nym krzy ży kiem
u szyi. Za ko cha ny w niej Grot tger
ca ły czas prze sia dy wał w jej do mu,
roz ma wiał z nią i cią gle ja ma lo wał. 
Kie dy wy jeż dżał z mia sta pi sał do
niej dłu gie, czu łe li sty. I choć wie -
lu sprze ci wia ło się te mu związ ko wi
ich mi łość kwit ła.

n W na dziei na po pra wę swo jej sy tu -
a cji ma te rial nej Grot tger wy je chał
do Pa ry ża. Nie ste ty rów nież tam żył
prak tycz nie z dnia na dzień.
Po mi mo cięż kiej sy tu a cji ma te rial -
nej zdo łał ukoń czyć cykl „Woj na”
prze zna czo ny do eks po no wa nia na
pa ry skiej Wy sta wie Po wszech nej
w 1867 ro ku. Cykl zo stał za ku pio -
ny przez au striac kie go ce sa rza
Fran cisz ka.

n W grud niu 1867 ro ku nę ka ny płuc -
ny mi krwo to ka mi i opa da ją cy z sił
zo stał wy sła ny przez fran cu skich le -
ka rzy do słyn ne go uzdro wi ska Ame -

Znani nieznani
czy li cie ka we fak ty z ży cia wiel kich Po la ków
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lies-les-Ba ins we fran cu skich Pi re -
ne jach. Zmarł 13 grud nia ma jąc za -
led wie trzy dzie ści lat.

n Zwło ki ar ty sty spro wa dzi ła do Lwo -
wa je go na rze czo na Wan da z któ rą
nie zdą żył się oże nić. Po cho wa ła go
na Cmen ta rzu Ły sa kow skim w miej -
scu, któ re kie dyś Grot tger wy brał
pod czas wspól ne go spa ce ru. Do
trum ny wło ży ła pier ścio nek z opa -
lem, li sty, krzy żyk któ ry no si ła na
pier si i bu kiet róż. Wan da w swo im
pa mięt ni ku za pi sa ła: „By łam jak ob -
łą ka na. Już dłu go przed tem ca ły mi
ty god nia mi nie spa łam z trwo gi nie -
o pi sa nej, nie o kre ślo nej, bo ani chwi -
li nie wie rzy łam, że cho ro ba ta tak
się mo że za koń czyć. Cios ten za stał
mnie zu peł nie nie przy go to wa ną. Za -
chwiał mo i mi zmy sła mi”.

n Sześć lat po po grze bie ar ty sty sta -
nął na gro bie Grot tge ra po mnik wy -
ko na ny przez je go przy ja cie la, lwow -
skie go rzeź bia rza Pa ry sa Fi lip pie go.
„Po mnik skła dał się z kil ku rzeź -
biar skich ele men tów. 
Głów nym wśród nich był po sąg
mło dej, głę bo ko za smu co nej ko bie -
ty o twa rzy przy po mi na ją cej ob li -
cze Wan dy, klę czą cej na wiel kim
gła zie. Obok przy siadł ka mien ny
so kół o roz po star tych skrzy dłach
sym bo li zu ją cy mi łość i wier ność.
Pod ty mi dwie ma rzeź ba mi na
wspom nia nym gła zie wid nie je
owal ny me da lion z pła sko rzeź bio -
nym wi ze run kiem Grot tge ra (wy -
mo de lo wa ny przez sa mą Wan dę),
li ra o pęk nię tych stru nach i zła ma -
na pa le ta ma lar ska – sym bo le przer -
wa nej przez śmierć twór czo ści i ta -
len tu ar ty sty oraz tru pia czasz ka

– sym bol pa mię ci o owej śmier ci.
Po le wej stro nie me da lio nu umiesz -
czo no ka mien ne wy o bra że nie wiel -
kiej te ki ry sun ków na okład ce któ -
rej wid nie ją ty tu ły głów nych
ry sun ko wych cy klów Grot tge ra.
Na epi ta fij nej tab li cy zna laz ło się
imię i na zwi sko zmar łe go ar ty sty
oraz uło żo na przez Wan dę in skryp -
cja: Niech Cię przyj mie Chry stus,
któ ry Cię wez wał, a do chwa ły Je -
go niech Cię pro wa dza Anio ło wie.
Nad gór ną zaś pły tą zna lazł się jesz -
cze je den na pis: Świę tej Je go pa -
mię ci po mnik ten po sta wi ła Wan -
da” (wg. Wi tol da Szol gi ni).

Twór czość:
Ar tur Grot tger to czo ło wy przed sta -

wi ciel ro man tyz mu w pol skim ma lar -
stwie. Za pi sał się w hi sto rii sztu ki ja -
ko twór ca pa trio tycz nych cy klów
ry sun ko wych, któ re utrwa li ły w pa -
mię ci wie lu po ko leń Po la ków sce ny
po wstań czych walk i mę czeń stwa.
Twór czość ar ty sty zy ska ła ogrom ną
po pu lar ność dzię ki swo jej głę bo ko pa -
trio tycz nej wy mo wie.

Naj wcześ niej sze pra ce Grot tge ra
przed sta wia ły sce ny hi sto rycz ne, głów -
nie ba ta li stycz ne, czę sto z mo ty wem
jeź dźców. Je go dzie ła są roz pro szo ne.
Kil ka ob ra zów ma Ga le ria Lwow ska,
ma łą ko lek cję ma War sza wa, Kra ków
i Wroc ław, ale naj wię cej „Grot tge rów”
jest chy ba w rę kach pry wat nych. Cy -
kle Grot tge ra po wsta wa ły na ciem no -
żół tym kar to nie, ry so wa ne czar ną
kred ką i uzu peł nia ne o bia łe smu gi far -
by na ło żo ne dla pod kre śle nia pla stycz -
no ści. Je go twór czo ści sprzy ja ły cza sy
w ja kich żył, roz po wszech nia ły się tech -
ni ki dru ku i moż na by ło pra ce ar ty sty
dru ko wać i roz po wszech niać. Cy kle
tra fia ły pod strze chy, w okre sie po -
wsta nia stycz nio we go obok Bib lii
w każ dym pol skim do mu mu sia ły znaj -
do wać się pra ce Grot tge ra.

Cy kle 
ry sun ko we

„War sza wa I”, „War -
sza wa II”, „Po lo nia”, „Li -
tu a nia”, Woj na”. Ma lo -
wał tak że sce ny
zwią za ne z Po wsta niem
stycz nio wym: „Przej ście
przez gra ni cę”, „Po chód
na Sy bir”, „Bran ka”,
„Po wi ta nie po wstań ca”,
„Schro ni sko” oraz sce -
ny ro dza jo we jak
„W ogro dzie”. Stwo rzył
rów nież kom po zy cje hi -
sto rycz ne „Ucie czka
Hen ry ka Wa le ze go”,
sce ny ba ta li stycz ne, ko -
nie, za przę gi, po lo wa nia
i ka ry ka tu ry.

Grot tger do ku men to wał sce ny z hi -
sto rii mu współ czes nej na da jąc im
wy jąt ko wy wy miar. W la tach 90-tych
XIX wie ku je go cy kle uzna wa ne by -
ły za świa dec two prze szło ści, ro dzi ła
się wte dy le gen da po wsta nia stycz -
nio we go. W ro ku 1905 twór czość
Grot tge ra uro sła do ran gi sym bo lu
na ro do we go. Je go dzie ła słu ży ły za
ma ni fe sta cje dą żeń na ro do wych. Im
bar dziej Grot tger był za ka za ny
(zwłasz cza w okre sie PRL-u) ja ko „wy -
wro to wiec”, tym bar dziej ro sła je go
po pu lar ność, a dzie ła zy ski wa ły na
zna cze niu ja ko sym bol wal ki i opo ru.

Ar tur Grot tger to typ XIX-wiecz -
ne go ar ty sty wal czą ce go o nie po dleg -
łość Oj czyz ny za po mo cą sztu ki. Uo -
sa biał ce chy nie zbyt dzi siaj mod ne,
czy li za an ga żo wa nie, po świę ce nie
i pa trio tyzm. 

Kult Grot tge ra za po cząt ko wa ny
przez Wan dę Mon ne wy buchł z ogrom -
na si łą na prze ło mie wie ku XIX i XX,
kie dy to le gen da po wsta nia stycz nio -
we go oży ła na no wo. Nie ule ga wąt -
pli wo ści, że Grot tger był zna ko mi tym
ma la rzem i ry sow ni kiem. Swo i mi mi -
strzow ski mi dzie ła mi po ru szał naj -
czul sze stru ny w ser cach Po la ków, bu -
dząc w nich świa do mość na ro do wą
i ucząc pa trio tyz mu ko lej ne po ko le -
nia. Je go dzie ła peł ne są pa trio tycz -
nych tre ści. Po okre sie ci szy, nie do -
mó wień i prze mil czeń ten naj wię kszy
z pol skich ma la rzy ro man tycz nych
zna lazł się w pan te o nie naj wspa nial -
szych na ro do wych ar ty stów.

„W na szym ro man tycz nym po jmo -
wa niu Pol ski Grot tger jest tym w pol -
skim ma lar stwie czym Cho pin jest
w pol skiej mu zy ce, a Nor wid w pol -
skiej po ezji. Grot tger jest Cho pi nem
i Nor wi dem pol skie go ma lar stwa”
(Zyg munt Ja słow ski).

HHaann  nnaa  KKoorrcczz
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Naj wię ksze pol skie po wsta nie na -
ro do we wy buch ło 150 lat te mu
w stycz niu 1863 ro ku i trwa ło

do wios ny ro ku 1864. Swo im za się -
giem ob ję ło za bór ro syj ski czy li Kró -
le stwo Pol skie, Lit wę i Bia ło ruś,
w mniej szym zaś stop niu Ukra i nę.
W wal kach zgi nę ło oko ło 30 ty się cy
po wstań ców.

Tło hi sto rycz ne
Dla Pol ski był to czas uci sku, nie -

wo li i po czu cia klę ski po upad ku po -
wsta nia li sto pa do we go. Ale za ra zem
był to okres kie dy Ro sja zo sta ła po -
ko na na w woj nie krym skiej i Po la cy
zo ba czy li sła bość swo je go za bor cy. Od
te go mo men tu za czę ły na si lać się ru -
chy na ro do wo wy zwo leń cze. Mło de
po ko le nie nie pa mię ta ją ce po wsta nia
li sto pa do we go i je go klę ski, co raz czę -
ściej mia ło na dzie je na od zy ska nie nie -
po dleg ło ści. Nie wąt pli wie przy czy ni -

ły się do te go re for my prze pro wa dzo -
ne przez ca ra Alek san dra II, któ ry po
ro ku1856 zła go dził cen zu rę, wpro wa -
dził am ne stię dla więź niów po li tycz -
nych oraz ze zwo lił na le ga li za cję nie -
któ rych pol skich or ga ni za cji. Ale by ły
to dzia ła nia po zor ne, bo car nie miał
za mia ru cze go kol wiek uła twiać Po la -
kom. Ten ruch miał pod ło że czy sto
po li tycz ne i był od cią gnię ciem w cza -
sie cze goś co wkrót ce mia ło na stą pić. 

W tym okre sie w Kró le stwie Pol skim
ście ra ły się dwa głów ne nur ty po li -
tycz ne. Pier wszy – umiar ko wa ny, re -
pre zen to wa ny przez Alek san dra Wiel -
ko pol skie go opo wia da ją cy się naj pierw
za re for ma mi, a w ra zie ich nie prze -
pro wa dze nia za wal ką zbroj ną, dru gi
zaś – bar dziej ra dy kal ny – dą żył do
ogól no na ro do we go po wsta nia o wol -
ność. Przed sta wi cie la mi te go nur tu
by li: Lud wik Mie ro sław ski, Zyg munt
Sie ra kow ski i Ja ro sław Dą brow ski.

Od ro ku 1860 sy tu a cja w Kró le stwie
Pol skim by ła bar dzo na pię ta. Po ja wia -
ły się licz ne ma ni fe sta cje o wy dźwię -
ku nie po dleg ło ścio wym i an ty ro syj -
skim.

11 czer wca 1860 ro ku w War sza wie
mia ła miej sce pier wsza od 30 lat wiel -
ka pa trio tycz na ma ni fe sta cja zor ga -
ni zo wa na w związ ku z po grze bem
wdo wy po ge ne ra le Jó ze fie So wiń skim
– bo ha te rze po wsta nia li sto pa do we -
go. 

W rocz ni cę No cy Li sto pa do wej (29
li sto pa da) zor ga ni zo wa no ko lej ną
wiel ką ma ni fe sta cję. Wszyst kie wy -
stą pie nia Po la ków Ro sja nie krwa wo
tłu mi li, co po wo do wa ło co raz wię ksze
dą że nie do wal ki o nie po dleg łość. 

W paź dzier ni ku 1861 ro ku na te re -
nie Kró le stwa Pol skie go Ro sja nie
wpro wa dzi li stan wo jen ny. Po mi mo
za ka zu, 15 paź dzier ni ka War sza wia -
cy tłum nie wzię li udział w ob cho dach

Kącik historyczny
POWSTANIE STYCZNIOWE

18 Antwerpia po polsku     styczeń 2013
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rocz ni cy śmier ci Ta de u sza Koś ciusz -
ki, co skoń czy ło się roz bi ciem ma ni -
fe sta cji przez woj sko ro syj skie i po ry -
wa niem lu dzi z koś cio łów. Na znak
pro te stu wła dze koś ciel ne za de cy do -
wa ły o zam knię ciu wszyst kich koś cio -
łów w War sza wie. 

Bez poś red nio w okre sie przed po -
wsta nio wym ufor mo wa ły się dwa
głów ne obo zy po li tycz ne: „bia łych”
i „czer wo nych”. „Bia li” prze ciw ni by -
li wy bu cho wi po wsta nia opo wia da jąc
się za pra cą or ga nicz ną i le gal ny mi
dzia ła nia mi na rzecz za cho wa nia pol -
sko ści. Nato miast „Czer wo ni” to od -
łam bar dziej ra dy kal ny, zde cy do wa -
ny na wy buch po wsta nia
i prze pro wa dze nie re form. 

Wy buch i prze bieg po wsta nia
Bez poś red nim po wo dem wy bu chu

po wsta nia by ła tak zwa na „bran ka”,
czy li przy mu so wy po bór do car skie -
go woj ska. Bran ka mia ła na ce lu roz -
bi cie kon spi ra cji i uda rem nie nie po -
wsta nia. 22 stycz nia 1863 ro ku
po wstał Tym cza so wy Rząd Na ro do wy
któ ry wy brał Lud wi ka Mie ro sław skie -
go na dyk ta to ra. Te go sa me go dnia
TRN wy dał ma ni fest w któ rym wzy -
wał Po la ków, Lit wi nów i Bia ło ru si -
nów do wal ki zbroj nej z ca ra tem (na
Lit wie po wsta nie wy buch ło 1 lu te go).
Sym bo lem po wsta nia by ło go dło sym -
bo li zu ją ce Or ła, Po goń i Ar cha nio ła,
czy li her by Pol ski, Lit wy i Ukra i ny. 

W re ak cji na wy buch po wsta nia Ro -
sja nie przy wró ci li stan wo jen ny za -
wie szo ny w dru giej po ło wie 1862 ro -
ku i po wo ła li są dy wo jen no-po lo we
upraw nia ją ce do na tych mia sto we go
wy da wa nia wy ro ków śmier ci.

Od po cząt ku wia do mo by ło, że nie
jest moż li we osią gnię cie ja kich kol -
wiek mi li tar nych suk ce sów. Woj ska
ro syj skie mia ły nad po wstań ca mi
ogrom ną prze wa gę za rów no pod
wzglę dem uzbro je nia jak i li czeb no -
ści. Po mi mo te go TRN zde cy do wa ła
się ogło sić po wsta nie prze ciw ko Ro -
sji. W no cy z 22 na 23 stycz nia w po -
nad trzy dzie stu miej scach za a ta ko wa -
no gar ni zo ny ro syj skie. 

W nie któ rych pun ktach ata ki po -
wstań ców nie uda ły się, w in nych roz -
bro jo no kil ka gar ni zo nów. Do wódz -
two ro syj skie na tych miast za rzą dzi ło
mo bi li za cję wojsk w wię kszych mia -
stach w związ ku z czym licz ba miejsc
w któ rych sta cjo no wa li Ro sja nie
zmniej szy ła się ze 180 do 42. Dla po -
wstań ców by ła to de cy zja bar dzo ko -
rzyst na, po nie waż mo gli zwię kszyć
swo je dzia ła nia na pro win cjach, a tak -
że uzy ska li do stęp do gra nic Kró le -
stwa.

W związ ku z ogrom ną prze wa gą sił
ro syj skich Po la cy od po cząt ku dzia -
łań przy ję li tak ty kę woj ny par ty zan -

ckiej nie po dej mu jąc otwar tej wal ki,
tyl ko nę ka jąc prze ciw ni ka nie spo dzie -
wa ny mi ata ka mi. Wię ksze bi twy sto -
czo no pod Mie cho wem, Ma ło gosz czą,
Chro brzem, Gro cho wi ska mi, Lun bie -
żą i Iła wą. 

W ca łym okre sie w pol skich od dzia -
łach wal czy ło po nad 200 ty się cy ochot -
ni ków. Naj wię ksze na si le nie po wsta -
nie osią gnę ło la tem 1863 ro ku, gdy
prze wa gę we wła dzach cen tral nych
uzy ska li „Bia li”, któ rzy du że na dzie -
je wią za li z ewen tu al ną in ter wen cją
mo carstw za chod nich. Nie ste ty, Fran -
cja, An glia i Au stria ogra ni czy ły się
je dy nie do prze sła nia Ro sji not dy plo -
ma tycz nych, któ re zo sta ły od rzu co ne
przez ca rat. Żad ne z tych państw ani
przez chwi lę nie mia ło za mia ru wy -
stę po wać w ob ro nie Pol ski.

Tym cza sem wal ka par ty zan cka
trwa ła. Ro sja nie nie mo gąc po ra dzić
so bie z nie spo dzie wa ny mi ata ka mi po -
wstań ców pod ję li bru tal ne ak cje po -
le ga ją ce na sto so wa niu ter ro ru i za -
sad od po wie dzial no ści zbio ro wej.
Roz po czę ły się ma so we pu blicz ne eg -
ze ku cje, kon fi ska ty ma jąt ków i zsył -
ki na Sy bir.

Po wsta nie za czę ło słab nąć. W paź -
dzier ni ku do wód ca woj sko wy Ro mu -
ald Tra u gutt któ ry zo stał dyk ta to rem
po wsta nia, zre or ga ni zo wał wła dze po -
wstań cze i od dzia ły zbroj ne, jed nak
wal ki by ły pro wa dzo ne na co raz mniej -
szą ska lę a licz niej sze woj ska ro syj -
skie co raz sku tecz niej roz bi ja ły gru -
py po wstań ców. 

Po wsta nie, któ re ob ję ło swo im za -
się giem Kró le stwo Pol skie, znacz ną
część Lit wy oraz Wo łyń trwa ło po nad
rok. Po po cząt ko wych suk ce sach po -
wstań cy za czę li ule gać prze wa ża ją -
cym si łom ro syj skim. Ro mu ald Tra u -
gutt sta rał się wcią gnąć do wal ki
lud ność chłop ską, gło sząc ha sło „z lu -
dem i przez lud”.

Ale car Alek san der II na ta kie dzia -
ła nia był przy go to wa ny. W mar cu
1864 ro ku wy dał de kret o uwłasz cze -
niu i przy zna niu chło pom na włas -
ność użyt ko wa nej przez nich zie mi.
By ła to uda na pró ba od cią gnię cia
chło pów od po pie ra nia po wstań ców
zwłasz cza, że car obie cał iż szlach cie
bio rą cej udział w po wsta niu od bie rze
zie mię i roz da ją chło pom. Te dzia ła -
nia nie ste ty od nio sły za mie rzo ny sku -
tek i si ły po wstań ców by ły co raz słab -
sze. Pią te go sierp nia na sto kach
Cy ta de li War szaw skiej stra co no Ro -
mu al da Tra u gut ta. Wkrót ce po wsta -
nie upa dło.

Pod su mo wa nie
Po wsta nie Stycz nio we nie mog ło za -

koń czyć się wy gra ną Po la ków. Już
w noc wy bu chu Im pe rium Ro syj skie
dys po no wa ło ogrom ną 100 ty sięcz ną

ar mią, a po wstań ców z Kró le stwa Pol -
skie go by ło za led wie sześć ty się cy.

Co praw da do wal czą cych przy łą -
cza li się Po la cy z in nych za bo rów, emi -
gra cji a tak że przed sta wi cie le in nych
na ro dów, ale wo bec tak prze wa ża ją -
cej si ły ro syj skiej Po la cy nie mie li
prak tycz nie żad nych szans. W wal -
kach zgi nę ło oko ło 30 ty się cy po -
wstań ców.

Po wsta nie Stycz nio we by ło ogrom -
ną klę ską na ro du pol skie go, a ja kie -
kol wiek szan se i na dzie je na od zy ska -
nie nie po dleg ło ści sta ły się
nie rze czy wi ste. Wśród znacz nej czę -
ści spo łe czeń stwa za pa no wa ło prze -
ko na nie, że wal ka zbroj na nie ma sen -
su. Re pre sje roz po czę ły się w chwi li
stłu mie nia po wsta nia. Oko ło 40 ty się -
cy Po la ków zo sta ło ze sła nych na Sy -
bir skąd już ni gdy nie po wró ci li. Po -
nad 10 ty się cy osób wy e mi gro wa ło
za gra ni cę. Znie sio no au to no mię Kró -
le stwa Pol skie go je go na zwę oraz bu -
dżet i uczy nio no z nie go zwy kłą pro -
win cję Ro sji. Roz po czął się wzmo żo ny
pro ces ru sy fi ka cji i re pre sji. Zlik wi -
do wa no w War sza wie Szko łę Głów ną,
do ro ku 1870 wie lu mia stom ode bra -
no pra wa miej skie do pro wa dza jąc je
do upad ku. Zlik wi do wa no Bank Pol -
ski, ska so wa no klasz to ry ka to lic kie
na te re nie daw ne go Kró le stwa Pol -
skie go i skon fi sko wa no ty sią ce ma -
jąt ków ziem skich. Wszyst ko po to aby
zła mać w Po la kach du cha wal ki i god -
ność na ro do wą. Pol ska po grą ży ła się
w ża ło bie.

Po wsta nie Stycz nio we po zo sta wi -
ło trwa ły ślad w li te ra tu rze pol skiej. 

To właś nie te go okre su do ty czą 
dzie ła Eli zy Orzesz ko wej („Nad Nie -
mnem”), Ma rii Dą brow skiej („No ce
i dnie”) oraz Ste fa na Że rom skie go
(„Wier na rze ka”). W swo ich dzie łach
po wsta nie uwiecz ni li Ar tur Grot tger
i Jan Ma tej ko.

21 stycz nia 1919 ro ku Jó zef Pił sud -
ski wy dal spe cjal ny roz kaz na mo cy
któ re go we te ra ni po wsta nia stycz nio -
we go uzy ska li upraw nie nia żoł nie rzy
Woj ska Pol skie go. Mie li pra wo do sta -
łej pen sji pań stwo wej i no sze nia spe -
cjal nych fio le to wych mun du rów. 
No si li cha rak te ry stycz ne czap ki ro -
ga tyw ki ozda bia ne srebr nym or łem
lub bia ło-czer wo ną ko kar dą. Cie szy li
się wy jąt ko wym sza cun kiem Po la ków,
a ów czes ne pań stwo pol skie opie ko -
wa ło się ni mi i nad a ło im wie le przy -
wi le jów.

W ten właś nie spo sób II Rze cz pos -
po li ta uho no ro wa ła bo ha ter skich żoł -
nie rzy któ rzy prze ży li po wsta nie stycz -
nio we i sta li się sym bo lem dum nej
i nie znisz czal nej Pol ski.

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa
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PASZPORTY

Do tej pory, zgodnie z Usta wą o Do -
ku men tach Pasz por to wych, wnio sek
o pasz port na le ża ło skła dać w urzę -
dzie wła ści wym dla miej sca za miesz -
ka nia. Od po ło wy stycz nia 2013 ma -
ją obo wią zy wać no we prze pi sy,
we dług któ rych or ga nem wła ści wym
do wy da nia pasz por tu (lub do od mo -
wy) w kra ju bę dzie wo je wo da do któ -
re go wpły nie wnio sek, nato miast za -
gra ni cą wła ści wym or ga nem bę dzie
Wy dział Kon su lar ny Am ba sa dy RP.
Bez wzglę du na miej sce za miesz ka -
nia, w do wol nym wy dzia le pasz por -
to wym w ca łej Pol sce bę dzie moż na
zło żyć wnio sek o wy da nie pasz por tu
i tam go ode brać. 

To udo god nie nie jest moż li we dzię -
ki dzia ła ją cej od 2006 ro ku cen tral nej
ewi den cji wy da nych i unie waż nio -
nych do ku men tów pasz por to wych.
Każ dy or gan pasz por to wy w kra ju
i za gra ni cą bę dzie miał zdal ny do stęp
do za so bów in for ma cyj nych. Re jestr
obej mu je da ne o pasz por tach wy da -
wa nych od 2002 ro ku. Z koń cem ro -
ku 2011 upły nął okres waż no ści tych
pasz por tów, któ re nie by ły uję te
w ewi den cji. 

Pasz por ty tym cza so we 
Sta re za sa dy nie ze zwa la ły na wy -

da wa nie pasz por tu tym cza so we go ko -
muś, kto w związ ku z dzia łal no ścią
za wo do wą mu siał pil nie wy je chać za -
gra ni cę. W świet le no wych prze pi -
sów, pasz port tym cza so wy bę dą mog -
ły otrzy mać oso by prze by wa ją ce
w Pol sce i za gra ni cą w na głych, udo -
ku men to wa nych przy pad kach zwią -
za nych z pro wa dzo ną dzia łal no ścią
za wo do wą, na przy kład za gra nicz -
nym kon trak tem. 

Dru gi pasz port 
No we za sa dy bę dą też do ty czyć pro -

wa dze nia po stę po wań o wy da nie dru -
gie go pasz por tu. Nie za leż nie od miej -
sca za miesz ka nia (w kra ju czy
za gra ni cą), wnio sek o wy da nie dru -
gie go pasz por tu trze ba skła dać w sie -
dzi bie Mi ni ster stwa Spraw We -
wnętrz nych. Szef MSW bę dzie
wy da wał zgo dę na wy da nie ta kie go
do ku men tu. Jed nak po tem przy ję cie
wnio sku i je go wy da nie na stą pi w do -

wol nym – wy bra nym przez oby wa te -
la – or ga nie pasz por to wym. 

„Do bę dą cych w to ku po stę po wań
w spra wach wy da nia, od mo wy wy da -
nia lub unie waż nie nia pasz por tu,
w tym dru gie go pasz por tu oraz pasz -
por tu tym cza so we go, wszczę tych
przed dniem wej ścia w ży cie no wych
prze pi sów, sto so wa ne bę dą prze pi sy
do tych cza so we”. 

ZAMELDOWANIE 
W POLSCE

De cy zją Par la men tu, obo wią zek
mel dun ko wy prze sta nie obo wią zy -
wać do pie ro w 2016 ro ku a nie jak
pla no wa no wcześ niej – w ro ku 2014. 

Po wpro wa dze niu zmian prze wi -
dzia nych na po ło wę stycz nia 2013
ro ku, nie trze ba bę dzie naj pierw wy -
mel do wać się z do tych cza so we go
miej sca za miesz ka nia aby za mel do -
wać się w no wym. Dzię ki do stę po wi
do za so bów in for ma cyj nych, obie
czyn no ści bę dą mog ły być prze pro -
wa dzo ne w jed nym urzę dzie z chwi -
lą za mel do wa nia się w no wym miej -
scu. 

Nie bę dzie też obo wiąz ku mel do -
wa nia się oby wa te li pol skich oraz UE
na po byt cza so wy do trzech mie się -
cy. Tu ry ści i wcza so wi cze nie bę dą
mie li obo wiąz ku mel do wa nia się.
W związ ku z tym wła ści cie le, do zor -
cy, ad mi ni stra to rzy nie ru cho mo ści
i za kła dów pra cy nie bę dą wy ma gać
do peł nie nia obo wiąz ku mel dun ko we -
go przez miesz kań ców lub pra cow -
ni ków. San kcje za nie do peł nie nie
obo wiąz ku mel dun ko we go zo sta ną
znie sio ne wraz z wpro wa dze niem no -
wych prze pi sów. 

W związ ku z prze wi dy wa ny mi
zmia na mi, od 2015 ro ku bę dzie moż -
na zło żyć wnio sek o wy da nie do wo -
du w do wol nej gmi nie na te re nie Pol -
ski, nie za leż nie od miej sca
za miesz ka nia. W do wo dzie nie bę dzie
adre su za mel do wa nia, dzię ki cze mu
nie bę dzie ko niecz na wy mia na do wo -
du na no wy w ra zie zmia ny miej sca
sta łe go po by tu. 

Opra co wał
PPiioottrr  NNee  uu  mmaann

INNE WAŻNE ZMIANY 

No we prze pi sy eg za mi na cyj ne na
pra wo ja zdy, zmia ny w ko rzy sta niu
z ulg pro ro dzin nych czy zmia ny
w PIT – to tyl ko nie któ re z nich.

War to spraw dzić, któ re prze pi sy
mo gą nas do ty czyć i któ re właś nie
dla nas są waż ne.

Od 1 stycz nia przed się bior ców cze -
ka ją zmia ny w spo so bie wy sta wia nia
i roz li cza nia fak tur VAT. Od no we go
ro ku nie mu szą już umiesz czać na fak -
tu rach za pa li wo da nych re je stra cyj -
nych po ja zdu któ re go za kup do ty czy. 

Wpro wa dzo ne są rów nież zmia ny
w na zew nic twie i moż li wość wy sta -
wia nia fak tur zbior czych z da nym
kon tra hen tem. No wo ścią bę dzie wy -
sta wia nie fak tur uprosz czo nych do
któ rych wy star czy tyl ko nu mer NIP.
Bę dzie ją moż na wy sta wić je że li kwo -
ta trans ak cji nie prze kro czy 450 zło -
tych lub 100 eu ro. 

Od te go ro ku przed się bior ca wy -
sta wia jąc fak tu ry nie bę dzie mu siał
re je stro wać się ja ko po dat nik VAT.

Pro po no wa ne zmia ny ma ją na ce lu
tak że po moc przed się bior com w wal -
ce z nie so lid ny mi dłuż ni ka mi. Przy -
spie szo na zo sta ła moż li wość sto so wa -
nia „ul gi za złe dłu gi”. Bę dzie to tyl ko
150 dni (a nie pół ro ku) od ter mi nu
płat no ści wska za ne go na fak tu rze.

Od 2013 ro ku po dat ni cy któ rzy
w swo jej dzia łal no ści gos po dar czej
ko rzy sta ją z kas fi skal nych, zo bo -
wią za ni bę dą do prze cho wy wa nia
ko pii pa ra go nów przez pięć lat,
a nie jak do tych czas tyl ko przez dwa
la ta.

Wpro wa dzo na rów nież zo sta je ko -
niecz ność za in sta lo wa nia ka sy fi skal -
nej dla przed się bior ców któ rych ob -
ro ty prze kro czą 20.000 zło tych
w cią gu ro ku.

Od no we go ro ku wzros ną staw ki
po dat ków lo kal nych, mię dzy in ny mi
od nie ru cho mo ści (o czte ry pro cent),
za po sia da nie psa, czy op ła ty tar go we.

Rok 2013 przy nie sie zmia ny
w PIT. Pra wo do od li cze nia w ze zna -
niu rocz nym ul gi pro ro dzin nej bę -
dzie za le ża ło nie tyl ko od ilo ści po -
sia da nych dzie ci, ale rów nież od

WAŻ NE!!! 
ZMIA NY PRZE PI SÓW W POL SCE
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do cho du rocz ne go po dat ni ka (łącz ne
za rob ki mał żon ków nie mo gą prze -
kro czyć kwo ty112 ty się cy zło tych).
Naj wię ksze zmia ny do tkną tych ro -
dzi ców, któ rzy nie źle za ra bia ją a ma -
ją tyl ko jed no dziec ko. W przy pad ku
wy cho wy wa nia wię cej niż dwój ki dzie -
ci prze pi sy są na stę pu ją ce: wyż sza o 50
pro cent bę dzie ul ga na trze cie dziec -
ko. Na czwar te i ko lej ne dziec ko ul ga
zwię kszy się o 100 pro cent.

Obo wią zy wać bę dą no we za sa dy do -
ty czą ce ul gi in ter ne to wej. Ko rzy -
stać mo gą z niej po dat ni cy, któ rzy
w la tach 2005 – 2011 nie do ko ny wa -
li od li czeń z te go ty tu łu lub po raz
pier wszy uwzględ nią ul gę w roz li cze -
niu za rok 2012. Ci, któ rzy od li czą
ul gę w ro ku 2012, bę dą mo gli sko -
rzy stać z niej po raz dru gi tyl ko w ro -
ku 2013. Do tych czas z od pi su mógł
ko rzy stać każ dy kto po niósł ja kie kol -
wiek wy dat ki w związ ku z uży wa -
niem in ter ne tu.

Od ro ku 2013 twór cy uzy sku ją cy
przy cho dy z ty tu łu praw au tor skich,
bę dą mu sie li sto so wać no we za sa dy
roz li cza nia 50% kosz tów uzy ska nia
przy cho dów.

W tym ro ku na stą pi wzrost kosz -
tów pra co daw ców (pod nie sie nie
kwo ty mi ni mal nej z 1.500 zł do
1.600 zł) w związ ku z czym wzroś nie
mie sięcz na skład ka na ubez pie cze nie
spo łecz ne ze 143,56 zł do 153,12 zło -
tych. Ozna cza to, że przed się bior ca
prze ka że do ZUS oko ło 115 zło tych
rocz nie wię cej.

Du że zmia ny za po wia da ne są
w służ bie zdro wia. Na wi zy tę u le ka -
rza nie trze ba bę dzie za bie rać dru ków
RMUA (do ku men tu ubez pie cze nio we -
go), pa cjen to wi wy star czy do wód toż -
sa mo ści (na wet pra wo ja zdy). Za wsze
trze ba bę dzie po dać nu mer PE SEL.
W szpi ta lach po ja wią się opa ski ma -
gne tycz ne z ko dem za wie ra ją cym da -
ne o pa cjen cie i cho ro bie. Wszyst kie

zmia ny mo ni to ro wać bę dzie no wy sy -
stem pod na zwą Elek tro nicz na We ry -
fi ka cja Upraw nień Świad cze nio bior -
ców (w skró cie eWUŚ)

Na stą pią zmia ny w przy zna wa niu
„be ci ko we go”. We dług no wych prze -
pi sów, nie bę dzie ono do stęp ne dla
ro dzi ców któ rych do chód rocz ny
w prze li cze niu na oso bę prze kro czy
kwo tę 1.922 zło te.

Wpro wa dzo na zo sta nie no we li za -
cja Ko dek su Pra cy do ty czą ca przed -
łu że nia ur lo pów oj cow skich do oś -
miu ty god ni. Zgod nie z no wy mi
prze pi sa mi ur lop oj cow ski nie bę dzie
mógł po kry wać się z ur lo pem ma cie -
rzyń skim. 

W związ ku z pla no wa nym pod wyż -
sze niem mi ni mal ne go wy na gro dze -
nia, wzros ną grzyw ny za wy kro cze -
nia i prze stęp stwa skar bo we.

No wy rok przy nie sie tak że wyż szą
staw kę ak cy zy na wy ro by ty to nio -
we co wią że się z pod wyż ką o oko ło
70 gro szy na jed nej pacz ce pa pie ro -
sów. Rząd wpro wa dza jąc pod wyż kę
tłu ma czy ją obo wiąz ka mi Pol ski wo -
bec UE zgod nie z któ ry mi w 2018 ro -
ku staw ki ak cy zy na wy ro by ty to nio -
we po win ny osią gnąć po ziom 90 eu ro
za ty siąc pa pie ro sów.

Od 1 stycz nia 79 są dów re jo no wych
o li mi cie eta tów do dzie wię ciu sę -
dziów zo sta nie prze kształ co nych
w wy dzia ły za miej sco we są sied nich
są dów. We dług Mi ni ster stwa Spra -
wie dli wo ści po wyż sza re for ma ma
uspraw nić pra cę wy mia ru spra wie -
dli wo ści.

Na stą pi tak że istot na zmia na do -
ty czą ca eg za mi nów na pra wo ja zdy,
któ re nie bę dzie już wy da wa ne bez -
ter mi no wo, lecz na okres 15 lat. Po -
ja wią się tak że no we ka te go rie AM,
A2, zaś sa mo zda wa nie eg za mi nu te -
o re tycz ne go bę dzie znacz nie trud -
niej sze. Eg za min bę -

dzie za wie rał sy mu la cje zda rzeń dro -
go wych i ani ma cje. Zwię kszo na zo -
sta nie licz ba py tań i skró co ny czas
od po wie dzi. Nie bę dzie już moż li wo -
ści po pra wie nia raz udzie lo nej od po -
wie dzi ani po wro tu do py tań wcześ -
niej szych. No wi kie row cy bę dą
prze cho dzić dwu let ni okres pró by.
Je że li ta ki kie row ca po peł ni dwa wy -
kro cze nia, tra fi na ba da nia psy cho -
lo gicz ne i kurs re e du ka cyj ny. Okres
pró by wy dłu ży się w związ ku z tym
o ko lej ne dwa la ta. 

Bę dą rów nież zmia ny w sy ste mie
przy zna wa nia pun któw kar nych.
Kie row cy, któ rych licz ba pun któw
kar nych zbli ża się do 24, nie bę dą już
mo gli anu lo wać 6 pun któw po przez
udział w szko le niu.

Od stycz nia obo wią zy wać bę dzie no -
we pra wo po czto we w myśl któ re go
tak że in ni ope ra to rzy po czto wi
– oprócz Po czty Pol skiej – bę dą mo gli
do star czać li sty wa żą ce do 50 gra mów.
Ozna cza to, że wszyst kie fir my świad -
czą ce usłu gi po czto we w Pol sce otrzy -
ma ją rów ny do stęp do ryn ku.

Ule ga jed no cześ nie lik wi da cji ob -
szar usług za strze żo ny do tych czas
dla Po czty Pol skiej.

Zmia ny na stą pią tak że w sy ste mie
wy wo zu śmie ci. Od po wied nią fir mę
wy bie rać bę dą w prze tar gu gmi ny,
nato miast miesz kań cy uisz czać bę dą
sta łą op ła tę opar tą na okre ślo nej
przez gmi nę pod sta wo wej staw ce.

W no wym ro ku wej dzie w ży cie no -
wy ko deks bu do wla ny któ re go prze -
pi sy ma ją znacz nie uła twić pro ces in -
we sty cyj ny i zmi ni ma li zo wać ro lę
ad mi ni stra cji.

Szcze gó ło we in for ma cje do ty czą ce
po wyż szych zmian znaj du ją się na
stro nach in ter ne to wych wła ści wych
mi ni sterstw.

Opra co wa ła
MMaarr  ttaa  WWaa  wwrroocc  kkaa
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GSM 0496 113 823
e-mail: stepien.maya@gmail.com



Pań stwo Sa dow scy,
wła ści cie le zna nej w An -
twer pii fir my ubez pie cze -
nio wej Sa ve In su ran ce,
w grud nio wą nie dzie lę
za pro si li Po lo nię na kon -
cert ko lęd, grza ne wi no
i smacz ne pier ni ki. Spot -
ka nie mia ło miej sce
w pol skim koś cie le na
Gro te ste en weg. O stro -
nę mu zycz ną za dba ły
dzie ci z zes po łu ta necz -
no-wo kal ne go dzia ła ją -
ce go przy Fun da cji Chil -
dren of Eu ro pe, dzie ci
z Pol skiej Szko ły im.gen.
Ma czka w An twer pii
i Pol sko-Bel gij ski Chór
An twer pia.

Nie wąt pli wą atrak cją
by ło roz strzy gnię cie
kon kur su za i ni cjo wa ne -
go przez pań stwa Sa -
dow skich na naj pięk niej -
szą bo żo na ro dze nio wą
szop kę.

Dwóch fi na li stów kon kur su otrzy -
ma ło bo ny o war to ści 100 eu ro każ dy
do zre a li zo wa nia w skle pie Bartsmit.

Ini cja ty wa co rocz ne go wi gi lij ne go
spot ka nia Po la ków i kon kur su na bo -

żo na ro dze nio wą szop kę jest z ca łą
pew no ścią god na po wtó rze nia. Ma my
na dzie ję, że pań stwo Sa dow scy wy jdą
z ta ką pro po zy cją rów nież w tym ro -
ku, a do kon kur su sta nie wię ksza licz -
ba chęt nych.

Gra tu lu je my do bre go po my słu i po -
sta raj my się, aby po dob nych spot kań
pol skiej spo łecz no ści by ło co raz wię -
cej.

14grud nia ubieg łe go ro ku
w Wy dzia le Kon su lar nym
Am ba sa dy RP w Bruk se li

od był się Wie czór Wi gi lij ny, któ re go
gos po da rzem był Kon sul Ge ne ral ny RP
p. Piotr Woj tczak wraz z mał żon ką.
O opra wę mu zycz ną wie czo ru za dba ła
ka pe la gó ral ska „Czar na Gó ra” z Genk,
zaś este tycz nych wra żeń do star czy ła
wy sta wa ma lar stwa Da riu sza Kró la. Za -
pro szo nym go ściom ży cze nia świą tecz -
ne i no wo rocz ne zło żył Am ba sa dor RP
Ar tur Ha ra zim oraz ks. Pra łat Ry szard
Sztyl ka. 

W trak cie spot ka nia Kon sul Ge ne ral -
ny p. Piotr Woj tczak wrę czył Zło ty Me -
dal Opie ku na Miejsc Pa mię ci Na ro do -
wej pa nu Al fre do wi Ma ter nie
wła ści cie lo wi fir my dien sten che qu es
„Ba tist” – głów ne mu spon so ro wi XXI

Fi na łu WOŚP w An twer pii – za od no -
wie nie gro bów żoł nier skich w Chiev re.

To za szczyt ne odzna cze nie przy zna -
wa ne jest przez Ra dę Ochro ny Pa mię -
ci Walk i Mę czeń stwa „za szcze gól ne
za słu gi w upo wszech nia niu idei pa mię -
ci na ro do wej oraz wy róż nia ją cą dzia -
łal ność zwią za ną z upa mięt nia niem
miejsc wal ki i mę czeń stwa na ro du pol -
skie go, a tak że opie ki nad ty mi miej -
sca mi”

Ta kie ini cja ty wy są god ne na śla do -
wa nia. Dzie ją się w ci szy, bez roz gło su,
z da le ka od co dzien ne go ży cia. Mo że
war to cza sa mi na chwi le przy sta nąć
i po my śleć o tych, któ rzy w cza sie woj -
ny od da li ży cie za swo ja Oj czyz nę i dzię -
ki któ rym mo że my żyć w wol nym i nie -
po dleg łym kra ju.

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa

Bożonarodzeniowe szopki 
w polskim kościele w Antwerpii

Odznaczenia za zasługi
w upowszechnianiu idei pamięci narodowej
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Sztab WOŚP 
Antwerpia 
zaprasza na 

XXI Finał

który odbędzie się 13 stycznia 
w Sali Zappa, 
August Leyweg 6, Antwerpia, 

Startujemy o godz.12:00
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GRAJĄ Z NAMI: Cochise, Anker, Marta Mus, Janusz Baran, Agnes Milewski,
Flapping Ears, dzieci z Children of Europe, Tom&Jerry

OPRÓCZ TEGO: atrakcje dla małych i dużych, licytacje i wiele niespodzianek.

Licytacje poprowadzi MARCIN KWAŚNY – aktor teatralny, filmowy, scenarzysta

więcej informacji nawww.wospantwerpia.be

Co li cy tu je my?
n 4 pły ty zes po łu „Enej z au to gra fa mi mu zy ków
n zestaw 4 płyt z przebojami pt. „Marek Sierocki

przedstawia” z podpisem Marka Sierockiego
n grafika Justyny Stefańskiej
n obraz – malarstwo akrylowe na płótnie Michała

Łukasiewicza
n wina od znanego aktora Marka Kondrata z autografem
n płyty Moniki Kuszyńskiej a autografami
n płyty DVD kabaretu „Ani Mru Mru” oraz plakaty

z autografami
n płyty DVD kabaretu „Hrabi”
n sesja fotograficzna znanego fotografa 

Grzegorza Wójcika

n konfitury od Pascala Brodnickiego
n koszulka Sylwia Grzeszczak & Liber
n piłki podpisane przez Włodzimierza Lubańskiego
n zdjęcie Andrzeja Szarmacha z autografem piłkarza
n koszulki z podpisami gwiazd XXI Finału w Antwerpii
n prace młodych artystów z polskiej szkoły w Antwerpii

– finalistów konkursu rysunkowego „Historia Polski
na wesoło”

n płyty podpisane przez Doniu
n dwie prace fotograficzne Janusza Barana z albumu

„Lady Winter” i „Świt nad Wisłą” 
n gadżety z najpopularniejszych polskich seriali TV
n zdjęcia z autografami Jurka Owsiaka
n gadżety z XXI Finału WOSP
n i wiele innych atrakcji

Szefowa Sztabu WOŚP w Antwerpii, Izabela
Sośniak, z wizytą w Sztabie Głównym WOŚP
w Warszawie.



23 stycz nia 2013 bel gij skie związ ki za wo do we or ga ni zu ją ak cję prze ciw ko
wspie ra niu przez rzą dy państw eu ro pej skich nie re gu lo wa ne go ryn ku pra cy
i wy zski wa niu pra cow ni ków z bied niej szych kra jów Unii Eu ro pej skiej w tym

z Pol ski.

Oszu stwa na pla cach bu do wy, w fa bry kach, prze twór niach spo żyw czych od Oo sten dy aż po Ba sto gnię od czu wa ne są rów nież za gra nicz nych
i bel gij skich pra cow ni ków. Prac wo ni cy z Eu ro py Środ ko wo-Wschod niej ma so wo sta ją się ofia ra mi nie ucz ci wej kon ku ren cji. Bel gij scy pra cow ni cy
bar dziej niż kie dy kol wiek w osta t nich dzie się cio le ciach czu ją się za gro że ni we włas nym kra ju. Ta sy tu a cja trwa już 8 lat, od chwi li przy stą pie nia
no wych kra jów, w tym Pol ski, do Unii Eu ro pej skiej. 

Pod wy ko naw cy ofe ru ją usłu gi z udzia łem pra cow ni ków z Eu ro py Srod ko wo-Wschod niej za do słow nie śmiesz ne ce ny. Wię kszość wschod nio e -
u ro pej skich pra cow ni ków go dzi się na pra cę za po ło wę bel gij skij staw ki, z uwa gi na fakt, iż jest ona i tak wyż sza niż w kra ju oj czy stym.

Przed się bior stwa wy ko rzy stu ją tę sy tu a cję i pro wa dzą nie ucz ci wą kon ku ren cję kosz tem pra cow ni ków i uczci wych firm. 

Wyzysk społeczny
BEZ GRANIC!
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MMIIĘĘ  DDZZYY  IINN  NNYY  MMII  
PPOOLL  SSCCYY  PPRRAA  CCOOWW  NNII  CCYY::
4 pra cu ją sześć a czę sto sie dem dni w ty god niu
4 co dzien nie pra cu ją wię cej niż 8 go dzin
4 czę sto są zmu sza ni do pra cy w sy ste mie fał szy wej 

dzia łal no ści
4 pra cu ją w bar dzo nie bez piecz nych wa run kach
4 otrzy mu ją zbyt ni skie wy na gro dze nie
4 nie otrzy mu ją wy na gro dze nia za go dzi ny nad licz bo we
4 czę sto by wa ją za kwa ter wa ni w lo ka lach nie speł nia ją cych

pod sta wo wych wa run ków miesz ka nio wych, w ba ra kach
lub na kem pin gach

4 nie ma ją ochro ny so cjal nej
4 gro zi się im, kie dy wal czą o swo je pra wa
4 są wy sy ła ni (z dnia na dzień) do swo je go kra ju, 

kie dy szu ka ją po mo cy

Ta ak cja do ty czy każ de go z nas!
Jest skie ro wa na do urzęd ni ków 

Par la men tu Eu ro pej skie go
i rzą du bel gij skie go.

Rów nież/tak że kosz tem Po la ków 
fir my pod no szą swo ją ren tow ność, wy pła ca jąc
zbyt ni skie wy na gro dze nia, nie za pew nia jąc 

ochro ny so cial nej i ła miąc pra wa pra cow ni ków!

Szerzy się wyzysk
i współczesne
niewolnictwo

In spek cje są
bez sil ne a kon tro -
le nie sku tecz ne

Roś nie po czu cie
bez kar no ści

przed się bior ców Brak kom plek so we -
go pra wo daw stwa

osła bia po zy cję 
i moż li wość ochro ny

pra cowników

Weź udział w ak cji 
– przy łącz się do nas

Środa 23 stycznia 2013
Bruksela1210, 

przy Koning Albert II-laan 5
(w poblizu stacji Brusksela Północna Noord)

CCHHRROOŃŃ  SSWWOO  JJĄĄ  PPRRAA  CCĘĘ
ŻŻaa  ddaa  mmyy::
4 bez pie czeń stwa i pew no ści pra cy, god nej pra cy i sza cun ku dla wszyst kich 

pra cow ni ków, rów nież dla tych z kra jów Eu ro py Środ ko wo-Wschod niej
4 ak tyw nej wal ki i kon ren tych dzia łań prze ciw ko fał szy we mu sa mo za trud nie niu
4 sku tecz ne go wdra ża nia do pra cy no wych pra cow ni ków
4 za kwa te ro wa nia za gra nicz nych pra cow ni ków w god nych wa run kach
4 bar dziej sku tecz nych kon tro li nie le gal ne go za trud nie nia
4 sku tecz nych i do tkli wych kar w przy pad ku oszustw spo łecz nych i po dat ko wych
4 lik wi da cji kart kon trol nych C3.2A dla pra cow ni ków bu do wla nych
4 wpro wa dze nia elek tro nicz nej re je stra cji obec no ści w miej scach pra cy i na bu do wach,

rów nież dla pra cow ni ków za gra nicz nych 
4 praw dzi wej od po wie dzial no ści głow nych wy ko naw ców
4 wię cej szko leń, po pra wy wa run ków bez pie czeń stwa pra cy i po pra wy wa run ków 

za trud nie nia, szcze gól nie dla ob co kra jow ców

Bel gij skie związ ki za wo do we ma ją bar dzo sil ną po zy cję i są sku tecz ne 
w swo ich ak cjach. ACV/CSC li czy obec nie 1,7 mln człon ków.
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„An twer pia po pol sku” 
vo or on ze 

ne der lan dsta li ge vrien den

Januariopstand 
Gevechten tussen Polen en Russen bij Hongarije tijdens

de Januariopstand
De Januariopstand was een guerrilla-opstand tegen het

Russische keizerrijk in gebieden van het voormalige Pools-
Litouwse Gemenebest, te weten Polen (aldaar de opvolger
van de Novemberopstand), Litouwen, Wit-Rusland, Letland,
delen van Oekraďne en West-Rusland. De op stand be gon
op 22 ja nu a ri 1863 en ein di gde
toen de la at ste op stan de lin gen
in het ja ar 1865 ge van gen ge no -
men wa ren.

De aan le i ding was de in stel -
ling van de dien stplicht vo or jon -
ge Po ol se man nen in het Rus -
sisc he le ger. De op stand werd
met ve el ge weld ne er ges la gen
on der le i ding van Mi cha il Moe -
rav jov-Vi len ski, het ge en be kri ti -
se erd in zo wel Eu ro pa al so ok
bin nen Rus land zelf. On ge ve er
70.000 op stan de lin gen wer den
ver ban nen na ar Si be rië en an -
de re ge bie den bu i ten het strij -
dge bied. Ver der werd on der an -
de re het Rus sisch als of fi ciële
sta at sta al in ge steld in Po len.
Wel le id de het tot de af schaf fing
van lij fe i gen schap van Po ol se
boe ren. In de nad a gen van de
op stand wer den de re pres sa il -
les van de Rus sen gru we lij ker.
Er von den open ba re exe cu ties
plaats en gevangenen werden

naar Siberië gedeporteerd. Dit leidde uiteindelijk tot het
einde van de opstand. 

De murwgeslagen bevolking schakelde na de opstand
om naar 'organisch werk'; niet langer werd onafhankelijkheid
door gewapende strijd nagestreefd, maar economische en
culturele verbeteringen werden nu voorop gesteld. In 1905
volgden echter toch weer opstanden tijdens de Poolse
Revolutie.
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Wielka
Orkiestra
Świątecznej
Pomocy

Deze Stichting is al meer dan 20 jaar actief in Polen. De
Stichting stelt zich tot doel om te werken in het domein
van de gezondheidszorg: ze redt het leven van wie ziek is,
in het bijzonder kinderen, ijvert voor een betere gezondheid
voor iedereen en werkt ook rond bewustmakingscampagnes
en preventie in de sfeer van de gezondheidszorg.

De finale van de Stichting is een publieke inzamelactie
die een hele dag loopt en die georganiseerd wordt door de

Stichting Groot Orkest voor Hulp tijdens de Feestdagen.
Traditioneel vindt de actie elk jaar plaats op de tweede
zondag van januari. De actie wordt integraal en rechtstreeks

uitgezonden op het tweede kanaal van de Poolse televisie.
Jaarlijks zamelen zo’n 120 000 vrijwilligers geld in dat

vervolgens in de verschillende inzamelpunten geteld wordt.
Dat is een absoluut sociologisch fenomeen want uit de
bedragen die op onze rekening gestort worden kan je
afleiden dat al onze vrijwilligers, die ons grenzeloos
vertrouwen genieten, het verzamelde geld met de grootste
nauwkeurigheid afrekenen.

Om 20u nodigen we iedereen uit om deel te nemen aan
de happening “Een lichtje voor de hemel”. Op dat precieze
ogenblik vragen we mensen in heel Polen om Goede Engelen
naar de hemel te sturen, in de vorm van het vlammetje
van een aansteker, een kaars, een fakkel of Chinees
vuurwerk. We geloven dat we op dat moment heel erg
zichtbaar worden.

De artiesten die op die dag optreden, vragen we om dat
gratis te doen. Op die dag proberen we ook om zoveel
mogelijk artistieke evenementen, of evenementen die met
de finale van de actie te maken hebben, te laten
plaatsvinden zonder extra kosten te maken.

Voor de derde keer al wordt de actie ook in Antwerpen
georganiseerd:

XXI Slotactie Groot Orkest – Om het leven van kinderen
te redden en voor waardige medische hulp aan senioren

Zoals gewoonlijk zullen we ons na de 21e slotactie
buigen over de problemen van de Poolse gezondheidszorg
voor kinderen.

Zoals gewoonlijk zullen we hulp bieden door medisch
materiaal aan te kopen voor gezondheidscentra die een
contract ondertekend hebben met de Poolse tegenhanger
van het RIZIV.

Na 20 jaar werk in de directe omgeving van de
gezondheidszorg zien we echter ook hoe zeer senioren hulp
nodig hebben. Deze slotactie, die voor een groot deel
bestemd is voor mensen op gevorderde leeftijd die chronisch
ziek zijn, wil ook een symbolische dimensie hebben.

We zijn niet in staat om de talloze problemen in dit
domein van de gezondheidszorg op te lossen, en we zullen
dat nooit zijn. Maar we willen de aandacht van de Polen
vestigen op alle vragen rond de kwaliteit van
gezondheidszorg en op het helaas erg vaak voorkomende
fenomeen van uitsluiting waar mensen op gevorderde
leeftijd mee geconfronteerd worden.

Van harte welkom op dit prachtige evenement op 13
januari.

Op het programma staan optredens van artiesten,
attracties voor jong en oud en vooral veel amusement! 

Meer info op www.wospantw.eu.
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Toeristische
Regio’s
Kasjoeben

Het tegenwoordige gebied van de Kasjoeben

Verspreiding Polen
Taal Kasjoebisch (50.000 sprekers)
Verwante groepen Slavische volkeren

De Kasjoeben (Kasjoebisch: Kaszëbi, Pools: Kaszubi)
zijn een westslavisch volk, dat afstamt van de Pomoranen
(uit het Slavisch: Pomor’e = gebied aan zee). De meeste
Kasjoeben wonen in Polen in Pommeren. De Kasjoeben
zien Danzig (Kasjoebisch: Gduńsk) als hun hoofdstad.

De oudste vermelding van de naam van de Kasjoeben
stamt uit de 13e eeuw, toen de Hertogen van Stettin
(Kasjoebisch: Szczecëno; Pools.Szczecin) zich als Dux
Slauorum et Cassubiae aanduidden.

De herkomst van de naam Kasjoeben is niet met
zekerheid bekend. Een gangbare verklaring is dat de naam
afkomstig is van het woord Kassub, een mantel die de
Kasjoeben in vroeger tijden droegen.

Het Kasjoebisch, een West-Slavische taal wordt
tegenwoordig door ongeveer 50.000 mensen actief
gesproken. Het bevat zowel Duitse als Baltische
(Oudpruisische) leenwoorden.

In de 11e en 12e eeuw werden de Kasjoeben van Polen
uit gekerstend. Vanaf het eind van de 12e eeuw kwamen
de Kasjoeben onder een toenemende invloed van de Duitse
cultuur, waardoor zich een geleidelijke verduitsing voltrok.

De dag van de eenheid van Kasjoeben
De dag van de eenheid van Kasjoeben wordt jaarlijks

gevierd op 19 maart als herdenking aan de schriftelijke
vermelding van Kashubian in de Stier van Gregorius IX uit
1238. Het was waarschijnlijk de eerste historische
vermelding van Kashubian.

Tijdens de De dag van de eenheid van Kasjoeben worden
volkskunst beurzen, tentoonstellingen en vergaderingen
georganizeerd ter herdenking van belangrijke gebeurtenissen
of tekens die een impact op het verhaal van de Kasjoeben
hadden. De traditionele deel van de viering van De dag van
de eenheid van Kasjoebenis een toernooispel die in in
Kashubian "Basia" wordt genoemd.

Eerste Dag van de De dag van de eenheid van
Kasjoebenvond plaats in 2004 in Gdansk, vroeger gevierd
als het feest van Kashubian. 

www.pieknekaszuby.pl



Polen is een land met een rijke traditie en cultuur,die
haar folklore koestert. Polen zijn trots op hun geschiedenis
en tradities.   

In de volgende nummers van „Antwerpia po Polsku”
gaan we Poolse nationale dansen tonen.

De Polonez 
Voor elke Poolse man of vrouw is de polonaise de

bekendste nationale dans. Prachtig gedanst door dansers
gekleed in schitterende historische kostuums, getuigt
ze van het trotse verleden van dit land.

Alle Poolse nationale dansen – de Polonaise, de Mazurka,
de Oberek, de Cracovienne en de Kujawiak – zijn
volksdansen die in heel Polen bekend zijn en ook vaak
gedanst worden.

POLONEZ (Polonaise)
De meest bekende dans is de polonaise, haar naam

stamt uit het Frans (Polonaise betekent Pools). In de volkse
vorm wordt ze “chodzony” (chodzić = lopen) genoemd. In
de loop der tijd is de polonaise uitgegroeid tot een populaire
hoofse dans, traditioneel hčt begin van een bal. – “Tijd
voor de polonaise!” – is de aankondiging, van de
dansmeester, dat het bal begint.

De Polonaise is van nature een statige dans, met sierlijke
bewegingen van de dansers en slepende passen. De eerste
twee maten zijn om de benen naar voren te brengen, terwijl
in de derde maat de knieën een beetje moeten worden
gebogen. Tijdens deze dans worden er verschillende figuren
uitgevoerd (paar voor paar, de mars van vier, ⅛ maat, de
brug, de slang, de slak, het doolhof). Dus moet de stoet
van dansers geleid worden door een ervaren dansmeester.

Tegenwoordig is de polonaise de verplichte dans waarmee
het traditionele “honderd dagen schoolbal” (studniówka),
op de middelbare scholen begint (het laatste schoolfeest
100 dagen voor het eindexamen).

Bron : http://www.polenvoornederlanders.nl
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Polska szkoła pomaga
dzieciom imigrantów osiągać
sukcesy

Popołudniowa polska szkoła publiczna po ma -
ga dzie ciom pol skich imi gran tów w osią ga niu
suk ce sów w szko łach bel gij skich – ta kie wnio ski
pły ną z ba dań prze pro wa dzo nych przez na u kow -
ców z Uni wersytetów w An twer pii i w Le u ven. Ta
in for ma cja od bi ła się echem w bel gij skich i pol -
skich me diach.

Na głoś nił ją opi nio twór czy dzien nik „De Mor -
gen”. Bel gij scy dzien ni ka rze od wie dzi li pol ską
szko łę z sie dzi bą w Sint-Jan Ber chmans Col le ge
i w re por ta żu za ty tu ło wa nym 'Wij bre ken de ne -
ga tie ve spi ra al' (Prze ła mu je my ne ga tyw ną spi ra -
lę) opi sa li dzia łal ność i ro lę, ja ką od gry wa w ży -
ciu dzie ci pol skich imi gran tów „pol ska wy spa
w cen trum An twer pii”. 

„Toż sa mość tu w pol skiej szko le jest spra wą de -
li kat ną, ale rów nież ela stycz ną. Tyl ko po przez do -
dat ko we zaj mo wa nie się ucznia mi, moż na prze -
ła mać ist nie ją ce zna mio na/ety kiet ki. Bel gij ski
sy stem szkol nic twa wy sy ła imi gran tów pra wie
od ra zu do BSO (be roep sse cun da ir on der wijs =
kształ ce nie za wo do we). Po przez uczest ni cze nie
w na szych lek cjach dzie ci czu ją się le piej w swo -
jej skó rze i są am bit niej sze. Le piej ro zu mie ją swo -
ją kul tu rę a przez to otwie ra ją się bar dziej na kul -
tu rę fla man dzką. Prze ła mu je my ne ga tyw ną
spi ra lę. W ta ki spo sób pra wie pięć dzie siąt pro -
cent Po la ków idzie do ASO (al ge me en se cun da ir
on der wijs = kształ ce nie ogól ne na po zio mie śred -
nim, otwie ra ją ce dro gę do stu diów)” –tłu ma czy -
ła w roz mo wie z dzien ni ka rza -
mi dy rek tor pla ców ki Mo ni ka
Pru ska, któ ra zgo dzi ła się aby
pol scy ucznio wie wzię li udział
w ba da niach na u kow ców z Uni -
wersytetów w An twer pii i w Le -
u ven.

W cią gu 4 lat uczest ni czy ło
w nich 11 tys. dzie ci imi gran -
tów. Na u kow cy spraw dza li od
cze go za le żą ich suk ce sy i lep -
sza in te gra cja. Mło dzi Po la cy
wy pa dli le piej od ma ro kań -
skich czy tu rec kich ró wieś ni -
ków. Ba da nia wy ka za ły też, że
pol ska szko ła nie prze szka dza,
ale po ma ga w in te gra cji i osią -
ga niu suk ce sów przez dzie ci
Po la ków miesz ka ją cych w Bel -
gii.

Edith Pi qu e ray, jed na z au -
to rek ba da nia, w roz mo wie
z dzien ni kar ką ra dia RMF FM
stwier dzi ła, że dzie ci, któ re
uczęsz cza ją do pol skiej szko ły
przy am ba sa dzie ma ją wyż szą
świa do mość toż sa mo ści na ro -
do wej niż dzie ci, któ re po prze -
sta ją na ję zy ku pol skim wy nie -
sio nym z do mu. Są pew niej sze
sie bie, a te go ty pu pla ców ki po -

ma ga ją uczniom w in te gra cji w Bel gii i w od no -
sze niu suk ce sów. Do da ła też, że dzie ci z pol skiej
szko ły in te gru ją się szyb ciej, po nie waż ma ją pro -
fe sjo nal ne wspar cie ze stro ny na u czy cie li, a tak -
że gru py ró wieś ni czej. Jej zda niem, pod sta wo wy
wnio sek jest ta ki, że dzie ci, któ re ma ją wy so ką
świa do mość toż sa mo ści na ro do wej, ra dzą so bie
le piej w szko le bel gij skiej.

Dla ro dzi ców, któ rych dzie ci uczą się w szko -
łach przy am ba sa dzie, wy ni ki ba dań bel gij skich
na u kow ców to ko lej ny ar gu ment w dys ku sji
o po trze bie fun kcjo no wa nia te go ty pu pla có -
wek oświa to wych. Oba wy ro dzi ców bu dzi nie -
pew na przyszłość pol skich szkół przy am ba sa -
dach w związ ku z pla na mi ich „uspo łecz nie nia”.
Dzie lą się ni mi w roz mo wach i na fo rach in ter -
ne to wych. „Nie wszyst kie dzie ci bę dzie stać na
płat ną szko łę, już te raz jest kło pot aby ze brać
skład kę na ra dę ro dzi ców (...), to są fak ty.” – na -
pi sa ła ma ma jed nej z uczen nic. „Wie my, jak to
bę dzie wy glą da ło w przy szło ści, dzie ci za miast
pójść do pol skiej szko ły, po zo sta ną przed te le -
wi zo rem lub za czną wy szu ki wać pod wór ko wych
kło po tów bez nad zo ru do ro słych. Obudź my się,
tak nie wol no po stę po wać. Edu ka cja i wła ści -
wa ka dra na u czy ciel ska jest przy szło ścią na -
szych dzie ci. Na u czy cie le mu szą mieć wy so kie
kwa li fi ka cje, kom pe ten cje, a to kosz tu je. Tyl -
ko z po mo cą pań stwa pol skie go mo że my wy -
kształ cić w tych mło dych lu dziach ducha
patriotycznego (...)” 

MMaaggddaalleennaa  OOllsszzeewwsskkaa
Źródła: De Morgen/RMF FM

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. 
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Two je dziec ko jest bar dzo
ruch li we, wszę dzie go peł no i nie
mo że usie dzieć na miej scu? Na -
u czy cie le skar żą się na je go za -
cho wa nie – na to, że jest roz ko -
ja rzo ne na lek cjach, nie wie,
o czym mo wa na za ję ciach, nie
sku pia na ni czym dłu żej swo jej
uwa gi i czę sto wda je się w kon -
flik ty z ko le ga mi? Za pew ne w ro -
dzi cu ta kie po stę po wa nie po cie -
chy mo że wzbu dzać nie po kój,
zwłasz cza, gdy ktoś z oto cze nia
za su ge ru je: Mo że ma ADHD...
Jed nak nie wpa daj my od ra zu
w pani kę! Pa mię taj my, że nie
każ dy ak tyw ny, głoś ny, ma ją cy
prob le my z pa mię cią ma luch
cier pi na nad po bu dli wość psy -
cho ru cho wą. Dla te go też pod -
po wie my ci, ja kie za cho wa nia
two je go dziec ka po win ny rze -
czy wi ście wzbu dzić two je za nie -
po ko je nie... Dzię ki nim od róż -
nisz ob ja wy nad po bu dli wo ści od
zwy kłe go nie grzecz ne go za cho -
wa nia twej po cie chy lub jej roz -
tar gnie nia i ga pio stwa. 

ADHD – co to za zwierz?
Ter min ADHD jest dziś bar -

dzo mod ny i czę sto zbyt nie fra -
sob li wie rzu ca ny w cza sie dys -
ku sji o za cho wa niu dzie ci. Jest
to skrót At ten tion De fi cit Hy pe -
rac ti vi ty Di sor der – ame ry kań -
skiej na zwy nad po bu dli wo ści ru -
cho wej z de fi cy tem uwa gi.
Ba da nia wska zu ją, że na ca łym
świe cie na za bu rze nie to cier pi
od 2 do 9,5% dzie ci w wie ku
szkol nym, czę ściej chłop cy niż
dziew czyn ki. 

Pod na zwą ADHD kry ją się za -
bu rze nia kon cen tra cji uwa gi,
nad mier na ruch li wość i nad -
mier na im pul syw ność. W prak -
ty ce ozna cza to, że dzie ci cier -
pią ce na nad po bu dli wość
psy cho ru cho wą kie ru ją swą

uwa gę na każ dy
bo dziec, któ ry do
nich do cie ra, nie
róż ni cu jąc, któ ry
jest waż ny, a któ -
ry nie ma wię -
ksze go zna cze -
nia. Skut kiem
te go jest od bie ra -
nie jed no cześ nie
wie lu sy gna łów,
co spra wia, że
świat ma lu cha

sta je się bar dzo cha o tycz -
ny – nie wie on, na czym
się sku pić, więc re a gu je na
wszyst ko, co się wo kół nie -
go dzie je. Nie dziw my się
za tem, że dzie ci z ADHD są
czę sto roz draż nio ne i ner -
wo we – re je stru ją bar dzo
du żo, na wszyst ko re a gu -
ją i są tym nie zmier nie wy -
czer pa ne. 

Dla cze go u me go dziec -
ka?

Skąd się bie rze ADHD? Po dob -
nie jak w przy pad ku wie lu scho -
rzeń za po ja wie nie się nad po bu -
dli wo ści psy cho ru cho wej
u dziec ka od po wia da prze de
wszyst kim ge ne ty ka. Nie ste ty.
Je że li któ reś z ro dzi ców cier pia -
ło na to za bu rze nie, ist nie je
50%-owe praw do po do bień stwo,
że tak że i ich po cie cha bę dzie się
z nim bo ry ka ła.

Jed nak ge ny to nie wszyst ko...
ADHD mo że zo stać wy wo ła ne
rów nież pod wpły wem czyn ni -
ków po za ge ne tycz nych. Na le żą
do nich m. in.: pi cie al ko ho lu
i pa le nie pa pie ro sów przez mat -
kę w cią ży, ura zy gło wy we
wczes nym wie ku dziec ka, wcześ -
niac two, ura zy me cha nicz ne
w cza sie cią ży lub pod da nie we
wczes nym dzie ciń stwie wy so -
kie mu stę że niu oło wiu. 

Ży we czy nad po bu dli we?
ADHD naj czę ściej ob ja wia się

u dzie ci już we wczes nym dzie -
ciń stwie – mię dzy 3 a 5 ro kiem
ży cia. Nie jest to jed nak re gu łą.
Pier wsze sy gna ły nad po bu dli -
wo ści psy cho ru cho wej mo żesz
za u wa żyć u swo jej po cie chy
znacz nie wcześ niej (w okre sie
nie mo wlęc twa) lub znacz nie póź -
niej – w okre sie póź ne go dzie -
ciń stwa lub na wet w cza sie do -
ra sta nia... 

Ja kie za cho wa nia po win ny
wzbu dzić twój nie po kój i ka zać
ci za sta no wić się, czy two je
dziec ko nie po win no zo stać zdia -
gno zo wa ne pod ką tem ADHD?
W usta le niu te go po mo że ci je -
dy nie uważ na ob ser wa cja po cie -
chy. Dla te go też po ni żej pre zen -
tu je my li stę sy gna łów, któ re
po win ny wzbu dzić czuj ność
trosk li we go ro dzi ca. 

Oto one: 
n nad mier na ruch li wość

– dziec ko nie mo że usie dzieć
spo koj nie w miej scu ani przez
chwi lę, wciąż się wier ci, ner -
wo wo i szyb ko ru sza rę ko ma
lub/i no ga mi, chrzą ka, wy da -
je dziw ne dźwię ki, je go rę ce
są nie u stan nie czymś za ję te,
po szu ku je moż li wo ści ru cho -
we go wy ży cia (bie ga, ska cze),
wy ko nu je też do dat ko we, nie -
po trzeb ne ru chy (mru ga nie,
po pra wia nie oku la rów, ob -
gry za nie paz nok ci), ob ja wia -
ją ce się naj czę ściej w sy tu a -
cjach, kie dy dziec ko po win no
być wy ci szo ne lub prze ży wa
nie po wo dze nia czy stres;

n im pul syw ność – dziec ko dzia -
ła bez za sta no wie nia, wcześ -
niej ro bi niż po my śli, dzia ła
bar dzo szyb ko, wy ry wa się
z od po wie dzią za nim usły szy
py ta nie i od po wia da czę sto
bez myśl nie, nie zwy kle ła two
i bez ref lek syj nie pod chwy tu -
je czy jeś po my sły, chce mieć
wszyst ko te raz i na tych miast; 

n prob le my z kon cen tra cją uwa -
gi – dziec ko czę sto nie pa mię -
ta, co mia ło zro bić lub co się
wy da rzy ło, wciąż roz pra sza
się, wy łą cza się i my śli o czym
in nym, nie umie się sku pić na
wy ko ny wa nej czyn no ści, nie -
u waż nie słu cha i spra wia złu -
dze nie nie zbyt spo strze gaw -
cze go, ma prob le my
w uczest ni cze niu w za ję ciach,
któ re wy ma ga ją sku pie nia
i mil cze nia;

Ener gicz ne czy nad po bu dli we 
– czy mo je dziec ko mo że mieć ADHD?
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n brak sa mo kon tro li – dziec ko nie
umie kon tro lo wać swo ich emo cji
i sta nu po bu dze nia, nie umie ukry -
wać emo cji, re a gu je na bodź ce nie -
od po wied nio do ich zna cze nia, np.
szyb ko i moc no się wście ka z po wo -
du bła host ki, szyb ko znie chę ca się
w cza sie wy ko ny wa nia za dań po na -
pot ka niu na ja kąś trud ność;

n brak za sta no wie nia nad włas nym po -
stę po wa niem, skut kiem cze go dziec -
ko nie two rzy no wych za cho wań ani
nie umie roz wią zy wać prob le mów;

n nie zdol ność prze wi dy wa nia;
n za bu rzo ne re la cje z ko le ga mi

– dziec ko jest krzy kli we, za cze pia -
ją ce i nie umie po cze kać na swo ją
ko lej, nie po tra fi prze gry wać, nie -
raz nie chcą cy wy rzą dza krzyw dę in -
nym, cza sem by wa agre syw ne;

n prob le my z uwew nętrz nia niem swo -
ich za cho wań i wy po wie dzi – dziec -
ko mó wi na głos, co my śli i co ro bi,
nie po tra fi in stru o wać sie bie po ci -
chu, jak wy ko nać po wie rzo ne mu
za da nie (jest to wi docz ne naj le piej
w cza sie za jęć w szko le).

Pa mię taj, że za ob ser wo wa nie
u two jej po cie chy któ re goś z wy mie -
nio nych wy żej sym pto mów nie mu si
ozna czać, że prob lem ADHD na pew -
no jej do ty czy. Za nim uznasz, że za -

bu rze nie to mog ło do tknąć two je
dziec ko i udasz się z nim do le ka rza,
od po wiedz so bie jesz cze na po niż sze
py ta nia: 

1. Jak czę sto za u wa żasz prob le my
two je go dziec ka z za cho wa niem?
Są one no to rycz ne (nie u stan ne),
czy mo że zda rza ją się one spo ra -
dycz nie (rzad ko)?

2. Czy prob le my z za cho wa niem po -
wta rza ją się u two je go dziec ka
nie u stan nie, nie za leż nie od wy -
da rzeń czy sy tu a cji, czy ob ser wu -
jesz je wy łącz nie w okre ślo nych
sy tu a cjach lub w obec no ści kon -
kret nych osób?

3. Czy nie do strze gasz, że ist nie ją
za ję cia, któ re pa sjo nu ją two je
dziec ko, sku pia ją na so bie je go
uwa gę i któ re mo że wy ko ny wać
dłuż szy czas? Czy two ja na praw -

dę po cie cha nie umie ni czym się
za jąć ani, mi mo prób, nie po tra -
fi się na ni czym skon cen tro wać?

4. Czy two je dziec ko nie po tra fi opa -
no wać ata ków zło ści, do ma ga się
na tych mia sto we go za spo ko je nia
swo ich po trzeb?

5. Czy nie po ko ją ce cię za cho wa nia
wy stą pi ły po raz pier wszy daw -
no te mu, czy mo że za ob ser wo wa -
łeś je po raz pier wszy nie daw no
(np. mie siąc te mu)?

6. Czy zbyt nią ruch li wość two je go
dziec ka za u wa ży li też in ni (np.
na u czy cie le w szko le, opie kun ka,
dziad ko wie)?

Je że li od po wiedź na wię kszość z tych
py tań brzmi nie, nie masz po wo dów do
zmar twień. Two ja po cie cha jest po pro -
stu bar dzo ak tyw na, roz tar gnio na lub
kłót li wa. Zo sta je ci za tem jed no – uzbro -
ić się w cier pli wość i cie szyć się z ży -
we go sre bra w do mu... co praw da cięż -
kie go we współ ży ciu, ale zdro we go...

AAnnnnaa  JJaarroosszzeewwiicczz
Li te ra tu ra: 
1. Bar kley Rus sell A., tł. z ang. He le na Grze go łow ska-

Klar kow ska: Dzie ci nad po bu dli we i roz tar gnio ne. w:
Świat Na u ki, 1998, nr 11, s. 50-55. 

2. Ma kow ska Jo lan ta: Dzie ci trud ne do ko cha nia. In sty -
tut Wy daw ni czy CRZZ. 

3. Nar tow ska Han na: Wy cho wa nie dziec ka nad po bu dli we -
go. Na sza Księ gar nia. 

4. Wo lań czyk T., Ko ła kow ski A., Skot nic ka M.: Nad po bu dli -
wość psy cho ru cho wa u dzie ci. Wy daw nic two Bi Fo lium
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ŚWINKA WIOLA

Gdy noc zapada i spać już pora.

Życie zaczyna grymaśna Wiola.

Świnka wesoła i rozbawiona pomysłów miewa bez liku 

Dziś zapragnęła mieć na swej skórce pełno guzików.

Wszyscy w około żwawo biegają 

Nocą na ziemi guzików szukają.

Mama po pomoc poszła 

do sąsiadki krowy,

Ta ją odesłała do kaczki

- znanej krawcowy.

Kaczka ze zdziwieniem 

głowę przechyliła.

I wnet na śwince pełno guzików naszyła.

Wiola w kałuży się dumnie przegląda.

„Rany, to nie możliwe! Jak ja wyglądam?!

Nie będę już nigdy tak grymasiła,

Bo jakaż jest teraz ze mnie Świnia?!”

CIEKAWSKI PTASZEK
Leci ptaszek nad chmurami, spojrzał w dół – domek mały!

Zawirował, zapikował i na dachu wylądował. 

Patrzy wokół, wzrok wytęża

I skrzydełka swe odpręża 

Zaświergotał, zakołował 

Na parapet wnet zlądował.

Oczka zmrużył, wypatruje

I ogromnie się 

dziwuje.

Pokój mały, kolorowy A na półkach same pluszowe krowy. 

„Kto tu mieszka? – myśli ptaszek

Może Zosia może Staszek?

Nie! To Mruczuś – kocie dziecko, on uwielbia krowie

mleczko!”

ŻABKA – NIEJADKA
Była raz żabka co jeść nie chciała.

Ciągle się z mamą o to sprzeczała.

Mama prosiła i dogadzała.

A mała żabka dalej nie chciała.

Cierpliwość mamy była już w strzępach,

Na pomoc wezwała kolegę sępa.

„Pomóż mój Drogi nie daję już rady!!!” 

„Proste, dajmy jej kubek gorącej czekolady.” 

Żaba zdziwiona wzrok w sępa wbiła.

A mała żaba ze smakiem napój wipiła.

WIEWIÓRECZKI I ORZESZKI
W małym lasku, opodal rzeczki mieszkały dwie

wiewióreczki. 

Ich główne zajęcie to ciągłe liczenie i głośne sprzeczki. 

Co dzień od rana słychać dzielenie:

„ten mój, ten twój”

i tak na zmianę...

Przechodził obok niedźwiedź 

Horacy zerka do góry

„Co tam jest grane?! 

Co taka wrzawa?!

Hej wiewióreczki!!!”

Nagle! Wprost z dziupli

na twarz niedźwiedzia lecą orzeszki.

„A cóż takiś ciekaw drogi Horacy?!

Nie masz co robić – weź się do pracy!”

AAnnnnaa  SSzzyymmbboorrsskkaa



Dbomb – zes pół, któ ry two rzy trzech
po zy tyw nie za krę co nych mu zy ków.
Bar tek, Ja nek i Pio trek to praw dzi wa
eks plo zja muzyki disco. Wy wiad z zes -
po łem prze pro wa dzi ła An na Szym bor -
ska.

AANNNNAA SSZZYYMMBBOORRSSKKAA ––  SSkkąądd  wwzziiąąłł  ssiięę  ppoo  --
mmyyssłł  nnaa  nnaa  zzwwęę  zzeess  ppoo  łłuu  DDBBOOMMBB..  CCzzyy
ttoo  ooddzzwwiieerr  cciiee  ddllee  nniiee,,,,  mmuu  zzyycczz  nneejj  bboomm  --
bbyy””  zzaa  jjaa  kkąą  uuwwaa  żżaa  jjąą  WWaass  ffaa  nnii??

DBOMB – Dbomb po wstał w 1998 ro -
ku, a na zwa wy szła ja koś tak sa ma
z sie bie. Nie odzwier cie dla ona na -
szych cha rak te rów jak rów nież nie
odzwier cie dla mu zy ki ja ką pre zen tu -
je my. Gdzieś kie dyś, przez przy pa dek
za u wa ży łem ta ki na pis i po my śla łem,
że to ład nie wy glą da i na da je się na
na zwę mo jej eki py (po wie dział Bar tek
li der zes po łu).

ZZ jjaa  kkiieejj  cczzęę  śśccii  PPooll  sskkii  ppoo  cchhoo  ddzzii  cciiee??
Ca ły Dbomb po cho dzi z War sza wy.

Za wsze tak by ło z ma łym wy jąt kiem,
kie dy to sze re gi zes po łu za si lił nie sa -
mo wi ty Mi chał Rej niak, któ ry wcześ -
niej przez 8 lat two rzył cho re o gra fię
dla gru py Sta chur sky.

JJaakk  jjeesstt  zz WWaa  sszząą  mmuu  zzyy  kkąą??  JJeedd  nnii  ttwwiieerr  --
ddzząą,,  żżee  ggrraa  cciiee  DDii  ssccoo  PPoo  lloo  iinn  nnii,,  żżee  DDaann  --
ccee  aa jjeesszz  cczzee  iinn  nnii  ppoo  rróóww  nnuu  jjąą  WWaass  ddoo
SSiimm  ppttuu  aa  ssttiicckk..  PPyy  ttaamm  wwiięęcc  uu źźrróó  ddłłaa::
jjaa  kkaa  mmuu  zzyy  kkęę  ggrraa  cciiee??

Wy da je mi się, że nie ma już w Pol -
sce po dzia łu na dan ce czy di sco po lo.
A my gra my po pro stu... pol ską mu -
zy kę roz ryw ko wą:)

GGddzziiee  ww nnaajj  bblliiżż  sszzyymm  cczzaa  ssiiee  kkoonn  cceerr  ttuu  --
jjee  cciiee??

Już od pa ru lat Dbomb gra w cią gu
ro ku oko ło 100 kon cer tów w Pol sce
jak i za gra ni cą. Za pra sza my ser decz -
nie na na szą stro nę i tam w za kład ce
kon cer ty moż na zo ba czyć gdzie ak tu -
al nie kon cer tu je my.

JJaa  kkii  jjeesstt  WWaasszz  ddoo  rroo  bbeekk  ppłłyy  ttoo  wwyy??
Wy da liś my już 6 płyt dłu go gra ją -

cych. Przy go to wa ny jest już no wy al -
bum, któ ry zo sta nie wy da ny na prze -
ło mie lu te go i mar ca przez fir mę
Uni versal Mu sic Pol ska. Pły ta jest
bar dzo ta necz na, no wo czes na i roz -
ryw ko wa, no oo... po pro stu naj lep -
sza:))

WWiieemm,,  żżee  mmaa  cciiee  ssppoo  rrąą  iilloośśćć  ffaa  nnóóww
ww BBee  nnee  lluukk  ssiiee  aallee  ppyy  ttaa  nniiee  jjeesstt  kkoonn  kkrreett  --
nniiee  oodd  ffaa  nneekk..  CCzzyy  jjee  ssttee  śścciiee  ww zzwwiiąązz  --
kkaacchh  ii bbyy  nnaajj  mmnniieejj  nniiee  cchhoo  ddzzii  ttuu
oo zzwwiiąązz  kkii  zzaa  wwoo  ddoo  wwee??::))

Z te go co ko ja rzę to na fa ce bo o ku
nie ma my wpi sa ne w sta tus,, w związ -
ku”, a jak jest na praw dę? Zo staw my
so bie tro chę pry wat no ści:) Ale,
DZIEW CZY NY, ZA PRA SZA MY WAS
NA KON CER TY:)!!!

JJaa  kkii  mmii  kkoonn  cceerr  ttaa  mmii  zzaa  ggrraa  nniicczz  nnyy  mmii  mmoo  --
żżee  cciiee  ssiięę  ppoo  cchhwwaa  lliićć??

Bar dzo du żo kon cer tów da je my
w Klu bach Po lo nij nych w Niem czech,
je steś my tam mi ni mum 5 ra zy w ro -
ku. Oprócz te go za gra liś my już 3 tra -
sy po USA, An glia, Wło chy i je den kon -
cert w Bruk se lii trzy la ta te mu.

WWaa  sszzyymm  ggłłóóww  nnyymm  zzaa  wwoo  ddeemm  jjeesstt  mmuu  --
zzyy  kkoo  wwaa  nniiee??  CCzzyy  rroo  bbii  cciiee  ccoośś  ppoo  zzaa  ttyymm??
MMaamm  nnaa  mmyy  śśllii  jjaa  kkiieeśś  ddoo  ddaatt  kkoo  wwee  zzaa  --
wwoo  ddyy  cczzyy  ssttuu  ddiiaa......

Bar tek – aku rat ja, ja ko głów ny mo -
tor te go zes po łu nie mam cza su na
zaj mo wa nie się in ną pra cą jak tyl ko
swo im hob by, któ rym jest właś nie mu -
zy ka. Bar dzo się cie szę, że mo ja pa -
sja, któ rą jest mu zy ka, jest rów nież
mo im za wo dem.

GGddzziiee  cchhcciiee  llii  bbyy  śścciiee  zzaa  ggrraaćć  wwyy  mmaa  rrzzoo  --
nnyy  kkoonn  cceerrtt??

Tu ra czej od mie nił bym py ta nie na,,
gdzie nie chcie li by ście za grać?” I te -
raz od po wiem. Nie chcie li byś my za -
grać tam gdzie nas nie chcą i mo gli -
byś my być wy gwi zda ni. Bo mu zy ka
dla nas to... mi łość, przy jaźń i przy -
go da... i tak właś nie chcie li byś my być
od bie ra ni...

CCoo  cchhcciiee  llii  bbyy  śścciiee  ppoo  wwiiee  ddzziieećć  WWaa  sszzyymm
ffaa  nnoomm  zzaa  ppoo  śśrreedd  nniicc  ttwweemm  nnaa  sszzeejj  ggaa  --
zzee  ttyy??

Po zdra wia my wszyst kich czy tel ni -
ków i oczy wi ście do zo ba cze nia jak
naj szyb ciej na kon cer tach w An twer -
pii i ca łym Be ne luk sie:))

DDzziięę  kkuu  jjęę  zzaa  wwyy  wwiiaadd  ii zzaa  pprraa  sszzaa  mmyy::))

Cudze chwalicie, 
swego nie znacie
Mu zy ka to mi łość, pa sja i przy go da
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Wejść do dro ge rii, prze te sto -
wać dzie siąt ki per fum, po czym
wyjść z pu sty mi rę ko ma. Spę -
dzić so bot ni wie czór przed te le -
wi zo rem, dy go cząc pod trze ma
ko ca mi, z go rą cą her ba tą i wy -
łą czo nym grzej ni kiem. Zre zy -
gno wać z kup na bal sa mu do cia -
ła na rzecz in nych, „bar dziej
po trzeb nych” pro duk tów. Je śli
choć raz by ło ci da ne do świad -
czyć ta kiej lub po dob nej sy tu a cji,
to nie za wod ny znak, że też pa -
dłeś ofia rą Kry zy su. Ten dziw ny
stwór, któ ry w ma gicz ny spo sób
plą dru je na sze por tfe le i pod kra -
da taj ne ka pi ta ły re zer wo we, sze -
rzej zna ne ja ko za skór nia ki, za -
go ścił na do bre w wie lu do mach.
Co raz czę ściej, za je go spra wą od -
ma wia my so bie przy jem no ści,
tnie my wy dat ki i osz czę dza my na
pod sta wo wych do brach, bez któ -
rych kie dyś nie mo gliś my się
obejść. Kry zy su nie wi dać koń ca,
ale my wca le nie mu si my się do
nie go przy zwy cza jać. Wręcz prze -
ciw nie, mo że my z nim wy grać,
udo wod nić so bie sa me mu
i wszyst kim wo kół nas, że na wet
w tak trud nym cza sie za słu gu je -
my na odro bi nę „luk su su”. W tym
cy klu po ka żę ci jak spra wić by
do mo we gra ty prze ży ły dru gą
mło dość, by sól ku chen na z bia -

łej śmier ci prze o bra zi ła się w bia -
łą roz kosz, by twój dom za mie nił
się w cza ro dziej ską pra cow nię...
Krót ko mó wiąc: jak stwo rzyć
„coś” z „ni cze go”. Chcia ła bym, że -
by mo je wska zów ki by ły dla cie -
bie nie tyl ko prze pi sa mi na co -
dzien ność, ale rów nież in spi ra cją
do od naj dy wa nia ukry tych moż -
li wo ści w ota cza ją cym cię świe -
cie. 

Bąbelkowa izolacja

Uwa ga! Po prze czy ta niu te go
ar ty ku łu ni gdy już nie spoj rzysz
na fo lię bą bel ko wą w ten sam
spo sób. Tak, wiem, że fo lia,
w któ rą za pa ko wa ny był twój
wa zon po słu ży ła ci do wy ła do -
wa nia ne ga tyw nej ener gii na -
gro ma dzo nej przez ca ły, stre su -
ją cy (przez Kry zys!) dzień
po przez py ka nie bąb li. Wiem też,
że trud no się od te go po wstrzy -
mać, czy ma się lat 5 czy 50. Jed -
nak na stęp nym ra zem, gdy próg
twe go do mu prze kro czy de li kat -
ny przed miot, owi nię ty tym na -
tu ral nym an ty de pre san tem po -
sta raj się za cho wać cho ciaż
skra wek i prze te sto wać pe wien
trik, któ re go na u czy łam się od
ame ry kań skich sur vi ve rów. Mo -
żesz mi wie rzyć lub nie, ale fo -

lia bą bel ko wa jest do sko na łym
izo la to rem okien!

Skład ni ki: 
n ka wa łek fo lii bą bel ko wej (moż -

na ku pić, ale le piej użyć te go,
co ma my w do mu, re cy kling
to pod sta wa!)

n wo da
n po jem nik z koń ców ką od spry -

ski wa cza (na przy kład bu tel -
ka po pły nie do my cia okien)

Przy go to wa nie:
Na le ży za cząć od zdję cia wy -

mia rów ok na w po miesz cze niu,
któ re chciał byś „ocie plić”. Na -
stęp nie wy tnij pro sto kąt (ewen -
tu al nie okrąg, je śli na przy kład
miesz kasz w ło dzi pod wod nej
lub w Do li nie Mu min ków) o wy -
mia rach ok na. Upew nij się, że
po zby łeś się z nie go śla dów
sztucz ne go śnie gu i od ci sków
no sów dzie ci, wy glą da ją cych
Świę te go Mi ko ła ja. Te raz mo -
żesz przy stą pić do spry ski wa -
nia wo dą. Szy ba ma być tyl ko
lek ko wil got na, re kon struk cja
wo dos pa du Nia ga ra tym ra zem
nam się nie przy da. Ko lej nym
kro kiem jest na ło że nie fo lii na
ok no (bą bel ko wą stro ną do szy -
by), do kład ne do ciś nię cie i wy -
rów na nie po wierz chni. Tym

Coś z niczego
czyli sposób na kryzys
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spo so bem, w 5 mi nut za pew nisz so -
bie: a) izo la cję ter micz ną po miesz cze -
nia i co za tym idzie wię kszą wy daj -
ność ogrze wa nia, b) nie pow ta rzal ne 
do zna nia wi zu al ne (efekt ar ty stycz -
ne go roz my cia gwa ran to wa ny) c) po -
czu cie stu pro cen to wej pry wat no ści
(na resz cie na wet naj bar dziej wścib -
skie są siedz kie oko nie bę dzie w sta -
nie oglą dać me czu w two im te le wi -
zo rze), a co naj waż niej sze – po ko nasz
Kry zys. W wie lu an twer pskich ka -
mie ni cach ok na są sta re i nie ste ty
nie zbyt szczel ne, szcze gól nie te po -
je dyn cze spra wia ją, że czu jesz się jak -
byś miesz kał w dziu pli. Izo la cja fo lią
bą bel ko wą to pro ste i ta nie roz wią -
za nie te go kło po tu. Dzię ki tej sztucz -
ce za osz czę dzisz na wet 30% war to -
ści fak tu ry za gaz, co z pew no ścią
moż na na zwać suk ce sem.

Źró dło: www.bu il dit so lar.com 

Słodko-słona na mróz osłona

Fo lia bą bel ko wa za in sta lo wa na,
w do mu ro bi się co raz cie plej, ale
nie mo że my za pom nieć o gra su ją cej
za ok na mi zi mie, któ ra nie po ka zu -
je się ni gdzie bez mro zu. Ten z ko -
lei jest wro giem pu blicz ny nu mer
je den dla na szej skó ry. Uwiel bia ją
nisz czyć, wy su szać i czer wie nić,
śmie jąc się z na szych bez rad nych,
opa da ją cych na wi dok cen kos me ty -
ków wi tek. Bo wiem nic nie dzia ła
bar dziej na ner wy niż ta ni krem na -
wil ża ją cy, któ ry nie chce wchło nąć
w skó rę, a za miast te go sie dzi na
niej ca ły dzień, ra żąc nas po oczach
swym bla skiem. A skó ra ja ka by ła

ta ka jest. Ca łe szczę ście, zna laz łam
spo sób i na to. Aż trud no uwie rzyć,
że z tak pro stych skład ni ków, któ -
re ab so lut nie każ dy ma w do mu,
moż na uzy skać naj lep szą broń na
mróz, ja ką jest scrub.
Skład ni ki:
n SSóóll  lluubb  ccuu  kkiieerr– po win ny być drob no ziar -

ni ste, cu kier jest nie co de li kat niej szy dla
skó ry, dla te go na da je się ide al nie do twa -
rzy, ust, nato miast sól jest bar dzo sku -
tecz na i dzia ła na wet na naj trud niej sze
miej sca, ta kie jak dło nie, łok cie, sto py

n OOlleejj – tu moż na po pu ścić wo dze fan -
ta zji, każ dy olej się nada, od ara chi -
do we go, któ ry jest w mia rę ne u tral -
ny aż do olej ku san da ło we go
o wy raź nym za pa chu

n NNaa  ttuu  rraall  nnyy  ddoo  ddaa  tteekk – mo że to być
cy na mon, miód, sok z cy try ny, skór -
ka po ma rań czo wa, sy rop ma li no wy,
zie lo na her ba ta, mię ta, na co tyl ko
ma my ocho tę

Przy go to wa nie:
Zmie szaj sól lub cu kier z ole jem

w pro por cji 6:1 (na każ dą ły że czkę
ole ju przy pa da sześć ły że czek cu kru
lub so li), ewen tu al nie do sto suj pro -
por cje do włas nych upo do bań (ide -
al na kon sy sten cja po win na być
grud ko wa ta, ale bar dziej płyn ne też
zda dzą eg za min). Na stęp nie do daj
na tu ral ny skład nik i do brze wy mie -
szaj. Je śli do da jesz wy ciąg z mię ty
lub zie lo ną her ba tę, le piej zmniej -
szyć ilość ole ju, że by cu kier lub sól
się nie roz pu ści ły. Włóż scrub do sło -
i ka i szczel nie za kręć. Apli kuj go pod
ko niec ką pie li, wma so wu jąc go w ca -
łe cia ło okręż ny mi ru cha mi. Spłucz

du żą ilo ścią wo dy i do kład nie wy -
trzyj cia ło ręcz ni kiem. Od ra zu po -
czu jesz, że two ja skó ra sta ła się
mięk ka i na wil żo na. Jak to moż li -
we? Me cha nizm dzia ła nia scru bu
jest bar dzo pro sty: grud ki so li lub
cu kru zmie sza ne z ole jem, wma so -
wy wa ne w cia ło usu wa ją mar twy na -
skó rek, co uła twia wchła nia nie sub -
stan cji na wil ża ją cych. Dla
op ty mal ne go efek tu we trzyj w tak
oczysz czo ną skó rę krem na wil ża ją -
cy (na wet ten naj tań szy zdzia ła cu -
da). Efek ty są na tych mia sto we!
Właś nie uda ło ci się za osz czę dzić na -
wet do 35 euro (tak, ty le kosz tu je
scrub z so li z Mo rza Mar twe go, któ -
rą moż na do stać w su per mar ke cie
w ce nie 4 euro za ki lo gram). Ko lej -
ny etap po ko na nia kry zy su masz za
so bą, two ja skó ra try ska zdro wiem
a w por tfe lu na dal po brzę ku ją ra -
doś nie ogól noe u ro pej skie mo ne ty.
Cze go chcieć wię cej?

Źró dło: www.pa u la de en.com 

Mam na dzie ję, że te dwie skrom ne
po ra dy po mog ły ci ochro nić sie bie
i two ich bli skich przed stycz nio wym
mro zem. W na stęp nym nu me rze znaj -
dziesz coś spe cjal ne go, prze pis na ide -
al ny pre zent wa len tyn ko wy dla uko -
cha nej oso by oraz po mysł jak spryt nie
wy ko rzy stać każ dy pro dukt, któ ry
prze wi ja ci się przez rę ce w kar na wa -
ło wym se zo nie. 

MMaa  ggddaa  llee  nnaa  GGaa  ttoo  NNee  ggrroo
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„„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  

Wię cej in for ma cji: 0489.823.803
lub in fo@chil dre no fe u ro pe.be



Już w dru giej po ło wie XIX w. ist -
nia ły pier wsze lecz ma ło re al ne
pro jek ty. Mię dzy in ny mi, w1877 r.

Po lak – Ju lian Ocho ro wicz my ślał tak:
1) zna leźć spo sób rów no waż nej za -

mia ny pro mie ni świat ła na prą -
dy elek trycz ne, 

2) zna leźć spo sób prze sy ła nia do
dru giej sta cji wszyst kich tych
prą dów bez na ru sze nia ich ukła -
du, 

3) zna leźć spo sób po now nej za mia -
ny prą dów elek trycz nych na
układ pro mie ni świet lnych

Ta ki spo sób my śle nia był jak naj -
bar dziej uza sad nio ny i nie miał nic
wspól ne go z fan ta zjo wa niem, choć po
uli cach jesz cze jeź dzi ły do roż ki. 

W 1884 ro ku, Nie miec – Pa ul Ju lius
Got tlieb Nip kow uro dzo ny w lę bor -
skiej ro dzi nie o ka szub skim ro do wo -
dzie, zbu do wał urzą dze nie do me cha -
nicz nej ana li zy i syn te zy ob ra zu, tzw.
tar czę Nip ko wa. Prze twa rza ło ono ob -
raz w im pul sy elek trycz ne oraz im -
pul sy elek trycz ne z po wro tem w ob -
raz. To był pod sta wo wy ele ment

wy na le zio ne go póź niej te le wi zo ra. Po
tym pier wszym waż nym kro ku, na -
stą pi ły ko lej ne. Tar cza zo sta ła za sto -
so wa na mię dzy in ny mi w sy ste mie
Szko ta Joh na L. Ba ir da. W 1924 ro -
ku skon stru o wał on apa ra tu rę prze -
ka zu ją cą za ry sy przed mio tów. Urzą -
dze nie w spo sób me cha nicz ny 
wy bie ra ło ob raz któ ry był pod sta wą
pier wszych ka mer te le wi zyj nych i te -
le wi zo rów. 

Rok póź niej w czer wcu, ten sam
Szkot po raz pier wszy prze ka zał na
od leg łość ru cho my ob raz – był nim
wi dok wia tra ka, a w paź dzier ni ku te -
go sa me go ro ku po ka za no czło wie ka
w ru chu. Za raz po tem po raz pier wszy
w te le wi zji po ka za no 
ludz ką twarz. Pier wszy eks pe ry men -
tal ny pro gram te le wi zyj ny wy e mi to -
wa no 27 stycz nia 1926 ro ku. 

Rów nież pier wsza eks pe ry men tal -
na te le wi zyj na sta cja na daw cza za czę -
ła dzia łać w 1928 ro ku emi tu jąc trzy
ra zy w ty god niu ob raz skła da ją cy się
tyl ko z 24 li nii. Rok póź niej przy uży -
ciu na daj ni ka BBC na da no z Lon dy -

nu pier wszą au dy cję te le wi zyj ną. Sze -
ro kiej pu blicz no ści za de mon stro wa -
no te le wi zję 14 mar ca 1931 ro ku. Wiel -
ka Bry ta nia by ła pier wszym kra jem
na świe cie w któ rym za czę to na da wa -
nie sta łe go pro gra mu TV. Mia ło to
miej sce 2 XI 1936 ro ku. 

Jed nak ten nie do sko na ły sy stem nie
za do wa lał na u kow ców któ rzy szu ka -
li spo so bu na prze ka zy wa nie ob ra zu
w spo sób cał ko wi cie elek tro nicz ny.
W 1907 ro ku ro syj ski fi zyk Bo ris Ro -
sing zbu do wał pier wszą lam pę ob ra -
zo wą, czy li ki ne skop. Po tem w 1928
ro ku pra cu ją cy w USA Vla di mir Zwo -
ry kin wy na lazł lam pę ana li zu ją cą
– tzw. iko no skop. 

W Pol sce pier wsze pró by te le wi zyj -
ne prze pro wa dzo no w 1939 ro ku, jed -
nak sta ły pro gram TV emi to wa ny był
od 1 ma ja 1956 ro ku. Za po mo cą sa -
te li ty sy gnał te le wi zyj ny po raz pier -
wszy prze ka za no 24 kwiet nia 1962
ro ku.

OOpprraa  ccoo  wwaałł  
PPiioottrr  NNee  uu  mmaann  

Historia telewizora
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Dodaj
bezpłatnie
swoje ogłoszenie

drobne 
wysyłając maila pod adres

antwerpiapopolsku@gmail.com
lub wysyłając sms z treścią

ogłoszenia na nr
0489 823 803

P ier wsze go SMS-a wy sła -
no 3 grud nia 1992 ro ku w Wiel -
kiej Bry ta nii. Pe wien mło dy in -

ży nier po sta no wił zro bić nie spo dzian -
kę sze fo wi bry tyj skie go Vo da fo ne
– Ri char do wi Jar vi so wi. Z kom pu te -
ra wy słał wia do mość tek sto wą o tre -
ści „Mer ry Christ mas”, któ rą szef ode -
brał przy po mo cy apa ra tu Or bi tel 901,
dzia ła ją ce go w sie ci Vo da fo ne UK,
gdyż te le fo ny ko mór ko we nie po sia -
da ły jesz cze ta kiej moż li wo ści. 

W 1993 ro ku No kia wpro wa dzi ła na
ry nek pier wszy te le fon, któ ry poz wa -
lał klien tom na two rze nie, wy sy ła nie
i od biór krót kich wia do mo ści tek sto -
wych, jed nak tyl ko w ob rę bie jed nej
sie ci. Ten mo del o na zwie NO KIA 2110
w dniu pre mie ry miał kosz to wać nie -
ba ga tel ną kwo tę 700 fun tów bry tyj -
skich. 

Moż li wość wy mia ny SMS-ów przez
abo nen tów ja ko pier wszy wpro wa dził
fiń ski ope ra tor Ra dio lin ja. By ło to
w 1993 ro ku. Na stęp nie po ja wi ło się
pier wsze ko mer cyj ne za sto so wa nie
usłu gi i od te go mo men tu SMS (Short
Mes sa ging Sy stem) za czął ro bić osza -
ła mia ją cą ka rie rę. Po cząt ki by ły jed -
nak skrom ne, gdyż w 1995 ro ku prze -
cięt ny abo nent GSM wy sy łał nie ca łe
pół wia do mo ści na mie siąc. W ro ku
2000 klient GSM wy sy łał oko ło jed -
nej wia do mo ści dzien nie. Po dzie cię -
ciu la tach na świe cie wy sła no w cią -
gu ro ku już sześć bi lio nów SMS-ów.

W ko lej nym 2011 ro ku, ogó łem wy -
sła no oko ło trzech try lio nów wia do -
mo ści i ta usłu ga przy nio sła 585 mld
USD zy sku ope ra to rom na ca łym świe -
cie – jak do no si por tal te chi tes.com.
To nic dziw ne go w XXI wie ku, jed nak
cie ka wym jest fakt, że po my sło daw -
ca nie opa ten to wał swo je go po my słu
i dla te go nie otrzy mał za to ani cen -
ta. Oj cem SMS-a jest fiń ski urzęd nik
Mat ti Mak ko nen, któ ry w 1984 ro ku
na kon fe ren cji do ty czą cej te le ko mu -
ni ka cji po dzie lił się z ze bra ny mi ta ką
właś nie wi zją. 

SMS-owa nie cią gle jest naj bar dziej
po pu lar ną for mą cyf ro wej ko mu ni -
ka cji ludz ko ści, jed nak ma osta t nio
co raz wię kszą kon ku ren cję w po sta -
ci ta nie go mo bil ne go in ter ne tu,
Smar tfo nów, dar mo wych por ta li spo -
łecz no ścio wych i in nych ko mu ni ka -
to rów. Prze wa ga SMS-a po le ga na
tym, że choć mo że mieć mak sy mal -
nie 160 zna ków gdyż jest prze sy ła -
ny na ka na łach od po wie dzial nych za
ko mu ni ka cję, jed nak w sy tu a cjach
szcze gól nych – kie dy in ne ka na ły
szyb ko ule ga ją prze cią że niu, na sta -
ry po czci wy SMS moż na li czyć naj -
bar dziej. 

OOpprraa  ccoo  wwaałł
PPiioottrr  NNee  uu  mmaann

SMS ma już 20 lat!
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% Na pra wy: pra lek, zmy wa rek, su sza rek, pie kar ni ków, od ku rza czy, elek tro -
na rzę dzi bu do wla nych, in sta la cji elek trycz nych, do mo fo nów, in sta la cji
wod no-ka na li za cyj nych. Nie na pra wiam: lo dó wek, za mra ża rek i sprzę tu
bę dą ce go na gwa ran cji. Bruk se la i An twer pia. Tel. +32 489 269 506.

% Profesjonalne strzyżenie psów i kotów z dojazdem do klienta. 
Antwerpia i okolice. Tel. 049250 7228

% Złot nik ju bi ler cze lad nik spe cja li za cja sre bro pro duk cja, uni katy lat 49 
szu kam pra cy w An twer pii. Tel.0488/974 394

% Sprzedam używany komputer stacjonarny z monitorem i oryginalnym
windowsem 7. Cena 350 euro, więcej informacji 0483 192 048

% WYPRZEDAŻ: Książki - parapsychologia; ezoteryka, nauka rozwoju
duchowego oraz ciekawe dodatki. TV Philips plus DVD recorder, grzejnik
olejak, łóżko do masażu.  Kontak: Katarzyna, tel 03 449 51 62, 
gsm 0473 48 22 43. Miejsce Mortsel-Antwerpia

% Chcesz nauczyć się języka niderlandzkiego według programu
dostosowanego do twoich potrzeb? Chcesz samemu ustalić intensywność
nauki i jej cel? Zdecyduj się na prywatne lekcje! 
Kontakt: Korepetycje.nl.pl@gmail.com, 0494/34 88 91

% Szukam pracy od stycznia szpachlowanie malowanie tynkowanie... 
po prostu ogólnobudowlane. 
Kontakt: tel.+32487434234 

OGŁO SZE NIA DROB NE
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Miejsce 

na Twoją 
reklamę

KONTAKT:
antwerpiapopolsku@gmail.com

tel. 0489/823 803 

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

DYNAMIKA, ELASTYCZNOŚĆ, ZAANGAŻOWANIE,
NOWOCZESNA OBSŁUGA PRAWNA 

NA EUROPEJSKIM POZIOMIE

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

bez pośredników, w bezpośrednim kontakcie
z adwokatem prowadzącym sprawę.

Prowadzi sprawy:

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

n Pracy i ubezpieczeń
społecznych;

n Rodzinne;
n Karne.

Zespół rockowy 
Miłośnicy Ślepej Ulicy 

szuka 

wokalistki 
z wykopem

z Antwerpii i okolic (ewentualnie Bruksela)

osoby zainteresowane muzyką 
rockową, metalową 

również mile widziane!

Kontakt:
Tel: +32484738113

e-mail: 
tomekfireblade@wp.pl



Czar na her ba ta na cen zu ro -
wa nym

Bry tyj scy na u kow cy od kry li rzecz
na stę pu ją cą: męż czyź ni pi ją cy mi ni -
mum sie dem fi li ża nek czar nej her ba -
ty dzien nie, ma ją du żą szan sę (aż
50%) na roz wi nię cie się w ich or ga -
niz mie ra ka pro sta ty. Trwa ją ce przez
wie le lat na u ko we ob ser wa cje męż -
czyzn w róż nym wie ku, wy ko nu ją -
cych róż ne za wo dy i pro wa dzą cych
róż ny tryb ży cia udo wod ni ły, że czar -
na her ba ta ma wy jąt ko wo nie do bry
wpływ na ich or ga nizm. Na u kow cy
wy raź nie pod kre śla ją, że pod miot
spra wy nie do ty czy zie lo nej her ba ty,
któ ra chro ni or ga nizm przed no wo -
two ra mi.

Cie ka we, co ma ją do po wie dze nia
na ten te mat pro du cen ci czar nej her -
ba ty.

Po czuj się sta ro
Już od daw na le ka rze ge ria trzy

i spe cja li ści zaj mu ją cy się pro ce sem
sta rze nia alar mu ją, że mło de po ko le -
nie (nie kie dy bez myśl nie) wy śmie wa
się ze star szych scho ro wa nych osób
i za cho wu je się tak, jak by ten pro ces
w przy szło ści ich nie do ty czył. Nie -
miec cy ucze ni po sta no wi li uzmy sło -
wić mło dym lu dziom bez sens ta kie go
po stę po wa nia i stwo rzy li „Ska fan der
Sta ro ści” – Age Man Su it. Za kła da jąc
na sie bie po wyż szy ska fan der moż na
się po czuć jak 75-la tek. Do słow nie.
Ska fan der po gar sza wi dze nie, tłu mi
słuch, uci ska klat kę pier sio wą, osła -
bia do tyk oraz w znacz nym stop niu
ogra ni cza ru cho mość sta wów i koń -
czyn. Przy two rze niu ska fan dra na u -
kow com cho dzi ło o to, aby mło dzi lu -
dzie zro zu mie li, że ogra ni cze nie
ru chów czy po wol ność u osób star -
szych nie wy ni ka z ich zło śli wo ści tyl -
ko z bez sil no ści i bez rad no ści, a wy -
ko ny wa nie na wet pro stych czyn no ści
spra wia im nie kie dy ogrom ną trud -
ność. 

Pro po no wa ła bym obo wiąz ko we no -
sze nie ta kie go ska fan dra przez wszel -
kiej ma ści ło bu zów i chu li ga nów, któ -
rzy ma ją świet ny „ubaw” wi dząc jak
star sza oso ba ma prob le my z przej -
ściem na dru gą stro nę uli cy. 

Pod róż bez bi le tu
Pe wien na sto la tek z Wiel kiej Bry ta -

nii do syć miał mo no to nii co dzien ne -
go ży cia i po sta no wił wy brać się
w pod roż. W tych cza sach to ni by nic
trud ne go pod wa run kiem, że ma się
bi let, pasz port i zgo dę ro dzi ców. Mło -
dzie niec nie po sia dał żad nej z tych rze -
czy, ale jak się oka za ło nie sta no wi ło

to żad ne go prob le mu. Na lot ni sku nie
za trzy ma ły go kon tro le ani służ by.
Chło piec za siadł wy god nie w fo te lu
sa mo lo tu li nii Jet2.com i po le ciał na
wy cie czkę z Man che ste ru do Rzy mu.
Za trzy ma ny zo stał po wy lą do wa niu
we Wło szech i ode sła ny z po wro tem
do Wiel kiej Bry ta nii. Gdy ca ła hi sto -
ria uj rza ła świat ło dzien ne, kie row -
nic two li nii lot ni czych za pew ni ło, że
ca łą spra wę na tych miast wy jaś ni,
a win ni zo sta ną uka ra ni.

No i po co ta awan tu ra. Prze cież nie
od dzi siaj wia do mo, że pod ró że kształ -
cą.

Pusz ki peł ne po wie trza
Oka zu je się, że je że li ktoś ma gło -

wę do in te re sów mo że za ro bić do słow -
nie na wszyst kim i to w cza sie 
ogar nia ją ce go świat kry zy su eko no -
micz ne go. Pe wien przed się bior czy
chiń ski biz nes men wpadł na pro sty
a za ra zem ge nial ny po mysł. Sprze da -
je po wie trze w pusz kach. Na wet scep -
ty cy przy zna ją, że ten in te res to strzał
w dzie siąt kę. Mia sta sta ją się co raz
bar dziej za nie czysz czo ne i o łyk świe -
że go po wie trza bę dzie co raz trud niej.
Per ri-Air (han dlo wa na zwa pro duk tu)
kosz tu je osiem dzie siąt cen tów. Ca ły
pro ces po le ga na za my ka niu po wie -
trza w pusz kach, gdy jo ny ujem ne tle -
nu osią gną od po wied nie stę że nie, aby
na wet po otwar ciu za war tość na tych -
miast nie ule cia ła. W po wie trze oczy -
wi ście.

To jed nak praw da, że naj le piej za -
ra bia się w cza sach kry zy su. Zwłasz -
cza eko lo gicz ne go.

So ki owo co we gor sze 
od co ca-co li

Do ta kie go wnio sku do szli szwedz -
cy na u kow cy. Z ini cja ty wy Aka de mii
Den ty stycz nej w Sztok hol mie i zna -
nej ga ze ty „Sven ska Dag bla det” do -
ko na li eks pe ry men tu w któ rym
udział wzię ły sze ścio let nie dzie ci.
Mle cza ki któ re im wy pa dły zo sta ły
umiesz czo ne (za zgo dą wła ści cie li
oczy wi ście) w kwaś nych na po jach
przez okres dzie się ciu dni. I co się
oka za ło? Ich szko dli wy wpływ na zę -
by jest gor szy niż co ca-co li. Szwedz -
cy ucze ni twier dzą, że so ki owo co we
roz mięk cza ją szkli wo i po ich wy pi -
ciu nie na le ży od ra zu myć zę bów, bo
mo że to spo wo do wać ich uszko dze -
nie.

Co to się po ro bi ło. Daw niej lu dzie
pi li tyl ko wo dę i też ja koś ży li. Ale
z dru giej stro ny trud no się dzi wić.
Prze cież den ty ści i or to don ci też mu -
szą z cze goś żyć. 

Sa mo chód przy szło ści
A te raz coś dla fa nów mo to ry za cji.

Zna na i ce nio na mar ka Ca dil lac pra -
cu je nad pro gra mem Su per Cru i ser,
któ ry poz wa la na pół a u to ma tycz ną ja -
zdę au to stra dą. Spe cjal nie skon stru -
o wa ny sy stem poz wa la na au to ma -
tycz ne utrzy my wa nie się po ja zdu na
środ ko wym pa sie, na wet na za krę -
tach, oraz ha mo wa nie. Urzą dze nie wy -
ko rzy stu je mię dzy in ny mi ka me ry, da -
ne z GPS i na wi ga cji, czuj ni ki
ultra dź wię ko we oraz ra dar. Ten re -
wo lu cyj ny sy stem fir ma za mie rza
wpro wa dzić do sprze da ży w 2015 ro -
ku.

Od daw na wia do mo by ło, że na stą -
pi ta ki dzień w któ rym kie row ca w sa -
mo cho dzie sta nie się per so na non gra -
ta.

Re kor do wy ra chu nek
Ta hi sto ria wy da rzy ła się na praw -

dę i mia ła miej sce we Fran cji. Do brze,
że nie za koń czy ła się tra ge dią bo trze -
ba mieć ner wy ze sta li aby coś ta kie -
go prze żyć. 

Otóż pew na miesz kan ka Pes sac ko -
ło Bor de a ux do sta ła ra chu nek za te -
le fon ko mór ko wy opie wa ją cy na su -
mę pra wie dwu na stu try liar dów eu ro.
Ce lo wo nie po da ję tej kwo ty w po sta -
ci liczb, bo ma ło kto zo rien to wa ny jest
w ta kiej ilo ści zer. Zszo ko wa na i zde -
ner wo wa na ko bie ta na tych miast za -
dzwo ni ła do ope ra to ra aby wy jaś nić
tę spra wę. Uzy ska ła od po wiedz, że ra -
chu nek zgod ny jest ze sta nem fak tycz -
nym – czy li mu si za pła cić za ty le ile
roz ma wia ła. Za każ dym ra zem do sta -
wa ła od po wiedź, że o żad nej po mył ce
nie mo że być mo wy po nie waż ra chun -
ki są au to ma tycz nie ge ne ro wa ne przez
kom pu ter a on jak wia do mo ni gdy się
nie my li. Za po wie dzia no rów nież tej
pani, że za leg ła kwo ta zo sta nie za bra -
na z jej kon ta w ban ku. Prob lem
w tym, że jesz cze ta ką su mę na kon -
cie trze ba po sia dać. Po wie lu per tur -
ba cjach ope ra tor przy znał się jed nak
do po mył ki, prze pro sił i stwier dził,
„że kom pu ter za sza lał”. Ja ko za doś -
ću czy nie nie nie po brał od zszo ko wa -
nej ko bie ty kwo ty pra wi dło we go ra -
chun ku któ ra wy no si ła 117,21 eu ro.

Kom pu ter rze czy wi ście mógł za sza -
leć. Lecz jak bar dzo sza lo ny był ope -
ra tor któ ry nie dał so bie wy tłu ma czyć,
że nikt ze śmier tel ni ków nie po sia da
na kon cie (ani po za nim) kwo ty 12 try -
liar dów eu ro.

Na pod sta wie in for ma cji pra so wych

opra co wa ła 
KKaa  rroo  llii  nnaa  TToomm  cczzaakk  

Ciekawostki
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W przy pad ku pod ję cia de cy zji o roz -
wo dzie po ja wia się py ta nie, gdzie prze -
pro wa dzić od po wied nie po stę po wa nie
oraz zgod nie z ja kim pra wem sąd za -
de cy du je o as pek tach roz wo du. Py ta -
nia te na su wa ją się zwłasz cza, je śli
mał żon ko wie miesz ka ją wspól nie
w kra ju, któ ry nie jest ich kra jem oj -
czy stym, lub też gdy miesz ka ją w od -
ręb nych kra jach czy też nie ma ją
wspól ne go oby wa tel stwa.

De cy zja o wszczę ciu po stę po wa nia
w kon kret nym kra ju mo że wią zać się
z kosz ta mi te go po stę po wa nia, zna jo -
mo ścią re guł czy ję zy ka lub też po pro -
stu z nie wy star cza ją cej świa do mo ści
praw nej. Wie lu Po la kom miesz ka ją -
cym w Bel gii mo że wy da wać się oczy -
wi ste, by wszcząć po stę po wa nie roz -
wo do we w swo jej ro dzin nej
miej sco wo ści w Pol sce, na wet je śli jest
to mniej wy god ne z uwa gi na ko niecz -
ność przy ja zdu na roz pra wę. Cza sem
jed nak mo że być bar dziej ko rzyst ne
wszcząć po stę po wa nie roz wo do we
w Bel gii. 

1. Miej sce po stę po wa nia 
roz wo do we go

W Bel gii moż na roz wieść się je śli
za cho dzi jed na z po niż szych sy tu a cji:
n Je śli stro na poz wa na w tym po stę -

po wa niu ma swo je zwy kłe miej sce
po by tu w Bel gii, 

n Je śli obyd wo je mał żon ko wie ma ją swo -
je zwy kłe miej sce po by tu w Bel gii,

n Je śli osta t nie wspól ne miej sce po -
by tu mał żon ków by ło w Bel gii i je -
den z nich jesz cze tu taj prze by wa,

n Je śli stro na po wo do wa ma swo je
zwy kłe miej sce po by tu w Bel gii co
naj mniej od ro ku,

n Je śli stro na po wo do wa ma oby wa -
tel stwo bel gij skie i ma swo je zwy -
kłe miej sce po by tu w Bel gii co naj -
mniej od pół ro ku,

n Je śli obyd wie stro ny ma ją oby wa -
tel stwo bel gij skie,

n Je śli, w przy pad ku wspól ne go wnio -
sku o roz wód, je den z mał żon ków ma
swo je zwy kłe miej sce po by tu wBel gii.
Co waż ne, zwy kłe miej sce po by tu to

kry te rium czy sto fak tycz ne, nie ma ją ce
związ ku z miej scem za mel do wa nia.
W sy tu a cji za tem je śli ktoś prze by wa
na sta łe w Bel gii bez mel dun ku, ist nie -
je pod sta wa do wszczę cia po stę po wa -
nia roz wo do we go w tym pań stwie. Fakt
zwy kłe go miej sca po by tu moż na,
w przy pad ku wąt pli wo ści, udo wod nić
przez przed sta wie nie mię dzy in ny mi
ra chun ków za gaz, prąd czy te le fon. 

Po dob ne kry te ria ma ją za sto so wa -

nie w Pol sce. Moż na wszcząć tam po -
stę po wa nie roz wo do we je śli
n stro na poz wa na w tym po stę po wa -

niu ma swo je zwy kłe miej sce po by -
tu w Pol sce lub, 

n obyd wo je mał żon ko wie ma ją swo je
zwy kłe miej sce po by tu w Pol sce lub,

n osta t nie wspól ne miej sce po by tu
mał żon ków by ło w Pol sce i je den
z nich tam prze by wa lub,

n stro na po wo do wa ma swo je zwy kłe
miej sce po by tu w Pol sce co naj mniej
od ro ku lub,

n stro na po wo do wa ma oby wa tel stwo
pol skie i ma swo je zwy kłe miej sce
po by tu w Pol sce co naj mniej od pół
ro ku lub,

n obyd wie stro ny ma ją oby wa tel stwo
pol skie lub,

n w przy pad ku wspól ne go wnio sku
o roz wód, je den z mał żon ków ma
ma swo je zwy kłe miej sce po by tu
w Pol sce.

2. Pra wo wła ści we 
w po stę po wa niu roz wo do wym

W spra wach mię dzy na ro do wych po -
wsta je po nad to py ta nie o pra wo wła -
ści we. Pra wo to okre śla za sa dy i wa -
run ki roz wo du oraz je go skut ki.
Usta wo daw stwa wie lu państw róż nią
się znacz nie, a więc pra wo wła ści we
dla roz wo du mo że mieć klu czo we zna -
cze nie dla praw i obo wiąz ków stron.
Py ta nie na przy kład, czy moż na przy
oka zji roz wo du orzec o wi nie mał żon -
ka i czy ma to wpływ przy kła do wo na
obo wią zek ali men ta cyj ny. Nie któ re
roz wią za nia są moż li we zgod nie z jed -
nym pra wem, ale z pra wem dru gie go
pań stwa już nie. 

Je śli po stę po wa nie roz wo do we to czy
się wBel gii, stro ny mo gą prze de wszyst -
kim wy brać pra wo, któ re roz strzy gnie
o wa run kach roz wo du. Wy bór ten jest
jed nak ogra ni czo ny do kil ku po rząd -
ków praw nych, któ re ma ją naj bliż szy
zwią zek z mał żeń stwem i roz wo dem.
Przy kła do wo, pa ra Po la ków miesz ka ją -
cych w Bel gii nie mo że wy brać pra wa
ame ry kań skie go ja ko pra wa ma ją ce go
za sto so wa nie do ich roz wo du, jak kol -
wiek ko rzyst ne to pra wo by nie by ło dla
któ re goś z mał żon ków...

Co waż ne wy bór pra wa wła ści we go
w tej sy tu a cji mo że być do ko na ny wy -
łącz nie pi sem nie, naj póź niej do dnia
wszczę cia po stę po wa nia są do we go.

Je śli stro ny nie do ko na ją wy bo ru,
a po stę po wa nie to czy się w Bel gii, pra -
wo wła ści we dla roz wo du bę dzie pra -
wem pań stwa, na któ re go te ry to rium
obo je mał żon ko wie ma ją zwy kłe miej -

sce po by tu. Je śli mał żon ko wie nie ma -
ją miej sca zwy kłe go po by tu w tym sa -
mym pań stwie, pra wem wła ści wym
bę dzie pra wo pań stwa, w któ rym mał -
żon ko wie mie li osta t nie miej sce po -
by tu je śli po byt ten nie za koń czył się
nie wię cej niż rok przed wszczę ciem
po stę po wa nia oraz je śli je den z mał -
żon ków ma zwy kły po byt w tym pań -
stwie. Je śli i ta hi po te za się nie spraw -
dzi, pra wem wła ści wym bę dzie pra wo
pań stwa, któ re go mał żon ko wie ma ją
oby wa tel stwo, je śli ma ją wspól ne oby -
wa tel stwo. Je śli ta kie go nie ma ją, bę -
dzie to pra wo bel gij skie, ja ko pra wo
pań stwa, w któ rym zo sta ło wszczę te
po stę po wa nie.

Re gu ły okre śla nia pra wa wła ści we -
go przed są dem w Pol sce mo gą róż -
nić się od po wyż szych re guł. Z te go
wzglę du war to za się gnąć sto sow nej
po ra dy praw nej za nim po dej mie się
de cy zję o miej scu wszczę cia po stę po -
wa nia. 

3. Moc bel gij skie go wy ro ku
roz wo do we go w Pol sce

Co waż ne, wy rok roz wo do wy wy da -
ny przy kła do wo w Bel gii, bę dzie miał
moc praw ną tak że w Pol sce. W tym
ce lu na le ży do ko nać tak zwa ne go
uzna nia wy ro ku roz wo do we go w Pol -
sce. Wy rok ten zo sta nie na stęp nie od -
no to wa ny w pol skich księ gach sta nu
cy wil ne go w dro dze tak zwa nej trans -
kryp cji (umiej sco wie nia). 

W tym ce lu na le ży otrzy mać z są du
bel gij skie go Za łącz nik Nr 1 wy da wa ny
na pod sta wie art. 39 Roz po rzą dze nia
(WE) Ra dy Nr. 2201/2003 z dnia 27 li -
sto pa da 2003 o kom pe ten cji, uzna wal -
no ści i wy ko ny wal no ści wy ro ków
w spra wach mał żeń skich oraz w kwe -
stii praw ro dzi ciel skich. Wy rok ta ki na -
le ży po nad to oczy wi ście prze tłu ma czyć
oraz opa trzyć tzw. apo stil le w Mi ni ster -
stwie Spraw Za gra nicz nych Bel gii. 

Co do za sa dy za tem wy rok roz wo -
do wy wy da ny przez sąd bel gij ski bę -
dzie miał peł ną moc praw ną w Pol sce. 

W każ dym wy pad ku jest jed nak za -
sad ne, by sko rzy stać z pro fe sjo nal nej
po mo cy spe cja li sty.

JJoo  aann  nnaa  KKooll  bbeerr
AAdd  wwoo  kkaatt

Kan ce la ria A-Law Ad vo ca ten 
An twer pen

oraz do rad ca w Cen trum Po mo cy
Praw nej w An twer pii

Kon takt: in fo@a-law.eu
www.a-law.eu
03 232 68 88

Prawo w Belgii na codzień
Rozwód po polsku czy belgijsku?
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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 Nor we gii.

Nor we gia – kraj Wi kin gów, na le ży
do naj droż szych na świe cie, dla te go
trze ba się li czyć ze spo ry mi wy dat ka -
mi. Stu dia są wpraw dzie bez płat ne,
ofer ta kie run ków z wy kła do wym an -
giel skim bar dzo bo ga ta, ale po ten cjal -
ny stu dent mu si być przy go to wa ny
na spo re kosz ty.

Uczel nie
W Nor we gii dzia ła po nad 70 pań -

stwo wych i pry wat nych wyż szych
uczel ni.

Są to pań stwo we uni wersytety,
szko ły spe cja li stycz ne, col le ge ogól -
ne i ar ty stycz ne oraz uczel nie pry wat -
ne. Wszyst kie wyż sze szko ły ści śle ze
so bą współ pra cu ją two rząc sieć na zy -
wa ną Sie cią Nor we gia (Ne twork Nor -
way).

Sy stem szkol nic twa wyż sze go jest
tak skon stru o wa ny, aby stu den ci mo -
gli prze no sić się z jed nej uczel ni na
dru gą. Do kład na li sta wszyst kich pla -
có wek aka de mic kich znaj du je się na
stro nie wwwwww..ssttuu  ddyy  iinn  nnoorr  wwaayy..nnoo

Pun kty ECTS 
i stop nie aka de mic kie

Na u ka na nor we skich wyż szych
uczel niach po dzie lo na jest na trzy eta -
py: trzy let nie stu dia li cen cjac kie za -
koń czo ne uzy ska niem stop nia ba che -
lor, dwu let nie ma gi ster skie (ma ster)
i trzy let nie do kto ran ckie (Ph.D.de -
gree). Moż li wa jest tak że pię cio let nia
ścież ka edu ka cyj na pro wa dzą ca do ty -
tu łu ma gi stra oraz 4-6 let nie stu dia
za wo do we, po ukoń cze niu któ rych
moż li we jest otwar cie prze wo du do -
ktor skie go. Je że li cho dzi o pun kty
ECTS, aby za li czyć je den rok aka de -
mic ki trze ba ich zdo być 60. 

Re kru ta cja
Aby roz po cząć stu dia w Nor we gii

na le ży le gi ty mo wać się zda ną ma tu -
rą, nato miast o ty tuł ma gi stra moż na
ubie gać się po otrzy ma niu li cen cja tu.

Re kru ta cja na stu dia dla osób z Nor -
we gii i dla tych z poz wo le niem na po -

byt jest scen tra li zo wa na. Nad zo ru je
ją Nor we gian Uni versities and Col le -
ges Ad mis sion Ser vi ce (NU CAS). Je -
że li cho dzi o ob co kra jow ców, to po -
win ni się oni kon tak to wać
bez poś red nio z wy bra ną uczel nią.
W Nor we gii to szko ły usta la ją za sa dy
re kru ta cji stu den tów za gra nicz nych.
I szko ły de cy du ją o ter mi nie skła da -
nia pa pie rów. Na ogół jest to ter min
mię dzy 15 stycz nia a 15 mar ca. Eg -
za mi ny wstęp ne z za sa dy nie obo wią -
zu ją. Mo że się zda rzyć, że uczel nie pry -
wat ne i ar ty stycz ne zde cy du ją się na
wstęp ne eg za mi ny na nie któ re kie -
run ki.

Nor we gia jest jed nym z nie wie lu
kra jów w któ rych o przy ję cie na stu -
dia moż na ubie gać się bez zda nej ma -
tu ry. W ta kim wy pad ku na le ży mieć
wię cej niż 23 la ta i prak ty kę za wo do -
wą w kie run ku w któ rym za mie rza się
stu dio wać. 

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

Ję zy kiem obo wią zu ją cym na uczel -
niach jest oczy wi ście nor we ski, ale
dla stu den tów z za gra ni cy wyż sze
szko ły ofe ru ją po nad 200 kie run ków
z wy kła do wym an giel skim. Już od
daw na ten nie wiel ki kraj na sta wio ny
jest na pra gną cych się kształ cić ob -
co kra jow ców – w la tach 2009-2011 na
nor we skich wyż szych uczel niach stu -
dio wa ło oko ło 15 ty się cy osób z za -
gra ni cy. Nie zbęd ne jest po sia da nie
od po wied nie go cer ty fi ka tu ję zy ko we -
go na przy kład: Test of En glish as
a Fo re ign Lan gu a ge (TOEFL), In ter -
na tio nal En glish Lan gu a ge Te sting
Ser vi ce (IELTS) czy Cer ti fi ca te of pro -
fi cien cy in En glish.

Moż li we jest oczy wi ście stu dio wa -
nie w ję zy ku nor we skim, ale ob co kra -
jow cy rów nież mu szą wy ka zać się od -
po wied nim cer ty fi ka tem. Wię cej
in for ma cji o wy ma ga niach ję zy ko -
wych znaj du je się na stro nie wwwwww..ssttuu  --
ddyy  iinn  nnoorr  wwaayy..nnoo  

Kosz ty stu dio wa nia
Z za sa dy stu dia są bez płat ne. Op ła -

ty mo gą być obo wiąz ko we je dy nie na
nie któ rych uczel niach pry wat nych
i stu diach na kie run kach ar ty stycz -
nych. Na wszyst kich ty pach uczel ni
wy ma ga na jest obo wiąz ko wa op ła ta
se me stral na na rzecz nor we skich or -
ga ni za cji stu den ckich. Jej koszt to
oko ło 300-600 ko ron nor we skich, czy -
li mniej wię cej 40-80 eu ro. Nie u isz -
cze nie po wyż szej op ła ty skut ko wać
mo że nie do pusz cze niem do eg za mi -
nów, zni żek i nie o trzy ma niem kar ty
stu den ckiej.

W Nor we gii – jed nym z naj droż szych
kra jów świa ta – trze ba dys po no wać
od po wied nio du żą kwo tą pie nię dzy
aby się wy ży wić, op ła cić czynsz i za -
bez pie czyć środ ki na pod ręcz ni ki i po -
mo ce dy dak tycz ne. Naj dro żej jest
w sto li cy kra ju Os lo, gdzie na mie -
sięcz ne utrzy ma nie trze ba prze zna -
czyć oko ło 1,5 ty sią ca eu ro. W in nych
oś rod kach aka de mic kich jest tro chę
ta niej, wy star czy oko ło 1.000 eu ro. 

Kwa te rę naj le piej zna leźć ko rzy sta -
jąc z po mo cy Mię dzy na ro do we go Sto -
wa rzy sze nia Stu den tów Nor we gii,
moż na też zwró cić się do stu den ckich
or ga ni za cji so cjal nych dzia ła ją cych
przy każ dej uczel ni. Człon ko stwo
w nich jest obo wiąz ko we, a op ła ta za
se mestr wy no si od 300 do 600 ko ron
nor we skich czy li od 40 do 80 eu ro). 

Ży cie stu den ckie
Nor we gia, jak przy sta ło na kraj

szczy cą cy się swo im wy so kim stan -
dar dem ży cia, ofe ru je stu den tom do -
sko na łą in fra struk tu rę i po wszech ny
do stęp do in ter ne tu. Atmo s fe ra pa nu -
ją ca na uczel niach jest mi ła i ko le żeń -
ska, a nor we ski sy stem opie ki spo -
łecz nej każ de mu przy cho dzi z po mo cą.
Stu den ci ma ją cy ro dzi ny a zwłasz cza
ma łe dzie ci mo gą li czyć na żłob ki
i przed szko la. Nor we go wie zna ni są
ze swo jej po praw no ści po li tycz nej i dą -
że nia do rów no u praw nie nia płci.

Ży cie stu den ckie nie kwit nie tak bar -
dzo jak w in nych kra jach, miesz kań -
cy Nor we gii są z na tu ry ludź mi nie -
zbyt „roz ryw ko wy mi”, cho ciaż młod sze
po ko le nie co raz bar dziej przy po mi na
swo ich ró wieś ni ków z in nych czę ści
Eu ro py. Z pew no ścią prze by wa jąc
w tym nie zwy kłym kra ju war to od wie -
dzić za pie ra ją ce dech w pier siach nor -
we skie fior dy i roz ko szo wać się każ -
dą chwi lą spędzoną na ło nie przy ro dy.

Sty pen dia
Nor we gia ofe ru je swo im stu den tom

spe cjal ne pro gra my sty pen dial ne, cho -
ciaż w pier wszej ko lej no ści kie ro wa -
ne są one do osób z kra jów roz wi ja ją -
cych się.

Moż na zwró cić się do Pań stwo we -
go Fun du szu Po ży czek Stu den ckich
aby otrzy mać po moc umoż li wia ją cą
stu dio wa nie w tym kra ju. 

Stu dia wyż sze w Nor we gii by ły osta -
t nim ar ty ku łem z te go cy klu. Mam na -
dzie ją, że za war te in for ma cje po mog -
ły za in te re so wa nym czy tel ni kom
w ewen tu al nym wy bo rze kie run ku
i miej sca stu diów.

KKaa  rroo  llii  nnaa  TToomm  cczzaakk

Stu dia w Eu ro pie dla Eu ro pej czy ka
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Obo wią zek ali men ta cyj ny 
ro dzi ców wo bec dzie ci.

Ar ty kuł 133 Ko dek su Ro dzin ne go
i Opie kuń cze go okre śla ogól ne prze -
słan ki ist nie nia obo wiąz ku ali men ta -
cyj ne go ro dzi ców wzglę dem dziec ka,
je że li:

1) nie jest ono w sta nie utrzy mać
się sa mo dziel nie, a do cho dy z ma -
jąt ku dziec ka nie wy star czą na
po kry cie kosz tów je go utrzy ma -
nia i wy cho wa nia, 

2) dziec ko jest wpraw dzie w sta nie
utrzy mać się sa mo dziel nie, ale
znaj du je się w nie do stat ku. 

Obo wią zek ali men ta cyj ny ro dzi ców
wo bec dzie ci mie ści się w ka ta lo gu
obo wiąz ków trosz cze nia się za rów no
o fi zycz ny jak i du cho wy roz wój dziec -
ka na ło żo nych przez usta wo daw cę
w art. 96 Ko dek su Ro dzin ne go i Opie -
kuń cze go. Sam czas trwa nia te go obo -
wiąz ku nie jest ogra ni czo ny ter mi -
nem i nie po zo sta je w za leż no ści od
osią gnię cia przez upraw nio ne go do
ali men tów stop nia wy kształ ce nia. Je -
dy ną oko licz no ścią, od któ rej za le ży
trwa nie lub usta nie obo wiąz ku jest to,
czy dziec ko mo że się utrzy mać sa mo -
dziel nie, cze go na tu ral nie nie moż na
ocze ki wać od dziec ka ma ło let nie go.
Dziec ko, któ re osią gnę ło nie tyl ko peł -
no let ność, ale tak że zdo by ło wy kształ -
ce nie umoż li wia ją ce pod ję cie pra cy
za wo do wej któ ra po za wa la na sa mo -
dziel ne utrzy ma nie się, nie tra ci
upraw nień do ali men tów w przy pad -
ku na przy kład gdy chce kon ty nu o -
wać na u kę i za miar ten znaj du je
uspra wie dli wie nie w do tych cza so -
wych wy ni kach w na u ce. Jak wska -
zał Sąd Naj wyż szy w wy ro ku z 14 li -
sto pa da 1997 r. (III CKN 257/97,
OSNC 1998, nr. 4, poz. 70): „ …Przy
orze ka niu o obo wiąz ku ali men ta cyj -
nym ro dzi ców wo bec dziec ka, któ re
osią gnę ły peł no let ność brać na le ży
tak że pod uwa gę, czy wy ka zu ją one
chęć dal szej na u ki oraz czy ich oso bi -
ste zdol no ści i ce chy cha rak te ru poz -
wa la ją na rze czy wi ste kon ty nu o wa -
nie na u ki…”. Ozna cza to rów nież, iż
ro dzi ce nie są obo wią za ni bez względ -
nie do star czać środ ków utrzy ma nia
dziec ku, któ re bę dąc już przy go to wa -
ne na le ży cie do wy ko ny wa nia przez
nie od po wied nie go za wo du, po dej mu -
ję w ce lu pod nie sie nia swych kwa li fi -
ka cji dal sze kształ ce nie się, ale w stu -

diach się za nied bu je, nie ro bi na le ży -
tych po stę pów, nie otrzy mu je obo wią -
zu ją cych za li czeń, nie zda je w ter mi -
nie prze pi sa nych eg za mi nów,
a zwłasz cza, je że li z włas nej wi ny po -
wta rza la ta stu diów i wsku tek te go
nie koń czy stu diów w prze wi dzia nym
pro gra mem okre sie (wy rok SN z 8
sierp nia 1980 r., III CRN 144/80,
OSNCP 1981, nr 1, poz. 20). 

Wska za ne w ko men to wa nym art.
133 k.r.o prze słan ki obo wiąz ku ali -
men to wa nia dziec ka przez ro dzi ców
ule ga ją zmo dy fi ko wa niu w od nie sie -
niu do dziec ka peł no let nie go. Na le ży
pa mię tać, że o ile wy dol ni ma te rial -
nie ro dzi ce nie mo gą się po wstrzy mać
od obo wiąz ku ali men to wa nia dziec ka
nie dys po nu ją ce go przy cho da mi któ -
re poz wo li ły by spro stać po trze bom
upraw nio ne go, o ty le w przy pad ku ro -
dzi ców, dla któ rych ło że nie na rzecz
dziec ka peł no let nie go ozna cza ło by
uszczer bek w za kre sie kosz tów utrzy -
ma nia włas ne go – mo gą o ile ist nie ją
po ich stro nie sto sow ne prze słan ki
uchy lić się od ta kie go obo wiąz ku. Z ta -
kiej moż li wo ści uchy le nia się od obo -
wiąz ku mo gą sko rzy stać tak że wte -
dy, gdy do ro słe dziec ko nie wy ka zu je
sta rań poz wa la ją cych na sa mo dziel -
ne utrzy ma nie się. Na le ży pa mię tać,
że przez peł no let ność ro zu mie się osią -
gnię cie wie ku 18 lat bądź na stęp stwo
za war cia za wiąz ku mał żeń stwa przez
oso bę ma ło let nią, ozna cza tak że sa -
mo dziel ność ży cio wą w kształ to wa -
niu by tu ma te rial ne go. Po stro nie
dziec ka ist nie je po win ność do po dej -
mo wa nia sta rań o usa mo dziel nie nie
się a tym sa mym od cią że nie ro dzi ców
z kosz tów ło że nia. Dziec ko peł no let -
nie nie mo że być w sy tu a cji uprzy wi -
le jo wa nej, zwłasz cza że znaj du je się
w pier wszej ko lej no ści ewen tu al nych
świad czeń na po trze by ro dzi ców gdy
ci znaj dą się w po trze bie. 

Sa ma nie moż ność ło że nia na po trze -
by dziec ka peł no let nie go nie mu si iść
w pa rze z bra kiem moż li wo ści świad -
cze nia przez ro dzi ców po mo cy o cha -
rak te rze nie ma te rial nym. W sy tu a cji
ist nie nia bądź ujaw nie nia się ta kiej
po trze by, je śli moż na by jej nad ać kon -
kret ny kształt, każ dy z ro dzi ców móg -
łby zo stać zo bo wią za ny do wy ko ny -
wa nia od po wied nich czyn no ści
w gra ni cach usta lo nej zdol no ści w tym
wzglę dzie. Za tem wy ko ny wa nie obo -

wiąz ku ali men ta cyj ne go wo bec za rów -
no peł no let nie go jak i ma ło let nie go
dziec ka mo że przy brać for mę nie tyl -
ko ma te rial ną, ale tak że in ną – nie -
ma te rial ną, na le ży tak że pa mię tać, iż
po nie sie nie kosz tów ob ro ny nie let nie -
go w pro ce sie kar nym wcho dzi w za -
kres obo wiąz ku ali men ta cyj ne go ro -
dzi ców. Oso ba trze cia, któ ra tę ob ro nę
nie let nie mu za pew ni ła, mo że żą dać
zwro tu jej kosz tów bez poś red nio od
ro dzi ców (orze cze nie SN z 6 lu te go
1969 r. III CZP 129/68, OSNCP 1969,
nr 10, poz.170). 

Brak moż li wo ści ło że nia na rzecz
peł no let nie go dziec ka każ de z ro dzi -
ców mo że pod nieść w pro ce sie o za -
są dze nie ali men tów. Za sad ność za rzu -
tów w tym wzglę dzie pro wa dzi do
od da le nia po wódz twa. Po nad to nie -
moż ność speł nie nia świad czeń mo że
na stą pić tak że w trak cie re a li zo wa nia
obo wiąz ku ali men ta cyj ne go, co sta -
no wi prze słan kę rosz cze nia o uchy le -
nie te go obo wiąz ku z po wo ła niem się
na art. 138 k.r.o. Nie moż ność speł -
nie nia świad czeń bez uszczer bku dla
utrzy ma nia włas ne go mo że mieć jed -
nak cha rak ter tyl ko przej ścio wy. W ra -
zie jej od zy ska nia ak tu al ne sta je się
tak że żą da nie ob cią że nia świad cze nia -
mi. 

Na le ży tak że pa mię tać, iż w ra zie
ra żą co nie wła ści we go po stę po wa nia
oso by upraw nio nej do ali men tów, bu -
dzą ce go po wszech ną dez a pro ba tę, do -
pusz czal ne jest od da le nie po wódz twa
w ca ło ści lub czę ści ze wzglę du na za -
sa dy współ ży cia spo łecz ne go (art. 5
ko dek su cy wil ne go). Nie mo że to na -
stą pić, gdy upraw nio nym jest ma ło -
let nie dziec ko.

DDoo  rroo  ttaa  KKłłoo  ddaa  
Praw nik – do rad ca w za kre sie

pra wa pol skie go
w Centrum Pomocy Prawnej 

w Antwerpii

Ar ty kuł ten nie sta no wi kon sul ta -
cji praw nej i nie jest wy czer pu ją cy
w przy to czo nej ma te rii. 

Prawo polskie
a życie w Belgii
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K ie dy się uro dzi łem, moi ro dzi -
ce by li ca li dum ni i szczę śli wi.
Do pew ne go cza su są dzi łem na -

wet, że mo im po ja wie niem się na świe -
cie uszczę śli wi łem ca łą ludz kość.
Miesz ka liś my zwy czaj nie, w prze cięt -
nym blo ku. Ale nie zwy czaj nym był
fakt, że spo ry re gał w naj wię kszym
po ko ju był szczel nie wy peł nio ny al -
bu ma mi z set ka mi zdjęć, na któ rych
ja wy stę po wa łem w ro li głów nej. Ilość
no wych zdjęć nie ma la ła po okre sie
wczes ne go dzie ciń stwa. Prze ciw nie,
ro sła po nad wszel ką mia rę do mo ich
18-tych uro dzin, po tem tem po znacz -
nie zwol ni ło. Tak jak wię kszość lu dzi
skrzęt nie prze cho wu je swo je zdję cia,
tak ja te raz naj chęt niej bym je wszyst -
kie spa lił. Nie zro bię te go z jed ne go
tyl ko po wo du. To by mo ją ma mę po -
zba wi ło sen su ży cia. Lecz nie mog łem
pa trzeć na sie bie ubra ne go w ma -
ry nar skie ubran ko i bia łą ko -
szu lę z czer wo ną ak sa mit ką
lub na zdję cie, gdzie gru pa
chłop ców o za wa diac kich mi -
nach, ubra nych zwy czaj nie – tak
jak na pod wór ko – sta no wi ła tło dla
mnie: z przy li za ny mi wło sa mi
i w gar ni tur ku z krót ki mi spod nia mi.
Nie wol no mi by ło się po bru dzić, a pój -
ście do ko le gi do do mu by ło „nie do
po my śle nia”. Przez ca łe dzie ciń stwo
czu łem się dziw nie nie swo jo, ale nie
dys ku to wa łem z mo ją ma mu sią bo to
też by ło „nie do po my śle nia”. Ten ulu -
bio ny ar gu ment mo jej ma my to wa rzy -
szył mi przez ca łe dzie ciń stwo i jesz -
cze dłu żej. Aż do mo men tu, kie dy sam
so bie po wie dzia łem: to jest nie do po -
my śle nia, co włas na mat ka zro bi ła
włas ne mu sy no wi. Nie je stem po zba -
wio ny uczuć wyż szych. Ko cham mo -
ją ma mę, ale... To „ale” dłu go by ło dla
mnie wiel ką roz ter ką i po wo dem wy -
rzu tów su mie nia. W koń cu się z tym
upo ra łem i sta ną łem we wnętrz nie na
no gi. 

Oj ciec... mo że le piej – ta ta, był zwy -
czaj nym czło wie kiem. Cięż ko pra co -
wał aby nas utrzy mać i oczy wi ście że -
by za wsze by ło na naj lep szy ak tu al nie
apa rat fo to gra ficz ny dla ma my. Sta -
rał się jak mógł. Za u wa ży łem, że był
cią gle przy ga szo ny, smut no się uśmie -
chał i tyl ko ki wał po ta ku ją co gło wą.
Na je go twa rzy ma lo wa ła się wte dy
re zy gna cja z fi lo zo ficz nym po dej ściem
do ży cia w tle. By ła to mie sza ni na po -
błaż li wo ści, wy ro zu mia ło ści a za ra -
zem skry wa ne go ża lu. Był po pro stu
nie szczę śli wy. Nie od ra zu to zro zu -
mia łem. Je dy nym mo men tem w ty -
god niu, kie dy sta wał się bar dziej oży -
wio ny i uśmiech nię ty był czas, kie dy

szedł na dział kę. Wy cho dził wcześ nie
ra no, my oko ło po łud nia. 

W szko le by łem oczy wi ście pry mu -
sem. Po tem li ce um, gdzie ra dzi łem so -
bie bar dzo do brze, jed nak pod ko niec
nie wie dzia łem co chcę w ży ciu ro bić.
Na wy ma rzo ne przez mo ją ma mę pra -
wo nie do sta łem się, po sze dłem więc
do szko ły po li ce al nej. To był okres
emo cjo nal nie trud ny dla nas wszyst -
kich. Za czą łem stop nio wo wy my kać
się spod ku ra te li ma my. By ło to dla
niej „nie do po my śle nia”. Jej uko cha -
ny sy na lek za czy nał sa mo dziel nie my -
śleć i – co gor sza – po stę po wać.
W atmo s fe rze ża lu ze stro ny ma my
i bun tu z mo jej stro ny – przy
po czci wym ak cep to -
wa niu wszyst -
kie go 

przez mo je go oj ca – ukoń czy łem szko -
łę. Ode bra łem dy plom i po sze dłem
sam do par ku. Trzy ma łem go w rę -
kach i wpa try wa łem się w za my śle -
niu. Zo ba czy łem w nim klucz do mo -
jej wol no ści i sa mo dziel no ści. By łem
sam. In ni ko le dzy mie li swo je sym pa -
tie, po u ma wia li się na pry wat ki, a ja
mia łem w per spek ty wie tyl ko po wrót
do do mu. Nie śpie szy ło mi się. W pew -
nym mo men cie jak spod zie mi wy ro -
śli prze de mną obo je. „Szu ka liś my cię,
mar twi liś my się czy coś złe go ci się
nie sta ło”. To oczy wi ście ma ma. Oj -
ciec jak zwy kle stał nie co z bo ku. Co
te raz zro bi my? Się gnę ła rę ką aby mi
po pra wić kra wat. Trze ba ci wy brać ja -
kieś... Stop! – pra wie krzyk ną łem. Pa -
mię tam to jak dziś: spoj rza łem na nich
i coś się we mnie osta tecznie prze ła -
ma ło. Spoj rza łem na mo ich ro dzi ców
i nie wie dzia łem, kto z nich był bar -
dziej nie szczę śli wy. Ale chy ba – z pun -
ktu wi dze nia ma my – ona. Lecz z mo -
je go pun ktu wi dze nia – oj ciec. Ależ
syn ku... – Daj mu wresz cie spo kój!
– odez wał się ta ta to nem, ja kie go jesz -
cze u nie go nie sły sza łem. Ale ja się
dla cie bie po świę ci łam... wszyst ko dla
cie bie... Prze stań – ja na to. Je śli ktoś
tu taj się po świę cił, to ta ta. Nie wi dzisz
te go? To on zro bił wszyst ko dla nas.
A ty, wszyst ko zro bi łaś dla sa mej sie -
bie. To jest cho re! Za nied ba łaś ta tę
i zbu do wa łaś so bie ja kiś włas ny świa -
tek nie z tej zie mi. My śla łaś, że za wsze

bę dę two im sy nal kiem i kot kiem do
gła ska nia? Ko tek ma te go dość. Je -
stem już do ro sły, lecz ty te go nie wi -
dzisz, lub nie chcesz zo ba czyć. Du szę
się tym wszyst kim. Zo bacz wresz cie
ca ły świat, a nie tyl ko mnie. Po pro -
stu bo isz się ży cia. Je stem ci za wszyst -
ko wdzięcz ny, ale ja chcę mieć włas -
ne ży cie, po dej mo wać włas ne de cy zje
i … Za mil kłem, sam prze ra żo ny tym
co po wie dzia łem. Kie dyś by ło „nie do
po my śle nia”, abym po wie dział co kol -
wiek wbrew mat ce. By ło to we mnie
sil nie za ko rze nio ne, ale jesz cze sil niej -
szym oka zał się mój bunt. Nie chcia -

łem ni ko go zra nić, ale sło wa już
pa dły i ca ła na sza trój ka wie -
dzia ła, że pły nę ły one z głę bi
mo je go ser ca. A mo że zbun -
to wa ło się mo je ego? Mo że
zbyt wie le na gro ma dzi ło się
w pod świa do mo ści? Prze -

pra szam – po wie dzia łem już
spo koj nie. Odez wał się oj ciec do
ma my, to nem nie zno szą cym
sprze ci wu: chodź do do mu. Zde -

cy do wa nie wziął ją pod rę kę. Zo staw -
my go te raz sa me go. Na pew no te go
po trze bu je. Wy jął sto zło tych i wrę -
czył mi mó wiąc z do wcip nym uśmie -
chem: tyl ko wróć dzi siaj. A my... ma -
my wie le do po roz ma wia nia. 

Usia dłem na po bli skiej ław ce i za -
my śli łem się. By ło mi dziw nie lek ko
na ser cu. Nie mia łem – co mnie sa me -
go zdzi wi ło – wiel kich wy rzu tów su -
mie nia. Na wet uśmiech ną łem się sam
do sie bie. To i tak mu sia ło kie dyś na -
stą pić – roz my śla łem, pa trząc na grup -
kę mo ich ko le gów i ko le ża nek. Szli
alej ką i po wo li zbli ża li się do mnie. A ty
co? Nie świę tu jesz dzi siaj? Nie mam
z kim – od po wie dzia łem naj zwy czaj -
niej. A to na wet do brze. Jest nas nie -
pa rzy sta ilość i przy da się two je to wa -
rzy stwo, je śli oczy wi ście masz czas.
– Bar dzo chęt nie. Kie dy szliś my już ra -
zem, jed na z ko le ża nek po wie dzia ła:
dla cze go za wsze trzy ma łeś się z bo ku?
Je steś na wet cał kiem do rze czy. Ale
za wsze by łeś ta ki nie przy stęp ny i spię -
ty, wy lu zuj wresz cie. Prze cież skoń -
czy liś my szko łę! Ja w koń cu się ro ześ -
mia łem, roz luź ni łem kra wat i zdją łem
go zde cy do wa nym ru chem po czym
wrzu ci łem do po bli skie go ko sza. 

Ta kie właś nie wspom nie nia na szły
mnie w mo je 33 uro dzi ny. Nie je stem
tu taj sam, ale na ra zie nie wią żę się
z ni kim na sta łe. Być mo że to nic dziw -
ne go? 

ZZbbyy  sszzeekk  
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Obu dzi łem się o 4:07 ale nie by -
łem zły na ze ga rek o to, że by -
ło tak wcześ nie. Lu bię ci szę,

choć prze cież za wsze coś się dzie je na
pla nie dźwię ko wym. A to lo dów ka za -
mru czy, a to coś za trzesz czy, a te raz
właś nie pa da deszcz. Wie lu lu dzi boi
się ci szy. Pew nie gdy by zna le źli się
w dźwię kosz czel nym po miesz cze niu
i do świad czy li by ci szy (pra wie) ab so -
lut nej, po pew nym cza sie by te go nie
znie śli. Ale nie upie ram się przy ci szy
ab so lut nej, co pew nie by ło by cie ka -
wym do świad cze niem. Zro bi łem ka -
wę i nie mia łem jesz cze ocho ty na pa -
pie ro sa.

Na gle sły szę zna jo my szept by le ja -
ko ści: na gie go przy o dziać... Ach, to
ty – ja na to. Ale nie ro zu miem – „przy -
o dziać”. Prze cież mó wię: za pal pa pie -
ro sa. Za pa li łem, a ona otu li ła się
w dym i usia dła w ką cie. Po chwi li py -
ta: dla cze go? Od po wia dam: nie ro zu -
miem: co dla cze go? Nie, nie, to są dwa
osob ne sło wa. Py tam, dla cze go pi -
szesz: dla sa tys fak cji, dla ka sy, mo że
dla ko goś? Mu sia łem chwi lę po my -
śleć, bo prze cież nie dla sa tys fak cji,
nie dla ka sy, na wet nie dla ko goś – bo
kto chciał by to czy tać – już wiem. Dla
za spo ko je nia włas nej cie ka wo ści.
Przez dłuż szy czas nie pa li łem, więc
„B” so bie po szła. Za bra łem się do pi -
sa nia. 

Dla cze go? 
To do sko na łe py ta nie – jak by po -

wie dział pe wien ktoś za gu bio ny w me -
an drach współ czes nej hi sto rii. Ale dla
mnie nie jest to kło pot li we py ta nie.
Ra czej bar dzo waż ne py ta nie. O wie -
le waż niej sze, niż np. „za ile?”. Mo że
py ta nie „gdzie i kie dy?” jest waż ne,
jed nak „dla cze go?” jest wg mo jej oce -
ny w zde cy do wa nej czo łów ce wśród
py tań. Dla cze go? – Po nie waż wy ma -
ga od nas spo re go wy sił ku, szcze gól -
nie pod czas udzie la nia od po wie dzi.
Dzie ci nie ma ją prob le mu z za da wa -
niem py ta nia: „dla cze go?” To sło wo,
bę dą ce w rę kach – a ra czej w ustach
– dziec ka po tęż nym in stru men tem po -
zna wa nia świa ta, po wo du je u do ro -

słych bar dzo róż ne sta ny emo cjo nal -
ne: od roz ba wie nia po przez znie cier -
pli wie nie aż do gniew ne go „daj mi
świę ty spo kój!” – co dla dziec ka jest
cio sem w sa mo ser ce je go pą czku ją -
cej in te li gen cji. 

W tych strasz li wych do świad cze -
niach z dzie ciń stwa – zma ga zy no wa -
nych w mrocz nych cze lu ściach pod -
świa do mo ści – po le ga ją cych na
ciąg łym bra ku od po wie dzi na wie le
py tań, wi dzę przy czy nę dla któ rej do -
ro śli ma ją emo cjo nal ną blo ka dę. Dla -
te go py ta nie „dla cze go?” za da ją nie -
chęt nie, rzad ko lub pra wie ni gdy.
A zwłasz cza sa me mu so bie, co jest
waż ne dla sta nu na szych bez piecz ni -
ków – o czym bę dzie póź niej.

Dla cze go „dla cze go”?
Py ta nie „dla cze go” cza sem prze kor -

nie przyj mu je for mę roz łącz ną „dla
cze go”. Po zor nie nie ma róż ni cy gdyż
te go nie sły chać. Sens jest po dob ny
jak w „po co?” lecz „po co” brzmi nie -
co to por nie a bar dzo po u fa le. Py ta nie
„dla cze go?” w przy pad ku czło wie ka
do ro słe go też by wa cio sem w sa mo
ser ce... – tu mam prob lem, gdyż ana -
lo gia z dziec kiem by ły by gru bo prze -
sa dzo na – więc nie pą czku ją cej, ra czej
więd ną cej in te li gen cji. Naj u przej miej
pro szę o wy ba cze nie, je śli ktoś po czuł
się ura żo ny. Nie cho dzi mi o py ta nie
in nych – do cze go dziec ko ma uza sad -
nio ne pra wo, lecz o py ta nie sa me go
sie bie – do cze go dziec ko nie do ro sło,
a do ro sły też ma pra wo, ale co raz rza -
dziej z nie go ko rzy sta. Dla te go – więd -
ną cej. 

Wan na i bez piecz ni ki
Je steś my wszy scy (mo że pra wie

wszy scy) tak utyt ła ni w wan nie peł -
nej waż nych i mniej waż nych spraw,
że bra ku je nam cza su na ożyw czą ką -
piel na sze go je ste stwa w ożyw czym
desz czu od po wie dzi. Aby rzecz jesz -
cze bar dziej za gma twać, po sta wie nie
so bie py ta nia „dla cze go?” po rów nam
do od krę ce nia kur ka nad w/w wan ną,
w któ rej sie dzi my tak, że tyl ko bro da
nam wy sta je. Idąc za ła zien ko wym
sce na riu szem, za nim zde cy du je my się
od krę cić wspom nia ny ku rek, wcześ -
niej na le ży wy jąć ko rek. W prze ciw -
nym wy pad ku utyt ła nie mo że dojść
do po zio mu „po dziur ki w no sie” co
gro zi wy wa le niem wspom nia nych
wcześ niej emo cjo nal nych bez piecz ni -
ków. 

Tu taj ukłon w stro nę pań. Dla cze -
go? Od se tek męż czyzn któ rym wy wa -
li ły bez piecz ni ki i się ga ją po broń aby
wpaść do szko ły i do ko nać ma sa kry

na nie win nych dzie ciach, jest zde cy -
do wa nie wię kszy niż wśród pań, któ -
re do ta kich ak tów rzad ko się po su -
wa ją. Mo że dla te go, że ina czej trak tu ją
swo je ży cio we po słan nic two niż pa -
no wie. W tym przy pad ku py ta nie „dla -
cze go” czę sto przy bie ra u pań for mę
„dla ko go?” – oczy wi ście dla dziec ka.
W ten spo sób bez piecz ni ki tak ła two
nie wy wa la ją i dzie ci w szko le są bar -
dziej bez piecz ne. 

Po nit ce do kłęb ka
Na wet je śli py ta nie by le ja ko ści „dla

cze go?” pod dać sub tel nej zmia nie
w „dla cze go?” mo ja od po wiedź po zo -
sta je nie zmien na: aby za spo ko ić włas -
ną cie ka wość. Już roz wi jam od po -
wiedź.

Po dob no na szą in dy wi du al ną rze -
czy wi stość (oto cze nie, prob le my itd.)
moż na po rów nać do zwier cia dła w któ -
rym moż na zo ba czyć nas sa mych. Dla -
cze go? Je śli mam okre ślo ne prob le -
my, to ich źró dłem i po wo dem je stem
ja sam: mo wą, uczyn kiem lub za nied -
ba niem, z na ci skiem na „za nied ba -
niem”. Szu ka nie wy krę tów np. nie bo,
lub bo Ja, jest ra czej dzie cin ne, choć
dzie cin ne py ta nie „dla cze go?”, skie -
ro wa ne do sa me go sie bie, po mog ło by
wie le wy jaś nić. Po kręt nym wy krę tem
by wa stwier dze nie: „ja je stem już do -
ro sły i co fać się w roz wo ju nie bę dę”.
Jed nak nikt z nas od te go zwier cia -
dła nie uciek nie i mu si w nim zo ba -
czyć skut ki przy czyn, któ rych sam
jest au to rem. 

Wra ca jąc do mo jej skrom nej oso by
i cie ka wo ści: czy ta jąc to co sam na pi -
szę, wi dzę skut ki dzia ła nia mo jej wy -
o braź ni i w ten spo sób po zna ję sa me -
go sie bie. Cóż wi dzę? Cho ciaż by to, że
mam skłon ność do gma twa nia spraw
pro stych. Lecz z dru giej stro ny, nic
nie jest ta kie pro ste zwłasz cza, kie dy
je steś my uwi kła ni w sieć naj róż niej -
szych za leż no ści i każ de ży cio we po -
su nię cie po wo du je skut ki któ re do ty -
czą in nych. Po zo sta je więc tyl ko
za da wa nie so bie py ta nia „dla cze go?”
tak dłu go, aż ko lej ne od po wie dzi za -
wio dą nas do sed na spra wy lub po mo -
gą pod jąć op ty mal ną de cy zję. 

Ale nie za chę cam do za pusz cza nia
się w łań cuch przy czyn i skut ków zbyt
da le ko. Zwłasz cza w prze szłość. Mo -
że od czu je my pe wien dy skom fort kie -
dy doj dzie my do mo men tu na sze go
uro dze nia, da lej ja koś pój dzie. Jed nak
wiel kim prob le mem bę dzie doj ście aż
do Big Ban gu, gdyż mo że my zna leźć
się po za po ję ciem cza su, do któ re go
je steś my tak przy wią za ni... 

Słowo o byle czym
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Dzie cin nie nie
Na raz po wia ło chło dem od ciep łe go

grzej ni ka i usły sza łem zja dli wy szept:
ty chy ba dzie cin nie jesz na sta re la ta.
Le piej zaj mij się tym, co tu i te raz.

Chwi le czkę – ja na to. Owszem, mam
coś po mię dzy 39 a 93, lecz... O kur -
czę! Dzię ki ci „B”! Ale jej już nie by ło.
Je śli dzie cin nie ję, to do brze. Przy pi -
sa nie mi ta kie go atry bu tu dzie cięc -
twa jak cie ka wość i nie u stan ne „dla -
cze go?” po czy tu ję so bie za wiel ki
kom ple ment. Dla cze go? Po nie waż sta -
wia mnie to w jed nym rzę dzie z ty mi,
któ rzy nie chcą po go dzić się z tym, że
czło wiek do ro sły cie ka wym być nie
mo że, nie po wi nien mieć na to cza su
lub tak nie wy pa da. A co z dzie cię cą
ufno ścią i szcze ro ścią? Ufność moż na
za mie nić na roz wa gę a szcze rość na
roz są dek. Ale „dla cze go?” nie od pusz -
czę i mu szę ko niecz nie wy ło wić je z na -
szej wan ny utyt ła nia. 

Ca łe na sze ży cie skła da się z ko lej -
nych „tu i te raz”. Je śli ktoś wej dzie
na drze wo i za cznie pi ło wać ga łąź na
któ rej sie dzi, ko lej ne tu i te raz za sta -
nie go pod czas spa da nia na łeb na szy -
ję. Roz pacz li we – a czę sto nie cen zu -
ral ne – „dla cze go!” mo że oka zać się
nie co spóź nio ne. Dla te go czę ste py ta -
nie – „dla cze go”, „dla cze go”, „po co”
a na wet „po kie go” (do wy bo ru w za -

leż no ści od po trze by chwi li) – skie ro -
wa ne do sa me go sie bie, wy da je się być
uza sad nio nym. 

Ro la „tu i te raz”, po trak to wa ne go
ja ko słup po mię dzy prze szło ścią
a przy szło ścią, cza sa mi umy ka nam
w fer wo rze go rą czko we go dzia ła nia.
Dla cze go? Ten słup speł ni swo ją ro lę
wte dy, kie dy z wła ści wą so bie wy o -
braź nią, wko pie my go po mię dzy przy -
czy ny a skut ki a nie tyl ko po mię dzy
ko lej ne wska za nia ze ga ra. Je śli jed -
nak nie ma my przy so bie ło pat ki by
go wko pać (trak tu jąc ten akt ja ko mo -
tyw na za sta no wie nie), nie fra sob li we
i po wierz chow ne od nie sie nie się do
„tu i te raz” oka że się psu na bu dę. Cza -
sem uży wa się ww ło pat ki do ko pa nia
do łków, co wy ni ka z po my le nia przed -

się bior czo ści z pod się bior czo ścią.
Skut ki ta kie go ko pa nia już daw no by -
ły przed mio tem roz wa żań, więc te go
te ma tu się nie cze piam. 

Nor mal ka
Już wi dać bla dy świt i za miast ku -

ka nia za zu li sły chać war kot włą cza -
nych sil ni ków sa mo cho do wych. Świat
bu dzi się do ży cia, w in sta la cji wo do -
cią go wej wo da ży wiej krą ży. Co dzien -
na nor mal ka i ko lej ne prob le my oraz
prob le mi ki. Jak nie utyt łać się w nich
po dziur ki w no sie? Aaa... to jest do -
sko na łe py ta nie... Prze pra szam, ja tyl -
ko tak... o by le czym. Jed nak praw -
dzi wie lu bię ci szę. Dla cze go? 

MMii  cchhaałł  NNoo  wwaacc  kkii  
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Karnawał jest już 
więc na Zumbę

rusz!!! 

SSeerrddeecczznniiee  zzaapprraasszzaammyy  
nnaa  zzaajjęęcciiaa  ZZuummbbyy  

CCoo  ttoo  jjeesstt  ZZuummbbaa??
Zumba to innowacyjny system fitness

– połączenie tańca 
i aerobicu w rytmie latino i nie tylko.

Proste kroki taneczne, kombinacje ruchów 
i motywująca muzyka 

stwarza atmosferę świetnej zabawy! 

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

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

sylwetkę, 
a także samopoczucie! 

Zumba jest dla każdego, 
niezależnie od wieku i umiejętności!!! 

NNiiee  zzwwlleekkaajj,,  zzaappiisszz  ssiięę  

jjuużż  ddzziiśś!!!!!!

Kontakt: 
00448899  882233  880033  

lub 
iinnffoo@@cchhiillddrreennooffeeuurrooppee..bbee
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DOBRE OKNA 
prosto z fabryki 
Dobra jakość za dobrą cenę.

Kontakt: 0489.218.756
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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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AAmmbbaassaaddaa  RRPP  ww  KKrróólleessttwwiiee  BBeellggiiii
Rue Stevin 139, 1000 Bruksela
Tel. +32 (0) 2 7804 200, Tel. +32 (0) 2 7390 101
Fax +32 (0)2 736 18 81
www.bruksela.msz.gov.pl

WWyyddzziiaałł  KKoonnssuullaarrnnyy  AAmmbbaassaaddyy  RRPP  ww  KKrróólleessttwwiiee  BBeellggiiii
Rue des Francs 28, 1040 Bruksela
Tel. +32 (0)2 739 01 01
Tel. Dyżurny +32 (0) 492 727 405 (po godzinach pracy
urzędu) wyłącznie w sprawach pilnych takich jak nagłe
zgony, wypadki, zagrożenia życia
Fax +32 (0)2 736 44 59
www.bruksela.msz.gov.pl

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:



56 Antwerpia po polsku     styczeń 2013


