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Od Redakcji
Za oknem chłodno, ponuro i wilgotno. Tęsknimy za słońcem i kolorami wiosny. 
A wiosna jest tuż, tuż. Dni są coraz dłuższe a promyków słońca coraz więcej. 
W takim wiosennym nastroju zapraszamy do lektury kolejnego numeru naszej
gazety. 
Polecamy dwie nowe rubryki. Przegląd polskiej prasy zawierający mnóstwo
przydatnych dla każdego z nas informacji. Poza tym zapraszamy 
do Kącika Absurdu, w którym przedstawiać będziemy najbardziej
niezrozumiałe i absurdalne prawa, przepisy, zarządzenia czy sytuacje.
Życzymy miłej lektury 

RRee  ddaakk  ccjjaa
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Za miast kwiat ka 
na Dzień Ko biet

Te go rocz ne Wa len tyn ki by ły nie tyl -
ko świę tem dla za ko cha nych. Po raz
pier wszy w tym dniu na ca łym świe -
cie miał miej sce ogól no świa to wy 
pro test ko biet prze ciw ko prze mo cy: 
„Na zy wam się mi liard”.

Eve En sler
Ak cję wy myś li ła i za po cząt ko wa ła

Eve En sler, zna na dzia ła czka fe mi ni -
stycz na i au tor ka książ ki „Mo no lo gi
wa gi ny”. Po fa li prze mo cy i gwał tów
któ re mia ły miej sce w Sta nach Zjed -
no czo nych w 2011 ro ku, a któ rych
ofia ra mi pa dły ko bie ty, na pi sa ła ma -
ni fest za ty tu ło wa ny „Mam dość”. Pod -
kre śli ła w nim nie spra wie dli wość 
ja ką jest prze rzu ca nie od po wie dzial -
no ści za gwałt na ko bie ty i bez kar -
ność spraw ców. Uprzy tom ni ła, że na
świe cie oko ło mi liar da ko biet pa dło
ofia rą sek su al nej prze mo cy i roz po -
czę ła ak cję „Po wsta nie Ofiar Gwał tu
– One Bil lion Ri sing” w nie któ rych
kra jach zna ną pod na zwą „Na zy wam
się mi liard”. Za po wie dzia ła rów nież,
że w ro ku 2013 od bę dzie się po wsta -
nie ko biet, w któ rym weź mie udział
mi liard pań na ca łym świe cie.

W Wa len tyn ki 2013 ro ku ak cja ru -
szy ła po raz pier wszy. Przy po mi na ła,
a prze de wszyst kim uświa da mia ła, że
prze moc wo bec ko biet jest wiel kim
spo łecz nym prob le mem wszyst kich
kra jów na ca łym świe cie, że rzą dy mu -
szą pod jąć kon kret ne dzia ła nia, któ -

re tej prze mo cy mo gą za po biec. Ale
głów nym ce lem ak cji by ło prze de
wszyst kim uwol nie nie ko biet od stra -
chu przed głoś nym mó wie niem o tym,
co je spot ka ło.

Eva En sler za ło ży ła tak że or ga ni -
za cje V-Day, któ rej ce lem jest prze -
ciw dzia ła nie prze mo cy wo bec ko biet
na świe cie i ra zem ze swo ją or ga ni za -
cją wal czy o świat bez piecz ny i wol ny
od prze mo cy. Właś nie dla nich każ dy
dzień 14 lu te go ma być V-Day -Va len -
ti ne's i Vic to ry Day.

Ma ni fest Evy En sler
MAM DOŚĆ!!!

„Gwałt mam te go dość! Mam dość
kul tu ry gwał tu, men tal no ści gwał tu,
grup po świę co nych gwał to wi na Fa -
ce bo o ku. Mam dość lu dzi do ma ga ją -
cych się pra wa do ist nie nia stron
o gwał cie, za sła nia jąc się wol no ścią
sło wa lub trak tu ją cych je ja ko do bry
żart (…)

(…) Mam dość za my ka nia oczu na
set ki ty się cy kon gij skich ko biet, któ -
re bez sku tecz nie cze ka ją aż za koń czy
się ge hen na ich gwał tów, a win ni zo -
sta ną po cią gnię ci do od po wie dzial no -
ści. Mam dość cze ka nia na spra wie -
dli wość wraz z gwał co ny mi ko bie ta mi
z Boś ni, Bir my, Pa ki sta nu, Po łud nio -
wej Af ry ki, Gwa te ma li, Sier ra Le o ne,
Ha i ti, Af ga ni sta nu i Li bii. Mam dość
mil cze nia ko biet, któ re nie przy zna -
ją, że by ły gwał co ne, po nie waż wma -
wia im się, że to ich wi na lub że zro -
bi ły coś, czym gwałt spro wo ko wa ły.
Mam dość te go, że wal ka z prze mo cą
wo bec ko biet na dal nie jest mię dzy -
na ro do wym prio ry te tem, w mo men -
cie gdy na świe cie jed na ko bie ta na
trzy pa da ofia rą prze mo cy lub gwał -
tu (…) Mam dość te go, że ka rie ry
gwał ci cie li i sek su al nych wy zy ski wa -
czy – re ży se rów, przy wód ców po li tycz -
nych, me na dże rów, gwiazd estra dy
spor tow ców – roz kwi ta ją bez koń ca,
pod czas gdy ży cie ko biet któ re wy ko -

rzy sta li, uleg ło nie od wra cal nej de -
struk cji a one sa me nie jed no krot nie
zo sta ły zmu szo ne do ży cia na mar gi -
ne sie ży cia spo łecz ne go i emo cjo nal -
ne go (...)

Mi liard ko biet tań czy
Mo ty wem prze wod nim tej ak cji na

ca łym świe cie był ta niec. Pre ze ska
Fun da cji Fe mi no te ka – or ga ni za tor
ak cji w Pol sce mó wi: „Ta niec to po -
tęż na si ła, któ ra wy zwa la po zy tyw ną
ener gie. Tań cząc łą czy my się, czu je -
my, że je steś my ra zem. W tań cu czu -
je my się też wol ne. Chce my być wol -
ne, po zy tyw ne i peł ne ener gii, co wie lu
ko bie tom nie jest da ne, bo są ofia ra -
mi prze mo cy, nie są w sta nie się od
te go wy zwo lić i bo ją się o tym mó wić”.

I rze czy wi ście w tym dniu tań czy ły
ko bie ty na ca łym świe cie: w Eu ro pie,
a tak że In diach, Pa ki sta nie, w Tur cji
czy na Fi li pi nach. Na wet w Af ga ni sta -
nie uli ca mi Ka bu lu w pro te ście prze -
ciw ko prze mo cy prze szło uli ca mi kil -
ka dzie siąt ko biet. W po nad 200
kra jach na ca łym świe cie ko bie ty po -
przez ta niec wy ra ża ły swój pro test
prze ciw ko nie od po wied nim re gu la -
cjom praw nym do ty czą cym gwał ci cie -
li, czy li ich nie rzad kiej bez kar no ści
oraz zwra ca ły uwa gę na ska lę prze -
mo cy do mo wej do świad cza nej ze stro -
ny męż czyzn. Tań czy ły ko bie ty, dziew -
czy ny oraz męż czyź ni ich wspie ra ją cy.

Ofi cjal nym hym nem ak cji jest pio -
sen ka „Bre ak the cha in” mó wią ca
o wy zwo le niu przez ta niec i si le ko -
biet. Właś nie do tej pio sen ki 14 lu te -
go 2013 ro ku tań czy ły ko bie ty na ca -
łym świe cie.

Na za koń cze nie jesz cze jed no zda -
nie z ma ni fe stu Evy En sler:

„Mam dość bier no ści i bra ku re ak -
cji ze stro ny po rząd nych fa ce tów.

Gdzie się, do cho le ry, po dzie wa cie?”

SSyyll  wwiiaa  JJaa  wwoorr  sskkaa

„Nazywam się miliard” 
– Protestuj, Tańcz, Powstań
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Wcza sach mo jej mło do ści,
ós me go mar ca ta ta
wkra czał do do mu

z dwo ma bu kie ta mi kwia tów. Je -
den prze zna czo ny był dla ma -
my, dru gi dla mnie. Czu łam się
wte dy wy jąt ko wo. I do tej po ry
mam wra że nie, że daw niej
w Dniu Ko biet wszyst kie panie

trak to wa ne by ły przy naj mniej
jak Miss Po lo nia i żad na nie czu -
ła się gor sza. W tym kon tek ście
zna ne po wie dze nie Ma rii Czu -
ba szek „wszyst kie ko bie ty są
pięk ne, ale po nie któ rych te go
nie wi dać”, de li kat nie mó wiąc
mi ja ło się z praw dą. Wpraw dzie
mo je dzie cię ce wy o bra że nia te -

go świę ta nie co róż nią się od ów -
czes nej rze czy wi sto ści, mi mo to
za pra szam na garść wspom nień.

Ko mu ni stycz ne świę to?
Wie lu z nas Dzień Ko biet ko -

ja rzy się z okre sem ko mu ni -
stycz nym co po nie kąd jest słusz -
ne, bo właś nie wte dy by ło ono
naj bar dziej ce le bro wa ne.

W tam tych cza sach fun kcjo no -
wa ły ta kie po ję cia jak: ko bie ty
przo dow ni czki pra cy, ko bie ty
pra cu ją ce miast i wsi, ko bie ty
mat ki. Ga ze ty peł ne by ły zdjęć
pań na trak to rach, czy z kiel nią
w rę ku ubra nych w ro bo cze kom -
bi ne zo ny i spra wia ją cych wra że -
nie jak by kon ku ro wa nie w ty po -
wo mę skich za wo dach z pa na mi
by ło ich ży cio wym ma rze niem.

Nie od by wa ły się wte dy żad -
ne spo łecz ne dys ku sje na te mat
praw ko biet, nie by ło ko bie cych
or ga ni za cji i tak na praw dę panie
nie mia ły zbyt wie le do po wie -
dze nia. Wpraw dzie ist nia ło coś
ta kie go jak Li ga Ko biet, ale by -
ła to in sty tu cja ste ro wa na od -
gór nie i nie od gry wa ła w tam -
tych cza sach zna czą cej ro li.
Po wsta łe w la tach sześ ćdzie sią -
tych Ko ła Gos po dyń Wiej skich
oprócz ład nej na zwy też nie speł -
nia ły ocze ki wań ko biet. Waż ne
by ły od gór ne dy rek ty wy par tii.
Pier wszy Se kre tarz Ko mi te tu
Cen tral ne go PZPR Wła dy sław
Go mół ka pod kre ślał, że „nie ma
dziś w Pol sce dzie dzi ny, w któ -
rej ko bie ty nie od gry wa ły by
waż nej ro li”.

Jed nak po czą tek te go świę ta
miał miej sce po nad sto lat te mu,
a na wet jesz cze wcześ niej. Nie -
któ rzy bo wiem za pier wow zór
Dnia Ko biet przyj mu ją sta ro żyt -
ne rzym skie świę to przy pa da ją -
ce na pier wszy ty dzień mar ca.
By ły to tak zwa ne Ma tro na lia
zwią za ne z ma cie rzyń stwem
i płod no ścią.

Pier wsze ob cho dy Na ro do we -
go Dnia Ko biet od by ły się w Sta -
nach Zjed no czo nych w 1909 ro -
ku i za po cząt ko wa ne zo sta ły
przez So cja li stycz ną Par tię Ame -
ry ki. Nato miast po mysł usta no -
wie nia Mię dzy na ro do we go Dnia
Ko biet przy pi su je się Kla rze Ze -
tkin -przy wód czy ni so cja li stycz -
ne go ru chu ko biet w Niem czech.

Rą czka, buź ka, goź dzik,
czy li o Świę cie Ko biet wspom nień kil ka
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Ma tro na lia
– sta ro żyt ne
rzym skie 
świę to 
zwią za ne
z ma cie rzyń -
stwem 
i płod no ścią
pier wow zorem
Dnia Ko biet. 

Dzień Kobiet w Zakładach Pollena w Warszawie, 1980 r., fot. W.Pniewski/REPORTER/East News.
Żródło: http://fakty.interia.pl/

Międzynarodowy Dzień Kobiet, fot. Zbigniew Kosycarz/arch. KFP/REPORTER/East News
Żródło: http://fakty.interia.pl/



Mia ło to miej sce w 1910 ro ku w Ko -
pen ha dze pod czas ob rad II Mię dzy na -
ro dów ki So cja li stycz nej.

Przo dow ni ce pra cy, goź dzi ki
i Jab lo nex

Jak Pol ska dłu ga i sze ro ka z oka zji
Dnia Ko biet od by wa ły się spot ka nia
z wła dza mi na wszyst kich szczeb lach
i uro czy ste aka de mie. Paniom skła -
da no wy ra zy uzna nia, wrę cza no kwia -
ty i odzna cze nia. Od sa me go ra na
w szko łach, za kła dach pra cy, fa bry -
kach roz po czy na ły się uro czy sto ści
„ku czci”. Świę to wa ły woź ne, na u czy -
ciel ki, to kar ki, fre zar ki, ma szy nist ki
(no we ro dza je za wo dów ko bie cych po -
wią za ne z ma szy na mi przy któ rych
pra co wa ły), trak to rzyst ki, le kar ki i tak
da lej. By ły to cza sy wiel kie go de fi cy -
tu na skle po wych pół kach, dla te go
tra dy cją sta ło się ob da ro wy wa nie pra -
cow nic ta ki mi do bra mi luk su so wy mi
jak ręcz ni ki, ście re czki, czy my dło.

Panie wra ca ły do do mu po ca ło dzien -
nych im pre zach z na rę cza mi kwia tów
(goź dzi ków lub tu li pa nów), ewen tu al -
nie z raj sto pa mi, ka wą czy in ny mi
otrzy ma ny mi upo min ka mi. Je że li mał -
żo nek lub na rze czo ny już nie świę to -
wał, to od pro gu rzu cał się na po moc
swo jej pani od bie ra jąc kwia ty i pre zen -
ty, ścią ga jąc płaszcz, po da jąc kap cie.
Cze ka ły przy go to wa ne ka nap ki, ka wa
a na wet coś słod kie go. Ko bie ta w tym
dniu nie mog ła wy ko nać w do mu żad -
nej naj prost szej czyn no ści. Prze cież to
by ło jej świę to. Mia ła wol ne od zmy -
wa nia, od ku rza nia, pra nia i wsze la kich
in nych prac do mo wych. Sie dzia ła przed
te le wi zo rem i oglą da ła re la cje z uro -
czy sto ści 8 Mar ca któ re od by wa ły się
w ca łym kra ju. Je że li mia ła szczę ście,
to mog ła zo ba czyć swo je go mę ża czy
na rze czo ne go w ko lej ce do kwia ciar -
ni. Bo o tym fak cie in for mo wa ły wszyst -
kie me dia, a te le wi zja przy go to wy wa -
ła spe cjal ne re la cje. 

A na stęp ne go dnia nie by ło już Świę -
ta Ko biet i wszyst ko wra ca ło do nor -
my. Ran ne wsta wa nie, ro bie nie śnia -
da nia, wypra wia nie dzie ci do szko ły
a mę ża do pra cy. Ko bie ta wsia da ła do
tram wa ju, au to bu su i je cha ła do pra -
cy. Nie mia ła ra czej szans na miej sce
sie dzą ce, bo czę sto zaj mo wa li je pa -
no wie od cho ro wu ją cy wczo raj sze
świę to. W pra cy też nie by ło już tak
we so ło. Ko le dzy mie li ka ca, a szef jak
za wsze był oprysk li wy i bur czał coś
pod no sem.

Wszyst kie panie obo wiąz ko wo mu -
sia ły po kwi to wać na li ście od biór
wczo raj szych upo min ków. Po pra cy
ro bi ły za ku py, czy li mu sia ły od stać
swo je w ko lej kach. W do mu cze ka ły
na nie nie  poz my wa ne na czy nia po
wczo raj szym świę cie i gó ra pra nia.
Goź dzi ki zdą ży ły już zwięd nąć, świą -

tecz ny na strój prysł i po wró ci ła sza -
ra pe e re low ska rze czy wi stość. A mąż,
czy na rze czo ny któ ry wczo raj nad ska -
ki wał wy bran ce swo je go ser ca, dzi -
siaj sie dząc wy god nie przed te le wi zo -
rem cze kał na go rą cy ob iad. 

8 Mar ca z mę skie go pun ktu
wi dze nia

Czy pa no wie w PRL-u prze pa da li za
tym świę tem? Trud no po wie dzieć.
Część z nich uwa ża ła że jest to świę -
to sztucz ne i wy mu szo ne, a po dru gie
mie li w tym dniu o wie le wię cej obo -
wiąz ków. Mu sie li stać w ko lej ce przed
kwia ciar nią, „od sie dzieć swo je” na
kaw kach i her bat kach, wy ca ło wać nie -
zli czo ną ilość dam skich dło ni, pra wić
nie za wsze szcze re kom ple men ty i pić
„bab skie” słod kie wi no.

Ale by li i pa no wie dla któ rych Dzień
Ko biet był do sko na łą oka zją do
za ła twie nia wie lu spraw i chęt -
nie uczest ni czy li w tych ob -
cho dach. Bo by ło we so ło
i na resz cie coś się dzia ło
w tym sza rym PRL-u.

I jed ni i dru dzy po -
lo wa li na pre zen ty,
co w epo ce pu stych
pół ek gra ni czy ło
z cu dem. Obo -
wiąz ko we by ły
przy naj mniej
trzy goź dzi ki
w ce lo fa nie, lub
w sza rym pa -
pie rze z as pa -
ra gu sem. Do
te go raj sto py,
sztucz ne per -
ły z cze skie -
go „Jab lo ne -
xu”, lub los
na lo te rię.
Szczy tem
ma rzeń by ły
cze ko lad ki,
bom bo nier ki,
praw dzi wa
ka wa i per fu -
mo wa na wo da
„Pani Wa lew -
ska”.

Przed kwia -
ciar nia mi od sa -
me go ra na usta -
wia ły się ko lej ki
pa nów, któ rzy
chcie li ofia ro wać
kwia tek żo nie, na -
rze czo nej, ma mie, sze -
fo wej. Bo w tym dniu
w do mu czy w pra cy nie
moż na by ło po ka zać się bez
kwiat ka. Dla wie lu pań po -
wrót ich uko cha ne go z ob cho -
dów Dnia Ko biet do dziś ko ja rzy
się z jed nym wiel kim kosz ma rem. 

Bo to oni świę to wa li naj bar dziej.
Uczest ni cząc w wie lu ko lej nych im -
pre zach czę sto wra ca li do do mu
w sta nie moc no wska zu ją cym trzy -
ma jąc pod pa chą zwię dłe kwia ty za -
ku pio ne ra no w kwia ciar ni. 

Czę sto sły chać za rzu ty, że to ko mu -
ni stycz ne świę to uwła cza ło god no ści
ko biet. Fak tem jest, że tam te cza sy
umac nia ły w paniach po czu cie, iż tyl -
ko pra cą na dwóch eta tach (pra ca,
dom) do wio dą swo jej przy dat no ści dla
spo łe czeń stwa. W dniu swo je go świę -
ta cho ciaż raz w ro ku by ły na resz cie
do ce nio ne.

EEwwaa  JJaa  nniikk
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Są ta kie miej sca w Pol sce, gdzie
chrze ści ja nie, pra wo sław ni, czy mu -
zuł ma nie ży ją obok sie bie i ra zem
świę tu ją. I nikt się nie py ta, czy pra -
wo sław ny mo że zjeść cu kro we go ba -
ran ka a mu zuł ma nin cze ko la do we ja -
je czko. Bo świę ta ma ją lu dzi łą czyć
a nie dzie lić.

Wiel ka noc u Ta ta rów
W świą tecz ny dzień Ta ta rzy wsta ją

bar dzo wcześ nie i od ra zu przy stę pu -
ją do je dze nia ja jek. Przy go to wa ne są
dzień wcześ niej, uma lo wa ne w łu pin -
kach od ce bu li lub tra dy cyj ny mi far -
bka mi do pi sa nek. Pol scy Ta ta rzy zwy -
kli ma wiać, że skła da ją so bie
świą tecz ne ży cze nia kie dy ich są sie -
dzi ka to li cy jesz cze śpią.

Ta tar ski zwy czaj z jaj ka mi trwa po -
nad 600 lat, od kie dy za czę li się oni
osie dlać w Pol sce. I cho ciaż w ich re -
li gii nie fun kcjo nu ją świę ta wiel ka -
noc ne zwy czaj z jaj ka mi w tle po zo -
stał.

Spo łecz ność ta tar ska w na szym kra -
ju jest nie wiel ka, ale ma do sko na łe
sto sun ki z ka to li ka mi. Ni ko go nie dzi -
wi, że pol scy mu zuł ma nie w dniu
zmar twych wsta nia Je zu sa nie pra cu -
ją sza nu jąc tra dy cje są sia dów. W cza -
sie chrze ści jań skich świąt wiel ka noc -
nych spot ka ją się z ro dzi ną,
po roz ma wia ją, na pi ją się her ba ty, a po -
tem od wie dzą swo ich są sia dów ka to -
li ków. Nie któ rzy na wet po dzie lą się
z ni mi świę con ką. Jak po wie dział Mi -
chał Ada mo wicz – mu zuł ma nin z ta -
tar skiej ro dzi ny – „je że li wiel ka noc ne
świę co ne jaj ko spo ży ję w in ten cji zdro -
wia gos po da rzy, a nie ja ko po karm
uświę co ny przez Bo ga, Al lah nie bę -
dzie miał nic prze ciw ko”.

Neo poganie
Od da ją część bo gom, któ rym ty sią -

ce lat te mu po kło ny skła da li Pra sło -
wia nie. Są prak ty ku ją cy mi po ga na mi
na le żą cy mi do Związ ku Wy zna nio we -
go.

Od Wiel ka no cy waż niej szym dla
nich świę tem są Ja re Go dy przy pa da -
ją ce ty dzień wcześ niej. W oko li cach
gó ry Ślę ży je den z nich prze bra ny za
Bo ga Pio ru nów Pe ru na prze ga nia de -
mo na Żmi ja. Ogień któ ry za pa la bu -
dzi Mat kę Zie mię (Mo kosz). Spo ży wa
się chleb prze cho dzą cy z rąk do rąk,
owo ce, orze chy, mio do we plac ki i oczy -
wi ście kra szo ne jaj ka. Ja re Go dy to
po wi ta nie wios ny, we dług daw nych
Sło wian sym bo licz ny po czą tek no we -
go ży cia.

Chrze ści jań ską Wiel ka noc Neo -
poganie spę dza ją przy wspól nym sto -

le z ro dzi ną. Nie ma żad nych prze ciw -
wska zań przy dzie le niu się świę con -
ką i spo ży wa niu świą tecz nych po traw.
Bo jak twier dzą „każ de świę ta na le ży
sza no wać”.

Pra wo sław ne świę to wa nie
Pra wo sła wie to je den od ła mów

chrze ści jań stwa, któ re wy zna je pra -
wie 300 mi lio nów lu dzi na świe cie.
W Pol sce, zwłasz cza w jej czę ści
wschod niej ży je spo ro wy znaw ców tej
re li gii. Miesz ka ją po są siedz ku obok
ka to li ków. Jak wy glą da ją ich Świę ta
Wiel ka noc ne?

Na ogół przy pa da ją one póź niej po
ka to lic kich, ale ob cho dzo ne są bar dzo
po dob nie. Ob cho dy Wiel kie go Ty god -
nia są cza sem ści słe go i bar dzo ry go -
ry stycz ne go po stu. Nie dzie la Pal mo -
wa jest ta ka sa ma jak u ka to li ków, zaś
w Wiel ką So bo tę pra wo sław ni świę cą
po kar my (z wy łą cze niem cu kro wych
ba ran ków). Sa me świę ta trwa ją trzy
dni, a po tra wy są bar dzo po dob ne 
do tych spo ty ka nych w do mach
katolickich. Pra wo sław ni rów nież
dzie lą się świę co nym jaj kiem i skła -
da ją so bie ży cze nia. 

Ka to li cy i pra wo sław ni miesz ka ją -
cy po są siedz ku czę sto ob cho dzą te
świę ta pod wój nie. Raz u ka to li ków,
po tem u ich pra wo sław nych są sia dów.
I nikt z te go po wo du nie od czu wa dy -
skom for tu. Mo że dla te go, że z za sa dy
prze bieg tych świąt jest bar dzo po -
dob ny, a mo że po pro stu ni ko mu nie
prze szka dza fakt pod wój ne go świę to -
wa nia, któ re w ta kich są siedz kich re -
la cjach bar dzo zbli ża do sie bie lu dzi
ży ją cych w jed nej miej sco wo ści. 

Wiel ka noc ne me dy ta cje
Pol scy bud dy ści Wiel ka noc ob cho -

dzą z ro dzi na mi. Naj czę ściej ka to li ka -
mi. Jak mó wią: wia ra im te go nie 
za bra nia. Prak ty ki me dy ta cyj ne do -
sko na le da się po go dzić ze świę con -
ką, pi san ka mi, czy wiel ka noc ną ba bą.

„Bud dyzm to ży cie tu i te raz, to by cie
z in ny mi”. Bud dy ści świę tu ją z bli ski -
mi, nie waż ne ja kie go są wy zna nia. 
Nie prze szka dza ją im ka to lic kie re li -
gij ne sym bo le. Nic rów nież nie stoi
na prze szko dzie, aby uczest ni czy li
w koś cie le w święce niu po traw (oczy -
wi ście bez zna ku krzy ża i przy stę po -
wa nia do ko mu nii). Lu dzie któ rzy
zmie ni li wy zna nie z ka to li cyz mu na
bud dyzm przy zna ją, że nie są w sta -
nie i nie chcą od ciąć się od ko rze ni
w któ rych się wy cho wa li.

Wiel ka noc ne jaj ka po ży dow -
sku

Wie le ro dzin ży dow skich miesz ka -
ją cych w Pol sce za sy mi lo wa ło się. Wie -
le z nich to mał żeń stwa mie sza ne. Czy
ma ją ja kiś prob lem gdy chrze ści ja nie
ob cho dzą Świę ta Zmar twych wsta nia?

W tym cza sie w ży dow skich do mach
też są jaj ka ale bez związ ku z na szą
Wiel ka no cą. Ży dzi pie ką je w sko rup -
kach na pasc hal ną wie cze rzę i je dzą na
pa miąt kę zbu rze nia je ro zo lim skiej
świą ty ni i jej póź niej szej od bu do wy. Do
wiel ka noc nych pi sa nek ma ją sto su nek
na zwij my to este tycz ny i kul tu ro wy.
Sza nu ją na sze tra dy cje, bo obo wią zu -
ją one w kra ju w któ rym miesz ka ją.
Jak po wie dzia ła Mal ka Kaf ka – wła ści -
ciel ka lo ka li z ży dow ską kuch nią: „Gdy
ktoś je dzie do In dii nie od czu wa prze -
cież dy skom for tu re li gij ne go, gdy wi -
dzi licz ne po są gi bud dyj skie.

W ro dzi nach mie sza nych pol sko-ży -
dow skich czę sto ob cho dzi się Wiel ka -
noc, nato miast w ty po wo ży dow skich
nie jest to prak ty ko wa ne. Ale jak
twier dzą Ży dzi miesz ka ją cy w Pol sce:
„od Świąt Wiel ka noc nych nie da się
uciec”. Otrzy mu ją od zna jo mych kar -
tki świą tecz ne, skła da ją te le fo nicz nie
ży cze nia. Nie kie dy by wa tak, że ży -
dow skie świę to Pe sach wy pa da w tym
sa mym cza sie co Wiel ka noc, więc jed -
nej i tej sa mej no cy Ży dzi i chrze ści -
ja nie ma ją czas ocze ki wa nia.

Lu dzie róż nych wy znań po tra fią
świę to wać wspól nie z bli ski mi. Chrze -
ści ja nie chęt nie w tych dniach zje dzą
ma cę, po ga nin upie cze kur cza ka,
a mu zuł ma nin zje cze ko la do wą pi san -
kę. Bo tra dy cje są po trzeb ne do ży cia
– wszyst kim.

W cza sie Świąt Wiel ka noc nych bud -
dy ści czy mu zuł ma nie po dzie lą się jaj -
kiem z ro dzi ną i swo i mi ka to lic ki mi
przy ja ciół mi. I są pew ni, że ani Bud -
da ani Al lah nie bę dą mie li nic prze -
ciw te mu.

AAlleekk  ssaann  ddrraa  DDoo  bbiieecc  kkaa
Źródło: „Newsweek”, „Wprost”, religia.pl

Wiel ka noc in na niż wszyst kie
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Uda je my się na spa cer na
Handschoen markt, tak
zwa ny Ry nek Rę ka wi -

czek miesz czą cy się na po łud -
nio wo-wschod nim ro gu Gro te
Markt. Ten daw ny targ, na któ -
rym kie dyś han dlo wa no rę ka -
wi czka mi ota cza ją sta re, wy -
smu kłe ka mie ni ce. Po środ ku
za u wa ży my nie wiel ką ka mien -
ną stud nię osła nia ną przez że -
laz ny bal da chim na któ rym wid -
nie je na pis o na stę pu ją cej
tre ści: „To mi łość mał żeń ska
na u czy ła ko wa la ma lo wać”. Jest
to alu zja do sta rej zna nej an -
twer pskiej hi sto rii. Rzecz mia -
ła miej sce w XV wie ku i opo -
wia da o ma la rzu Qu en ti nie
Mat sy su, któ ry na u czył się rze -
mio sła tyl ko po to, aby po ślu -
bić cór kę zna ne go ar ty sty.
W tym miej scu trze ba wy jaś nić,
że w tam tych cza sach mał żeń -

stwa po mię dzy ro dzi na mi wy -
ko nu ją cy mi róż ne za wo dy uwa -
ża no za me za lians. Stud nia ma
póź no go tyc ką obu do wę, z czte -
rech ko lu mie nek „wy ra sta ją”
ga łę zie i ło dy gi two rząc jak by
al tan kę nad ka mien nym ob ra -
mo wa niem stud ni. Na jej szczy -
cie umiej sco wio na jest fi gu ra
ry ce rza w zbroi trzy ma ją ce go
w dło ni od cię tą rę kę. To bo ha -
ter ski Syl vius Bra bo, ob roń ca
An twer pii.

Z Handschoen markt jest bar -
dzo bli sko do jed ne go z naj wię -
kszych cu dów ar chi tek to nicz -
nych An twer pii, czy li On ze Lie ve
Vro u we ka the dral.

On ze Lie ve 
Vro u we ka the dral

Jest to je den z naj pięk niej szych
go tyc kich koś cio łów w Bel gii
w znacz nej czę ści zbu do wa ny

przez Ja na i Pie te -
ra Ap pel man sów
w po ło wie XV wie -
ku. Bu dy nek za -
koń czo ny jest wie -
żą (naj wyż szą
w Ni der lan dach
– 123 me try), któ -
ra na dłu gie la ta
zdo mi no wa ła pa -
no ra mę An twer pii.

Wnę trze ka te -
dry skła da się
z sied miu naw
i po pro stu za pie -
ra dech w pier si.
Mo że dzie je się
tak z po wo du
wiel ko ści bu do -
wli, a mo że ta kie -
go wra że nia na -
da ją jej jas ność
i lek kość od no -
wio nych mu rów.

HHii  ssttoo  rriiaa  
kkaa  ttee  ddrryy

Pa tron ką ka te -
dry jak i mia sta
jest Mat ka Bo ska.
Już od po nad ty -
sią ca lat miesz -
kań cy od da ją jej
część.

W miej scu gdzie
obec nie znaj du je
się ka te dra już
w dzie wią tym
wie ku an twer-

pscy ka to li cy po sta wi li Mat ce
Bo skiej nie wiel ką ka pli czkę, któ -
ra w 1124 ro ku zy ska ła sta tus
koś cio ła pa ra fial ne go. W XII wie -
ku na jej miej scu wy bu do wa no
wię kszy koś ciół ro mań ski (80
me trów dłu go ści i 42 me try sze -
ro ko ści). Dwie ście lat póź niej,
w ro ku 1352 roz po czę ła się bu -
do wa no we go koś cio ła, któ ry
miał być świa dec twem wiel ko -
ści mia sta i ka to li ków. Świą ty -
nia we dług pla nów mia ła być
naj wię kszym te go ty pu obiek -
tem w ca łych Ni der lan dach. I co
cie ka we, pier wot nie pla no wa no
wy bu do wa nie dwóch wież o rów -
nej wy so ko ści.

W ro ku 1521 koś ciół po świę -
co ny Mat ce Bo skiej był go to wy,
ale po łud nio wa wie ża nie by ła
tak wy so ka jak za kła da no, się -
ga ła za led wie trze ciej kon dy gna -
cji. Bu dow ni czo wie mie li w pla -
nach do koń cze nie tej wie ży.

W no cy z 5 na 6 paź dzier ni ka
1533 ro ku wy buch po żar, któ ry
po chło nął wię kszą część koś cio -
ła. Za czę ła się od bu do wa, na któ -
rą prze zna czo no wszyst kie do -
stęp ne środ ki, ale w tym
mo men cie trze ba by ło za nie chać
do koń cze nia od po wied niej wy -
so ko ści nie u koń czo nej wie ży.
W 1559 ro ku koś ciół uzy skał
sta tus ka te dry sta jąc się jed no -
cześ nie głów ną świą ty nią bi sku -
pa an twer pskie go (sta tus ka te -
dry utra cił w la tach 1801-1961
kie dy bi skup stwo An twer pii by -
ło znie sio ne).

20 sierp nia 1566 ro ku czy li
za led wie 33 la ta po po ża rze pro -
te stan ci zde mo lo wa li koś ciół
nisz cząc i gra biąc znacz ną część
je go wy po sa że nia.

Ka to li cyzm po wró cił do pie ro
pod ko niec XVI wie ku, ale nie -
ste ty spo kój nie trwał dłu go.
W 1794 ro ku fran cu scy re wo lu -
cjo ni ści, któ rzy opa no wa li te te -
re ny, ogra bi li ka te drę i wy rzą -
dzi li po waż ne szko dy. Fran cu skie
wła dze roz wa ża ły na wet pro jekt
jej zbu rze nia. Na szczę ście te go
bar ba rzyń skie go po my słu nie
zre a li zo wa no. W 1816 ro ku z Pa -
ry ża do an twer pskiej ka te dry po -
wró ci ło wie le za gra bio nych przez
Fran cu zów dzieł w tym trzy ar -
cy dzie ła Ru ben sa.

W XIX wie ku uda ło się cał ko -
wi cie od re sta u ro wać ka te drę

Po zna je my i od kry wa my An twer pię
Za pra sza my do wspól nych spa ce rów po An twer pii
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On ze Lie ve 
Vro u we ka the -
dral 
to jed en 
z naj wię kszych
cu dów 
ar chi tek to nicz -
nych 
An twer pii

Katedra od strony Pelgrimstraat
źródło: http://www.flickr.com/photos/shandtastic/7314699898/lightbox/



i od no wić jej wy strój. Ko lej ne pra ce
re sta u ra cyj ne za koń czo no pod ko niec
XX wie ku. Zresz tą pra ce kon ser wa -
tor skie w ka te drze trwa ją ca ły czas,
ale dzi siaj jest ona w do sko na łym sta -
nie przy cią ga jąc co ro ku set ki ty się -
cy tu ry stów z ca łe go świa ta, a miesz -
kań com słu żąc nie tyl ko ja ko
świą ty nia, ale rów nież ja ko mu ze um
i miej sce wie lu spot kań kul tu ral nych.

WWnnęę  ttrrzzee  kkaa  ttee  ddrryy
Wnę trze ozda bia ją prze de wszyst -

kim ar cy dzie ła Ru ben sa: „Zdję cie
z krzy ża”, „Wnie bow stą pie nie”, „Pod -
nie sie nie krzy ża” i „Zmar twych wsta -
nie”. In ne war te obej rze nia dzie ła to:
rzeź ba „Ma don na z dzie ciąt kiem” dzie -
ło ar ty sty z Lie ge zwa ne go „Mi strzem
Mar mu ro wych Ma donn”, ano ni mo wa
rzeź ba „Mat ka Bo ska z An twer pii”, wi -
traż z ar cyk sią żę cą pa rą Al ber tem
i Iza be lą pod czas ado ra cji krzy ża,
„Tron aniel ski” z po zła ca ne go i po sre -
brza ne go drew na, Re ba tu lum sw. Jó -
ze fa, ob raz „Śmierć Naj święt szej Ma -
ryi Pan ny”, gro bo wiec bi sku pa
Ma riu sa Am bro siu sa, ano ni mo we ma -
lo wi dła ścien ne, Stal le Fran co i sa Dur -
le ta, ob raz „Wnie bow zię cie naj święt -
szej Ma rii Pan ny”, Ta ber na ku lum
w po sta ci Ar ki Przy mie rza, am bo na,
kon fe sjo na ły, or ga ny Schy ve na.

Obec nie ka te dra no si śla dy wie lu
sty lów ar chi tek to nicz nych – go ty ku,
re ne san su, ba ro ku, ro ko ko i in nych
– nie ma zde cy do wa nie jed ne go sty lu
i cha rak te ru.

KKaa  ttee  ddrraa  ww lliicczz  bbaacchh  ((wwgg  pprrzzee  wwoodd  --
nnii  kkaa  „„DDee  KKaa  tthhee  ddrraa  aall””  ddoo  ssttęępp  nnee  ggoo

ww kkaa  ttee  ddrrzzee))
n wie ża pół noc na -123 me try wy so ko -

ści, po łud nio wa – 65,3 m,
na wa głów na – 28 me try dłu go ści

n la tar nia (czy li wie ża na prze cię ciu
na wy głów nej i trans ep tów) – 43
me try

n dłu gość ka te dry mie rzo na w środ -
ku – 118 me trów

n sze ro kość w miej scu prze cię cia na -
wy i trans ep tów – 67 me trów

n na wa głów na w naj szer szym miej -
scu – 53,5 me tra

n cał ko wi ta po wierz chnia ka te dry – 8
ty się cy me trów kwa dra to wych

n po wierz chnia da chu ka te dry – 10
ty się cy me trów kwa dra to wych

n świą ty nia ma 2,4 ty sią ce miejsc sie -
dzą cych i mo że po mie ścić 25 ty sią -
ca osób

n w ka te drze jest 7 naw, 125 ko lumn
i 128 okien (w tym 55 wi tra żo wych)

n daw niej każ dy cech i zwią zek rze -
mieśl ni ków miał w ka te drze swój
włas ny oł tarz, kie dyś sta łych oł ta -
rzy by ło 57

n or ga ny Schy ve na z XIX wie ku ma -
ja 90 re je strów i 5770 pisz cza łek

n naj cięż szym dzwo nem (spoś ród uży -
wa nych) jest Ka ro lus z XV wie ku
o wa dze 6434 ki lo gra mów

n utrzy ma nie ka te dry kosz tu je rocz -
nie 1,5 mi lio na eu ro

n co ro ku ka te drę od wie dza oko ło 400
ty się cy osób

Za ka te drą roz cią ga się roz leg ły
Groen pla ats, nie gdyś miej ski cmen -
tarz, dziś re pre zen ta cyj ny plac mia -
sta. W cen tral nym je go pun kcie znaj -
du je się po mnik Ru ben sa.

Kil ka mi nut dro gi na za chód i spa -
cer kiem doj dzie my do Vrij dag markt
przy któ rym pod nu me rem 22 mie ści
się Mu se um Plan tin-Mo re tus.

Mu ze um Plan tin-Mo re tus

CChhrrii  ssttoo  ffeell  PPllaann  ttiinn  ii JJaann  MMoo  rree  ttuuss
W XVI wie ku ka mie ni ca na le ża ła do

bo ga te go i sław ne go dru ka rza Chri -
sto fe la Plan ti na. Uro dził się w 1520
ro ku w To urs, a w wie ku 34 lat prze -
pro wa dził się do An twer pii i za ło żył
ma ły war sztat in tro li ga tor ski. Już
wte dy mógł się po szczy cić do świad -
cze niem w sztu ce wy daw ni czej. Któ -
re goś ra zu zo stał po mył ko wo cięż ko
po tur bo wa ny przez bie siad ni ków wra -
ca ją cych z za ba wy kar na wa ło wej. Za
pie nią dze ja kie otrzy mał w for mie re -
kom pen sa ty i za doś ću czy nie nia za ło -
żył dru kar nię i od niósł nie sa mo wi ty
suk ces. Od Fi li pa II otrzy mał mo no -
pol na dru ko wa nie msza łów i bre wia -
rzy dla Im pe rium Hisz pań skie go.
W cią gu ko lej nych pię ciu lat w je go
ofi cy nie wy da no bli sko 260 ty tu łów
(oko ło 50 pu bli ka cji rocz nie), co by ło
ewe ne men tem na ska lę świa to wą. To
w je go dru kar ni uka za ła się „Bib lia
Re gia” („Bib lia Po ly glot ta”) – jed no -
czes ne wy da nie bib lii w pię ciu ję zy -
kach. War to pod kre ślić, że w cią gu
XVI i XVII wie ku wy da no w tej ofi cy -
nie spo ro prac pol skich au to rów.

W 1576 ro ku Plan tin prze niósł swo -
ją ofi cy nę wy daw ni czą do ka mie ni cy
„De Gul den Pas ser (Zlo ty
Cyr kiel) miesz czą cej się
przy uli cy Pe i gnes i tu taj
prze trwa ła trzy wie ki.

Dru kar nię i dom przy Vrij -
dag markt 22 Plan tin prze ka -
zał w te sta men cie swo je mu
zię cio wi Ja no wi Moe ren tfo -
ro wi, któ ry zgod nie z pa nu -
ją cą wów czas mo dą zmie nił
na zwi sko na brzmią ce z ła -
ciń ska Mo re tus. Je go na stęp -
cą był syn Bal ta zar, bli ski
przy ja ciel Ru ben sa. Dzie ło
przod ków kon ty nu o wa li ko -
lej ni przed sta wi cie le ro du.

Na po cząt ku XIX wie ku
ofi cy na da lej po sia da ła po -
zy cję mo no po li stycz ną,

lecz jej po ziom edy tor ski ob ni żył się
wy raź nie. W ro ku 1876 ro dzi na zde -
cy do wa ła o stwo rze niu mu ze um sztu -
ki edy tor skiej i po da ro wa ła dom oraz
dru kar nię mia stu.

MMuu  zzee  uumm  PPllaann  ttiinn  ––  MMoo  rree  ttuuss
Ka mie ni ca przy Vrij dag markt

w któ rej znaj du je się mu ze um jest
pięk na, a spo sób uło że nia eks po na -
tów i i ich war tość hi sto rycz na do -
sko na le po ka zu ją w ja ki spo sób Plan -
tin i je go spad ko bier cy pro wa dzi li
fir mę. Jest na praw dę co oglą dać
i czym się za chwy cać. Z pew no ścią
trze ba zo ba czyć świet nie za cho wa ne
go be li ny, a prze de wszyst kim wspa -
nia ły XVII – wiecz ny księ goz biór wraz
ze spi sem ksią żek za ka za nych. Cie -
ka wa jest wa ga do wa że nia pie nię -
dzy poz wa la ją ca zi den ty fi ko wać mo -
ne ty o za ni żo nej za war to ści krusz cu.
Jest por tret Se ne ki pędz la Ru ben sa
i sta ra dru kar nia z sied mio ma za byt -
ko wy mi pra sa mi. Mu ze um po sia da
oko ło 30 ty się cy wo lu mi nów. Wśród
nich znaj du je się kil ka ar cy dzieł mię -
dzy in ny mi „Bib lia Po ly glot ta” za wie -
ra ją ca tekst z ob jaś nie nia mi w pię -
ciu ję zy kach wy dru ko wa na na
per ga mi nie dla kró la Fi li pa II w 1572
ro ku oraz XV-wiecz ne, bar dzo rzad -
kie wy da nie Bib lii Gu ten ber ga.

War to też zo ba czyć pre cy zyj nie wy -
rzeź bio ne w drew nie lub w mie dzi
ma try ce uży wa ne przez wie ki w dru -
kar niach. Jest też kil ka szki ców Ru -
ben sa, któ ry pra co wał dla ro dzi ny ja -
ko por tre ci sta i był jej bli skim
przy ja cie lem.

Po wyj ściu z mu ze um idzie my na
wschód przez Le e u wen stra at i do cie -
ra my do Pel grim stra at. Z te go miej -
sca roz cią ga się naj pięk niej szy chy ba
wi dok na ka te drę. I w tym miej scu się
za trzy ma my. Dal szy ciąg spa ce ru
w ko lej nym nu me rze „An twer pii po
pol sku”.

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa
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Muzeum Plantin-Moretus
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Ka ta stro fa na lot ni sku 
Char le roi

9 lu te go oko ło godz.10:00 na lot ni -
sku Char le roi w Bruk se li mia ła miej -
sce ka ta stro fa, w wy ni ku któ rej śmierć
po nio sło pię cio ro pa sa że rów.

Jak do no si agen cja AFP sa mo lot
któ ry miał prob le my przy star cie po
oder wa niu się od zie mi za wró cił i pró -
bo wał po now nie usiąść na pa sie lot -
ni ska by do ko nać awa ryj ne go lą do -
wa nia. Wte dy na stą pi ła ka ta stro fa.
Pa sa że ra mi Ces sny by ła pię cio o so bo -
wa ro dzi na – mat ka, tro je jej dzie ci
oraz ich dzia dek.

Przy czy ny ka ta stro fy nie są na ra -
zie zna ne.

AAggeenn  ccjjaa  AAFFPP

Ogra ni cze nia w re kla mach
al ko ho lu

Od kwiet nia bie żą ce go ro ku na mo -
cy po ro zu mie nia rzą du bel gij skie go
z pro du cen ta mi i dy stry bu to ra mi al -
ko ho li, za ka za ne bę dą re kla my tych
na po jów na por ta lach spo łecz no ścio -
wych i blo gach od wie dza nych głów -
nie przez mło dych in ter na u tów. Al ko -
ho lu nie bę dzie też moż na re kla mo wać
w ga ze tach i cza so pis mach dla mło -
dzie ży. Bel gij ska mi ni ster zdro wia tłu -
ma czy, że za o strze nie po wyż szych
prze pi sów jest ko niecz ne ze wzglę du
na ros ną cą w za stra sza ją cym tem pie
ilość mło dych lu dzi nad u ży wa ją cych
al ko ho lu, na co nie wąt pli wie ma ją
wpływ re kla my. Osta t nie opub li ko wa -
ne da ne po ka zu ją, że część mło dych
miesz kań ców Bel gii się ga po al ko hol
już w wie ku 13 lat, a upi ja nie się czter -
na sto lat ków czy pięt na sto lat ków nie
jest od o sob nio ne.

AAggeenn  ccjjaa  AAFFPP

Miesz kań cy Bel gii mar nu ją
je dze nie

Eks per ci i przed sta wi cie le or ga ni -
za cji po za rzą do wych alar mu ją, że
miesz kań cy Bel gii w cią gu jed ne go
ro ku wy rzu ca ją ogrom ne ilo ści je dze -
nia. We dług dzien ni ka „De Mor gen”
zawartość siedmiu du żych peł nych lo -
dó wek z do mu prze cięt ne go Bel ga tra -

fia co ro ku na wy sy pi ska śmie ci.
W ska li rocz nej jest to po nad trzy i pół
mi lio na ton żyw no ści. Ska la zja wi ska
zwię kszy się, je że li do da my do te go
po zby wa nie się nad mia ru to wa ru
i mar no wa nia pro duk tów spo żyw -
czych przez pro du cen tów i sprze daw -
ców. Bar dzo czę sto su per mar ke ty wy -
rzu ca ją na śmiet nik żyw ność tyl ko
z po wo du uszko dzo nych opa ko wań.
Przed sta wi cie le or ga ni za cji po za rzą -
do wych uwa ża ją, że na le ży na tych -
miast uspraw nić re gu la cje praw ne aby
ta kie pro duk ty tra fia ły od ra zu do tak
zwa nych ban ków żyw no ści.

„„DDee  MMoorr  ggeenn””

Ro dzi na kró lew ska 
na ce low ni ku

Od pew ne go cza su trwa w Bel gii
dys ku sja do ty czą ca pie nię dzy dla ro -
dzi ny kró lew skiej któ re jak wia do mo
po cho dzą ze środ ków pu blicz nych. Bu -
rzę wy wo ła ła kró lo wa Fa bio la (wdo -
wa po po przed nim kró lu) kie dy oka -
za ło się, że za ło ży ła fun da cję aby ukryć
pie nią dze przed po dat kiem i spad kiem
od da ro wizn. Te o re tycz nie wszyst ko
jest w po rząd ku, bo pra wo nie zo sta -
ło zła ma ne. Ogrom ne kon tro wer sje
bu dzi jed nak fakt, że kró lo wa oprócz
ma jąt ku odzie dzi czo ne go po mę żu
otrzy mu je rów nież każ de go ro ku nie -
ma łe kwo ty z pu blicz nych pie nię dzy.
I to właś nie zda niem Bel gów jest nie -
e tycz ne. Pre mier Elio Di Ru po za po -
wie dział ogra ni cze nie tych fun du szy.
Sta nie się to w mo men cie ukoń cze nia
prac nad re for mą sy ste mu prze ka zy -
wa nia ro dzi nie kró lew skiej pie nię dzy
pu blicz nych. Ga ze ta „Le So ir” po da -

je, że już w tym ro ku do ta cja dla kró -
lo wej Fa bio li prze zna czo na na utrzy -
ma nie dwo ru i re pre zen ta cję zo sta nie
zmniej szo na do 900 ty się cy eu ro (za -
miast pół to ra mi lio na). Przez dzie sięć
lat ja kie upły nę ły od śmier ci kró la Ba -
u do u i na Fa bio la otrzy ma ła oko ło 27
mi lio nów eu ro pu blicz nych gran tów,
po nad to odzie dzi czy ła mi lio ny eu ro
i wie le po sia dło ści. Spra wa wy wo ła ła
ogrom ne obu rze nie, po nie waż uwa ża
się, że za ło żo na nie daw no fun da cja
na zy wa na „fun da cją pry wat ną” to spo -
sób Fa bio li na uni k nie cie du że go po -
dat ku spad ko we go. Na su wa się py ta -
nie, czy fi nan so wa nie ro dzi ny
kró lew skiej przez pań stwo po win no
być tak zna czą ce.

„„LLee  SSoo  iirr””
Sztucz na wy spa w kształ cie
pą czka 

Ist nie ją ce w Bel gii elek trow nie ato -
mo we za spo ka ja ją na dzień dzi siej -
szy pra wie 60 pro cent za po trze bo wa -
nia ener ge tycz ne go. Część z nich
fun kcjo nu je już od daw na i ze wzglę -
du na nienaj lep szy stan tech nicz ny
wkrót ce zo sta nie zam knię ta. Na pra -
wa re ak to rów znacz nie prze wyż sza
zy ski pły ną ce z ich fun kcjo no wa nia.
Dla te go Bel gia re zy gnu je z tych elek -
trow ni na rzecz od na wial nych źró deł
ener gii, prze de wszyst kim zaś ener -
gii wia tro wej po zy ski wa nej z mor -
skich farm sta no wią cej obec nie czte -
ry pro cent ener gii w kra ju.
W związ ku z ty mi pla na mi po ja wił się
prob lem prze cho wy wa nia tej ener gii,
aby za wsze mieć za pas bez wzglę du
na to czy wiatr bę dzie wiał czy nie.
W tym ce lu na Mo rzu Pół noc nym 
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(3 ki lo me try od lą du) wy bu do wa na
zo sta nie sztucz na wy spa w kształ cie
pą czka do na ta speł nia ją ca ro lę
ogrom nej ba te rii. Koszt bu do wy pą -
czko wej wy spy nie jest jesz cze do -
kład nie osza co wa ny, wia do mo na
pew no, że po wsta nie w cią gu naj bliż -
szych pię ciu lat.

„„LLaa  LLii  bbrree  BBeell  ggii  qquuee””

„Me dia ID”
Bel gij scy wy daw cy chcą wpro wa -

dzić wspól ną plat for mę do lo go wa nia
się na stro nach in ter ne to wych. Pro -
jekt przy po mi nać ma zna ny już sy -
stem Pia no Me dia i do ty czyć spo so bu
re je stra cji na stro nach in ter ne to wych
swo ich ga zet.

Użyt kow ni cy bę dą mo gli two rzyć
swo je pro fi le a na stęp nie z ich uży -
ciem prze glą dać na le żą ce do sy ste -
mu ser wi sy in for ma cyj ne. Ogrom ną
za le tą te go pro jek tu jest ilość an ga -
żu ją cych się me diów. Współ two rzyć
go bę dą naj wię ksze wy daw nic twa
w Bel gii re pre zen tu ją ce ta kie ty tu ły
jak m.in.: De Stan da ard, Het Nie -
uwsblad, De Mor gen, De Tijd, Ga zet
van An twer pen, Le So ir, czy La Li -
bre Bel gi que. Za in te re so wa nie wy -
ka zu ją tak że bel gij skie sta cje te le wi -
zyj ne. 

We dług dzien ni ka „De Stan da ard”
na po cząt ku sy stem bę dzie umoż li wiał
prze glą da nie tre ści za dar mo po
wcześ niej szym za lo go wa niu się. Wpro -
wa dze nie płat no ści prze wi du je się na
dru gą po ło wę 2013 ro ku.

Sy stem Me dia ID bę dzie te sto wa ny
od kwiet nia te go ro ku, do stęp ny dla
użyt kow ni ków ma być od wrześ nia.

„„DDee  SSttaann  ddaa  aarrdd””

Wa ga ry w Hisz pa nii
Bel gij ska pra sa roz pi sy wa ła się nie -

daw no na te mat pro ce dur kon tro li na
lot ni skach. Te mat wy wo łał dwu na sto -
la tek, któ ry bez żad nych prze szkód
wsiadł w Bruk se li do sa mo lo tu li nii
Jet Air i po le ciał do Hisz pa nii. Na sa -
mot nie pod ró żu ją ce go chłop ca nie
zwró ci ły uwa gi ani bel gij skie służ by
lot ni sko we ani per so nel sa mo lo tu.
Spra wa wy szła na jaw, kie dy je den
z po li cjan tów na lot ni sku w Ma la dze
zwró cił uwa gę na chłop ca po ru sza ją -
ce go się po te re nie por tu lot ni cze go
bez opie ki do ro słych. Na py ta nie fun -
kcjo na riu sza do ty czą ce ro dzi ców chło -
piec od po wie dział po fran cu sku, że
właś nie na da ją ba ga że. Po li cjant nie
uwie rzył jed nak w tę wer sję i po do -
kład nym prze py ta niu na sto lat ka usta -
lił, że jest to uczeń jed nej z bruk sel -
skich szkół, a co cie ka wsze przy le ciał
do Hisz pa nii sam i bez żad nych do ku -
men tów. Miał przy so bie je dy nie ple -

cak z książ ka mi. Po skon tak to wa niu
się z od po wied ni mi służ ba mi w Bel -
gii oka za ło się, że ro dzi ce zgło si li za -
gi nię cie dziec ka.

Trwa śledz two, któ re ma wy jaś nić
w ja ki spo sób dwu na sto la tek zdo łał
omi nąć wszyst kie pro ce du ry kon tro -
li na lot ni sku któ re mu si przejść każ -
dy pa sa żer.

Do chwi li je go za koń cze nia pra cow -
ni cy ochro ny ob słu gu jąc ten rejs zo -
sta li cza so wo za wie sze ni w peł nie niu
obo wiąz ków służ bo wych.

„„IIAARR””

Służ by spe cjal ne, a po li ty cy
Dzien nik „De Mor gen” w jed nym

z osta t nich wy dań na wo łu je: „Zlik wi -
duj cie Agen cję Bez pie czeń stwa Pań -
stwa”. Po wo łu je się na sło wa le wi co -
we go bel gij skie go po li ty ka
i spe cja li sty od wy mia ru spra wie dli -
wo ści Re na a ta Lan du y ta któ ry twier -
dzi, że „ taj ne or ga ni za cje, ta kie jak
nasz wy wiad, są już pas se”. Ca ła spra -
wa za czę ła się na po cząt ku lu te go, kie -
dy to le wi co wa pra sa opub li ko wa ła li -
stę na zwisk kil ku bel gij skich
po li ty ków wy mie nio wych w taj nym
ra por cie Agen cji Bez pie czeń stwa We -
wnętrz ne go. We dług ga ze ty po li ty cy
utrzy my wa li kon takt z róż ny mi sek -
ta mi ta ki mi jak na przy kład Koś ciół
Scjen to lo gicz ny. Od te go mo men tu
pra sa za czę ła spe ku lo wać, czy bel gij -
ski wy wiad cy wil ny nie szpie gu je cza -
sem po li ty ków. „De Mor gen” pi sze:
„W cza sie zim nej woj ny, kie dy ko mu -
ni ści sta no wi li praw dzi we za gro że nie,
każ dy kraj na za cho dzie miał służ by
wy wia dow cze. Jed nak że laz nej kur ty -
ny nie ma już 20 lat. Obec nie za gro -
żeń na le ży się spo dzie wać ze stro ny
eks tre mi stów re li gij nych. To chy ba
nie jest do bry po mysł, aby agen cja
Bez pie czeń stwa Pań stwa in wi gi lo wa -
ła na szych po li ty ków, gdy nie bez pie -
czeń stwo czy ha z in nej stro ny”.

„„DDee  MMoorr  ggeenn””

Wal ka z pi ra ta mi dro go wy mi
Po li cja w An twer pii zna laz ła nie ty -

po wy spo sób by zmu sić kie row ców do
prze strze ga nia prze pi sów dro go wych.
Otóż w swo ich skrzyn kach po czto -
wych znaj du ją oni nie tyl ko man da -
ty, ale tak że dzie cię ce ry sun ki, któ -
rych mo ty wem prze wod nim są
wy pad ki i po li cyj ne sa mo cho dy. Pra -
ce wy ko na ły dzie ci ze szkół pod sta -
wo wych w An twer pii. We dług rzecz -
ni ka pra so we go po li cji prze sła nie
kam pa nii jest pro ste i czy tel ne. Ma
po ru szyć su mie nie pi ra tów dro go -
wych i zmu sić ich do za sta no wie nia
się nad kon sek wen cja mi ła ma nia prze -
pi sów, a zwłasz cza prze kra cza nia szyb -
ko ści. Mo że pod czas przy ci ska nia pe -
da łu ga zu kie row cy przy pom ną so bie
dzie cię ce ry sun ki i przed sta wio ne na
nich sy tu a cje. An twer pska po li cja ma
na dzie ję, że ak cja od nie sie suk ces
i ilość dro go wych wy pad ków i prze -
kro czeń znacz nie się zmniej szy.

„„GGaa  zzeett  vvaann  AAnn  ttwweerr  ppeenn””

Nar ko ty ko wy raj
„De Stan da ard” po da je, że we dług

opub li ko wa ne go na po cząt ku ro ku ra -
por tu Bel gia jest nar ko ty ko wym ra -
jem. Eu ro pej skie Ob ser wa to rium Nar -
ko ty ków i Uza leż nień opub li ko wa ło
wy ni ki ba dań, z któ rych wy ni ka, że
to właś nie w Bel gii nar ko ty ki są naj -
czyst sze i naj tań sze w Eu ro pie. Rzecz
do ty czy prze de wszyst kim ma ri hu a -
ny, ko ka i ny i am fe ta mi ny. We dług
dzien ni ka Bel gia jest pier wszym ogni -
wem w sie ci dy stry bu cji w Eu ro pie
i dla te go ku pie nie nar ko ty ków i to po
wy jąt ko wo przy stęp nej ce nie nie sta -
no wi prob le mu. Ga ze ta na wo łu je jed -
no cześ nie, aby bel gij ski rząd za in te -
re so wał się tą spra wą i uczy nił
wszyst ko aby Bel gia nie sta ła się nar -
ko ty ko wym El do ra do.

„„DDee  SSttaann  ddaa  aarrdd””

OOpprr..  KKaa  rroo  llii  nnaa  MMoo  rraaww  sskkaa
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Przypominamy, 
że ww  nnooccyy  zz  ssoobboottyy  ((3300  mmaarrccaa))
nnaa  nniieeddzziieellęę  ((3311  mmaarrccaa))  22001133  rr..

następuje 
zmiana czasu
z zimowego na letni. 

Zegarki przestawiamy 
z godziny 2:00 na 3:00 w nocy.



Perfekcyjna kradzież 
na lotnisku w Brukseli

18 lu te go przed go dzi ną dwu dzie -
stą na pły cie bruk sel skie go lot ni ska
Za ven tem mia ła miej sce ak cja jak
z sen sa cyj ne go fil mu. 

Uzbro je ni zło dzie je ukra dli dia men -
ty o war to ści co naj mniej 50 mi lio nów
do la rów (we dług Świa to we go Cen -
trum Dia men tów w An twer pii). Wy -
nie sio no je z sa mo lo tu w któ rym by -
li już pa sa że ro wie. Prze sył ka mia ła
do trzeć do Zu ry chu. Znaj do wa ły się
w niej za rów no su ro we jak i ob ro bio -
ne dia men ty. We dług nie któ rych bel -
gij skich me diów na past ni cy za bra li
rów nież zło to, ale jak na ra zie ten fakt
nie zo stał po twier dzo ny. Ca ła ak cja
wy glą da ła jak sce na wy ję ta z ki na ak -
cji. 

Dwa au ta – ciem ne oso bo we au di
i bia ły do staw czy mer ce des z któ rych
je den miał na da chu za mon to wa ne go
nie bie skie go po li cyj ne go ko gu ta
– przez dziu rę w pło cie wtar gnę ły na
pas star to wy lot ni ska. Oś miu za ma -
sko wa nych i uzbro jo nych w ka ra bi ny
ma szy no we na past ni ków pod je cha ło
do sa mo cho du fir my ochro niar skiej
Brink's, któ ry stał nie o po dal go to we -
go do star tu sa mo lo tu. Zło dzie je mie -
li na so bie stro je do złu dze nia przy -
po mi na ją ce po li cyj ne mun du ry.

Wy sko czy li z sa mo cho dów,
a w ochro nia rzy i za ło gę sa mo lo tu
wy ce lo wa li broń. Sfor so wa li zam knię -
cie ła dow ni sa mo lo tu, wy nie śli z niej
120 pa czek, za bra li prze sył kę i od je -
cha li w nie zna nym kie run ku. Ca ła ak -
cja trwa ła za led wie kil ka dzie siąt se -
kund. Nie padł ani je den strzał i nikt
nie zo stał ran ny. Kra dzież prze bie ga -
ła tak spraw nie, że pra wie nikt z pa -
sa że rów ocze ku ją ce go na start sa mo -
lo tu ni cze go nie po ko ją ce go nie
za u wa żył. 

W no cy, w miej sco wo ści Ze llik, po -
li cja od na laz ła szcząt ki spa lo ne go mer -
ce de sa. Świad ko wie twier dzi li, że wi -
dzie li jak ja dą cy nim lu dzie prze sia da li
się do in ne go au ta. Rzecz nik pra so wy
bruk sel skie go lot ni ska nie po tra fił od -
po wie dzieć na py ta nie dzien ni ka rzy,
dla cze go nie za dzia ła ły sy ste my bez -
pie czeń stwa. Wy so ce praw do po dob ne
jest to, że sy stem alar mo wy zo stał po
pro stu od łą czo ny. Jed no cześ nie stwier -
dził: „Wi dać, że tę ak cję prze pro wa dzi -
li pro fe sjo na li ści. Nie wjeż dża się tak
po pro stu na te ren mię dzy na ro do we -
go lot ni ska w Bruk se li. 

Kra dzież dia men tów na bruk sel skim
lot ni sku by ła z pew no ścią jed ną z naj -
wię kszych w do tych cza so wej hi sto rii.
Wcześ niej, w ro ku 2003, w pil nie strze -
żo nym Świa to wym Cen trum Dia men -
tów w An twer pii łu pem zło dziei pa dły
dia men ty o war to ści oko ło 100 mi lio -

nów do la rów. 
We dług rzecz ni czki

Świa to we go Cen trum Dia -
men tów w An twer pii, fakt
skra dze nia su ro wych ka -
mie ni ozna cza, że bar dzo
ła two bę dzie je upłyn nić
a szan se na ich od zy ska -
nie są bli skie ze ru. Po nie -
waż są nie osz li fo wa ne
i bez cer ty fi ka tów, moż na
je bez prob le mu sprze dać.
Jesz cze kil ka dni po na pa -
dzie nie by ło wia do mo do
ko go skra dzio ne dia men -
ty na le ża ły. Jed na z wer -
sji mó wi, że ka mie nie
mia ły po le cieć do no we -

go wła ści cie la. We dług in nej, cho dzi ło
o zmia nę miej sca ich lo ka li za cji. Te go
ty pu trans por ty zda rza ją się wpraw dzie
bar dzo czę sto, ale są ob ję te wy jąt ko wą
ta jem ni cą. Me dia już na zwa ły ten na -
pad „jed nym z naj bar dziej zuch wa łych
i bez czel nych w hi sto rii”. 

Na pad zo stał bar dzo sta ran nie przy -
go to wa ny i spraw nie prze pro wa dzo -
ny co mo że ozna czać, że je go cel był
wcześ niej pre cy zyj nie roz poz na ny. Po -
ja wia ją się su ge stie, iż w kra dzież
mógł być za mie sza ny któ ryś z pra cow -
ni ków lot ni ska po nie waż zło dzie je do -
sko na le wie dzie li, jak i kie dy cen ny
ła du nek miał się zna leźć na po kła dzie
sa mo lo tu. 

Przed sta wi ciel „Brink's Dia mond &
Je wel ry Ser vi ces – fir my któ ra pod ję -
ła się trans por tu skra dzio nych ka mie -
ni z An twer pii na lot ni sko po wie dział,
iż na szczę ście ma ona ubez pie cze nie
dzię ki któ re mu bę dzie mog ła wy pła -
cić od szko do wa nie. 

We dług rzecz ni czki SCD – Ca ro li ne
de Wolf „w przy pad ku dia men tów nie
da się sto so wać ta kich wa li zek jak do
prze wo zu go tów ki, któ re w ra zie nie -
zgod ne go z pro ce du rą otwar cia w cha -
rak te ry stycz ny spo sób bar wią za war -
tość, czy niąc ja bez u ży tecz ną”. Do da ła
rów nież, że ca ły czas trwa ją pra ce nad
bez piecz ny mi spo so ba mi trans por tu
dia men tów. 

W chwi li od da wa nia te go ma te ria -
łu do dru ku po li cja nie na tra fi ła na
ża den ślad zło dziei jak i dia men tów.

AAggnniieesszz  kkaa  DDoo  bbiieecc  kkaa
źró dła: „De Mor gen”, „De Stan da ard” 

Antwerpia po polsku     marzec 201312

Samolot linii Swiss, którym miały być transportowane skradzione diamenty
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/

Diamenty. http://www.se.pl/wydarzenia/swiat/
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Praca na czeki:
Jeśli szukasz rzetelnego i sprawdzonego biura, masz problemy z obecnym pracodawcą,
chcesz zmienić biuro ale nie wiesz jak to zrobić, to jesteś u nas pod właściwym adresem.

Pomożemy Ci przy załatwieniu wszelkich formalności z tym związanych.

Naszym największym atutem są 
NAJWYŻSZE STAWKI NETTO!!!

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!!!



Bel gia na zy wa na by wa „naj wię -
kszym pa ra dok sem współ czes -
nej Eu ro py”. Ten sym bol eu ro -

pej skiej in te gra cji z Bruk se lą ja ko
sto li cą Unii, ja ko kraj nie zin te gro wa -
ny jest w ogó le.

O bra ku sym pa tii po mię dzy Fla man -
da mi i Wa lo na mi wia do mo od daw na.
Po dzia ły za ko rze nio ne są moc no w hi -
sto rii Bel gii i wy ni ka ją głów nie z róż -
nic ję zy ko wych, kul tu ral nych i spo -
łecz nych.

Skąd wziął się ten po dział i jak to
wszyst ko się za czę ło?

Kil ka słów wstę pu
Bel gia jest pań stwem fe de ra cyj nym

w któ re go skład wcho dzi re gion fla -
man dzki na pół no cy, wa loń ski na po -
łud niu oraz Bruk se la czy li re gion sto -
łecz ny. Miesz kań cy Flan drii po słu gu ją
się ję zy kiem ni der lan dzkim, w Wa lo -
nii do mi nu je fran cu ski, w Bruk se li
zaś fun kcjo nu ją (przy naj mniej te o re -
tycz nie) oba ję zy ki. Oprócz te go na
nie wiel kim ob sza rze wschod niej Bel -
gii miesz ka lud ność po słu gu ją ca się
na co dzień ję zy kiem nie miec kim. Pro -
cen to wo wy glą da to na stę pu ją co: 65%
miesz kań ców Bel gii mó wi po ni der -
lan dzku, 30% po fran cu sku, resz ta po
nie miec ku.

Wła dza usta wo daw cza na le ży do
dwu iz bo we go par la men tu fe de ral ne -
go w skład któ re go wcho dzi Iz ba De -
pu to wa nych (150 człon ków) i Se nat
(71 człon ków), wy bie ra nych w gło so -
wa niu po wszech nym co czte ry la ta.
Pań stwo re pre zen tu je król Al bert II
(od 1993 ro ku) i to on po wo łu je i od -
wo łu je rząd, któ ry jest od po wie dzial -
ny przed par la men tem.

Bel gia ma czte ry rzą dy: ogól no pań -
stwo wy, fla man dzki rząd re gio nal ny,
wa loń ski rząd re gio nal ny i rząd mia -
sta sto łecz ne go. Re gio ny czy li Flan -
dria, Wa lo nia i Bruk se la ma ją włas ne
or ga ny wła dzy usta wo daw czej i sze -
ro kie upraw nie nia w za kre sie wła dzy
wy ko naw czej któ re do ty czą mię dzy
in ny mi rol nic twa, trans por tu czy han -
dlu za gra nicz ne go. 

Jak to się za czę ło
We dług hi sto ry ków spo ry po mię dzy

Flan drią a Wa lo nią ist nie ją już od cza -
sów sta ro żyt nych. Wte dy ob sza ry dzi -
siej szej Bel gii za miesz ki wa ły lu dy cel -
tyc kie i ger mań skie. W pier wszym
wie ku na szej ery pod bi li je Rzy mia -
nie, po tem na stą pi ło pa no wa nie Fran -
ków. I to właś nie wte dy za ist niał po -
dział któ ry trwa do dziś. Pół noc kra ju

za sie dla ła lud ność po cho dze nia ger -
mań skie go, po łud nie – ro mań skie go.
Zie mie by wa ły pod róż nym pa no wa -
niem; fran cu skim, nie miec kim i hisz -
pań skim. W śred nio wie czu Flan dria
wzbo ga ci ła się na han dlu, a w póź niej -
szym okre sie w Wa lo nii roz wi nął się
prze mysł wę glo wy i sta lo wy.

Od ro ku 1815 Flan dria i Wa lo nia
wspól nie z Ho lan dią stwo rzy ły Kró le -
stwo Ni der lan dów. Pięt na ście lat póź -
niej, czy li w ro ku 1830 oba re gio ny
od łą czy ły się od Ni der lan dów i po -
wsta ła Bel gia. Ale po dzia ły po zo sta -
ły.

Na si li ły się w ro ku 1831. We dług
uchwa lo nej kon sty tu cji je dy nym ofi -
cjal nym ję zy kiem w Bel gii był fran cu -
ski, co da ło po czą tek trwa ją cej dzie -
siąt ki lat dy skry mi na cji ję zy ka
fla man dzkie go. Fran cu ski stał się ję -
zy kiem urzę do wym.

Po fran cu sku mó wi ła bur żu a zja za -
rów no wa loń ska jak i fla man dzka. Po -
zo sta ła część lud no ści po słu gi wa ła się
dia lek ta mi, al bo ni der lan dzkim w od -
mia nach re gio nal nych (fla man dzki,
bra ban cki) na któ ry eli ty nie zwra ca -
ły uwa gi. Po mi ja nie dia lek tów któ ry -
mi mó wi ła du ża część lud no ści do pro -
wa dzi ła do ostrych starć i nie chę ci
Fla man dów do fran cu skie go któ ra
trwa do dziś.

Ma gna te ria i ary sto kra cja z pół no -
cy za czę ła wzy wać do ob ro ny swo jej
toż sa mo ści, kul tu ry i ję zy ka. To na
tych nie sna skach w ro ku 1848 wy rósł
ruch fla man dzki któ ry w cią gu na -
stęp nych dzie się cio le ci umoc nił się na
ty le, że pod je go wpły wem par la ment
pod ko niec XIX wie ku uchwa lił se rię
ustaw uzna ją cych dwu ję zycz ność
w tym kra ju. Wła dze ze zwo li ły na uży -
wa nie ję zy ka ni der lan dzkie go w szkol -
nic twie i ad mi ni stra cji. Ale bel gij ski
ko deks cy wil ny zo stał prze tłu ma czo -
ny na ni der lan dzki do pie ro w 1961
ro ku.

Na po cząt ku lat trzy dzie stych dwu -
dzie ste go wie ku prze pro wa dzo no ofi -
cjal ną gra ni cę od dzie la ją cą re gion fla -
man dzki od wa loń skie go. I tak się
za czę ło to co trwa do dnia dzi siej sze -
go. Fla man do wie i Wa lo no wie czu ją
się po krzyw dze ni. Raz jed ni, raz dru -
dzy. 

Kon flik tów ciąg dal szy
Prze paść po mię dzy dwo ma re gio na -

mi po głę bia ła się co raz bar dziej. Przez
dłu gi okres Fla man do wie uwa ża li się
za stro nę po szko do wa ną, któ rej ję zyk
i kul tu ra są wy raź nie dy skry mi no wa -

ne. Do le gen dy prze szły stwier dze nia,
że „wie lu Fla man dów zgi nę ło na fron -
tach I woj ny świa to wej, po nie waż nie
ro zu mie li wy da wa nych im po fran cu -
sku roz ka zów”.

Aż do po lo wy XX wie ku Wa lo nia by -
ła ob sza rem dy na micz ne go roz wo ju,
po tem prze go ni ła ją Flan dria. Wa loń -
czy cy w oba wie o in te re sy swo je go re -
gio nu i do mi na cji Flan drii za czę li się
do ma gać od ręb no ści gos po dar czej.
Ale by ło już za póź no. W 1962 ro ku
wy zna czo no li nię na zy wa ną „po dzia -
łem ję zy ko wym”, któ ra prze ci na kraj
na pół z za cho du na wschód.

W la tach sześ ćdzie sią tych dzia ła ją -
cy we Flan drii fran cu sko ję zycz ny uni -
wersytet w Le u ven zo stał „wy gna ny”
z te go te re nu. Po wo dem by ły na si la -
ją ce się ma ni fe sta cje tam tej sze go śro -
do wi ska in te lek tu al ne go. Spór za koń -
czył się po wo ła niem przez wła dze
uczel ni w Wa lo nii no we go oś rod ka
aka de mic kie go o na zwie Lo va in-la-
Ne u ve, a na szczeb lu obu re gio nów
do szło do utwo rze nia od ręb nych mi -
ni sterstw edu ka cji dla Flan drii i Wa -
lo nii.

W 1980 ro ku w od po wie dzi na ros -
ną cą nie chęć po mię dzy dwo ma re gio -
na mi do ko na no zmian w kon sty tu cji
czy niąc z Bel gii pań stwo fe de ral ne
z trze ma od dziel ny mi wspól no ta mi ję -
zy ko wy mi: fla man dzką, wa loń ską
i nie miec ką.

Od tam tej po ry wszyst kie trzy re -
gio ny ma ją sze ro ką au to no mię w za -
kre sie wła dzy usta wo daw czej i wy ko -
naw czej. Każ dy z nich ma tak że swój
par la ment, fla gę i hymn. Jed no cześ -
nie Bel gia po dzie lo na zo sta ła na trzy
re gio ny eko no micz ne: pół noc, po łud -
nie i Bruk se lę, któ ra ofi cjal nie jest
mia stem dwu ję zycz nym, cho ciaż jej
miesz kań cy to w 80 pro cen tach oso -
by mó wią ce po fran cu sku.

Flan dria i Wa lo nia 
– je den kraj, dwa ob li cza
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Wza jem na nie chęć ma rów nież swo -
je pod ło że gos po dar cze. W XIX i pier -
wszej po ło wie XX wie ku to Wa lo nia
do mi no wa ła w Bel gii pod wzglę dem
roz wo ju prze my sło we go. Sta ła się
wów czas po tę gą w ska li świa to wej
w gór nic twie i me ta lur gii. Prze paść
mię dzy wa loń ską eli tą a uci ska ny mi
Fla man da mi po głę bia ła się. Wszyst ko
zmie ni ło się po II woj nie świa to wej.
Flan dria za czę ła roz wi jać skrzy dła.
W tym okre sie gór nic two i me ta lur gia
prze ży wa ły kry zys, nato miast le żą ca
na pół no cy Flan dria za czę ła przy cią -
gać in we sto rów. Po łud nie do świad -
czy ło klę ski ma so we go bez ro bo cia,
a pół noc roz wi ja ła się w sza lo nym tem -
pie. Wa loń skie mia ste czka cza sy świet -
no ści mia ły już za so bą pod czas gdy
fla man dzkie miej sco wo ści roz wi ja ły
się w sza lo nym tem pie. Fla man dów
by ło co raz wię cej, Wa lo nów co raz
mniej. Im bar dziej jed na z czę ści pań -
stwa gó ro wa ła nad dru gą, tym bar -
dziej żą da ła dla sie bie wię cej. Obec nie
Wa lo nia ja ko ob szar rol ni czy jest
znacz nie bied niej sza i dla te go Flan -
dria wspie ra ją fi nan so wo. Czy li ko lej -
ne po le do kon flik tu. Bo we dług Fla -
man dów po co po ma gać tym któ rzy
mar no tra wią środ ki fi nan so we i nie
po tra fią roz wi nąć się gos po dar czo.

Co z Bruk se lą?
Do tych wszyst kich po dzia łów do -

szedł jesz cze spór o Bruk se lę. Cho ciaż
re gion sto łecz ny znaj du je się we fla -
man dzkiej Bra ban cji (ku roz pa czy Wa -
lo nów), to pra wie 80 pro cent jej miesz -
kań ców mó wi po fran cu sku (ku
roz pa czy Fla man dów). A Fla man do -

wie cią gle wspo mi na ją cza sy, kie dy
sto li ca za miesz ka na by ła w wię kszo -
ści przez lud ność fla man dzko ję zycz -
ną. Hi sto rycz nie Bruk se la le ży na 
te re nach Flan drii co poz wa la tam tej -
szym na cjo na li stom wy su wać żąda nia
włą cze nia jej w gra ni ce nie po dleg łej
Flan drii oczy wi ście po ewen tu al nym
roz pa dzie Bel gii. W Bruk se li z ko lei
sły chać gło sy, że w ra zie ewen tu al ne -
go od dzie le nia się Flan drii i Wa lo nii
le piej dla wszyst kich (a zwłasz cza dla
miesz kań ców sto li cy) by ło by zna leźć
się na te re nie pręż nie roz wi ja ją cej się
i bo ga tej pół no cy. 

Ku rio zal ne prze pi sy fe de ral -
nej Bel gii

Fe de ra li za cja kra ju nad a ła wszyst -
kim trzem re gio nom kra ju sze ro ką
au to no mię. Szyb ko po ja wi ły się prze -
pi sy praw ne z tej au to no mii wy pły wa -
ją ce, nie któ re na praw dę ku rio zal ne.
Na przy kład ra da jed nej z gmin le żą -
cych w oko li cy Bruk se li usta li ła, że
na byw ca mi zie mi na tym te re nie mo -
gą być tyl ko oso by mó wią ce po ni der -
lan dzku lub chcą ce się te go ję zy ka na -
u czyć. Rów nież miesz ka nia so cjal ne
przy zna wa ne bę dą tyl ko oso bom mó -
wią cym po ni der lan dzku. W nie któ -
rych miej sco wo ściach do cho dzi ło do
te go, że na plac za baw nie mia ły wstę -
pu dzie ci mó wią ce po fran cu sku.

W miej sco wo ści są sia du ją cej z Bruk -
se lą mia ła miej sce sy tu a cja, kie dy pew -
na ko bie ta zmar ła gdyż oso ba wzy wa -
ją ca po go to wie nie po tra fi ła
wy star cza ją co po ro zu mieć się po ni -
der lan dzku, a ope ra tor po go to wia nie
znał fran cu skie go.

Co da lej?
Na pier wszy rzut oka wszyst ko jest

w po rząd ku. Pa nu je tak zwa ne rów -
no u praw nie nie ję zy ków: te le wi zja bel -
gij ska na da je pro gra my po fla man -
dzku, fran cu sku i nie miec ku. Bel gia
fun kcjo nu je ja ko jed no pań stwo, ale
po dzia ły po zo sta ły i są moc no za ko -
rze nio ne. Sta ty sty ki mó wią sa me za
sie bie. Licz ba mał żeństw za wie ra nych
po mię dzy oso ba mi z tych dwóch re -
gio nów wy no si za led wie 1% co ozna -
cza, że Fla man do wie wo lą za wie rać
związ ki mał żeń skie z cu dzo ziem ca mi
niż Wa lo na mi.

Ani Fla man do wie ani Wa lo no wie nie
okre śla ją sie bie ja ko Bel gów. Uni kają
ter mi nu „na ród”. Iden ty fi ku ją się
z Bel gią tyl ko w dwóch przy pad kach:
pier wszy to sport, dru gi – wszyst kie
spra wy do ty czą ce sto sun ków ze -
wnętrz nych. Z pew no ścią miesz kań -
cy Flan drii czu ją się bar dziej zwią za -
ni z Ho lan dią, zaś Wa lo nii z Fran cją.
Fla man do wie są bar dziej sta now czy
w swo ich żą da niach ję zy ko wej i kul -
tu ral nej od ręb no ści, co Wa lo no wie od -
bie ra ją ja ko dą że nie do do mi na cji pół -
noc nej czę ści kra ju. Dy na micz nie
roz wi ja ją ca się bo ga ta Flan dria, nie
ma za mia ru utrzy my wać tych „nie ro -
bów” z Wa lo nii.

Po dzia ły mię dzy lud no ścią fla man -
dzką i fran cu sko ję zycz ną cią gle ma ją
miej sce i wpły wa ją na wie le as pek tów
ży cia spo łecz ne go i za wo do we go.
W szko łach, par tiach po li tycz nych, li -
te ra tu rze czy sztu ce na dal wi docz ny
jest po dział we dług ję zy ka (np. li te ra -
tu ra ni der lan dzka lub fran cu sko ję -
zycz na).

Ob ser wa to rzy wska zu ją, że na stro -
je se pa ra ty stycz ne się po głę bia ją. We
Flan drii po zwy cię stwie na cjo na li stów
są jesz cze bar dziej wi docz ne.

Jed no cześ nie spo ra gru pa miesz -
kań ców obu re gio nów nie chce od ręb -
no ści uwa ża jąc, że wszyst kie spo ry
nie do ty czą ich ja ko miesz kań ców ale
są sztucz nie wy kre o wa ne przez po li -
ty ków. 

Na ra zie kon flikt trwa i ma się do -
brze. W tej chwi li kar ty roz da ją Fla -
man do wie i to ich ostrze ga wpły wo -
wy pu bli cy sta „De Stan da ard” Rik
Torfs: „Zwy cięz cy wy bo rów, nie kop -
cie so bie gro bów... Za trzy maj cie się
i po myśl cie co się sta nie, je śli Flan -
dria w koń cu zdo bę dzie nie po dleg -
łość. Je śli my, Fla man do wie za strze -
li my na sze go wa loń skie go koz ła
ofiar ne go, tyl ko i wy łącz nie my sta -
nie my się od po wie dzial ni za na sze
nie po wo dze nia”.

AAnnnnaa  JJaa  nniicc  kkaa
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TYDZIEŃ JĘZYKA POLSKIEGO 
w Szkole 

Języków Obcych 
SCVO-TALEN BERCHEM

W tym roku szkolnym nasze centrum językowe zdecydowało się 
na realizację nowego projektu dotyczącego promocji nauczanych
w naszej szkole 14 języków obcych, między innymi języka

polskiego. W ramach tego projektu mogliśmy także zająć się promocją
naszego kraju. Skontaktowaliśmy się z polskimi instytucjami w Brukseli,
które dostarczyły nam bardzo dużo materiałów promocyjnych 
(Polskie Biuro Turystyczne, Biuro Regionalne Województwa Podlaskiego 
oraz Wydział Kultury  przy Ambasadzie Polskiej).

Wszystkie elementy programu zostały poprowadzone w języku
niderlandzkim natomiast ostatnia pozycja czwartkowego programu
(konwersacja) odbyła się po polsku.

Nasz program zaczęliśmy w środę po południu 27 lutego spacerem 
po Dworcu Centralnym w Antwerpii i wejściem na ostatnie piętro muzeum
MAS. Ten trzygodzinny spacer poprowadziła Ela Strug, polski architekt.

Natomiast czwartek 28 lutego od godziny 10. do godziny 21. był
poświęcony Polsce.

Przez cały dzień mieliśmy stoiska z materiałami promocyjnymi
otrzymanymi z Brukseli z wyżej wymienionych polskich instytucji. 
Nie zabrakło także polskich specjalności kulinarnych. Pani Renata Zych
prowadząca sklep w Deurne „Anielska kuchnia” przygotowała różnego
rodzaju pierogi, gołąbki, kiełbasę z rusztu oraz osłodziła nam dzień
przepysznymi pączkami.

Po południu Anna Sendrowska poprowadziła warsztaty stawiania baniek,
wieczorem Heleen Notebaert z Polskiego Biura Turystycznego w Brukseli
przedstawiła Polskę w formie prezentacji w powerpoint. Potem odbył się
quiz którego główną nagrodą był weekend w Warszawie.

W czasie przerwy uczestnicy wieczornego programu mieli okazję
skosztować pysznych polskich ciast własnej roboty oraz kilku polskich
alkoholi.

Miłą niespodzianką było przybycie na nasz wieczorny program 
20 studentów slawistyki z uniwersytetu w Lowanium z profesorem 
Krisem Van Heuckelom.

Program zakończyliśmy godzinną konwersacją nt. „Dlaczego uczymy 
się języka polskiego?” poprowadzoną przez Leopolda Janssensa.

To był bardzo intensywny ale jednocześnie bardzo interesujący dzień.

IIwwoonnaa  KKoocciięębbaa
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Jak co ro ku rów nież pier wsze go lu -
te go te go ro ku od by ło się w gmi nie
Mor tsel spot ka nie ACW Chrze ści jań -
skie go Sto wa rzy sze nia Pra co daw ców.
Pod czas te go spot ka nia mia łam za -
szczyt przed sta wić hi sto rię pol skiej mi -
gra cji we Flan drii, w An twer pii a bli -
żej w gmi nie Mor tsel, gdzie miesz ka
dość znacz na część na szych ro da ków.
Zgro ma dze ni py ta li skąd wzię li się Po -
la cy w An twer pii? Co tu taj ro bią? Czy
ma ją za miar osie dlić się we Flan drii?
Czy uczą się ję zy ka ni der lan dzkie go?
Jak prze bie ga ich pro ces in te gra cji?
Czy po do ba im się ży cie we Flan drii?
I jak to jest być mi gran tem? Na te i in -
ne py ta nia sta ra łam się od po wie dzieć
w mo im wy stą pie niu pt: „Mi gra cja
w Pro win cji An twer pii – hi sto ria, de -
mo gra fia oraz kwe stie in te gra cji”. 

Zja wi sko mi gra cji nie jest zja wi skiem
no wym. Od za ra nia dzie jów lud ność
prze miesz cza ła się re gu lar nie głów nie
w po szu ki wa nia żyw no ści, wo dy pit -
nej i uro dzaj nych gleb.

Na na szym kon ty nen cie nie u stan nie
mia ły miej sce wę drów ki lu dów.

Współ czes ną mi gra cję de ter mi nu ją
jed nak nie co in ne czyn ni ki. Do naj waż -
niej szych mo że my za li czyć hi sto rię,
eko no mię, po li tycz ne uwa run ko wa nia
oraz prze mia ny kul tu ral ne. Je że li już
mó wi my o hi sto rii, to w przy pad ku pol -
skiej mi gra cji ode gra ła ona klu czo wą
ro lę. To właś nie hi sto ria zbli ży ła Po la -
ków i Fla man dów. Prze nieś my się do
ro ku 1830, w któ rym to mia ły miej sce
dwa bar dzo waż ne wy da rze nia w Pol -
sce i we Flan drii. Nie wie lu Fla man dów
zda je so bie spra wę że po nie kąd wy da -
rze nia hi sto rycz ne w Pol sce przy czy -
ni ły się do od zy ska nia przez nich nie -
po dleg ło ści. 

W ro ku 1830 Bel gia sta no wi ła część
zjed no czo nych Ni der lan dów pod pa -
no wa niem kró la Wil le ma I z do mu
Oran je Na ssau. W tym właś nie ro ku
miał miej sce fla man dzki zryw nie po -
dleg ło ścio wy tzw. „Krwa wa Nie dzie la”
(Bloe di ge Zon dag). Król Wil lem, spo -
krew nio ny z ro dzi ną Ro ma no wów po -
pro sił o po moc mi li tar ną w stłu mie niu
fla man dzkie go po wsta nia ca ra Mi ko -
ła ja I. Ro sja w owym cza sie by ła u szczy -
tu swej po tę gi za rów no eko no micz nej,
jak i mi li tar nej i nie bez przy czy ny na -
zy wa na by ła „żan dar mem Eu ro py”. Car
Mi ko łaj na tych miast po śpie szył na po -
moc Wil le mo wi. W tym sa mym cza sie
w Pol sce wy buch ło Po wsta nie Li sto -
pa do we. Woj ska car skie, któ re by ły
w dro dze do Bel gii zo sta ły skie ro wa -
ne do stłu mie nia pol skie go po wsta nia.
Fla man dzki zryw nie po dleg ło ścio wy
jak wie my za koń czył się suk ce sem
i wkrót ce po tym po wsta ło pań stwo

bel gij skie. Po upad ku Po -
wsta nia Li sto pa do we go mia -
ła miej sce wiel ka mi gra cja
na za chód Eu ro py, w tym
rów nież do świe żo po wsta -
łej Bel gii. Rok 1830 moż na
więc umow nie przy jąć ja ko
po czą tek mi gra cji Po la ków
do Bel gii.Dru gą wiel ką fa lą
mi gra cji był okres po II woj -
nie świa to wej. W ro ku 1945
na Kon fe ren cji w Jał cie trzej
przy wód cy Sta lin, Ro os welt
i Chur chill do ko na li no we -
go te ry to rial ne go po dzia łu
Eu ro py. W wy ni ku te go po -
dzia łu Pol ska zna laz ła się w blo ku ko -
mu ni stycz nym na okres nie mal że 45
lat. Że laz na kur ty na po dzie li ła Eu ro -
pę na Wschod nią i Za chod nią. Wie lu
Po la ków wal czą cych na fron tach II woj -
ny po usta no wie niu no we go po rząd ku
nie zde cy do wa ło się na po wrót do ko -
mu ni stycz nej Pol ski i wy bra li ży cie na
ob czyź nie.

Z te go okre su znaj du je się w Bel gii
wie lu pol skich ofi ce rów wy zwa la ją cych
Flan drię i żoł nie rzy wal czą cych w Wiel -
kiej Bry ta nii. Na cmen ta rzu w Lom -
mel po cho wa nych jest kil ku set pol -
skich żoł nie rzy, któ rzy od da li ży cie za
wol ność Bel gów.Ko lej ną waż ną da tą
w hi sto rii mi gra cji pol skiej jest rok
1989 – upa dek mu ru ber liń skie go.Krót -
ko po tem ma miej sce Kon fe ren cja Hel -
siń ska, prze mia ny za cho dzą ce w Związ -
ku Ra dziec kim: „glas nost”
i „pie rie stroj ka” i wresz cie roz pad
Związ ku Ra dziec kie go i upa dek ko mu -
niz mu. Te wy da rze nia wy wo łu ją nie -
od wra cal ne zmia ny w Eu ro pie i w Pol -
sce.Po la cy po raz pier wszy mo gą
wy jeż dżać na Za chód Eu ro py z tzw.
„wi zą tu ry stycz ną”, da ją cą poz wo le nie
na trzy mie sięcz ny po byt. Po czą tek lat
90-tych to no wa fa la mi gra cji bę dą ca
re zul ta tem wy da rzeń hi sto rycz nych
i jed no cześ nie po cząt kiem eko no micz -
nej mi gra cji Po la ków do Bel gii. I wresz -
cie osta nie wy da rze nie, a mia no wi cie
rok 2004. Przy stą pie nie Pol ski do Unii
Eu ro pej skiej otwie ra no wy etap w mi -
gra cji Po la ków na płasz czyź nie eko no -
micz nej. Człon ko stwo w Unii stwa rza
Po la kom no we per spek ty wy. Wol ny
prze pływ pra cow ni ków, otwar cie się
bel gij skie go ryn ku pra cy na Po la ków
w ro ku 2009 da je na szym ro da kom peł -
no praw ny sta tus w zna cze niu praw -
nym i eko no micz nym. Na owo ce tych
zmian nie na le ży dłu go cze kać. Na pod -
sta wie da nych z Eu ro sta tu w ro ku 2010
znaj do wa ło się w Bel gii 43.085 Po la -
ków. Spo łecz ność Pol ska za ję ła pier -
wsze miej sce je że li cho dzi o li czeb ność
i prze wyż szy ła tym sa mym spo łecz ność

tu rec ką. Obec na mi gra cja jest wy rów -
na na, je że li cho dzi o płeć. Naj wię kszym
sku pi skiem Po la ków we Flan drii jest
mia sto An twer pia oraz po bli skie gmi -
ny. No wo przy by li Po la cy są na bel gij -
skim ryn ku pra cy bar dzo ak tyw ną gru -
pą spo łecz ną, za trud nio ną w ta kich
sek to rach jak: bu dow nic two, sek tor
che micz ny, sek tor me ta lur gicz ny, sek -
tor prze my słu lek kie go, za kła dy mięs -
ne oraz ogrod nic two. Sta ty stycz nie tyl -
ko 3% z nich ko rzy sta z fla man dzkie go
sy ste mu za sił ków so cjal nych. Pol ska
mi gra cja po strze ga na jest ogól nie ja -
ko mi gra cja dy na micz na, kre a tyw na,
umo ty wo wa na i pra co wi ta. Po la cy
przy jeż dża ją cy do Flan drii nie mu szą
zdo by wać kwa li fi ka cji za wo do wych,
aby od na leźć się na ryn ku pra cy. Przy -
jeż dża ją cy Po la cy są prze waż nie wy so -
ko wy kwa li fi ko wa ny mi fa chow ca mi,
któ rzy bez prob le mu znaj du ją za trud -
nie nie na fla man dzkim ryn ku pra cy.
Bar dzo mi le wi dzia ni są rów nież pol -
scy in ży nie ro wie. Po la cy po strze ga ni
są rów nież przez Fla man dów, ja ko spo -
łecz ność do brze się in te gru ją ca. Uczą
się chęt nie ję zy ka ni der lan dzkie go, po -
sy ła ją swo je dzie ci do fla man dzkich
szkół, któ re ra dzą so bie w nich zna ko -
mi cie. Po la cy są rów nież za an ga żo wa -
ni spo łecz nie, kul tu ral nie i po li tycz nie.
Cha rak ter mi gra cji osta t nich 5 lat nie -
co się zmie nił. Nie jest to już mi gra cja
cza so wa „za chle bem”. Po la cy osie dla -
ją się na sta łe. Bio rą kre dy ty w bel gij -
skich ban kach, ku pu ją nie ru cho mo ści,
otwie ra ją dzia łal ność gos po dar czą i nie
pla nu ją po wro tu do Pol ski, chy ba że
na wa ka cje. 

Obec ność Po la ków we Flan drii, w An -
twer pii jest fak tem. Ta obec ność kre -
u je no we per spek ty wy i tren dy. Jak -
kol wiek by na ten fakt nie spoj rzeć,
je steś my we Flan drii za do mo wie ni
i zin te gro wa ni.

MMaayyaa  SSttęę  ppiieeńń

Polonia w Mor stel
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Nie wszystkie Polki sprzątają
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Liczba Po laków prze by wa ją cych w Bel gii
wzro sła spek ta ku lar nie po wstą pie niu Pol -
ski do Unii Eu ro pej skiej. Fakt ten ma wpływ
na skład po pu la cji. Po nad 12 pro cent Po lek
ma par tne ra Bel ga. Wśród męż czyzn jest to
tyl ko 3 pro cent. Czy Po lki są bar dziej po pu -
lar ne? Czy mo że pol scy męż czyź ni zbyt wie -
le pra cu ją?

W ro ku 2011 moż na by ło w tym kra ju od -
no to wać 50 ty się cy pol skich oby wa te li.

W ten spo sób spo łecz ność pol ska sta -
no wi naj wię kszą z pię ciu grup mniej -
szo ścio wych. Wie lu spoś ród Po la -
ków przy jeż dża do Bel gii ze swo im
par tne rem, ale ist nie je rów nież du -
ża gru pa osób, któ re tu taj znaj du -
ją swo ją dru gą po łów kę.

Z ba dań prze pro wa dzo nych przez
Kris Van clu y sen i So fie Hen nau
z Uni wersytetu w Has selt wy ni ka,
iż 97% Po la ków pod czas swo je go
po by tu w Bel gii po zo sta je w re la cji

z Po lką. Wśród ko biet ten od se tek
jest znacz nie mniej szy. Po nad dwa -

dzie ścia pro cent z nich jest w związ ku
z kimś, kto nie po cho dzi z Pol ski. Związ -
ki mię dzy Po lka mi i Bel ga mi spo ty ka
się czte ry ra zy czę ściej, ani że li związ -
ki po mię dzy pol ski mi męż czyz na mi
i bel gij ski mi ko bie ta mi.

Sta tus so cjal ny
„Ten fe no men jest nie tyl ko za u wa -

ża ny w Bel gii, ale rów nież na in nych
płasz czyz nach pol skiej emi gra cji”. Czę -
sto przy czy ną te go zja wi ska jest jesz cze
do nie daw na ni ski sta tus so cjal ny Po la -
ków w Eu ro pie Za chod niej” – mó wi El żbie -
ta Kuź ma, pol ski pra cow nik na u ko wy przy
Uni versité Li bre de Bru xel les (ULB). „Po -
zy cja męż czyz ny nie jest za gro żo na w związ -
ku z ko bie tą cu dzo ziem ką, któ ra znaj du je
się na niż szym stop niu dra bi ny spo łecz nej.
W prze ciw nym wy pad ku owszem”.

Bel gij sko-Pol skie związ ki par zda rza ją się
jed nak nie tyl ko w tak zwa nych niż szych sfe -
rach, cze go naj lep szym przy kła dem jest cho -
ciaż by księż ni czka Ma tyl da, z po -
cho dze nia Po lka, naj star sza
cór ka Pa tric ka d’Ude kem d’Acoz
oraz ba ro no wej An ne Ko mo row -
ski wy wo dzą cej się z Pol ski.

Sza rzyz na, chłód, 
bie da i ko rup cja?

Czę sto Po lki są utoż sa mia ne
ze „sprzą ta czka mi”, ale to po -
rów na nie nie do koń ca odzwier -
cie dla stan rze czy wi sty. Co raz
wię cej pol skich stu den tek przy -
jeż dża do Bel gii w ra mach wy -
mia ny stu den ckiej pro gra mu
Eras mus. Nie któ re z nich po dej -
mu ją de cy zję o po zo sta niu. „Rok
spę dzo ny za gra ni cą po sze rza ho -

ry zon ty, wy ci sza. Je steś na chwi lę da le ko od
co dzien nej sza rzyz ny. Wszyst ko wy da ję się
pięk niej sze, za rów no kraj, jak i lu dzie” – mó -
wi Go sia. Ona po ro ku wy mia ny uni -
wersyteckiej zde cy do wa ła się po zo stać na sta -
łe w An twer pii. Ni ko go więc nie dzi wi, że
Po la cy któ rzy przy jeż dża ją do Bel gii za ko chu -
ją się nie tyl ko w kra ju, ale rów nież w je go
miesz kań cach. Dla Go si jej mąż jest głów ną
przy czy ną, aby zo stać w Bel gii. No i mo że też
fryt ki, do da je uśmie cha jąc się.

„Po la cy, któ rzy ma ją re gu lar ne kon tak ty
z lo kal ny mi miesz kań ca mi, ma ją moż li wość
szyb ciej na u czyć się ję zy ka. Właś nie oni ma -
ją o wie le po zy tyw niej szy ob raz bel gij skie -
go spo łe czeń stwa” mó wi pra cow nik na u ko -
wy So fie Hen nau.

„Kie dy po raz pier wszy spot ka łem mo ją
przy ja ciół kę, był to mój pier wszy kon takt
z kimś z Pol ski” – mó wi Bart. Po znał swo ją
par tner kę w Le u ven. „O Po la kach mia łem
ty po we, peł ne uprze dzeń wy o bra że nie, jak
wie lu Bel gów: są sza rzy, chłod ni, bied ni i ko -
rup cyj ni. Po mo jej pier wszej wi zy cie w Pol -
sce ob raz ten legł w gru zach.”

Atrak cyj ne i za dba ne 
Bar dzo rzad ko moż na spot kać związ ki mię -

dzy Po la ka mi i Bel gij ka mi. Wię kszość męż -
czyzn z Pol ski pra cu je w bu do wlan ce. Za zwy -
czaj pra cu ją do póź na i są zbyt zmę cze ni, aby
po szu ki wać no wych przy jaź ni. Czyż by ko -
bie ty mia ły wię cej wol ne go cza su na szu ka -
nie par tne ra? 

„Ko bie ty są o wie le bar dziej wer bal ne niż
męż czyź ni. Uczą się ła twiej, są bar dziej kon -
tak to we i ła twiej sze w ko mu ni ka cji”, mó wi
Ma gda, pra cu ją ca ja ko ma na ger w An twer -
pii. „Po lki są po za tym atrak cyj ne i za dba -
ne,” do da je. „Po lki są z re gu ły o wie le sym -
pa tycz niej sze i otwar te niż Bel gij ki”, śmie je
się Bart, „i po za tym są za zwy czaj szczu plej -
sze”. 

Z ję zy ka ni der lan dzkie go tłu ma czy ła 
MMaayyaa  SSttęę  ppiieeńń

Maya Stępień

Tłumacz
przysięgły

języka niderlandzkiego,
polskiego, rosyjskiego

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



Ab dy ka cja ho len der skiej kró lo wej
roz po czę ła dys ku sje, czy eu ro pej ska
mo nar chia nie po win na się od mło dzić,
pa nu ją cy kró lo wie i kró lo we prze ka -
zać wła dzy mło dym i pręż nym na stęp -
com tro nu.

Bel gij ski król nie za mie rza ab dy ko -
wać. Je że li doj dzie do zmia ny po ko le -
nio wej, to w chwi li ob ję cia tro nu przez
księ cia Fi li pa bel gij ską kró lo wą zo -
sta nie księż ni czka Ma tyl da.

Bel gij sko-pol ska ary sto krat -
ka

Ma tyl da, księż na Bra ban cji jest
w po ło wie Po lką. Jej mat ką jest uro -
dzo na w Bia ło gar dzie An na Ma ria Ko -
mo row ska, cór ka hra bie go Le o na Ko -
mo row skie go. Oj cem był fla man dzki
ary sto kra ta, nie ży ją cy już hra bia Pa -
trick d'Ude kem d'Acoz.

Uro dzi ła się w 1973 ro ku w Uccle
na przed mie ściach Bruk se li, a dzie -
ciń stwo spę dzi ła w pa ła cu Lo san ge
w Vil lers-la-Bon ne-Eau. Ukoń czy ła

szko łę pod sta wo wą
w Bo sto gne, a na stęp -
nie In sti tut de la Vier -
ge Fi de le w Bruk se li.

Stu dio wa ła w bruk -
sel skim In sti tut Li bre
Ma rie Haps któ ry ukoń -
czy ła z wy róż nie niem
otrzy mu jąc dy plom lo -
go pe dy. Jest rów nież
ab sol wen tką Ka to lic -
kie go Uni wersytetu
w Le u ven.

Ma tyl da ma dwie
młod sze sio stry (trze -
cia zgi nę ła w wy pad ku)
i młod sze go bra ta.
Uwiel bia mu zy kę po -
waż ną, do sko na le gra
w te ni sa, lu bi pły wać.
Jej pa sją są pod ro że.
Jest mat ką czwór ki
dzie ci i szczę śli wą żo -
ną. 

Kró lew ski ślub
Księ cia Fi li pa po zna -

ła w 1996 ro ku pod czas
wspól ne go spot ka nia
z przy ja ciół mi. Po łą czy -
ła ich gra w te ni sa, cho -
ciaż na po cząt ku zna jo -
mo ści nic nie
wska zy wa ło, że Ma tyl -
da i Fi lip bę dą pa rą. Bel -
gij ski na stęp ca tro nu
miał opi nię hul ta ja i ko -
bie cia rza. Zwią za ny był
z wie lo ma ary sto krat -

ka mi, ale ża den z tych
związ ków nie prze trwał pró by cza su.
Na bel gij skim dwo rze wrza ło od skan -
da li, któ re na zbyt czę sto wstrzą sa ły
opi nią pu blicz ną.

Po raz dru gi ksią żę i księż na spot -
ka li się na po grze bie sio stry Ma tyl dy,
któ ra zgi nę ła w wy pad ku sa mo cho -
do wym. Ogło sze nie za rę czyn na stą pi -
ło po kil ku ty god niach. Dzie sią te go
wrześ nia 1997 ro ku ów czes ny pre -
mier Bel gii zgod nie z obo wią zu ją cym
pra wem wy ra ził zgo dę na za war cie
mał żeń stwa, a kil ka na ście dni póź niej
zgo dę opub li ko wa no w Mo ni to rze Rzą -
do wym Kró le stwa Bel gii.

Czwar te go grud nia przed pa łac kró -
lew ski zje cha ły tłum nie ca łe ro dzi ny
Bel gów, a ko lej przy go to wa ła na tę
oka zję dar mo we bi le ty dla wszyst kich,
któ rzy chcie li obej rzeć ce re mo nię. Po
go dzi nie dzie wią tej spod pa ła cu wy -
ru szy ły li mu zy ny eskor to wa ne przez
Kon ną Straż Kró lew ską.

Ma tyl da do ślu bu je cha ła z oj cem
ele gan ckim mer ce de sem Pul lma nem

ze szkla nym da chem, któ rym kie dyś
jeź dził pa pież Pa weł VI.

Pod ka te drą świę te go Mi cha ła
i świę tej Gu du li w Bruk se li ze brał się
po nad 40 ty sięcz ny tłum lu dzi. Ce re -
mo nia za ślu bin od by ła się właś nie
w ka te drze z udzia łem 1.700 go ści.
By li wśród nich przed sta wi cie le
wszyst kich eu ro pej skich mo nar chii,
przy wód cy państw i in ne zna ne oso -
bi sto ści. Księż ni czka wy glą da ła prze -
pięk nie w jas no kre mo wej jed wab nej
suk ni z pię cio me tro wym we lo nem. Ce -
re mo nia ślub na ce le bro wa na by ła po
fran cu sku, fla man dzku i nie miec ku.

Bel go wie cie szy li się z te go ślu bu.
Od po cząt ku uwiel bia li Ma tyl dę, waż -
ne by ło rów nież to, że w mo men cie
ob ję cia tro nu przez Fi li pa bę dzie ona
pier wszą od 200 lat kró lo wą po cho -
dze nia bel gij skie go. Dla Bel gów był
to sy gnał, że w przy szło ści Ma tyl da
bę dzie kró lo wą, któ ra mo że zjed no -
czyć po dzie lo ny kon flik ta mi kraj.

Jej Kró lew ska Wy so kość Księż na
Bra ban cji wraz z mę żem i czwór ką
dzie ci miesz ka w pa ła cu La e ken pod
Bruk se lą. Zmie ni ła play bo ya i skan -
da li stę w czu łe go oj ca i przy kład ne -
go mę ża. To dzię ki niej ksią żę Fi lip
otwo rzył się na świat i lu dzi i za czął
się wresz cie uśmie chać. I to ona do -
pro wa dzi ła do te go, że Bel go wie po -
now nie ob da rzy li ro dzi nę kró lew ską
za u fa niem. 

Wzór do na śla do wa nia
Ma tyl da – księż ni czka o sło wiań -

skich ko rze niach jest w Bel gii bar dzo
lu bia na i sza no wa na. Na zy wa na by -
wa naj bar dziej za pra co wa ną księż ni -
czką w Eu ro pie. Bel gij ki uwa ża ją ją
za wy rocz nię w świe cie mo dy i z upo -
do ba niem ko piu ją jej styl. Księż na
ubie ra się w bel gij skim do mu mo dy
Na than, któ ry ce ni za pro jek ty skrom -
ne, jed no cześ nie wy ra fi no wa ne i co
naj waż niej sze nie tu zin ko we. W bu ti -
kach moż na ku pić spe cjal ne mo de le
in spi ro wa ne kre a cja mi Ma tyl dy, a Bel -
gij ki z upo do ba niem no szą rze czy po -
dob ne do tych, któ re ma księż na.

Czym jesz cze księż na uję ła Bel gów?
Prze de wszyst kim wy kształ ce niem, bo
jak twier dzą znaw cy te ma tu jest naj -
le piej wy kształ co ną oso bą w ca łej ro -
dzi nie kró lew skiej. Z za wo du jest lo -
go pe dą i ma za so bą pro wa dze nie
włas nej prak ty ki w tej dzie dzi nie oraz
pra cę z dzieć mi au ty stycz ny mi. I co
cie ka we bę dąc już żo ną księ cia Fi li pa
zro bi ła do kto rat z psy cho lo gii. Bie gle
wła da pię cio ma ję zy ka mi, ale tym,
czym uję ła miesz kań ców pół noc nej
czę ści Bel gii czy li Fla man dów jest zna -

Królowa Matylda
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jo mość ich ję zy ka. Cho ciaż księż na wy -
cho wa ła się w Wa lo nii fakt po słu gi wa -
nia się ni der lan dzkim od bie ra ny jest
przez Fla man dów bar dzo po zy tyw nie. 

Księż na jest zna na nie tyl ko z to wa -
rzy sze nia mę żo wi na róoż nych ofi cjal -
nych i mniej ofi cjal nych uro czy sto -
ściach, spot ka niach, ga lach, czy
pod ró żach za gra nicz nych. Prze de
wszyst kim ja ko pier wsza oso ba z bel -
gij skiej ro dzi ny kró lew skiej bar dzo
ak tyw nie dzia ła na po lu spo łecz no-
cha ry ta tyw nym. Jest re pre zen tan tką
UNI CEF i UNA IDS.

Bel go wie uwa ża ją, że przy szła kró -
lo wa jest oso bą bar dzo ciep łą i mi łą,
ce nią ją rów nież za dy skre cję w kon -
tak tach z me dia mi. Nie udzie la nie -
prze my śla nych wy wia dów, nie zga -
dza się na tak zwa ne „ustaw ki”.
We dług dzien ni ka „De Stan da ard”
księż ni czka jest naj bar dziej po pu lar -
ną oso bą spoś ród bel gij skiej ro dzi ny
kró lew skiej.

Księż na Ma tyl da, w któ rej ży łach
pły nie pol ska krew, w na szym ję zy ku
po tra fi po wie dzieć za led wie kil ka słów.

Wpraw dzie uro dzi ła i wy cho wa ła się
w Bel gii, ale swo je dzie ci wy cho wu je
tak, aby pa mię ta ły o pol skich ko rze -
niach.

Bel gij ska pra sa pi sze, że księż na
Ma tyl da jest uo so bie niem wszyst kich
cnót ja kie po win na mieć przy szła kró -
lo wa. Ele gan cka, dy skret na, po wścią -
gli wa w wy ra ża niu opi nii, wy wa żo na,
wy kształ co na i bar dzo uro dzi wa. Mi -
ło jest sły szeć ta kie opi nie o pol skiej
księż nicz ce, któ ra w przy szło ści zo -
sta nie bel gij ską kró lo wą.

EEwwaa  JJaa  nniikk
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Znani nieznani
Czyli ciekawe fakty z życia wielkich Polaków

Ta de usz Koś ciusz ko 
(1746 Me re czowsz czyz na 
– 1817 So lo thurn)

Pol ski i ame ry kań ski ge ne rał, in ży -
nier for ty fi ka cji, uczest nik woj ny
o nie po dleg łość Sta nów Zjed no czo -
nych, przy wód ca po wsta nia prze ciw ko
Ro sji i Pru som, Naj wyż szy Na czel nik
Siły Zbroj nej Na ro do wej w In su rek cji
Koś ciusz kow skiej.

n Uro dził się 4 lu te go 1746 ro ku
w Me re czowsz czyz nie na Po le siu
w nie za moż nej ro dzi nie szla chec -
kiej. Ród Koś ciusz ków wy wo dził się
od dwo rza ni na kró la Zyg mun ta
I Kon stan te go (zdrob nia le Ko stiusz -
ko), któ ry w 1509 ro ku otrzy mał
ma ją tek Siech no wi cze (ro do wy ma -
ją tek Koś ciusz ków).

n Oj cem Ta de u sza był miecz nik brze -
ski Lud wik Ta de usz Koś ciusz ko,
puł kow nik re gi men tu bu ła wy po -
lnej li tew skiej. Mat ka to Te kla z Ra -
tom skich.

n W 1755 ro ku Ta de usz wraz ze star -
szym bra tem Jó ze fem roz po czę li na -
u kę w Ko le gium Pi ja rów w Lu bie -
szo wie. Pięć lat póź niej ze wzglę du
na kło po ty ro dzin ne obaj wró ci li do
do mu.

Na za rząd cę ma jąt ku prze zna czo ny
zo stał Jó zef, dla te go Ta de usz wy -
brał dla sie bie ka rie rę woj sko we go.

n W 1765 ro ku z ini cja ty wy Sta ni sła -
wa Au gu sta Po nia tow skie go po -
wsta ła Szko ła Ry cer ska, któ rej ce -
lem by ło przy go to wa nie ka dry
ofi cer skiej, lu dzi świat łych, po stę -
po wych i pra wych oby wa te li. Koś -
ciusz ko (dzię ki wspar ciu Czar to ry -
skich) wstą pił do Kor pu su Ka de tów
Szko ły Ry cer skiej.

n Od po cząt ku po by tu w szko le mło -
dy Ta de usz wy róż niał się spoś ród
in nych uczniów. Był bar dzo pil ny,
zdol ny, a prze de wszyst kim pra co -
wi ty. Stu dio wał hi sto rię Pol ski, hi -
sto rię po wszech ną, fi lo zo fię, ła ci nę,
ję zyk pol ski, fran cu ski, nie miec ki
oraz pra wo, eko no mię, aryt me ty kę,
ge o me trię i mier nic two.
Szko łę ukoń czył w stop niu ka pi ta -
na.

n W 1769 ro ku Koś ciusz ko ja ko kró -
lew ski sty pen dy sta wspól nie z Jó -
ze fem Or łow skim, ko le gą ze Szko -
ły Ry cer skiej, wy je chał do Pa ry ża.
Stu dio wa li w Aka de mii Ma lar stwa
i Rzeź by. Ta de u szo wi nie bar dzo od -
po wia dał ta ki ro dzaj na u ki, ale nie
mógł wstą pić do żad nej z pa ry skich
wyż szych szkół in ży nie ryj nych,
gdyż był cu dzo ziem cem i nie miał
dość pie nię dzy. Uczył się więc sam
i cho dził na pry wat ne wy kła dy pro -
fe so rów ze szkół woj sko wych.

n Po wró cił do kra ju la tem 1775 ro ku,
trzy la ta po pier wszym roz bio rze
Pol ski. Po mi mo ogrom nej woj sko -
wej wie dzy nie zna lazł za trud nie nia
w woj sku, któ re zo sta ło zre du ko wa -
ne do dzie się ciu ty się cy żoł nie rzy.
W ro dzin nym ma jąt ku nie zbyt do -
brze gos po da rzył brat Jó zef i Koś -
ciusz ko miał prob lem ze zna le zie -
niem nie tyl ko pra cy, ale i swo je go
miej sca w ży ciu.

n Pier wszą i naj wię kszą mi ło ścią Ta -
de u sza by ła Lud wi ka Sos now ska,
któ rej był ko re pe ty to rem. Po nie waż
nie by ło szans, aby oj ciec dziew czy -
ny het man Sos now ski zgo dził się
na zwią zek tych dwoj ga, Koś ciusz -
ko po rwał uko cha ną. Nie ste ty, nie -
do szłe mu te ścio wi uda ło się od bić
cór kę, któ ra zo sta ła zmu szo na do
mał żeń stwa z Jó ze fem Lu bo mir -
skim.

n Koś ciusz ko uciekł z kra ju. Naj pierw
wy je chał do Drez na, a po tem do Pa -
ry ża, gdzie do wie dział się o ko lo -
niach bry tyj skich w Ame ry ce, któ -
re pod ję ły wal kę o wy zwo le nie
i nie po dleg łość. Co raz głoś niej mó -
wi ło się, że Ame ry ka nie wspie ra ni
przez Fran cu zów od no szą co raz wię -
ksze suk ce sy.

n We wrześ niu 1776 ro ku Koś ciusz -
ko przy był do Fi la del fii i zo stał mia -
no wa ny do stop nia in ży nie ra ar mii
ame ry kań skiej. Otrzy mał za da nie
opra co wa nia frag men tu ufor ty fi ko -
wa nia mia sta i przez ca łą zi mę pra -
co wał przy bu do wie for tów w Fi la -
del fii.

n Przez wie le mie się cy for ty fi ko wał
róż ne obo zy woj sko we Ar mii Kon -
ty nen tal nej, co przy nio sło mu znacz -
ny roz głos. Wy ra zem uznania dla
je go in ży nier skie go przy go to wa nia
by ło po wie rze nie mu bu do wy sil nej
twier dzy West Po int nad rze ką Hud -
son. Ta ką de cy zję wy dał na czel ny
wódz ar mii ame ry kań skiej Je rzy
Wa szyn gton.

n W uzna niu za sług uchwa łą Kon gre -
su Ta de usz Koś ciusz ko awan so wa -
ny zo stał w 1783 ro ku na ge ne ra ła
bry ga dy ar mii ame ry kań skiej.
Otrzy mał też spe cjal ne po dzię ko wa -
nie, na da nie oko ło 250 ha grun tu
oraz znacz ną su mę pie nię dzy, któ -
ra mia ła być wy pła co na w rocz nych
ra tach. Kie dy Kon gres wy pła cił mu
za leg łe pie nią dze, po mi mo nie zbyt
do brej sy tu a cji fi nan so wej na tych -
miast prze zna czył te pie nią dze na
wy ku pie nie wol no ści i kształ ce nie
Mu rzy nów. Ca łą resz tę ma jąt ku
Koś ciusz ko po wie rzył Jef fer so no wi
któ ry był wy ko naw cą je go te sta men -
tu.

n Ogrom nym wy róż nie niem ze stro -
ny współ to wa rzy szy wal ki by ło przy -
ję cie Koś ciusz ki ja ko jed ne go
z trzech cu dzo ziem ców do To wa rzy -
stwa Cyn cy na tów za ło żo ne go przez
naj bar dziej za słu żo nych ofi ce rów
ame ry kań skich.

n Pod czas po by tu w Fi la del fii Koś -
ciusz kę od wie dził in diań ski wódz
Lit tle Tur tle. Koś ciusz ko po da ro wał
mu pa rę pi sto le tów wraz z in struk -
cją uży cia ich prze ciw „każ de mu,
kto bę dzie chciał cie bie (twój lud)
pod bić”.
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n W ro ku 1784 po wró cił do Pol ski i na
pięć lat osiadł w ro dzin nych Siech -
no wi czach. Je go część ma jąt ku nie
przy no si ła zna czą cych do cho dów,
po mi mo te go Koś ciusz ko ogra ni czył
pań szczyz nę swo im chło pom, co nie
przy spo rzy ło mu sym pa tii u oko licz -
nej szlach ty.

n Sy tu a cja w kra ju by ła bar dzo zła.
Ob ra du ją cy w la tach 1788-1792
Sejm zwa ny Wiel kim al bo Czte ro -
let nim pod jął dzie ło na pra wy Rze -
czy pos po li tej. Jed na z je go pier -
wszych uchwał pod no si ła licz bę
woj ska do 100 ty się cy. To by ła szan -
sa dla Koś ciusz ki. 12 paź dzier ni ka
1789 ro ku otrzy mał pod pi sa ną przez
kró la no mi na cję na ge ne ra ła ma jo -
ra wojsk ko ron nych z pen sją 12 ty -
się cy zło tych rocz nie.

n Po la cy już od daw na spo dzie wa li się
in wa zji zbroj nej za bor ców, któ rzy
nie chcie li po go dzić się z po sta no -
wie nia mi Sej mu. Koś ciusz ko do ko -
ny wał in spek cji pod leg łych so bie
wojsk, obej mu jąc pod nie o bec ność
księ cia Jó ze fa Po nia tow skie go do -
wódz two nad ar mią pol ską.

n 18 ma ja 1792 ro ku woj ska ro syj skie
w si le 100 ty się cy żoł nie rzy wkro -
czy ły na te ren Pol ski i roz po czę ła
się woj na pol sko-ro syj ska. Wsku tek
zdra dy ar mia li tew ska nie sta wi ła
na jeź dźcy żad ne go opo ru. Rów nież
ko ron ne woj ska pol skie nie mia ły
wy star cza ją cej si ły, aby po wstrzy -
mać Ro sjan.
W pew nym mo men cie król zde cy -
do wał się przer wać dzia ła nia wo jen -
ne i przy stą pił do zdra dziec kiej kon -
fe de ra cji tar go wic kiej.

n W 1793 ro ku na stą pił II roz biór Pol -
ski, któ ry za stał Koś -
ciusz kę w Pa ry żu. Stam -
tąd udał się do Drez na
aby opra co wać kon cep -
cję or ga ni za cji po wsta -
nia na ro do we go. Tym -
cza sem w Pol sce
sy tu a cja roz wi ja ła się
bar dzo dla nie go nie ko -
rzyst nie. Za bor cy zre du -
ko wa li woj sko pol skie,
a gos po dar ka i fi nan se
by ły w op ła ka nym sta -
nie. Ge ne rał zde cy do wał
się na po wrót do kra ju
i roz po czę cie po wsta nia
o nie po dleg łość.

n 24 mar ca 1794 ro ku na
ryn ku w Kra ko wie zło -
żył słyn ną przy się gę
i ob jął for mal nie do -
wódz two in su rek cji ja -

ko Naj wyż szy Na czel nik Si ły Zbroj -
nej Na ro do wej.

n Po wy gra nej bi twie pod Ra cła wi ca mi
mo ra le pol skiej ar mii wzro sło. Nie ste -
ty wsfe rze mi li tar nej nie mia ło to zwy -
cię stwo wię ksze go zna cze nia. W ma -
ju te go sa me go ro ku Koś ciusz ko wy dał
„Uni wersał Po ła niec ki”, akt re gu lu ją -
cy wie le roz po rzą dzeń i pro kla ma cji
wy da nych w spra wie chłop skiej od
chwi li roz po czę cia po wsta nia.

n 10 paź dzier ni ka 1794 ro ku w bi twie
pod Ma cie jo wi ca mi ge ne rał do stał
się do nie wo li, po czym zo stał uwię -
zio ny w twier dzy Pie tro pa włow skiej
w Pe ter sbur gu.

n Dwa la ta póź niej car Pa weł I Ro ma -
now wy pu ścił Koś ciusz kę, któ ry zgo -
dził się zło żyć przy się gę wier no pod -
dań czą, w za mian za co car wy pu ścił
20.000 Po la ków. Ge ne rał na krót ko
wy je chał do Sta nów Zjed no czo nych,
do Eu ro py wró cił w 1797 ro ku.

n W la tach 1798-1815 miesz kał w Bre -
vi le pod Pa ry żem i miał swój wkład
w two rze nie Le gio nów Pol skich. Nie
ufał Na po le o no wi i był prze ciw ni -
kiem wią za nia z nim spra wy pol -
skiej. Na stęp nie za miesz kał
w Szwaj ca rii u Fran cisz ka Ksa we -
re go Ze ltne ra.

n W 1815 ro ku car Alek san der I Ro -
ma now pra gną cy uzy skać apro ba -
tę dla stwo rze nia mi nia tu ro we go
i ma rio net ko we go za ra zem Kró le -
stwa Pol skie go za pro sił Koś ciusz -
kę do Wied nia. Ten na wia do mość,
że pla no wa ne Kró le stwo Pol skie ma
być mniej sze od Księ stwa War szaw -
skie go oświad czył, że to „jest po -
śmiech” i opu ścił Wie deń.

n Zmarł 15 paź dzier ni ka 1817 ro ku
w So lo thurn (Szwaj ca ria) w do mu
Ze ltne ra i zo stał po cho wa ny w po -
bli skim Zuch wi lu. Zgod nie z te sta -
men tem, wy do by te z cia ła ser ce Koś -
ciusz ki zo sta ło umiesz czo ne w ur nie
i prze ka za ne Emi lii Ze ltner, cór ce
Fran cisz ka. Osta tecznym miej scem
je go po chów ku stal się Wa wel.

Ta de usz Koś ciusz ko w oczach
współ czes nych był czło wie kiem szla -
chet nym i ob roń cą uciś nio nych: chło -
pów, Ży dów a tak że ame ry kań skich
czar nych nie wol ni ków. Tho mas Jef -
fer son po wie dział o nim, że „był naj -
czyst szym spoś ród sy nów wol no ści”.

Do sko na le wy kształ co ny, wy bit ny
fa cho wiec i spe cja li sta w dzie dzi nie
in ży nie rii woj sko wej. Nie szu kał ła -
twe go i szyb kie go za rob ku, a do swo -
ich obo wiąz ków pod cho dził nie zwy -
kle pro fe sjo nal nie.

Bez wąt pie nia Koś ciusz ko jest bo -
ha te rem dwóch na ro dów. Je go pra ce
nad for ty fi ka cją West Po int i in ży nie -
ryj ne przy go to wa nie bi twy pod Sa ra -
to gą przy czy ni ły się do suk ce su te go
epi zo du woj ny o nie po dleg łość Sta -
nów Zjed no czo nych. W USA po Je rzym
Wa szyn gto nie to właś nie Koś ciusz ko
ma naj wię kszą licz bę po mni ków, a je -
go imie niem na zwa no miej sco wo ści,
par ki, au to stra dy i mo sty.

Je go ży cie bo ga te by ło w emo cje,
do świad czył wie lu wzlo tów i upad ków.
Za wiódł się na wie lu lu dziach, ale jed -
no cześ nie do znał uwiel bie nia i ogrom -
ne go sza cun ku.

Hi sto ria Ta de u sza Koś ciusz ki, je go
sła wa i le gen da jest znacz nie dłuż sza
niż je go ży cie i trwać bę dzie wiecz nie
dla do bra Pol ski i Po la ków.

HHaann  nnaa  KKoorrcczz

Kościuszko pod Racławicami, obraz Jana Matejki. Żródło: artyzm.com
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24 mar ca 1794 ro ku na kra kow skim
ryn ku Ta de usz Koś ciusz ko zło żył na -
ro do wi pol skie mu uro czy sta przy się -
gę i ob jął for mal nie przy wódz two in -
su rek cji ja ko Naj wyż szy Na czel nik
Si ły Zbroj nej Na ro do wej.

„Ja, Ta de usz Koś ciusz ko, przy się -
gam w ob li czu Bo ga ca łe mu Na ro do -
wi Pol skie mu, iż po wie rzo nej mi wła -
dzy na ni czyj pry wat ny ucisk nie
uży ję, lecz je dy nie jej dla do bra ob ro -
ny ca ło ści gra nic, od zy ska nia sa mo -
wol no ści Na ro du i ugrun to wa nia po -
wszech nej wol no ści uży wać bę dę. Tak
mi Panie Bo że do po móż i nie win na
mę ka Sy na Je go”.

Wcześ niej...
W 1792 ro ku po klę sce woj ny pol -

sko-ro syj skiej te ry to rium Pol ski oku -
po wa ne by ło przez Ro sję. Zlik wi do -
wa no wszyst kie zdo by cze Kon sty tu cji
3 Ma ja. Woj ska ro syj skie do ko ny wa -
ły wie lu gra bie ży po łą czo nych z re -
pre sja mi po li tycz ny mi. Pol ska ja ko
kraj zo sta ła zła ma na po li tycz nie, gos -
po dar czo i fi nan so wo. Upa dły naj wię -
ksze pol skie ban ki, pod ro ża ła żyw -
ność, wpro wa dzo no cen zu rę.
Zlik wi do wa no pol ska pra sę, a wie le
ty tu łów ksią żek fun kcjo no wa ło ja ko
za ka za nych. Rzą dzi ła nie po dziel nie
ca ry ca Ka ta rzy na II zwa na „Naj jaś -
niej szą Im pe ra to ro wą”.

W 1793 ro ku na stą pił II roz biór. Pol -
ska sta ła się kra jem o po wierz chni
nie wie le prze kra cza ją cej 200 ty się cy
ki lo me trów kwa dra to wych, z licz ba
lud no ści oko ło 4 mi lio nów. Zruj no wa -
na zo sta ła gos po dar ka, a spo łe czeń -
stwo znisz czo ne mo ral nie. W War sza -
wie po ja wił się ro syj ski am ba sa dor
Osip Igel strom, któ ry roz bu do wał taj -
ną po li cję i op ła cał ca łą rze szę agen -
tów pe ne tru ją cych nie mal wszyst kie
pol skie śro do wi ska. Pol ska prze sta ła
być pań stwem su we ren nym i nie mog -
ła pro wa dzić po li ty ki za gra nicz nej. 

Pla ny po wsta nia prze ciw ko
Ro sji

Po prze gra nej woj nie i oba le niu
Kon sty tu cji 3 Ma ja, na za cho dzie Eu -
ro py po wstał tak zwa ny Ko mi tet Emi -
gra cyj ny któ ry w 1793 ro ku wy słał
w taj nej mi sji Ta de u sza Koś ciusz kę
do Pa ry ża. Ce lem je go wi zy ty by ło
przed sta wie nie fran cu skie mu rzą do -
wi pla nu za kła da ją ce go wznie ce nia
w Pol sce przy po mo cy Fran cu zów re -
wo lu cji i roz po czę cia woj ny z za bor -
ca mi czy li Ro sją, Pru sa mi i Au strią.
W cza sie prze ja zdu przez Bel gię Koś -
ciusz ko spot kał się z ge ne ra łem Char -
les Fran co is Du mo u rie zem, któ re go
za poz nał z pla na mi prze pro wa dze nia
w Pol sce in su rek cji, czy li zbroj nego po -
wsta nia (z jęz. łac. in sur ge re – po -
wstawać prze ciw ko muś, bun tować się).

Póź niej oka za ło się, ge ne rał Du mo u -
riez był w zmo wie z Au stria ka mi co
w kon sek wen cji do pro wa dzi ło do te -
go, ze po wstań cze pla ny prze ję li Ro -
sja nie. Fran cu ska mi sja Koś ciusz ki
nie przy nio sła żad nych re zul ta tów, bo
rząd fran cu ski oprócz za chę ca nia Po -
la ków do wy bu chu po wsta nia nie zro -
bił do słow nie nic. Jak po ka że na sza
póź niej sza hi sto ria, te go ty pu za cho -
wa nia rzą du fran cu skie go w sto sun -
ku do Pol ski mia ły rów nież miej sce
po wy bu chu II woj ny świa to wej, kie -
dy Po la cy cze ka li na choć by je den gest
ze stro ny so jusz ni ków.

Sprzy się że nie
Na po cząt ku 1794 ro ku Igna cy Po -

toc ki, Hu go Koł łą taj iTa de usz Koś ciusz -
ko za wią za li sprzy się że nie. Uzna li ko -
niecz ność usta no wie nia dyk ta tu ry
woj sko wej i po wie rze nia jej Koś ciusz -
ce. Oprócz nich do sprzy się że nia przy -
stą pi li daw ni człon ko wie Zgro ma dze -
nia Przy ja ciół Kon sty tu cji Rzą do wej
z cza sów Sej mu Czte ro let nie go. 21 lu -
te go 1794 ro ku Ro sja nie uchwa li li re -
duk cję woj ska Rze czy pos po li tej o po ło -
wę oraz przy mu so wy na bór
zre du ko wa nych żoł nie rzy pol skich do
woj ska ro syj skie go i pru skie go. Ze stro -
ny ro syj skiej by ła to jaw na pro wo ka cja,
któ ra spo wo do wa ła wy buch po wsta nia.

In su rek cja
Po wsta nie roz po czę ło się 12 mar ca,

gdy ge ne rał An to ni Ma da liń ski od mó -
wił pod da nia się re duk cji I Wiel ko pol -
skiej Bry ga dy Ka wa le rii Na ro do wej
i na jej cze le wy ru szył w kie run ku Kra -
ko wa. Jed nak za ofi cjal ną da tę roz po -
czę cia in su rek cji uzna je się dzień 24
mar ca, kie dy po od pra wie ofi ce rów
gar ni zo nu kra kow skie go Ta de usz
Koś ciusz ko i Jó zef Wo dzic ki uda li się
na mszę do koś cio ła ka pu cy nów. Po
za koń cze niu mszy zło ży li u stóp oł ta -
rza szab le któ re po świę co ne zo sta ły
przez oj ca gwar dia na. Na stęp nie ują -
wszy szab le w dło nie ślu bo wa li, ze go -
to wi są od dać swo je ży cie dla ob ro ny
oj czyz ny.

Oko ło go dzi ny dzie sią tej na kra kow -
skim ryn ku po ja wił się Ta de usz Koś -
ciusz ko. Od czy ta no akt po wsta nia,
a Na czel nik zło żył słyn ną przy się gę.

Akt po wsta nia na da wał Koś ciusz ce
ty tuł Naj wyż sze go Na czel ni ka Si ły
Zbroj nej Na ro do wej i da wał mu cał -
ko wi tą wła dzę. Ogrom nym prob lem
Na czel ni ka by ła ma ła ilość pol skie go
woj ska po re duk cji prze pro wa dzo nej

Kącik historyczny
In su rek cja koś ciusz kow ska
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przez Ro sjan. W mo men cie wy bu chu
po wsta nia wszyst kie si ły wraz z ka -
wa le ria ge ne ra ła Ma da liń skie go li czy -
ły oko ło 4 ty sią ce żoł nie rzy.

Koś ciusz ko wy dał Uni wersał zgod -
nie z któ rym „z każ de go z pię ciu do -
mów miał się sta wić re krut pie szy ubra -
ny, opo rzą dzo ny, wy po sa żo ny
w ka ra bin, pi kę lub sie kie rę oraz je den
re krut kon ny na 50 do mów”. Oprócz
po bo ru za cią ga li się tak że ochot ni cy
kie ro wa ni do ar ty le rii, wojsk in ży nie -
ryj nych i for ma cji strzel ców pie szych.
Na czel nik wpro wa dził tak że służ bę
w mi li cji męż czyzn w wie ku 18-28 lat.
Z od dzia łów mi li cyj nych w wie lu mia -
stach two rzo ne by ły ba ta lio ny współ -
dzia ła ją ce z re gu lar nym woj skiem i pie -
sze re gi men ty. Nie uda ło się nie ste ty
osią gnąć za mie rzo nej ilo ści woj ska. Po -
bór prze bie gał z opo ra mi, by ły rów nież
ogrom ne trud no ści z uzbro je niem, dla -
te go za czę to for mo wać spe cjal ne od -
dzia ły ko sy nie rów uzbro jo nych w pi ki
i osa dzo ne na sztorc ko sy.

Bi twa pod Ra cła wi ca mi
Czwar te go kwiet nia 1794 ro ku pod

Ra cła wi ca mi woj ska po wstań cze pod
wo dzą sa me go Ta de u sza Koś ciusz ki
sto czy ły zwy cię ską bi twę z woj ska mi
ro syj ski mi do wo dzo ny mi przez ge ne -
ra ła ma jo ra Alek san dra Tor ma so wa.

Z mi li tar ne go pun ktu wi dze nia zwy -
cię stwo pod Ra cła wi ca mi by ło ma ło

zna czą cym epi zo dem woj ny pol sko-
ro syj skiej i nie ste ty nie zo sta ło w peł -
ni wy ko rzy sta ne. Koś ciusz ko nie zdo -
łał roz bić kor pu su De ni so wa i oczy ścić
te re nu Ma ło pol ski z wojsk ro syj skich.
Nato miast z mo ral ne go pun ktu wi -
dze nia to zwy cię stwo by ło dla nas bar -
dzo waż ne. Po la cy na bra li bo wiem wia -
ry we włas ne si ły i uwie rzy li
w moż li wość zwy cię stwa.

Prze bieg po wsta nia
Zwy cię stwo pod Ra cła wi ca mi przy -

spie szy ło wy buch po wsta nia na róż -
nych te re nach Pol ski. Do po wsta nia
przy łą czy ły się od dzia ły pol skie z Lu -
bel szczyz ny i za chod nie go Wo ły nia.
W War sza wie po wstań cy pod wo dzą
szew ca Ja na Ki liń skie go i pol skie woj -
sko roz bi ły sil ny gar ni zon war szaw -
ski i w po ło wie kwiet nia wy zwo li ły
sto li cę. W no cy z 22 na 23 kwiet nia
wy buch ło po wsta nie w Wil nie.

Dzie sią te go ma ja do walk prze ciw
po wstań com do łą czy ła ar mia pru ska.
Mie siąc póź niej w bi twie pod Szcze ko -
ci na mi woj ska do wo dzo ne przez Ta -
de u sza Koś ciusz kę w star ciu z po łą -
czo ny mi si ła mi ro syj sko – pru ski mi
po nio sły dru zgo cą cą klę skę. Pod da ła
się Lit wa. Ro sja nie i Pru sa cy od no si -
li ko lej ne zwy cię stwa. Aby nie do pu -
ścić do po łą cze nia się wszyst kich wojsk
ro syj skich Koś ciusz ko zde cy do wał się
sto czyć bi twę pod Ma cie jo wi ca mi

(10.X.1794 r), któ ra za koń czy ła się
sro mot ną klę ską Po la ków. Cięż ko ran -
ny Koś ciusz ko do stał się do ro syj skiej
nie wo li, a mie siąc póź niej woj ska nie -
przy ja cie la za ję ły War sza wę.

Po wsta nie koś ciusz kow skie by ło je -
dy ną szan są ura to wa nia pol skiej pań -
stwo wo ści, po nie waż po II roz bio rze
jej upa dek był już prze są dzo ny.

Szcze gól nie waż nym ele men tem by -
ło od wo ła nie się władz po wstań czych
do chło pów i ich sze ro ki odzew. Dla -
te go po wsta nie na bra ło cha rak te ru
spo łecz ne go i wol no ścio we go, któ re -
go bez wąt pie nia naj wię kszym sym -
bo lem sta li się ko sy nie rzy.

Po wsta nie za koń czy ło się cał ko wi tą
klę ską, któ rej naj waż niej szym skut kiem
był III Roz biór Pol ski, do ko na ny osta -
tecznie 24 paź dzier ni ka 1795 ro ku.

Król Sta ni sław Au gust Po nia tow ski
opu ścił War sza wę i wy je chał do Grod -
na, gdzie ab dy ko wał. 

W 1797 ro ku mo car stwa roz bio ro -
we za war ły po ro zu mie nie, któ re go taj -
ny ar ty kuł gło sił, że wład cy Ro sji, Au -
strii i Prus „ni gdy nie bę dą uży wać
okre śle nia Kró le stwo Pol skie”.

Utra ta przez Pol skę nie po dleg ło ści
by ła wiel ką na ro do wą tra ge dią, a na
jej od zy ska nie przy szło nam cze kać
aż do pier wszej woj ny świa to wej.

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa  
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Zapraszamy młodzież polskojęzyczną do wzięcia udziału
w IV edycji Konkursu „Być Polakiem”

WYGRAJ WAKACYJNY WYJAZD DO POLSKI

Jeśli masz 99  ––  2255  llaatt, znasz polski ale żyjesz za granicą, lubisz Polskę i chcesz w nagrodę przyjechać do Ojczyzny, prześlij pracę
pisemną lub multimedialną na jeden z tematów:

- grupa 1. (9 – 10 lat): Tajemnica rodzinnej pamiątki.
- grupa 2. (11 – 12 lat): List do Starego Doktora (Janusza Korczaka).
- grupa 3. (13 – 15 lat): Opowieść rodzinna, którą warto ocalić od zapomnienia.
- grupa 4. (16 – 19 lat): Odsiecz wiedeńska oczyma jej uczestnika.
- grupa 5. (studenci, do 25 roku życia): Odblaski polskości…

Aby wziąć udział w Konkursie musisz wypełnić Formularz Zgłoszeniowy oraz przesłać swoją pracę zgodnie z Regulaminem.
Zapoznaj się z tematami prac w swojej grupie wiekowej i do 15 marca 2013 r. podziel się z nami swoimi pomysłami. Decyduje data
stempla pocztowego.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, w tym wyjazd do Polski, zwiedzanie Sejmu RP, uroczysta gala wręczenia nagród
w Zamku Królewskim w Warszawie!

Jesteś 
młodym 

Polakiem

Mieszkasz 
poza granicami

Ojczyzny

Zgłoś się 
do Konkursu+ =
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„An twer pia po pol sku” 
vo or on ze 

ne der lan dsta li ge vrien den

Poolse nationale
dansen

KRAKOWIAK (Cracovienne)
Een zeer levendige volksdans uit de omgeving van

Krakau, dateert uit de 16de eeuw. Hij wordt gedanst in

2/4 maat, met een karakteristiek gesyncopeerd ritme.

De Krakowiak eist van de dansers een hoog

springvermogen. Deze dans werd in het begin alleen

uitgevoerd in de dorpen, maar na verloop van tijd

bereikte hij de salons en werd mode in het gehele land.

KUJAWIAK
De naam van deze dans verwijst naar de streek waar hij

vandaan komt – Kujawy (het noorden van Polen). Het is

een vrije dans in ľ maat. De basis danspasjes zijn

gebaseerd op de rotatie- en op langzaam lopen, soms

met luide handtikken op het been. De Kujawiak wordt

altijd in een cirkel gedanst (langs de lijn van het wiel).

Omdat hij is afgeleid van de bruiloftsdans, zijn de

danspatronen en de thema’s flirterig. De muzikale toon

is heel lyrisch.

Beelden: Zofia Stryjeńska

Bron: www.polenvoornederlanders.nl
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Pasen in Polen
PAASFEEST

Pasen (Wielkanoc – de Grote Nacht) wordt in Polen
gevierd volgens de katholieke traditie met een
weerspiegeling van het oude heidense geloof en die tradities.
In de Poolse traditie is het ook een dag voor heel de familie,
rijk aan verschillende gewoonten en tradities. Het feest
duurt twee dagen (zondag en maandag), dat zijn vrije dagen.
Het was ooit erg belangrijk, niet alleen om religieuze redenen,
maar ook om … culinaire. Na een maand van vasten en
honger was het een culinair carnaval, waarin mensen
genoten van heerlijke worst en gebak. De verplichte taart
voor Pasen was de „baba” (een gistcake) en het traditionele
recept voor rijkere gezinnen vergt niet minder dan 60 eieren
voor de bereiding.

Pasen cake (baba)

De gewoonte, die tot op de dag van vandaag voortleeft,
is de viering van Palmpasen op Palmzondag (een week
voor Pasen). Vroeger geloofde men dat palmen de mensen,
de dieren en de boerderijen beschermden tegen toverijen
en kwaad. Verder is er rivaliteit over wie de hoogste en de
mooiste palm heeft. Goede Vrijdag is de dag van de strenge
vasten, en op zaterdag lopen de mensen (vooral kinderen)
naar de kerk met de zogenaamde „święconka”
(onderstaande foto) – een kleine traditionele mand gevuld
met eten: eieren, gerookt spek, zout, peper, mierikswortel,
brood en gebak. De prachtig versierde mand (traditioneel
bekleed met een wit linnen, of kanten, servet en versierd
met takjes buxus) wordt dan gezegend door de priester.
(Deze traditie bestaat ook in sommige delen van Oostenrijk
en Duitsland.)
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Paaszondag
Zeer godsdienstige mensen beginnen Paaszondag met

deelname aan de mis, de zogenaamde opstanding. Anderen
en ongelovigen beginnen die dag met het traditionele
paasontbijt, een verplicht onderdeel daarbij zijn de prachtig
versierde eieren. Dit is niet een oorspronkelijk Poolse
gewoonte, maar in Polen is het versieren van eieren is een
grote artistieke traditie geworden. De eieren zijn beschilderd
of bekrast in veel verschillende patronen en
volkskunstenaars maken ware kunstwerkjes.

Traditionele Poolse paasmorgen gerechten zijn: Zurek
(soep), witte worst, ham, eieren en mierikswortel.
Zoetigheden worden vertegenwoordigd door de paastulband,
de kwarktaart en de mazurek (rechthoekige of ronde taart
bedekt met verschillende soorten vulling en delicatessen).
Onmisbaar bij de tafelversiering is een lam of een paashaas
gemaakt van suiker of een speciale taart. Tijdens Pasen
worden cadeaus (de zogenaamde konijnen) gegeven worden
aan kinderen.

Żurek en mazurek 

Paasmaandag: śmigus-dyngus
Op deze dag besproeien (of begieten) de mensen elkaar

met water. Dit ge-bruik stamt uit het oude heidense geloof.
De oude Slaven schreven aan het water het vermogen toe
te zorgen voor gezondheid en vruchtbaarheid waarbij het
water ook de vreugde van het komende voorjaar
symboliseert. Na de komst van het christelijk geloof
besproeide men in enkele streken, ‘s ochtens vroeg, de
akkers met wijwater. Deze gewoonte bestaat nu nog in
het zuiden van Polen. Het besproeien van de vrouwen met
water was een gewoonte in de dorpen, is overgenomen
door het hof. Daarbij werd het water vervangen door parfum.
Het meeste plezier beleefden mannen in het besprenkelen
met koud water van vrouwen die nog in bed lagen. De
dames bleven echter niet weerloos (Ze hadden emmers
met water onder hun bed staan). Soms is het, voor jonge
vrouwen beter om die dag niet op straat te gaan en zo de
horden van jonge doldrieste mannen, met emmers water,
te vermeiden.

Over het algemeen is, naast de deelname aan de kerkelijk
traditie, Pasen een dag voor het gezin, sociale activiteiten
en recreatie.

Bron: www.polenvoornederlanders.nl



TAALWEEK
POOLS in
TALENSCHOOL
SCVO-TALEN
BERCHEM

Met een aantal enthousiaste collega’s starten we dit
schooljaar een project waarbij we de veertien talen, die
ons centrum aanbiedt, één voor één in de kijker plaatsen.
Enerzijds biedt dit een culturele meerwaarde aan de
cursisten, anderzijds bereiken we een groter publiek. De
laatste week van februari was het de beurt aan Taalweek
Pools. 

Op woensdag 27 februari was er een groepsbezoek aan
het Centraal Station en het MAS, geleid door de Poolse
architecte Ella Strug.

Donderdag 28 februari was een grote dag. Wij hadden
drie infostanden met promotiemateriaal van het Pools
Informatiebureau voor Toerisme, het Podlaskiebureau en
de dienst Cultuur van de Poolse 

Ambassade. Voor Poolse lekkernijen zoals pierogi,
gołąbki, kiełbasa z rusztu i pączki zorgde Renata Zych van
„Anielska Kuchnia” uit Deurne.

In de namiddag gaf Anna Sendrowska een workshop
natuurlijk genezen met demo van cupping massage op de
rug. 

’s Avonds hield Heleen Notebaert van het Pools
Informatiebureau voor Toerisme een presentatie “Polen in
beeld”, gevolgd door een quiz over Polen met als hoofdprijs
een weekendje in Warschau. 

Tijdens de pauze konden de 60 deelnemers Pools gebak
en vodka’s proeven. Er was zelfs een groep van 20
studenten Slavische Talen van KU Leuven opgedaagd, met
prof Kris Van Heuckelom. Samen met de Antwerpse
studenten zorgden zij voor een geanimeerd Babbelcafé,
begeleid door Leopold Janssens, de enige activiteit met
als voertaal Pools.

Zo kwam er een einde aan een zeer intensieve dag …
met alleen maar positieve reacties!

Iwona Kocięba
leerkracht Pools

www.scvo-talen.be
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ZA PI SY UCZNIÓW DO SZKO ŁY POL SKIEJ (SPK) 
PRZY AM BA SA DZIE RP W BRUK SE LI Z SIE DZI BĄ W AN TWER PII 

NA ROK SZKOL NY 2013/2014

Sza now ni Pań stwo,
Od dnia 01 mar ca 2013 r. roz po czę liś my re kru ta cje uczniów do na szej szko ły na rok szkol ny

2013/2014, zgło sze nia ucznia moż na do ko nać wwyy  łłąącczz  nniiee po przez wy peł nie nie przez ro dzi ców for -
mu la rza zgło sze nio we go na stro nie in ter ne to wej szko ły sszzkkoo  llaa  ppooll  sskkaa..bbee. Ucznio wie bę dą przyj mo -
wa ni we dług ko lej no ści zgło szeń, po wy czer pa niu wol nych miejsc w szko le, for mu larz zo sta nie zam -
knię ty.Nie przyj mu je my zgło szeń w in nej for mie niż elek tro nicz na, tj. wy żej opi sa na. 

z po wa ża niem
mgr Mo ni ka Pru ska

dy rek tor szko ły
Tel. 03 2269212

GSM 0 475965159
ma il- pru ska@sky net.be

Szkol na za ba wa kar na wa ło wa
Tuż przed roz po czę ciem fe rii

zi mo wych w na szej szko le od by -
ła się za ba wa kar na wa ło wa.
W dniu im pre zy au la przy bra na
ba lo na mi, gir lan da mi za mie ni -
ła się w sa lę ba lo wą, a na si
ucznio wie prze bra ni za baś nio -
we i fil mo we po sta ci ba wi li się
i bra li udział w wie lu kon kur -
sach. Zwy cięz cy „Tań ca na ga -
ze cie”, „Kon kur su z krze sła mi”
i in nych, roz gry wa nych te go
dnia kon ku ren cji, otrzy my wa li
na gro dy. W przer wach mię dzy
tań ca mi i ko ro wo da mi wszyst -
kim uczest ni kom kar na wa ło wej
za ba wy ser wo wa no po czę stu -
nek. Im pre za by ła bar dzo do brze
przy go to wa na, za co du że po -
dzię ko wa nie na le ży się jej or ga -
ni za to rom – ro dzi com, któ rzy
za dba li o po czę stu nek i wy strój
sa li ba lo wej.
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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. 



Kul tu ra do brem luk su so wym
„Dzien nik Ga ze ta praw na” alar mu -

je że w związ ku ze spad kiem re al nej
pła cy, Po la cy co raz mniej pie nię dzy
wy da ją na bi le ty do ki na, te a tru, książ -
ki, pra sę i mu zy kę. Jesz cze pół to ra ro -
ku te mu środ ki fi nan so we prze cięt -
nej pol skiej ro dzi ny prze zna czo ne na
kul tu rę by ły znacz nie wyż sze. We dług
ga ze ty by ła to ten den cja ty po wa dla
spo łe czeństw bo ga cą cych się. Przez
ten okres na stą pi ło jed nak wy raź ne
po gor sze nie się sta nu pol skiej gos po -
dar ki co zna laz ło od dźwięk w por tfe -
lu prze cięt ne go oby wa te la. Dla miesz -
kań ca kra ju nad Wi słą kul tu ra po wo li
sta je się do brem luk su so wym i nie -
wie lu jest na nią stać.

„„DDzziieenn  nniikk  GGaa  zzee  ttaa  PPrraaww  nnaa””

W Pol sce dro żej 
niż w Niem czech?

Urzę dy sta ty stycz ne z Pol ski i Nie -
miec po rów na ły ce ny de ta licz ne w skle -
pach w Sak so nii i w wo je wódz twie dol -
no ślą skim. Oka za ło się, że w Niem czech
o wie le tań sze są na przy kład: my dło,
ma sło, miód, śmie ta na, wo da mi ne ral -
na, al ko hol, czy so czew ki kon tak to we.
Wyż sze ce ny w Pol sce spo wo do wa ne są
znacz nym roz dro bnie niem ryn ku jak
rów nież ca łą rze szą po śred ni ków z któ -
rych każ dy na kła da na to war swo ją
mar żę. Ba da nie prze pro wa dzo no w po -
ło wie 2012 ro ku.

„„DDzziieenn  nniikk  GGaa  zzee  ttaa  PPrraaww  nnaa””

Po la cy osz czę dza ją 
na je dze niu

Wosta t nich dwóch kwar ta łach ubieg -
łe go ro ku w Pol sce dra stycz nie spa dło
spo ży cie pie czy wa, mą ki, ry żu, ziem nia -
ków i jaj. Ta kie da ne opub li ko wał In -
sty tut Eko no mi ki Rol nic twa i Gos po -
dar ki Żyw no ścio wej. Naj wię kszy spa dek
za no to wa no wspo ży ciu kasz, ry żu ipłat -
ków (pra wie 8%) oraz ziem nia ków
(6,5%). Prze twór stwo ryb ne za no to wa -
ło stra ty wy no szą ce pra wie 6 %. Ana li -
ty cy ryn ku tłu ma czą, że jest to efekt
wzro stu cen żyw no ści oraz pod wyż sze -
nia op łat za gaz, prąd i ben zy nę. Istot -
ny rów nież jest fakt spad ku wy so ko ści
re al nej pła cy w Pol sce w 2012 ro ku.

FFoorr  ssaa..ppll

Le cze nie dla wy bra nych
Ga ze ta „Fakt” po sta no wi ła spraw -

dzić czy obec nie rzą dzą cy po li ty cy, po -
sło wie i se na to ro wie są uprzy wi le jo -
wa ny mi pa cjen ta mi i mo gą li czyć na

znacz ne udo god nie nia. Jak opi su je
ga ze ta, jed na z dzien ni ka rek za dzwo -
ni ła do przy chod ni le kar skiej re sor tu
spraw we wnętrz nych i przed sta wi ła
się ja ko „pani z mi ni ster stwa”. Wi zy -
tę u sto ma to lo ga mia ła umó wio ną już
na stęp ne go dnia, a do spot ka nia
u oku li sty do szło jesz cze te go sa me -
go dnia. „Fakt” pod su mo wu jąc po wyż -
szą dzien ni kar ską pro wo ka cję ko men -
tu je, że „wy bra ni” przed sta wi cie le
na sze go spo łe czeń stwa da lej fun kcjo -
nu ją na za sa dzie ukła dów i ukła dzi -
ków, gdy tym cza sem prze cięt ny 
oby wa tel na wi zy tę u oku li sty sfi nan -
so wa ną przez NFZ cze ka na wet dwa
la ta. 

„„FFaakktt””

Zmo ra ka re tek po go to wia
Ta kie go okre śle nia uży ły „Wia do -

mo ści Je dyn ki” ma jąc na my śli fo to -
ra da ry, któ rych w Pol sce jest co raz
wię cej. Oka zu je się, że są one zmo rą
nie tyl ko dla zwy kłych kie row ców ale
tak że dla ka re tek po go to wia.

W ca łej Pol sce fo to ra da ry ro bią zdję -
cia am bu lan som ja dą cym na ra tu nek,
a po tem wy sta wia ne są man da ty. Pla -
ców ki po go to wia ma ją mnó stwo do -
dat ko wej pa pier ko wej pra cy, po nie -
waż za każ dym ra zem trze ba
udo wod nić, że ka ret ka je cha ła za
szyb ko, bo cho dzi ło o ludz kie ży cie
i zdro wie. Głów ny In spek to rat Trans -
por tu Dro go we go za pew nia, że je że -
li na zdję ciu wi dać am bu lans ja dą cy
na sy gna le, to spra wa jest od ra zu
uma rza na. Je śli na zdję ciu te go nie
wi dać, to przed sta wi cie le po go to wia
ma ją sie dem dni na wy jaś nie nie spra -
wy.

„„WWiiaa  ddoo  mmoo  śśccii  JJee  ddyynn  kkii””

Groź ni prze stęp cy 
o krok od wol no ści

„Ga ze ta Pol ska Co dzien nie” alar mu -
je, że do 2017 ro ku za kła dy kar ne opu -
ści pra wie 100 groź nych prze stęp ców
ska za nych w la tach osiem dzie sią tych

na ka rę śmier ci. Ska zań cy od zy ska ją
wol ność z po wo du znie sie nia w 1988
ro ku ka ry śmier ci w związ ku z czym
wy ro ki za mie nio no im na ka rę 25 lat
po zba wie nia wol no ści. Po za tym
w 1989 ro ku ogło szo na zo sta ła am ne -
stia na mo cy któ rej nie któ rzy prze -
stęp cy szyb ciej opusz czą za kła dy kar -
ne. Spra wa jest o ty le bul wer su ją ca,
że do ty czy naj groź niej szych pol skich
ban dy tów z któ rych część od mó wi ła
spe cja li stycz ne go le cze nia, in ni zaś
stwier dzi li że po wyj ściu na wol ność
i tak bę dą za bi jać. Mi ni ster spra wie -
dli wo ści chce w try bie pil nym wpro -
wa dzić zmia ny w ko dek sie kar nym
któ re spra wią, że więź nio wie nie od -
zy ska ją wol no ści lecz bę dą pod da ni
przy mu so we mu le cze niu w od o sob -
nio nych oś rod kach psy chia trycz nych.
Po mysł zo stał ostro skry ty ko wa ny
przez psy chia trów, któ rzy nie chcą
pra co wać z ta ki mi „de wian ta mi”.

„„GGaa  zzee  ttaa  PPooll  sskkaa  CCoo  ddzziieenn  nniiee””

Pol ska nie jest kra jem 
dla mło dych lu dzi

Tak uwa ża 2/3 Po la ków, któ rzy swo -
je miej sce w ży ciu wi dzą po za gra ni -
ca mi kra ju. Ta kie są wy ni ki son da żu
GfK i Ip sos prze pro wa dzo ne go w 24
kra jach na zle ce nie kon cer nu te le wi -
zyj ne go Via com. W ran kin gu atrak -
cyj no ści pod wzglę dem moż li wo ści ży -
cia i pra cy mło dych lu dzi Pol ska za ję ła
przed o stat nie miej sce. Gor sze zda nie
o swo im kra ju ma ją tyl ko Wło si, któ -
rzy w son da żu za ję li nie chlub ne osta -
t nie miej sce.

Mło dzi Po la cy uwa ża ją, że w Pol sce
nie ma ją żad nej przy szło ści, prze mysł
upa da, ce ny ros ną, a bez ro bo cie się
zwię ksza. We dług an kie to wa nych je -
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dy ną szan są na pra cę, miesz ka nie
i nor mal ne ży cie jest wy jazd za gra -
ni cę.

„„WW SSiiee  ccii””

Kry zys w bran ży bu do wla nej
We dług „Eu ler Her mes” w ze szłym

ro ku wnio ski o upa dłość zło ży ły w Pol -
sce 273 fir my bu do wla ne. Jest to dwa
ra zy wię cej niż w 2011 ro ku i sie dem
ra zy wię cej niż pięć lat te mu. Po mi mo
przy zna nej do ta cji z Unii Eu ro pej skiej
pro gno zy dla tej bran ży nie są op ty -
mi stycz ne. Pier wsze prze tar gi dro go -
we na przy kład na bu do wę au to strad
zo sta ną ogło szo ne w po ło wie te go ro -
ku co ozna cza, że bu do wy roz krę cą się
do pie ro w po ło wie 2014 ro ku. Spe cja -
li ści ryn ko wi pro gno zu ją, że w związ -
ku z tym, w tym ro ku upa dłość mo że
ogło sić ko lej ne 300 spó łek bu do wla -
nych, a po nad 100 ty się cy osób mo że
stra cić pra cę. Nie o fi cjal nie lu dzie
z bran ży przy zna ją, że bu do wa au to -
strad w Pol sce nie jest droż sza niż na
Za cho dzie, ale u nas du ża część uni j -
nych pie nię dzy się mar nu je. Po za tym
dzie siąt ki pol skich urzęd ni ków pa ra -
li żu je strach przed po dej mo wa niem
od waż nych i sa mo dziel nych de cy zji.

FFoorr  ssaa..ppll

Po li cyj ny za kaz
Jak po da je „Dzien nik Ga ze ta Praw -

na” bi ją cy re kor dy po pu lar no ści film
„Dro gów ka” bar dzo zde ner wo wał i zi -
ry to wał wi ce sze fa ko men dy głów nej
po li cji. Ko men dant wy dał swo im pod -
wład nym za kaz oglą da nia fil mu.

Rzecz nik tej in sty tu cji tłu ma czy, że
ko men dan to wi cho dzi tyl ko i wy łącz -
nie o to, że by po li cjan ci nie wy bie ra li
się na po kaz te go fil mu w służ bo wych
mun du rach. In ter net aż hu czy od ko -
men ta rzy, a sa mi po li cjan ci śmie ją się,
że po wsta je „in deks dzieł za ka za nych
przez ko men dę głów ną”, a ich szef za -
cho wu je się tak, jak by oni po służ bie
za wsze cho dzi li do ki na w mun du rach.

„„DDzziieenn  nniikk  GGaa  zzee  ttaa  PPrraaww  nnaa””

Szpi ta le nie chcą pła cić 
od szko do wań

Pol skie szpi ta le nie chcą pła cić pa -
cjen tom od szko do wań za złe le cze nie.

W cią gu mi nio ne go ro ku tyl ko sze -
ściu cho rym uda ło się wy wal czyć
przed spe cjal ny mi ko mi sja mi sa tys -
fak cjo nu ją ce od szko do wa nie.

Po nad rok te mu przy urzę dach wo -
je wódz kich po wo ła ne zo sta ły spe cjal -
ne ko mi sje, któ rych za da niem by ło
szyb ko i sku tecz nie re a li zo wać rosz -
cze nia po krzyw dzo nych pa cjen tów.
W ze szłym ro ku zwró ci ło się do nich
537 osób z wnio skiem o spraw dze nie

czy w ich przy pad ku nie do szło do błę -
du le kar skie go, za nied ba nia le cze nia
czy in ne go za nie cha nia me dycz ne go.
Ko rzyst nych opi nii ko mi sje wy da ły
tyl ko 26, a za led wie sze ściu oso bom
wy pła co no od szko do wa nia w wy so ko -
ści od 2,5 zł do 150 ty sią ca zło tych.

„„PPuullss  BBiizz  nnee  ssuu””

We te ra ni II woj ny świa to wej
nie za słu gu ją na le cze nie?

Je dy na w Pol sce pla ców ka spe cja li -
zu ją cą się w le cze niu ofiar woj ny praw -
do po dob nie prze sta nie ist nieć. Przy -
chod nia „Pro vi ta et spe” fun kcjo nu je
w Kra ko wie od 1987 ro ku, a jej pa cjen -
ta mi są by li więź nio wie obo zów kon -
cen tra cyj nych, in ne ofia ry woj ny jak
i okre su po wo jen ne go. Dla pa cjen tów
przy chod nia jest dru gim do mem, per -
so nel wie co im do le ga, po tra fi do dać
im otu chy, nie ma ko le jek, prze py cha -
nek, ma ją swo ich od da nych le ka rzy.

Do tej po ry pla ców ka wpo ło wie utrzy -
my wa na by ła z pie nię dzy Na ro do we go
Fun du szu Zdro wia, w po ło wie z do ta -
cji od nie miec kiej fun da cji Ma xi mi lian-
Kol be-Werk oraz Fun da cje „Pro vi ta Et
Spe”. Od ubieg łe go ro ku nie miec ka fun -
da cja za czę ła ogra ni czać do ta cje co do -
pro wa dzi ło do zwol nie nia kil ku le ka -
rzy. We dług „Dzien ni ka Kra kow skie go”
więź niów by łych
obo zów kon cen -
tra cyj nych jest
w Pol sce oko ło
czte rech ty się cy.

„„DDzziieenn  nniikk
KKrraa  kkooww  sskkii””

Wie przo wi ny
co raz mniej

W ubieg łym ro -
ku pro duk cja wie -
przo wi ny w Pol sce
zmniej szy ła się
o oko ło 20 pro cent
co spo wo do wa ło
zwię ksze nie
impor tu zNie miec,
Da nii i Ho lan dii.

W cią gu osta t -
nich dzie się ciu lat
po gło wie świń
w Pol sce zre du ko -
wa ło się z 18 mi lio -
nów do 11 mi lio -
nów. We dług
Agen cji Ryn ku Rol -
ne go obec ny rok
ma być jesz cze gor -
szy po nie waż pa sza
dro że je agos po dar -
stwa rol ne są bar -
dzo roz drob nio ne.
Pro du cen ci mię sa
alar mu ją, że ta ki

stan rze czy do pro wa dzi do sy tu a cji, że
ce ny mię sa wie przo we go w Pol sce dyk -
to wać bę dą za gra nicz ni pro du cen ci,
a w skle pach wie przo wi na z Pol ski bę -
dzie rzad ko ścią i nie wszyst kich bę dzie
stać na jej za kup.

„„WWpprroosstt””

Skle py wid ma
Jak po da je „Ga ze ta Wy bor cza” nie -

któ re skle py in ter ne to we słu żą tyl ko
do oszu ki wa nia klien tów. Ja ko przy -
kład po da je In ter ne to wy Sklep 66pro -
cent.pl i dwa po dob ne czy li 66pre -
zent.pl i Pil kask lep.pl, któ re sku si ły
na byw ców ra ba ta mi się ga ją cy mi na -
wet 80 pro cent. Wła ści cie le skle pów
twier dzi li, że ofe ru ją gru po we za ku py
mar ko wych pro duk tów i stąd tak ni -
skie ce ny. Nie ste ty oka za ło się, że za -
mó wio ne to wa ry al bo nie do cie ra ły do
klien tów, al bo oka zy wa ły się ta ni mi
pod rób ka mi. Mnó stwo klien tów zo sta -
ło w bez czel ny spo sób oszu ka nych i na -
cią gnię tych na nie ma łe pie nią dze. Wła -
ści cie li skle pów nie moż na
„na mie rzyć”, cho ciaż już usta lo no, że
śla dy pro wa dza pro sto na Ma le di wy.

„„GGaa  zzee  ttaa  WWyy  bboorr  cczzaa””

Opracowała
KKaa  ttaa  rrzzyy  nnaa  FFrraann  kkooww  sskkaa
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Wszko le dzie ci nie tyl ko uczą się
no wych rze czy, ale też wię -
kszość z nich od no si w niej

swo je pier wsze suk ce sy i po raż ki. Dla
dzie ci z ADHD kla sa szkol na sta no wi
znacz nie czę ściej źró dło nie po wo dzeń
i fru stra cji niż dla ich ró wieś ni ków.
Ruch li we, głoś ne, nie słu cha ją ce po -
le ceń, nie u mie ją ce na dłu żej sku pić
uwa gi na wy ko ny wa nej czyn no ści, bu -
ja ją ce w ob ło kach, za ga du ją ce in nych,
z tru dem po tra fią ce wy sie dzieć w ław -
ce 45 mi nut nie wpi su ją się w sche -
mat ucznia ide al ne go. Ich za cho wa -
nia – ob ja wy cho ro by, na któ re nie
ma ją wpły wu – prze szka dza ją w pro -
wa dze niu za jęć, utrud nia jąc resz cie
gru py ko rzy sta nie z nich. Wła ści wą
po sta wą w sto sun ku do nad po bu dli -
we go po do piecz ne go na u czy ciel mo -
że jed nak za po biec za bu rza niu to ku
lek cji, uła twia jąc mu rów no cześ nie
na u kę i fun kcjo no wa nie w kla sie. Nie
jest to ta kie trud ne – wy star czy zro -
zu mieć prob le my dziec ka cier pią ce go
na ADHD, za ak cep to wać go ta kim, ja -
kim jest, wraz z je go ogra ni cze nia mi,
i mo ty wo wać do dal szych sta rań. Jak
to zro bić? Za miast ka rać, pięt no wać,
sta wiać za przy kład nie grzecz ne go
ucznia, za ni ża jąc tym je go sa mo o ce -
nę, trze ba jak naj czę ściej go chwa lić
i stwo rzyć mu wła ści we wa run ki pra -
cy po przez od po wied nie usa dze nie
w kla sie. Do bre sło wo i zro zu mie nie
za chę ci go do na u ki i wy ko rzy sta nia
swych zdol no ści w cza sie za jęć szkol -
nych.

Po raż ki mi mo sta rań 
Dzie ci z ADHD po mi mo wy so kich

lub prze cięt nych moż li wo ści in te lek -
tu al nych z re gu ły osią ga ją ni skie wy -

ni ki w na u ce. Po -
wo dem są ob ja wy
ich cho ro by (ni ska
kon cen tra cja, im -
pul syw ność, na -
druch li wość, za -
bu rze nia pa mię ci
i uwa gi), któ re
przy czy nia ją się
do trud no ści
w przy swa ja niu
wie dzy, do sto so -
wy wa niu się do
wy ma gań na u czy -
cie li czy za sad za -
cho wa nia pa nu ją -
cych w szkol nej
kla sie. Nad po bu -
dli we mu ucznio wi

trud no jest bo wiem spo koj nie usie -
dzieć przez 45 mi nut w jed nym miej -
scu, bez wsta wa nia czy wier ce nia się.
Ma on tak że prob le my ze sku pie niem
się na wy ko ny wa nym za da niu, gdyż
bar dzo szyb ko roz pra sza się pod wpły -
wem do cho dzą cych do nie go bodź ców
(dźwię ki zza ok na, sze lest kar tek
w kla sie, wy po wiedź in ne go ucznia).
Za bu rze nia kon cen tra cji uwa gi dez o -
rien tu ją dziec ko, spra wia jąc, że nie
wie, co ma zro bić i nie po tra fi za pla -
no wać swo jej pra cy czy re gu lo wać jej
tem pa. Naj czę ściej koń czy się to nie -
do koń cze niem po wie rzo ne go mu za -
da nia. 

Nie ste ty to nie wszyst kie prob le my
utrud nia ją ce dziec ku z ADHD na u kę
w szko le. Hi pe rak tyw ni ucznio wie ma -
ją tak że trud no ści z za pa mię ta niem
no wych in for ma cji prze ka zy wa nych
przez na u czy cie la, a tak że z ich se lek -
cją – wy bo rem, któ re z nich są waż -
ne, a któ re nie i stot ne. Do dat ko wo
znacz nie czę ściej niż w przy pad ku ich
ró wieś ni ków wy stę pu ją u nich spe cy -
ficz ne trud no ści szkol ne: dys lek sja
(trud no ści w na u ce czy ta nia), dys gra -
fia (trud no ści w pi sa niu), dy sor to gra -
fia (po peł nia nie błę dów or to gra ficz -
nych, po mi mo zna jo mo ści re guł
pi sow ni) i dy skal ku lia (za bu rze nie
zdol no ści ma te ma tycz nych) oraz za -
bu rze nia ję zy ko we, prze ja wia ją ce się
np. w: za szyb kim i na zbyt głoś nym
mó wie niu, od bie ga niu od te ma tu, nie -
u mie jęt nym bu do wa niu po praw nych
sty li stycz nie i gra ma tycz nie wy po wie -
dzi, nie prze strze ga niu re guł pro wa -
dze nia roz mo wy. A prze cież za pa mię -
ty wa nie, czy ta nie, mó wie nie, pi sa nie
i li cze nie to umie jęt no ści, na któ re
szko ła kła dzie szcze gól ny na cisk... 

We wła ści wym miej scu 
De fi cy ty w ob sza rze umie jęt no ści

sku pie nia i utrzy ma nia uwa gi, pla no -
wa nia pra cy oraz dys cy pli ny są nie -
wąt pli wie wiel ką ba rie rą dla dziec ka
z ADHD. Jed nak wła ści wą po sta wą
i po dej ściem do po do piecz ne go na u -
czy ciel mo że pod wyż szyć je go szan se
na do świad cze nie suk ce sów w szko -
le. 

Prze de wszyst kim po wi nien on za -
dbać o za pew nie nie nad po bu dli we mu
dziec ku ta kich wa run ków w kla sie,
któ re uła twi ły by mu efek tyw ne wy -
ko ny wa nie za dań szkol nych. Jak to
zro bić? Po przez od po wied nie usa dze -
nie go w kla sie! Na u czy ciel mu si do -
pil no wać, by po do piecz ny cier pią cy
na ADHD nie sie dział z ty łu kla sy,
scho wa ny w ką cie lub w po bli żu ok -
na czy drzwi. Tam bo wiem do cho dzić
bę dzie do nie go du ża ilość bodź ców
roz pra sza ją cych go w cza sie za jęć.
War to prze zna czyć dla nie go miej sce
bli sko biur ka pro wa dzą ce go (w pier -
wszej lub dru giej ław ce), gdzie bę dzie
go się mia ło za wsze na oku. 

Naj le piej, by dziec ko to sie dzia ło sa -
mo w ław ce. Gdy jest to nie moż li we
ze wzglę du na li czeb ność kla sy, ja ko
je go to wa rzy sza wy brać na le ży bar -
dzo grzecz ne go ucznia, z któ rym so -
bie nie po ga da w cza sie za jęć. 

Na u czy ciel po wi nien tak że zwra cać
uwa gę na to, co dzie je się na ław ce
nad po bu dli we go po do piecz ne go. Pa -
mię tać na le ży, że przed je go oczy ma
nie mo że znaj do wać się wie le rze czy
od wra ca ją cych je go uwa gę od pra cy,
któ rą ma wy ko nać. Każ my mu za tem
scho wać do ple ca ka wszel kie przed -
mio ty nie przy dat ne w cza sie lek cji (np.
pod ręcz ni ki z in nych przed mio tów,
te le fon, gry, ma za ki czy na wet bu tel -
kę z wo dą). 

Lek cja do brze za pla no wa na
Czy jesz cze w ja kiś spo sób na u czy -

ciel mo że uła twić dziec ku z ADHD pra -
cę w szkol nej ław ce? Oczy wi ście! Wy -
star czy, że pa mię ta jąc, iż hi pe rak tyw ni

Dziec ko z ADHD w szko le 
– jak na u czy ciel mo że mu po móc?

34 Antwerpia po polsku     marzec 2013



ucznio wie nie umie ją zbyt do brze prze -
wi dy wać czy pla no wać dzia łań, zbu -
du je on sta łą struk tu rę lek cji. Co to
ozna cza w prak ty ce? Nic in ne go niż
to, że na u czy ciel mu si przy go to wać
po do piecz ne go, że każ de spot ka nie
skła dać się bę dzie za wsze z kon kret -
nych ele men tów ko lej no na stę pu ją -
cych po so bie (np. z: przy wi ta nia,
spraw dze nia za da nia do mo we go, za -
pi sa nia te ma tu, wpro wa dze nia no we -
go ma te ria łu, za da nia pra cy do mo -
wej). 

Wszyst kie lek cje po win ny być też
za pla no wa ne i do brze zor ga ni zo wa -
ne. A co waż niej sze pro wa dzo ne spo -
koj nie, bez po śpie chu, w tem pie do -
sto so wa nym do moż li wo ści
nad po bu dli we go ucznia. Pa mię tać
trze ba, że cha os i zbyt szyb ka pra ca
wy wo ła ją tyl ko je go zde ner wo wa nie
i nie za gu bie nie. Wszyst kie po le ce nia
na u czy cie la po win ny być za tem prze -
ka zy wa ne kla sie w od po wied ni spo -
sób – w po sta ci krót kich, jas nych,
zwięz łych słów lub zdań czy w pun -
ktach. To sa mo do ty czy ma te ria łu
wpro wa dza ne go na za ję ciach – mu si
być on po da ny nie tyl ko w zro zu mia -
ły, ale i w in te re su ją cy spo sób. War -
to wy ko rzy stać przy tym ta be le po ma -
ga ją ce sku pić uwa gę, pre zen to wać
in for ma cje na kon kret nych przy kła -
dach za nim zo sta nie po da ne bar dziej
ogól ne twier dze nie oraz za zna czać
w trak cie za jęć, co uwa ża się za naj i -
stot niej sze (np. po przez wy róż nie nie
naj waż niej szych in for ma cji gra ficz nie
– pod kre śla nie, uży cie in nej czcion ki,
sym bo lu wy krzyk ni ka – lub słow nie). 

Nie mniej waż ne bę dzie tak że za poz -
na nie hi pe rak tyw ne go ucznia z tym,
cze go na u czy ciel od nie go ocze ku je.
Nie moż na za tem za pom nieć o usta -
le niu, naj le piej wspól nie z kla są, re -
guł za cho wa nia się na lek cji, kon sek -
wen cjach ich nie prze strze ga nia, zaś
póź niej o czę stym przy po mi na niu
o tych za sa dach i wy wią zy wa niu się
z nich. 

Po rzą dek, sy ste ma tycz ność i po wta -
rza ją ce się czyn no ści nie tyl ko uła -
twia ją dziec ku z ADHD sku pie nie się,
ale też wzbu dza ją w nim za u fa nie i po -
czu cie bez pie czeń stwa. 

Mo ty wo wa nie, nie znie chę ca -
nie

Do bry pe da gog wie, że każ de od po -
wied nio zmo ty wo wa ne dziec ko do ło -
ży wszel kich sta rań do pra cy i, co wię -
cej, zro bi to z przy jem no ścią. Wie dza
ta jest szcze gól nie istot na, gdy pra -
cu je się z uczniem cier pią cym na
ADHD. Od po dej ścia na u czy cie la za -
leż ny bo wiem to, czy bę dzie chcia ło
ono się uczyć, czy też na za wsze znie -
chę ci się do na u ki i szko ły. Na u czy -
ciel ska gło wa w tym, by nie do pu ścić

do tej dru giej moż li wo ści i we sprzeć
po do piecz ne go w po ko ny wa niu trud -
no ści szkol nych. 

Naj waż niej sze w pra cy z dziec kiem
z ADHD jest in dy wi du al ne po dej ście
do po do piecz ne go. Wy ma ga ono od
na u czy cie la za ak cep to wa nia dzie cię -
cych ogra ni czeń, zro zu mie nia je go
prob le mów, nie ka ra nia za ob ja wy cho -
ro by oraz... du żej cier pli wo ści. Nie -
raz, spe cjal nie dla ucznia z ADHD, pro -
wa dzą cy bę dzie mu siał bo wiem
po wtó rzyć wy da ne kla sie po le ce nie
oraz spraw dzić, czy po do piecz ny do -
brze je zro zu miał (np. po pro sić, by po -
wie dział swo i mi sło wa mi, co trze ba
zro bić) i czy za czął je wy ko ny wać oraz
czy skoń czył pra cę. 

Na u czy ciel ma wie le oka zji do te go,
by roz bu dzić mo ty wa cję dziec ka
z ADHD do sy ste ma tycz nej na u ki.
W wię kszo ści przy pad ków wy star czy,
że na gra dzać je bę dzie po pro stu za
każ dy ma ły suk ces słow nie i włą czy
je do ak tyw ne go udzia łu w lek cji. Nad -
po bu dli wy uczeń, któ ry bar dzo się sta -
ra, wy ko nu jąc po wie rzo ne mu za da -
nie, je że li nie jest na gra dza ny, szyb ko
się znie chę ci. Wy star czy pod wyż szo -
na oce na, do bre sło wo, po chwa ła na
fo rum kla sy, not ka do ro dzi ca na wet
za ma łe osią gnię cia, a po czu je się on
zmo bi li zo wa ny do dal -
sze go dzia ła nia lub po -
pra wy nie do cią gnięć. 

W pra cy z dziec kiem
z ADHD nie o ce nio na za -
tem bę dzie do kład na ob -
ser wa cja po stę pów
ucznia i czę ste ich 
ko men to wa nie. Kon -
struk tyw na in for ma cja
zwrot na od na u czy cie la
do ty czą ca nie tyl ko po -
zy tyw nych, ale i ne ga -
tyw nych as pek tów w za -
cho wa niu i w na u ce
bę dzie dla ucznia wska -
zów ką, czy pod ą ża wła -
ści wą ścież ką i czy osią -
ga wy zna czo ne mu ce le.
Pa mię tać na le ży bo -
wiem, że nad po bu dli wi
ucznio wie nie po tra fią
obiek tyw nie ob ser wo -
wać sie bie i swo ich dzia -
łań. Tu taj przy da ne bę -
dzie prze strze ga nie
wspom nia ne go już zbio -
ru za sad za cho wa nia się
w szko le i sto so wa nia
zwią za nych z nim na -
gród (plu sy, po chwa ły)
oraz kar. 

Wska za nia do pra cy
z uczniem z ADHD nie -
wąt pli wie uła twia ją mu
na u kę w kla sie szkol nej.
Nie są jed nak ła twe

w re a li za cji. Dla cze go? Wy star czy po -
pa trzeć na li czeb ność klas lub nie moż -
ność do sto so wa nia wa run ków na u ki
do po trzeb dziec ka. Nie mniej to od za -
an ga żo wa nia na u czy cie la w du żej mie -
rze za le żeć bę dzie suk ces hi pe rak tyw -
ne go dziec ka w szko le. Mo ty wo wa ny
do na u ki, za chę ca ny do po zy tyw ne go
my śle nia o so bie, dzię ki wspar ciu nie -
e ty kiet ku ją cych go do ro słych (ro dzi -
ców i na u czy cie li) z cza sem za cznie
osią gać lep sze wy ni ki w na u ce, po pra -
wi swo ją sa mo o ce nę i za cznie rza dziej
prze ja wiać nie po żą da ne za cho wa nia. 

AAnnnnaa  JJaarroosszzeewwiicczz  
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Czy ma rzy łeś kie dyś o te le por ta -
cji? Z pun ktu wi dze nia na u ki
jest to na dal nie wy ko nal ne.

Nie mniej jed nak nic nie stoi na prze -
szko dzie, aby prze nieść się w in ny
wy miar w do mo wym za ci szu. Mo żesz
to tal nie po pu ścić wo dze fan ta zji i zna -
leźć się w do wol nym miej scu, praw -
dzi wym czy wy i ma gi no wa nym. Po -
trze ba tyl ko po my słu i chę ci. Mi
za ma rzy ło się mo rze, spie nio ne fa le,
pla ża... Po sta no wi łam prze nieść mo -
ją sy pial nię w mor ski kra jo braz i uda -
ło mi się to z po mo cą kil ku pro stych
ma ne wrów.

Za czę łam od pod staw. Ba zą każ dej
sy pial ni jest oczy wi ście łóż ko. Jak
spra wić że by prze nio sło nas w mor -
skie kli ma ty? Gdzie jest mo rze, tam
jest port, gdzie port tam stat ki,

a gdzie stat ki tam Le o nar do di Ca -
prio. Hmm... chy ba zbo czy łam z to ru
ro zu mo wa nia, wróć! Gdzie port tam
stat ki, gdzie stat ki tam ła dun ki. Owe
ła dun ki by ły by nie moż li we bez kil ku
skle co nych ze so ba de sek zwa nych
pro fe sjo nal nie pa le ta mi. Te oto pa le -
ty do stęp ne są po wszech nie u wuj ka,
stryj ka, są sia da czy in ne go po ciot ka,
pra cu ją ce go na bu do wie, w ma ga zy -
nie lub za kie row ni cą (z za ło że nia każ -
dy po wi nien mieć w naj bliż szym oto -
cze niu ko goś, od ko go moż na wy sę pić
pa rę pa let). Je śli jed nak pro wa dzi my
ko czow ni czy tryb ży cia i na si bli scy
są hen da le ko, za wsze moż na ku pić
uży wa ne pa le ty po śmiesz nych ce nach
w in ter ne to wych lum pek sach lub in -
sty tu cjach o szum nej na zwie „skup
i sprze daż pa let”. Je śli już do rwie my
ko goś, kto zgo dzi się od pa lić nam su -
row ca na łóż ko, po win niś my przejść
do szcze gó ło wych po mia rów. Dla ma -
te ra ca 160x200 (po wiedz my, że to jest
stan dar do wy roz miar łóż ka) ide al ne
bę dą eu ro pa le ty o wy mia rach 120x80.
W za leż no sci od na szych upo do bań
co do wy so ko ści i sze ro ko ści wy rka
po trzeb ne nam bę dzie od 4 do 12 pa -
let. Ist nie je mnó stwo moż li wych kom -
bi na cji, ja przed sta wię tyl ko te naj -
prost sze (moż na wy dzi wiac do wo li).
Pier wsza op cja: 2 pa le ty po zio mo i 2
pio no wo da je nam: 240 u we zgło wia
(po obu stro nach łóż ka ma my 20 do -
dat ko wych cen ty me trów, któ re mo -
że my spo żyt ko wac ja ko szaf ki noc -
ne), 200 dłu go sci i 160 sze ro ko sci
w no gach (ide al nie wy mia ry ma te ra -
ca). Dru ga op cja to 2 x 2 pa le ty pio -
no wo czy li 240 dłu go sci i 160 sze ro -
ko ści (co da je nam do dat ko we 40 cm
na przy kład w no gach, na któ rych
mo że my prze cho wy wac po ściel, ko -
ce, al bo usiąść i za ło żyć po ludz ku
skar pet ki). Trze cia op cja to 3 x 2 pa -
le ty po zio mo, co da je nam ide al ny
kwa drat o wy mia rach 240 x 240
i mnó stwo miej sca z każ dej stro ny
(gwa ran to wa ne, że już ni gdy nie spad -
niesz z łóż ka!). Do dat ko wym ele men -
tem wy stro ju mo że być za głó wek wy -
ko na ny z dwóch pa let w pio nie lub
po zio mie rów no le gle do ścia ny. Oczy -
wi ście, za nim bło go roz cią gnie my się
na na szym no wym eko lo gicz nym łóż -
ku, mu si ono być od po wied nio przy -
go to wa ne. Pa le ty trze ba po trak to wać
pa pie rem ścier nym (ra dzę za ło żyć do
te go rę ka wi czki, no chy ba, że masz
ocho tę na wie lo go dzin ne wy cią ga nie
drzazg w po to kach krwi, przy akom -
pa nia men cie ci che go łka nia), a na -
stęp nie ude ko ro wać we dług uzna nia.
Mor ski kli mat od da ją naj le piej od cie -

nie zie le ni, błę ki tu, gra na tu i bie li.
Na po ma lo wa nie jed nej pa le ty po trze -
ba ok. 100 ml far by (moż na po pro -
stu ku pić prób ki w kil ku ko lo rach za
mniej wię cej 4 euro i eks pe ry men to -
wać). Kie dy far ba wy schnie, pa le ty są
go to we do ak cji! Trze ba je nie zwłocz -
nie uło żyć w wy bra nej kom bi na cji,
po ło żyć na nich ma te rac i po dzi wiać
na sze dzie ło. Łóż ko, któ re właś nie po -
wsta ło jest eko lo gicz ne, wy trzy ma łe,
ła twe do prze no sze nia (na przy kład
pod czas prze pro wadz ki), ale prze de
wszyst kim nie pow ta rzal ne! 

Łóż ko go to we, przej dźmy więc do
de ko ra cji i pro duk tów po bocz nych.
Śpiąc na wy ko na nej z pa let tra twie
mo że nam się zda rzyć kosz mar o cho -
ro bie mor skiej. Wte dy przy dat ne oka -
zać się mo że ko ło ra tun ko we w for -
mie szaf ki noc nej z nie zbęd ni kiem
wil ka mor skie go (cho ciaż za miast
kom pa su ma my bu dzik, a książ ka za -
stę pu je ma pę). Jak wy ko nać coś po -
dob ne go mi ni mal nym kosz tem? Spo -
so bów na to jest pew nie wię cej niż
wysp na Pa cy fi ku, ale że by za po biec
pa cy fi ka cji ca łych wsi (co by zdo być
za so by ludz kie, któ re by s   ię pod ję ły
wy dru ko wa nia 500-stro ni co wej „An -
twer pii po pol sku”), opi szę tu tyl ko
je den z nich. Do wy ko na nia kli ma -
tycz nej szaf ki noc nej uży łam sta re go
ike ow skie go pod nóż ka. Po ma lo wa ny
na mor ską zie leń, kom po nu je się on
ide al nie z bar wa mi pa le to wej łóż ko-
tra twy. Nie jest to mo że ja kieś ar cy -
dzie ło, ale ni ski koszt i fun kcjo nal -
ność spra wia ją, że móg łby on być
nie wąt pli wie sma ko wi tym ką skiem
dla po szu ki wa czy przy gód i do mo -
wych skar bów. 

Ma my tra twę, ma my ko ło ra tun ko -
we, ale czym był by praw dzi wy pi rat
bez szab li, piór we wło sach, prze pa -
ski na oko i błęd ne go wzro ku...? Te
wszyst kie atry bu ty wil ka mor skie go
po win ny zna leźć się w za się gu wzro -
ku z na szej tra twy. Dzię ki sprzy ja ją -
cym wia trom nie któ rzy śmier tel ni cy
do pły nę li do bez lud nej wy spy, gdzie
do stą pi li za szczy tu od ko pa nia go ły -
mi rę ko ma kuf ra ze skar bem pra pi -
ra tów (krą żą le gen dy o je go za war to -
ści, ale zna jąc pi ra tów, ku fer był
wy peł nio ny ru mem na czar ną go dzi -
nę pro hi bi cji). Po opróż nie niu je go
za war to ści, w kuf rze ki trać moż na
róż ne, przy dat ne ar te fak ty, jak na
przy kład list w bu tel ce czy koś ci po -
ko na nych przez nich pi ra tów. Nie ste -
ty tyl ko nie licz ni są w po sia da niu ta -
kiej właś nie mi tycz nej skrzy ni. Ci,
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któ rzy ni gdy nie zna le źli tej le gen -
dar nej bez lud nej wy spy, bo sta li w ko -
lej ce po kre a tyw ność kie dy Bóg roz -
da wał orien ta cję prze strzen ną
(nie ste ty oba wiam się, że je stem jed -
ną z nich) mu szą za do wo lić się czymś
do mo wej ro bo ty. Ja po sta no wi łam
stwo rzyć miej sce dla mo ich skar bów
na ścia nie. Zna laz łam gdzieś na
pchlim tar gu sta rą, drew nia ną ra mę
do ob ra zu, któ ra po noć- oka la ła kie -
dyś por tret sa me go ka pi ta na Jac ka
Spar ro wa. Wpraw dzie mo jej tra twie
du żo bra ku je do Czar nej Per ły, ale
duch te go sza lo no o kie go pi ra ta za -
pew ne na dal miesz ka w tej ra mie i nie
miał by chy ba nic prze ciw ko czu wa -
niu nad mo im do byt kiem. Dla te go po -
sta no wi łam użyć jej ja ko wie sza ka na
bi żu te rię. Ra ma sa ma w so bie jest już
bar dzo re pre zen ta cyj na, ale że by
wkom po no wa ła się w kli mat mor -
skich opo wie ści po win na po le żeć so -
bie ze dwa ty god nie gdzieś na pla ży
w Oo sten de, że by prze sią kła mo rzem,
po kry ła się glo na mi i ry bi mi łu ska -
mi. Je śli jed nak nie masz ocho ty na
to, że by two ja sy pial nia pach nia ła ry -
bac kim ku trem, mo żesz przy spie szyć
pro ces uwia ry god nia nia de ko ru jąc
ra mę w do mo wym za ci szu. Przy da -

dzą ci się do te go ma łe ka my ki, pió -
ra, musz le, bro kat, tro chę kle ju, ka -
wa łek sznur ka, gwoź dzie i mło tek.
Naj pierw po sma ruj kil ka frag men tów
ra my kle jem, na stęp nie po syp te miej -
sca bro ka tem i po cze kaj aż klej wy -
schnie. Te raz mo żesz już przy kle jać
pió ra, musz le i ka my ki, upo dab nia -
jąc ra mę do pla ży. Ja uży łam kle ju
mo de lar skie go, ale kro pel ka czy klej
do drew na też zda eg za min. Na stęp -
nie wbij po gwoź dziu po obu stro nach
na 3/4 wy so ko ści ra my (fa kul ta tyw -
nie na stęp ny krok: zrób zim ny okład
na obo la łe pal ce i na stęp nym ra zem
po sta raj się tra fić młot kiem
w gwóźdź). Kie dy bę dziesz w sta nie
znów użyć pal ców przy wiąż ka wa łek
sznur ka do prze ci wleg łych bo ków ra -
my (mo żesz to zro bić pio no wo lub po -
zio mo, w za leż no ści od ilo ści i roz -
mia ru bi żu te rii). Te raz po zo sta je tyl ko
od po wied nia aran ża cja: na sznur ki
za łóż kol czy ki, na gwoź dzie – na szyj -
ni ki, bran so let ki lub pier ścion ki.
Skar biec go to wy! 

Je śli opuch liz na z pal ców już ze szła
mo żesz przy stą pić do osta t nie go pun -
ktu pro gra mu: wy ko na nia lam py, któ -
ra oświet li twą tra twę w cza sie sztor -

mu (lub pod czas
czy ta nia książ ki,
tu dzież oglą da nia
va de me cum każ -
de go wil ka mor -
skie go – Pi ra tów
z Ka ra i bów). Tu -
taj przy dał by się
nam do stęp do
mo rza, wy rzu ca ją -
ce go na swój
brzeg naj róż niej -
sze przed mio ty,
któ re moż na wy -
ko rzy stać ja ko na -
tu ral ny bu du lec
(po czą wszy od
sta re go ka lo sza,
aż po ciu pa gę,
zdzi wił byś się co
mo że nam za o fe -
ro wać mo rze).
Nie ste ty An twer -
pia, mi mo licz -
nych pe ty cji, nie
ma jesz cze do nie -
go do stę pu, trze -
ba więc im pro wi -
zo wać z tym, co
jest do stęp ne
w gro dzie nad
Skal dą. Ja ko ra so -
wy re cy kli sta ja
sa ma uży łam wy -
łącz nie ma te ria -
łów, któ re i tak
wa la ły się po do -
mu, a mia no wi cie

wa zo nu, cho in ki i lam pek. Szcze rze
mó wiąc by ło to dla mnie ko łem ra -
tun ko wym, gdyż prze ga pi łam obyd -
wa ter mi ny, kie dy moż na by ło wy sta -
wić cho in kę przed dom, by za ję ły się
nią od po wied nie służ by. Mog ła bym
te o re tycz nie „przy pad kiem” wy pchnąć
ją przez ok no lub pod osło ną no cy pod -
rzu cić ukrad kiem mię dzy drze wa
przed do mem, że by uda wa ła ży wą, ale
w oba wie przed są siedz ką chło stą po -
sta no wi łam ją po ćwiar to wać i za pa -
ko wać do czar nych wor ków, cze ka jąc
na do god ną oka zję by po zbyć się do -
wo dów zbrod ni. Zo stał mi tyl ko po -
nad pół to ra me tro wy pień, któ ry mog -
ła bym prze cho wać do na stęp nych
świąt i ofia ro wać go nie grzecz ne mu
ku zy no wi ja ko mi ko ła jo wą ró zgę, ale
po wstęp nym ro zez na niu oka za ło się,
że mo je ku zy no stwo na le ży do mi ko -
ła jo boj nych dzie ci, któ re za nic by nie
pod pa dły mu na ty le, że by za słu żyć
na ró zgę. By uni k nąć mo rza łez, po -
sta no wi łam wy ko rzy stać go ja ko ba -
zę do lam py za in spi ro wa nej ba dy la mi
z nad bał tyc kich wydm, bo wiem ten
ły sy pień do złu dze nia przy po mi nał
nie mra we sos ny, któ re tam ros ną.
Wsa dzi łam go więc do prze źro czy ste -
go wa zo nu i owi nę łam gę sto lam pka -
mi cho in ko wy mi. Tym spo so bem po -
zby łam się cho in ko we go prob le mu
i zy ska łam cał kiem spraw ną, kli ma -
tycz ną lam pę, przy wo dzą cą na myśl
ki ku ty wy świech ta nych przez mor ski
wiatr drze wek, roz świet la ne przez śli -
zga ją ce się po nich pro mie nie za cho -
dzą ce go słoń ca.

Wios na już za pa sem, sko rzy staj
z wio sen nych po rząd ków i spo żyt kuj
ru pie cie, któ re za gra ca ją twój dom.
Zda ję so bie spra wę z te go, że nie każ -
dy mo że bez prob le mo wo skom bi no wać
kil ka pa let, sta rą cho in kę, czy ra mę
i nie każ dy chciał by prze mie nić swą
sy pial nię w kró le stwo Po sej do na. Ten
ar ty kuł miał prze de wszyst kim za in -
spi ro wać cię do wio sen nych zmian i po -
móc ci za u wa żyć, że z przed mio tów co -
dzien ne go użyt ku lub ła two
do stęp nych moż na wy cza ro wać coś nie -
sa mo wi te go. To w ja kie miej sce się te -
le por tu jesz za le ży wy łącz nie od cie bie. 

Adre sy skle pów, w któ rych znaj -
dziesz po moc ne ma te ria ły:
n AVA – Bre de ro de stra at 9-15, 2018

An twer pen (ka my ki, musz le, pió -
ra, róż ne de ko ra cje)

n Pi po os – Je zus stra at 18, 2000 An -
twer pen (klej mo de lar ski, sznur ki,
róż ne de ko ra cje) 

n Bri co – Qu el lin stra at 18-20, 2018
An twer pen (far by, pędz le, pa pier
ścier ny itd.)

MMaa  ggddaa  llee  nnaa  GGaa  ttoo  NNee  ggrroo
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Die te tycz ny wi de lec
Na tar gach w Las Ve gas za pre zen -

to wa no na szpi ko wa ny elek tro ni ką wi -
de lec, któ ry ma szan se stać się po stra -
chem dla wszyst kich ła kom czu chów
i ob żar tu chów. To elek tro nicz ne cu -
do zin te gro wa ne ze smar tfo nem, re -
je stru je licz bę po sił ków i zje dzo nych
kę sów a tak że mie rzy pręd kość je dze -
nia. Je że li spo ży wa my po sił ki za szyb -
ko i zbyt łap czy wie, to wi de lec za czy -
na wi bro wać i świe cić na czer wo no,
co ozna cza, że na le ży na tych miast
zwol nic tem po. Je dze nie po sił ków tym
właś nie wi del cem zmniej sza ry zy ko
wrzo dów żo łąd ka i zbyt du że go przy -
ro stu wa gi.

Po wpro wa dze niu na szych da nych
ten die te tycz ny wi de lec ob li czy ile ka -
lo rii dzien nie po win niś my zja dać,
a tak że przy pil nu je abyś my kon su mo -
wa li po sił ki w naj bar dziej op ty mal -
nych dla nas po rach. Elek tro nicz ny,
su per no wo czes ny wi de lec jest do ku -
pie nia od kwiet nia za je dy ne 300 zło -
tych.

Cze ka my na die te tycz ne no że.

Zło ta ko szu la
Hin du ski biz nes men z Pu ne w In -

diach po sta no wił pójść w śla dy ma ha -
ra dżów i spra wił so bie ko szu lę wy ko -
na na ze zło ta. To ju bi ler skie cu do wa ży
pra wie trzy i pól ki lo gra ma, a je go
war tość sza cu je się na 220 ty się cy do -
la rów.

Pan Phu ge któ ry na co dzień trud -
ni się udzie la niem po ży czek, pew ne -
go dnia po ja wił się w naj bar dziej
uczęsz cza nej czę ści mia sta w lśnią cej
ko szu li ze zło ta. Miesz kań cy zdą ży li
się już przy zwy cza ić do je go wy jąt ko -
we go umi ło wa nia te go krusz cu, bo od
za wsze no sił ja ko ozdo by kil ka wiel -
kich zło tych bran so let, spo ro na szyj -
ni ków, a pier ście nie nie mal na wszyst -
kich pal cach. Ale je go ko szu la ze zło ta
wzbu dzi ła nie tyl ko ogrom ne zdzi wie -
nie, ale rów nież nie smak. Ta kie epa -
to wa nie bo gac twem nie zo sta ło do -
brze przy ję te, co bar dzo roz cza ro wa ło
pa na Phu ge.

My ślę, że naj gor sze do pie ro przed
nim. Za wsze znaj dzie się kil ku rze zi -
miesz ków, któ rzy miej my na dzie je po
do bro ci po pro szą pa na Phu ge o od da -
nie zło ta któ re na so bie no si. W naj -
lep szej sy tu a cji znaj dzie się on wte -
dy, kie dy szem ra ne to wa rzy stwo pu ści
go po pro stu w skar pet kach.

Od ra biasz lek cje? 
Mu sisz się sku pić

Na u kow cy z Uni wersytetu Sta no -
we go w Mi chi gan prze pro wa dzi li eks -

pe ry ment z udzia łem 300 ochot ni -
ków, któ rzy zo bo wią za li się wy ko -
nać se rie za pla no wa nych czyn no ści.
Na przy kład na ci ska jąc kla wisz mu -
sie li stwier dzić, czy wy świet la na li -
te ra znaj du je się na po cząt ku czy na
koń cu al fa be tu. Czę sto w trak cie wy -
ko ny wa nia za da nia ucze ni na gle je
prze ry wa li. W tym mo men cie na stę -
po wa ła de kon cen tra cja i oka zy wa ło
się, że pra wi dło we wy ko na nie za da -
nia trwa ło o wie le dłu żej niż gdy by
na u kow cy nie prze ry wa li ciąg ło ści
pra cy.

Po skoń czo nym eks pe ry men cie
przy szła po ra na wnio ski. I co się oka -
za ło? Że na wet dwu krot nie wię cej błę -
dów moż na zro bić w za da niu, gdy pod -
czas je go roz wią zy wa nia ktoś bę dzie
nam prze ry wał.

Na le ży więc w trak cie od ra bia nia
pra cy do mo wej po pro stu się od i zo lo -
wać. In ge ren cja z ze wnątrz jest nie -
wska za na.

Gwi zda ny ję zyk
Na Wy spach Ka na ryj skich, a do kład -

niej na jed nej z wysp – La Go me rze
– jed nym z obo wiąz ko wych przed mio -
tów w szko le jest gwi zda nie na lek -
cjach.

Te nie ty po we za ję cia wpro wa dzo no
po to, aby oca lić od za pom nie nia je -
den z naj rzad szych ję zy ków świa ta po -
cho dzą cy praw do po dob nie z Af ry ki
i no szą cy na zwę „sil bo go me ro”. Ten
ję zyk, a wła ści wie mo wa któ rej uży -
wa li pier wot ni miesz kań cy La Go me -
ry tak zwa ni Gu an czo wie słu żył do po -
ro zu mie wa nia się w gór skich te re nach
na du żych od leg ło ściach. Na u czy cie -
le ma ją na dzie ję, że gwi zda ny ję zyk
nie za gi nie, sta nie się co raz bar dziej
po pu lar ny i bę dzie się nim po słu gi -
wać co raz wię ksza ilość nie tyl ko dzie -
ci ale i do ro słych.

Czy li mo gą nam na gwi zdać.

Psia wier ność
Dwu na sto let ni ow cza rek al zac ki co -

dzien nie przy cho dzi do koś cio ła,
w któ rym kil ka ty god ni te mu od by ły
się uro czy sto ści po grze bo we je go pani.
Od te go dnia pies o imie niu Tom my
od pro wa dza do pa ra fii każ dy kon dukt.
Kła dzie się u stóp księ dza przy oł ta -
rzu i cze ka. Nikt się go nie boi i ni ko -
go też nie ra zi je go obec ność. Pro -
boszcz pa ra fii San Do na ci na po łud niu
Włoch za a pe lo wał, aby ktoś przy gar -
nął czwo ro no ga i stwo rzył mu praw -
dzi wy dom.

Nie od dziś wia do mo, że po wie dze -
nie „wier ny jak pies” zna czy bar dzo
wie le.

Wol ne me dia
Pre zy dent Tur kme nii Gur ban gu ly

Ber dy mu cham me dow pod pi sał pier -
wszą w hi sto rii te go kra ju usta wę
o me diach. Bio rąc pod uwa gę, iż de -
mo kra cja jest na tym te re nie po ję ciem
czy sto ab strak cyj nym, pre zy den ckie
pro po zy cje me dial ne są wy jąt ko we.
Usta wa „ma znieść cen zu rę, za gwa -
ran to wać oby wa te lom pra wo do swo -
bod ne go wy ra ża nia po glą dów oraz za -
pew nić peł ny do stęp do me diów
za gra nicz nych”.

W Tur kme nii dzia ła obec nie jed na
agen cja in for ma cyj na, ka na ły te le wi -
zyj ne (7), sta cje ra dio we (5) i czter -
dzie ści ty tu łów pra so wych. Nie ma ło
z za strze że niem jed nak, że wła ści cie -
lem zde cy do wa nej wię kszo ści tych me -
diów jest właś nie pre zy dent. Jak moż -
na się do my ślać kró lu je w nich
rzą do wa pro pa gan da i nie za wie ra ją
one ani odro bi ny kry ty cyz mu wo bec
wład cy i de cy zji przez nie go wy da wa -
nych. Je że li któ ry kol wiek z dzien ni -
ka rzy po ru szy prob lem nie wy god ny
dla „gó ry” na tych miast spo ty ka ją go
re pre sje.

Na gro da Nob la dla pre zy den ta Tur -
kme nii za jas ność, przej rzy stość
i trans pa ren tność me diów. Bo w każ -
dej spor nej sy tu a cji i tak oso bą de cy -
du ją cą bę dzie właś nie on. To po co ta
no wa usta wa me dial na?

Kry zys w Chi nach
To nie wia ry god ne, ale na resz cie

w Chi nach coś drgnę ło i spa dło w dół.
Przy zwy cza je ni do te go, że w tym kra -
ju wszyst ko jest naj i cią gle wzra sta,
tę wia do mość przyj mu je my z ul gą.
Pro szę so bie wy o bra zić, że w 2012 ro -
ku zma la ła ilość chiń skich mi lio ne -
rów. W po rów na niu do po przed nie go
ro ku jest ich o 33 mniej. Do te go ma -
ją tek naj bo gat szych Chiń czy ków skur -
czył się o sie dem pro cent i wy no sił na
po cząt ku te go ro ku za led wie 220 mi -
liar dów do la rów. Kry zys do ty czy głów -
nie bran ży bu do wla nej.

Jak po wszech nie wia do mo pie nią -
dze szczę ścia nie da ją, ale oka zu je się,
że w Chi nach to po wie dze nie na bie ra
in ne go zna cze nia. Cór ka pew ne go mi -
lio ne ra skar ży ła się na ła mach pra sy,
że z po wo du bo gac twa ta tu sia nie mo -
że zna leźć mę ża. Bie da czka, nie po zo -
sta je jej nic in ne go jak zre zy gno wać
z ro dzin nej for tu ny i roz po cząć pra cę
w chiń skiej fa bry ce. Ta ka zmia na na
pew no wy jdzie jej na zdro wie.

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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Pa sta fa ria nie, człon ko wie Koś cio ła
La ta ją ce go Po two ra Spag het ti cze ka -
ją na de cy zje Mi ni ster stwa Ad mi ni -
stra cji i Cyf ry za cji do ty czą cą wpi su
do re je stru związ ków wy zna nio wych
w Pol sce. Je że li de cy zja bę dzie po zy -
tyw na, to oprócz wy znaw ców koś cio -
ła ka to lic kie go czy pra wo sław ne go,
bę dzie my mie li nad Wi słą koś ciół
czczą cy ma ka ron.

Chcia ła bym na wstę pie wy jaś nić, że
po niż szy ar ty kuł nie ma na ce lu ob -
ra ża nia, wy śmie wa nia, czy ne go wa -
nia pa sta fa ria nów. Jest po pro stu 
pró bą opi su pew ne go zja wi ska ist nie -
ją ce go na świe cie od kil ku lat, a w Pol -
sce od 2011 ro ku z za zna cze niem, że
każ dy ma pra wo wie rzyć w to co chce.

Pro rok Bob by Hen der son
Jest twór cą i gu ru ma ka ro no wej re -

li gii.
W 2006 ro ku, dwu dzie sto pię cio let -

ni wów czas fi zyk za pro te sto wał prze -
ciw ko pla nom na u cza nia w sta nie
Kan sas w USA tak zwa nej te o rii in te -
li gen tne go pro jek tu. Gło si ona, że „za
pro ce sa mi przy rod ni czy mi stoi In te -
li gen tny Pro jek tant” (w do my śle Bóg).
Hen der son stwier dził, że rów nie do -
brze moż na za ło żyć, że „Zie mię wy do -
był z ni co ści i ukształ to wał Po twór
Spag het ti, czy li plą ta ni na ma ka ro nu
z so sem i dwo ma mięs ny mi pul pe ci -
ka mi”. Do wo dził, że nie jest to wca le
ab sur dal ne, a wiel bie nie i czcze nie ma -
ka ro no we go po two ra nie jest gor sze
od czcze nia przez ludz kość in nych bo -
skich wy o bra żeń. Idąc da lej za to kiem
ro zu mo wa nia ma ka ro no we go Pro ro -
ka: „Je że li na u cza się w szko łach re -
li gii, któ rej nie moż na zwe ry fi ko wać
na rzę dzia mi na u ki, to rów nie do brze
moż na po zna wać in ne, na wet naj bar -
dziej sza lo ne te o rie”. Zwró ci ło to ogól -
ną uwa gę na prob lem, że je śli na u cza -
nie re li gii jest obo wiąz ko we
w szko łach, to wy bór jed nej z nich mo -
że wy wo łać sprze ciw po zo sta łych.

W krót kim cza sie Bob by Hen der son
stał się nie kwe stio no wa nym bo ha te -
rem in ter ne tu. Za ło żo ną przez nie go
stro nę w cią gu ro ku od wie dzi ło po -
nad 15 mi lio nów osób. Pro rok wy słał
list do władz oświa to wych Kan sas z żą -
da niem uzna nia je go re li gii. Wkrót ce
przed ru ko wa ły go naj wię ksze ame ry -
kań skie ga ze ty mię dzy in ny mi: „Was -
hin gton Post” i „The New York Ti -
mes”. I właś nie ten list stał się
fun da men tem no we go wy zna nia,

a sym pa ty cy ma ka ro no wej re li gii
ogło si li Bob be go pro ro kiem.

Dla wie lu Ame ry ka nów po stać wy -
ra żo na za po mo cą ma ka ro nu z klop -
si ka mi uro sła do ran gi in te li gen tnej,
do wcip nej wal ki o świec kość szkół.
Za in te re so wa nie wzro sło, gdy w 2005
ro ku por tal Bo ing Bo ing ogło sił, że
za pła ci 250 ty się cy do la rów każ de mu,
kto udo wod ni że Je zus nie był sy nem
La ta ją ce go Po two ra.

Hen der son na książ ce opi su ją cej
idee no we go kul tu za ro bił już po nad
80 ty się cy do la rów, za któ re pla nu je
sfi nan so wać bu do wę pi rac kie go stat -
ku, po nie waż pa sta fa ria nizm właś nie
pi ra tów uzna je za oso by świę te.

Pi ra ci, pi wo i nie bo
Wy znaw cy Koś cio ła La ta ją ce go Po -

two ra Spag het ti uwa ża ją, że Wszech -
świat po wstał nie daw no bo za led wie
kil ka ty się cy lat te mu. We dług nich
ist nie ją wpraw dzie śla dy su ge ru ją ce
że hi sto ria wszech świa ta jest dłuż sza,
ale są one umyśl nie pod ło żo ne przez
Po two ra Spag het ti tyl ko po to aby
zwieść na u kow ców.

We dług pa sta fa ria nów przod ka mi
lu dzi są pi ra ci, a do wo dem na praw -
dzi wość tej te zy ma być ści sły zwią -
zek po mię dzy glo bal nym ocie ple niem
a ilo ścią pi ra tów. Hen der son na u cza,
że „glo bal ne ocie ple nie, po dob nie jak
trzę sie nia zie mi, hu ra ga ny i in ne ka -
ta kliz my, to efekt zmniej sza ją cej się
licz by pi ra tów na świe cie”. Swo je te -
zy po twier dza wy kre sa mi udo wad nia -
ją cy mi (we dług nie go oczy wi ście), że
im mniej pi rac twa na mo rzach, tym
wyż sza pa nu je na świe cie tem pe ra tu -
ra.

Re li gia wy znaw ców Je go Ma ka ro -
no wa to wo ści gło si mię dzy in ny mi:
n Nie wi dzial ny i nie wy kry wal ny La -

ta ją cy Po twór Spag het ti stwo rzył
świat za czy na jąc od gó ry, drzew
i kar ła.

n Po twór stwo rzył świat pod wpły -
wem al ko ho lu.

n Lu dzie wy wo dzą się od pi ra tów
i ma ją 99 pro cent ich DNA.

n Po twór kon ty nu u je kie ro wa nie
spra wa mi ludz ki mi po przez swo ją
ma ka ro no wą mac kę.

n Mo dli twę koń czy się sło wem ra men.
Jak w każ dej re li gii rów nież i w tej

ist nie je nie bo. Cóż się tam znaj du je?
Prze de wszyst kim panie strip ti zer ki
jak rów nież pa no wie tej sa mej pro fe -
sji. Jest pi wo, Wi-Fi, ser nik i chip sy.

Ewan ge lia we dług pro ro ka
Bob be go

Koś ciół La ta ją ce go Po two ra Spag -
het ti ma oczy wi ście swo ją ewan ge lię
i swo je świę ta. Je go wy znaw cy wie -
rzą, że „na sa mym po cząt ku by ło sło -
wo, a tym sło wem by ło: Arrr!”. Ma ją
swo ich osiem przy ka zań, z któ rych
każ de roz po czy na się od ostrze że nia:
„Na praw dę wo lał bym, byś nie...”

Oto kil ka z nich:
n Na praw dę wo lał bym że byś nie za -

cho wy wał się jak ja kiś świę tosz ko -
wa ty, fał szy wie po boż ny du pek, gdy
opi su jesz Mą Ma ka ro no wą Do sko -
na łość. Je śli nie któ rzy lu dzie nie
wie rzą we mnie, to trud no, nic się
nie sta nie. Na praw dę nie je stem do
te go stop nia próż ny.

n Na praw dę wo lał bym, że byś nie uży -
wał me go imie nia ja ko na rzę dzia do
uci ska nia, cie mię że nia, ka ra nia, pa -
tro sze nia lub by cia zło śli wym wo -
bec in nych. Nie wy ma gam skła da -
nia ofiar, a czy stość jest nie zbęd na
je śli cho dzi o wo dę pit ną, a nie
o isto ty ludz kie.

n Na praw dę wo lał bym, że byś nie oce -
niał lu dzi na pod sta wie te go jak wy -
glą da ją i jak się ubie ra ją, jak mó -
wią. Do bra, po pro stu bądź mi ły,
OK? I wbij to do swo jej tę pej gło -
wy: męż czyz na = czło wiek. Ko bie -
ta = czło wiek. To sa mo = to sa mo.
Nikt nie jest od ni ko go lep szy (…)

n Na praw dę wo lał bym, że byś nie
sprze ci wiał się fa na tycz nym, sa dy -
stycz nym, szo wi ni stycz nym i peł -
nym nie na wi ści po glą dom in nych
NA CZCZO. Zjedz coś, a po tem za -
bie gaj o pier do ły.

n Na praw dę wo lał bym, że byś nie bu -
do wał za mi lio ny do la rów koś cio -
łów/świą tyń/me cze tów/ka plic dla
Mo jej Ma ka ro no wej Do sko na ło ści,
pod czas gdy pie nią dze le piej wy dać
na (wy bierz sam):
skoń cze nie z bie dą, le cze nie cho -
rych, ży cie w po ko ju, na mięt ną mi -
łość i ob ni że nie kosz tów kab lów ki
(...)
Pro rok Bob by któ re mu ob ja wi ła się

Je go Ma ka ro no wa tość ra dzi by nie
uwa żać się za lep sze go od in nych, nie
oce niać ni ko go po wy glą dzie i nie
trak to wać sie bie zbyt po waż nie. Jed -
nym sło wem, by być przy zwo i tym i za -
cho wy wać się przy zwo i cie. Mieć do
sie bie dy stans i za wsze pa mię tać o peł -
nym żo łąd ku. Za le ca prze strze ga nia
każ de go piąt ku ja ko dnia świę te go.

Koś ciół La ta ją ce go 
Po two ra Spag het ti
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Naj waż niej sze świę to pa sta fa ria niz -
mu przy pa da na dzień 19 wrześ nia.
Jest to „Dzień mó wie nia ni czym pi -
rat”, w któ rym na le ży chwa lić swo je
pi rac kie ko rze nie.

Wy znaw cy La ta ją ce go Po two -
ra Spag het ti w Pol sce

Jest ich obec nie oko ło oś miu ty się -
cy, a po pu lar ność wia ry w Ma ka ro no -
we go Po two ra roś nie w sza lo nym tem -
pie. Gmi ny wy zna nio we dzia ła ją już
w War sza wie, Wroc ła wiu, Ka to wi cach,
Ło dzi i Szcze ci nie.

Zgod nie z pol skim pra wem każ da
spo łecz ność je że li speł ni wy ma ga ne
praw nie ocze ki wa nia mo że za ło żyć
swój koś ciół. Pa sta fa ria nie zło ży li
wnio sek o re je stra cję w ze szłym ro -
ku, ale do tej po ry nie otrzy ma li wią -
żą cej de cy zji.

Żą da ją uzna nia Koś cio ła La ta ją ce go
Po two ra Spag het ti za ta ki sam zwią -
zek wy zna nio wy jak koś ciół ka to lic ki,
pra wo sław ny, czy pro te stan cki.

Bo te o re tycz nie ich Koś ciół speł nia
wszyst kie wa run ki jak po zo sta łe 160
in nych wspól not re li gij nych wpi sa -
nych do pol skie go re je stru.

Pol scy wy znaw cy Po two ra Spag het -
ti za po wia da ją, że po re je stra cji ich
związ ku wy zna nio we go bę dą do ma -
gać się za jęć z pa sta fa ria niz mu w szko -
łach i żą dać aby by ły trak to wa ne na
rów ni z lek cja mi re li gii. Za mie rza ją
rów nież wal czyć o to, aby sym bol Je -
go Ma ka ro no wa to ści wi siał w Sej mie.

Re li gia czy pa ro dia
Człon ko wie Koś cio ła pod kre śla ją,

że ich kult nie jest pa ro dią, nie ma też
na ce lu by cia an ty re li gią i żą da ją, że -
by trak to wać ich re li gię tak jak każ -
dą in ną. Dla wie lu lu dzi re li gij na
wspól no ta z ma ka ro nem i klop si ka mi
ko ja rzyć się mo że z hap pe nin giem, ale
jej wy znaw cy są śmier tel nie po waż ni
i tak sa mo po waż nie pod cho dzą do
swo jej wia ry.

Wła dze koś cio ła ka to lic kie go uwa -
ża ją, że dzia łal ność Koś cio ła La ta ją -
ce go Po two ra Spag het ti to nie po waż -
na i ob ra źli wa pro wo ka cja wo bec
chrze ści jan, a wy znaw cy pa sty po win -
ni za ło żyć klub go to wa nia a nie zwią -
zek wy zna nio wy.

Wy znaw cy ma ka ro no wej re li gii
od po wia da ją, że ich ce lem nie jest
oś mie sza nie ani ne go wa nie żad nych
wie rzeń. Każ dy pa sta fa ria nin mo że
być jed no cześ nie ka to li kiem, mu zuł -
ma ni nem, czy pra wo sław nym je że li
mu się tak po do ba i je śli od czu wa
ta ką po trze bę. Mo że być sym pa ty -
kiem ta kiej czy in nej op cji po li tycz -
nej. Za zna cza ją jed nak, że ich Koś -
ciół jest cał ko wi cie apo li tycz ny
i w ża den spo sób nie jest wspie ra ny
przez ja kie kol wiek po li tycz ne ugru -
po wa nie.

Nie chcą umie rać za swo ją wia rę
twier dząc, że „to mu sia ła by być strasz -
na wia ra i strasz ny bóg, któ ry by te -
go wy ma gał od swe go wy znaw cy”. Pa -
sta fa ria nie nie zmie rza ją od da wać

ży cia za ma ka ron, cho ciaż po tra fią
wal czyć o swo je do upa dłe go.

W 2011 ro ku w Au strii za koń czy ła
się pra wie trzy let nia „woj na” po mię -
dzy wy znaw cą Koś cio ła Po two ra
a pań stwem au striac kim. Ni ko Alm
żą dał zgo dy na zdję cie w pra wie ja zdy
z dur szla kiem na gło wie, któ ry to dur -
szlak jest dla nie go re li gij nym na kry -
ciem gło wy. Udo wad niał, że pra wo ja -
zdy w je go kra ju do pusz cza fo to gra fie
w na kry ciu gło wy, o ile wią że się to
z po glą da mi re li gij ny mi. Miał na my -
śli mię dzy in ny mi Sik hów, któ rzy na
po wyż szych zdję ciach ma ją na gło wie
tur ba ny. Ba ta lia w trak cie któ rej Au -
striak mu siał do star czyć mię dzy in -
ny mi wy ni ki ba dan psy chia trycz nych
za koń czy ła się je go zwy cię stwem.
Urzęd ni cy zgo dzi li się, że dur szlak nie
za sła nia twa rzy, zdję cie wid nie ją ce na
pra wie ja zdy jest czy tel ne i speł nia
wy ma ga ne kry te ria.

Czy Mi ni ster stwo Ad mi ni stra cji
i Cyf ry za cji wy da po zy tyw ną de cy zję
od noś nie re je stra cji Koś cio ła La ta ją -
ce go Po two ra Spag het ti w Pol sce oka -
że się nie ba wem. Pa sta fa ria nie do -
tknię ci Je go Ma ka ro no wą Mac ką
wie rzą, że nie bę dzie żad nych prze sła -
nek aby wnio sek od rzu cić. Na ra zie
Pi ra ci gło szą Ma ka ro no wą No wi nę
i wie rzą w po tę gę swe go Stwór cy. 
Ra men.

SSyyll  wwiiaa  JJaa  wwoorr  sskkaa
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Mó wi się, że w ży ciu pew ne są
tyl ko dwie rze czy: śmierć
i po dat ki. O ile w sto sun ku

do te go pier wsze go pew nia ka żad -
nych ko men ta rzy nie bę dzie, to je że -
li cho dzi o po dat ki nie któ re z nich do
Ką ci ka Ab sur du na da ją się zna ko mi -
cie. Przy zwy cza i liś my się do od da wa -
nia pań stwu znacz nej czę ści swo ich
do cho dów, a ono cią gle nie prze sta -
je nas za dzi wiać no wy mi po my sła mi
jak by tu z oby wa te la jesz cze tro chę
ze drzeć. Na szczę ście ani w Bel gii ani
w Pol sce do gra nic po dat ko we go ab -
sur du jesz cze nie do szliś my, chcę jed -
nak przed sta wić Pań stwu do cze go
urzęd ni cy w nie któ rych kra jach już
do szli.

Naj dziw niej sze po dat ki świa -
ta we dług ma ga zy nu For bes

Po da tek od gip su
Wy my śli li go i wpro wa dzi li w ży cie

Au stria cy. Kon kret nie cho dzi o gips
dla na rcia rzy, któ rzy na swo je nie -
szczę ście coś so bie po ła ma li sza le jąc
na gór skich sto kach. Co ro ku w Au -
strii zu ży wa się ca łe to ny te go su row -
ca (wy pad kom ule ga śred nio 150 ty -
się cy osób rocz nie) i dla te go Au stria cy
na ło ży li po da tek od gip su, czy li na -
rcia rze sa mi fi nan su ją swo je le cze nie.

A do kład niej – pła cą za moż li wość
wło że nia swo ich po ła ma nych czę ści
cia ła w gips.

Po da tek od po ko ju
Od ra zu wy jaś niam, że cho dzi o po -

kój w zna cze niu bra ku kon flik tów czy -
li o spo koj ne ży cie. Ten po da tek wpro -
wa dzo no w Re pub li ce Gwi nei, jed nym
z naj bied niej szych kra jów na świe cie.
A że wła dze te go kra ju są z sie bie bar -
dzo za do wo lo ne po nie waż gwa ran tu -
ją oby wa te lom po kój, to każ dy je go
oby wa tel za ten po kój mu si rocz nie
od dać fi sku so wi kwo tę rów no waż ną
17 eu ro, co dla bied nych miesz kań -
ców jest su mą ogrom ną.

Moż na by po wie dzieć, że Gwi nej czy -
cy ży ją w po ko ju, ale nie w spo ko ju.

Po da tek za bą ki
W 2008 ro ku jed no z państw Unii

Eu ro pej skiej czy li Esto nia wpro wa -
dzi ła w ży cie po da tek od bą ków. Do -
kład niej rzecz tłu ma cząc cho dzi o bą -
ki pusz cza ne przez kro wy, bo wiem
kro wy pusz cza jąc bą ki w znacz nym
stop niu za nie czysz cza ją estoń ską
atmo s fe rę. Za nie czysz cza ją dla te go,

że w ich bą kach znaj du je się me tan.
I wszyst ko jas ne. Ho dow cy krów pła -
czą i pła cą, a wła ści cie le świń, kóz,
ko ni czy stru siów (a to praw do po dob -
nie bar dzo do cho do wy biz nes) cie szą
się, że w bą kach ich zwie rza ków nie
ma me ta nu.

Po da tek od słoń ca
Jak moż na się do my ślać fun kcjo -

nu je on tam gdzie jest ciep ło i sło -
necz nie. Do kład nie w Hisz pa nii,
a jesz cze pre cy zyj niej na Ba le a rach.
Rocz nie pła ci go po nad 10 mi lio nów
tu ry stów, co z pew no ścią jest kwo tą
nie ma łą w bu dże cie re gio nu. Nie ma
co się dzi wić, że ta ki po da tek zo stał
wpro wa dzo ny, prze cież trze ba mieć
pie nią dze na op ła ca nie ca łej rze szy
gmin nych czy po wia to wych urzęd ni -
ków. A po za tym tu ry ści mu szą pła -
cić za to, że jest im na tych Ba le a rach
tak go rą co.

Po da tek od gril lo wa nia
To już na sze pod wór ko. W Bel gii,

a kon kret nie w Wa lo nii miesz kań cy
pła cą po da tek od gril lo wa nia. Koszt
to 20 eu ro od każ dej gril lo wa nej im -
pre zy. Nie ma mo wy o żad nym oszu -
stwie po dat ko wym, bo wiem te re ny
gril lo wa nia w Wa lo nii mo ni to ro wa ne
są z gó ry (do kład nie z po wie trza) i ża -
den grill się nie ukry je. A że Wa loń -
czy cy lu bią gril lo wać, to do ka sy re -
gio nu tro chę tych pie niąż ków spły wa.

Po da tek od jed no ra zo wych pa łe -
czek

I już wia do mo, że cho dzi o Chi ny.
Ogrom ną pla gą w tym kra ju są na -
gmin nie wy rzu ca ne jed no ra zo we pa -
łe czki. We dług osta t nich ob li czeń każ -
de go dnia tych pa łe czek wy rzu ca nych
jest 45 mi lio nów, co fa tal nie wpły wa
na stan chiń skich la sów. Dla te go
Chiń czy cy mu szą pła cić do dat ko wo
20 pro cent ce ny od każ dej pa ry za ku -
pio nych pa łe czek. Prob lem tkwi
w szcze gó le. Sa ma na zwa „jed no ra zo -
we” jas no okre śla, że po raz dru gi tych
pa łe czek użyć nie wol no. To co Chiń -
czy cy ma ją z ni mi zro bić?

Po da tek od cie nia
To z ko lei wy mysł, prze pra szam po -

mysł, za rad nych Wło chów. W We ne -
cji już od 1993 ro ku ist nie je na kaz
pła ce nia po dat ku od cie nia. Mu szą go
uisz czać wła ści cie le skle pów czy do -
mów któ rych cień pa da na zie mię na -
le żą cą do gmi ny. Cie ka we skąd oni

wie dzą ile ra zy w mie sią cu ta ki cień
po ło żył się cie niem na gmin ną włas -
ność? I czy ist nie ją spe cjal ne przy rzą -
dy mie rzą ce ja kiej wiel ko ści był ten
cień?

Po da tek od ślu bu
A wła ści wie od je go bra ku. Za nie -

za le ga li zo wa nie związ ku i ży cie na ko -
cią ła pę trze ba za pła cić od po wied nik
1200 do la rów rocz nie. Gdzie? Oczy -
wi ście w Chi nach. Zło śli wi twier dzą,
że od mo men tu je go wpro wa dze nia,
czy li od ro ku 1996 licz ba ślu bów
w Chi nach znacz nie się zwię kszy ła.
Moż na przy pusz czać, że głów nym ce -
lem op ła ty na ło żo nej przez chiń ską
wła dzę by ła dba łość o mo ra le mło dych
oby wa te li.

Po da tek od ba se nu
Obo wią zu je w Gre cji i na nie szczę -

ście jej miesz kań ców jest hor ren dal -
nie wy so ki. Dla te go trwa wiecz na za -
ba wa w cho wa ne go po mię dzy
wła ści cie la mi ba se nów a grec kim fi -
sku sem, któ ry ro bi zdję cia sa te li tar -
ne aby ba se ny zlo ka li zo wać, a wła ści -
cie le ukry wa ją ba se ny jak tyl ko mo gą.
Zwłasz cza pod bre zen tem w ko lo rze
tra wy. Jak po wszech nie wia do mo Gre -
cy są na ro dem po my sło wym więc i z fi -
sku sem so bie po ra dzą.

Po da tek od bo tok su
Kil ka lat te mu w Sta nach Zjed no -

czo nych wpro wa dzo ny zo stał po da -
tek od bo tok su. Po dat kiem zo sta ły
ob ję te oso by, któ re chcia ły wy mo de -
lo wać twarz, czy zmie nić syl wet kę.
Wpro wa dze nie tej op ła ty wzbu dzi ło
jed nak tak ogrom ne pro te sty miesz -
kań ców USA, że wła dza mu sia ła wy -
co fać się z te go nie do rzecz ne go po -
my słu. I słusz nie. Nie dość że czło wiek
przy po pra wia niu uro dy mu si spo ro
się na cier pieć, to jesz cze ma za to pła -
cić po dat ki.

Jak wi dać po my sło wość urzęd ni ków
nie zna gra nic. Pró bu ją ra to wać bu -
dże ty gmin, sta nów, czy lan dów wy -
my śla jąc prze pi sy któ re moż na na -
zwać tyl ko jed nym okre śle niem:
AB SUR DAL NE. Tłu ma cze nie, że po -
wyż sze po dat ki zo sta ły wpro wa dzo ne
w ży cie w tro sce o do bro i bez pie czeń -
stwo oby wa te li chy ba ni ko go nie prze -
ko nu ją. 

Opracowała
MMaall  wwii  nnaa  KKoo  mmyysszz

Kącik absurdu
Naj dziw niej sze po dat ki na świe cie
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Jak zarobić w czasach kryzysu
Ma wia się, że naj wię ksze pie nią -

dze za ra bia się w cza sach fi -
nan so we go kry zy su. Przy kła -

dem mo gą być ogrom ne for tu ny któ re
rze czy wi ście po wsta ły gdy świat ogar -
nę ła re ce sja. By wa, że nie ma się pie -
nię dzy i moż li wo ści pra cy, a chce się
zro bić coś wy jąt ko we go, nie pow ta -
rzal ne go. Po ni żej po da je my kil ka przy -
kła dów jak in ni za ro bi li pie nią dze ma -
jąc do bry po mysł i do bre chę ci.

Dże mo wy król
An glik Fra ser Do her ty od 14 ro ku

ży cia ro bił dże my. Naj pierw po ma gał
bab ci w przy go to wy wa niu do mo wych
prze two rów. By ły tak smacz ne, że są -
sie dzi i zna jo mi za czę li skła dać za mó -
wie nia. Dwa la ta póź niej mło dy czło -
wiek roz wo ził dże my na ro we rze do
kil ku dzie się ciu od bior ców w ca łym
Edyn bur gu.

Za mó wień przy by wa ło i Do her ty
zde cy do wał się za ło żyć fir mę Su per
Jam. Suk ce sem oka za ła się re cep tu -
ra przy go to wy wa na w opar ciu o prze -
pi sy bab ci. 

Pro du ko wał co raz wię cej prze two -
rów i wkrót ce mu siał na kil ka dni
w mie sią cu wy naj mo wać po miesz cze -
nia w fa bry ce. W 2007 ro ku zgło si ła
się do nie go sieć su per mar ke tów „Wa -
i tro se”. Klient wy ma ga ją cy ale pła cą -
cy do sko na le i skła da ją cy du że za mó -
wie nia. Do her ty wziął po ży czkę
w wy so ko ści 9 ty się cy fun tów i po
dwóch mie sią cach je go dże my moż na
by ło ku pić w oko ło dwu stu skle pach
w ca łej Wiel kiej Bry ta nii. 

Obec nie fir ma Su per Jam sprze da -
je pół mi lio na sło i ków dże mów rocz -
nie i za gar nę ła 10 pro cent ryn ku na
Wy spach Bry tyj skich. Do her ty ma 24
la ta a je go ma ją tek sza cu je się na 1,2
mi lio na fun tów.

Twarz na sprze daż
Dwóm ab sol wen tom eli tar ne go Ox -

for du po za koń cze niu stu diów zo sta -
ło do spła ce nia spo ro dłu gów za na u -
kę. Ross Har per i Ed Mo y se wpa dli na
nie tu zin ko wy po mysł jak po ra dzić so -
bie z za leg ło ścia mi i jesz cze tro chę za -
ro bić. Po sta no wi li sprze da wać swo je
twa rze ja ko po wierz chnię re kla mo wą.
Na po czą tek ich staw ka wy no si ła 1
funt za dzień. Te raz do sta ją dzien nie
na wet 400 fun tów. Po ma lo wa ne twa -
rze fo to gra fu ją i ze wska za niem spon -
so ra umiesz cza ją na swo jej stro nie in -
ter na to wej oraz na Yo u Tu be,
Twit te rze i Fa ce bo o ku. Po nie speł na
rocz nej dzia łal no ści spła ci li wszyst -
kie dłu gi i za ro bi li mnó stwo pie nię -
dzy. Ich usłu gi cie szą się tak du żym

za in te re so wa niem, że po sta no wi li roz -
sze rzyć swo ją dzia łal ność po za gra ni -
ce Wiel kiej Bry ta nii.

Ir lan dia w wo re czku
Trzy la ta te mu dwóch Ir lan dczy ków

Pat Burk i Alan Jen kins zna le źli spo -
sób na biz nes. Nie skom pli ko wa ny i ge -
nial ny w swo jej pro sto cie. Za ło ży li fir -
mę Auld Sod Ex port i za miesz ka łym
na ca łym świe cie emi gran tom z Ir lan -
dii wy sy ła ją po cztą ku rier ską pa czusz -
ki z 240 gra ma mi oj czy stej zie mi.
Koszt ta kiej prze sył ki to wy da tek rzę -
du 20 do la rów. Obec nie eks por tu ją
rocz nie to ny zie mi a w każ dej prze -
sył ce umiesz cza ją na sio na ko ni czy ny
– na ro do we go sym bo lu Ir lan dii. In te -
res roz wi ja się do sko na le bo oprócz
Ir lan dczy ków ku pu ją cych zie mię z ro -
dzin ne go kra ju (po grze by na emi gra -
cji lub bu do wa do mu), ty sią ce ki lo -
gra mów za ma wia ją też Chiń czy cy.
Wie rzą, że gar stka zie mi pro sto z Ir -
lan dii przy no si wy jąt ko we szczę ście.

Dział ki we wszech świe cie
O ko lo ni za cji pla net w kos mo sie lu -

dzie my ślą już od daw na. W czyn te
idee wpro wa dził ame ry kań ski biz nes -
men Den nis Ho pe. Naj pierw upew nił
się, że ża den kraj na świe cie nie ro ści
so bie pra wa włas no ści do ob sza rów
po ło żo nych w kos mo sie, po tem wy ko -
rzy stał nie zbyt pre cy zyj nie skon stru -
o wa ne pra wo.

Opra co wał de kla ra cję włas no ści czy -
nią cą z nie go wła ści cie la tych te re -
nów i prze słał ją do wszyst kich naj -
waż niej szych in sty tu cji i or ga ni za cji
na świe cie któ re mog ły by ją pod wa -
żyć. Cze kał na ja kie kol wiek opi nie ne -
gu ją ce je go pra wo włas no ści do kos -
micz nych te re nów. Nic ta kie go nie
otrzy mał i zgod nie z obo wią zu ją cym
pra wem po upły wie 25 lat ogło sił się
wła ści cie lem te go te ry to rium i za czął
sprze da wać kos micz ne dział ki. 

Po mysł na biz nes oka zał się strza -
łem w dzie siąt kę. Dziś wła ści cie la mi
dzia łek na Księ ży cu i Mar sie jest oko -
ło czte rech mi lio nów osób ze 180 kra -
jów na ca łym świe cie, w tym wie le
gwiazd estra dy, fil mu, ko ro no wa nych
głów i przy wód ców państw. Je den akr
grun tu na Księ ży cu kosz tu je 150 do -
la rów. In te res idzie tak do brze, że biz -
nes men już na wszel ki wy pa dek ogło -
sił się wła ści cie lem dzia łek na We nus
i Jo wi szu.

Li sty od Świę te go Mi ko ła ja
Ko lej ny przy kład jak za ro bić pie nią -

dze „wstrze la jąc się” w ni sze na ryn -
ku.

By ron Re e se stwo rzył Po cztę Świę -
te go Mi ko ła ja w ra mach któ rej wy sy -
ła li sty do dzie ci pod pi su jąc się ja ko
Świę ty Mi ko łaj. Za na pi sa nie i wy sła -
nie li stu po bie ra op ła tę w wy so ko ści
10 do la rów a ko lej ka ro dzi ców ko rzy -
sta ją cych z je go usług z ro ku na rok
jest co raz dłuż sza. In te res kwit nie już
10 lat, a pan Re e se wy słał do tej po -
ry po nad 200 ty się cy li stów i uzy skał
sta tus mi lio ne ra.

Nie ty po wy cmen tarz
Oka zu je się, iż na wet na ryn ku

usług po grze bo wych moż na zbić ma -
ją tek pod wa run kiem, że ma się wy -
jąt ko wą ofer tę skie ro wa ną do klien -
tów. Pe wien przed się bior ca
na zwi skiem Bra wley pod ko niec lat
osiem dzie sią tych za ło żył fir mę „Eter -
nal Re efs” czy li „Wiecz ne ra fy” i za -
czął sprze da wać pod wod ne na grob -
ki. Je go fir ma zaj mu je się kre ma cją
zmar łych i roz sy py wa niem ich pro -
chów w mo rzu. Oprócz te go ofe ru je
tak że bu do wę sym bo licz nych urn na
dnie oce a nu. Każ da z mo gił przy twier -
dzo na jest do dna, wszyst kie ozna czo -
ne są fla ga mi i wy gra we ro wa ny mi in -
for ma cja mi do ty czą cy mi zmar łych.
Wła ści ciel „Eter nal Re efs” li czy zy ski
i za cie ra rę ce, bo z ro ku na rok chęt -
nych na te go ty pu po chó wek przy by -
wa. 

Plat for ma re kla mo wa
w in ter ne cie

Na ta ki po mysł wpadł w 2005 ro ku
stu dent z Wiel kiej Bry ta nii Alex Tew.

Stwo rzył nie ty po wą plat for mę re -
kla mo wą w in ter ne cie, któ rą na zwał
– The Mil lion Do llar Ho me pa ge. Zro -
bił stro nę i wy sta wił na sprze daż po -
je dyn cze pik se le w ce nie jed ne go do -
la ra za sztu kę. Każ dy za in te re so wa ny
ta ką for mą re kla my mógł za ku pić do -
wol ną ilość pik se li. Ten pro sty a za -
ra zem no wa tor ski pro jekt przy niósł
je go wła ści cie lo wi po nad mi lion do -
la rów w cią gu kil ku mie się cy. Osta -
t ni pik sel wy sta wio ny na li cy ta cję
osią gnął ce nę po nad 38 ty się cy do -
la rów. 

Jak wi dać ludz ka wy o braź nia nie
ma gra nic. Cza sa mi pro sty i za ra zem
ge nial ny po mysł mo że uczy nić czło -
wie ka mi lio ne rem. Lu dzie ma ją nie -
by wa łą wprost fan ta zję i wy ko rzy stu -
ją ją na róż ne spo so by. Nic nie stoi na
prze szko dzie aby każ dy z nas wpro -
wa dził w ży cie swo je ma rze nia i nie -
tu zin ko we po my sły. 

Ży czę po wo dze nia.
MMaarr  ttaa  WWaa  wwrroocc  kkaa
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W na szej prak ty ce ad wo kac kiej czę -
sto ma my do czy nie nia z klien ta mi,
któ rzy zo sta li oszu ka ni przez swo ich
par tne rów biz ne so wych. Czę sto klien -
ci pod pi su ją ja kiś do ku ment, prze ka -
za ny przez par tne ra, „pra co daw cę”,
czę sto ja ko umo wę o pra cę. Cza sem
par tner mó wi co praw da, że to nie
umo wa o pra cę, lecz ja kaś in na umo -
wa, ale za zna cza przy tym, że nie na -
le ży się mar twić, że wszyst kie po dat -
ki i skład ki na ubez pie cze nie
spo łecz ne bę dą na le ży cie op ła co ne
przez nie go... Rze czy wi stość nie ste ty
pu ka póź niej głoś no do drzwi w po -
sta ci ogrom nych dłu gów z ty tu łu
ubez pie czeń spo łecz nych czy po dat -
ko wych, od któ rych spła ty nie moż na
uciec. 

Z pun ktu wi dze nia praw ne go moż -
na roz róż nić sto su nek za trud nie nia
na pod sta wie umo wy o pra cę oraz na
in nej pod sta wie, a w szcze gól no ści
– sa mo za trud nie nia. W tym pier wszym
przy pad ku to pra co daw ca od pro wa -
dza z mo cy pra wa za li czki na ubez pie -
cze nie spo łecz ne oraz po da tek do cho -
do wy. W dru gim przy pad ku cho dzi
wy łącz nie o sprze daż usług przez oso -
bę, któ ra pro wa dzi dzia łal ność gos po -
dar czą lub o wy ko ny wa nie za trud nie -
nia ja ko współ wła ści ciel czy dy rek tor
spół ki. W dru gim przy pad ku to oso -
ba wy ko nu ją ca za trud nie nie jest oso -
bi ście od po wie dzial na za op ła ca nie za -
li czek na ubez pie cze nie spo łecz ne oraz
po da tek do cho do wy. Od od po wie dzial -

no ści tej nie moż na się uchy lić wo bec
sto sow nych or ga nów po wo łu jąc się
na obiet ni cę (czę sto ustną!) „pra co -
daw cy”, że bę dzie on uisz czał te za li -
czki.

Do ku ment, pod pi sa ny przez oso by
za trud nio ne, oka zu je się w prak ty ce
czę sto zgo dą na po wo ła nie ja ko dy -
rek to ra lub jed ne go z dy rek to rów
spół ki (za ak voer der) lub umo wą sprze -
da ży udzia łów, w wy ni ku któ rej oso -
ba sta je się współ u dzia łow cem. Dy -
rek tor spół ki ma pra wo i obo wią zek
re pre zen to wać spół kę w kon tak tach
z oso ba mi trze ci mi. Z te go po wo du je -
go po wo ła nie oraz od wo ła nie jest pu -
bli ko wa ne w ofi cjal nym i pu blicz nie
do stęp nym dzien ni ku, Bel gisch Sta -
atsblad. Mo ment po wo ła nia oraz od -
wo ła nia z tej fun kcji jest dla fun du -
szu ubez pie cze nia spo łecz ne go
klu czo wym z pun ktu wi dze nia na li -
cza nia skła dek. Je śli za prze sta je się
za trud nie nia dla da ne go „pra co daw -
cy”, na le ży za tem do ko nać wszel kich
for mal no ści, by ko niec te go za trud -
nie nia stał się wią żą cy tak że dla osób
trze cich, czy li m.in. dla fun du szu ubez -
pie czeń spo łecz nych. W jed nym z bar -
dziej ra żą cych przy pad ków, pew na
spół ka mia ła aż dzie więt na stu dy rek -
to rów! Oczy wi ście wszy scy peł ni li tę
funckję, by omi nąć za sto so wa nie pra -
wa pra cy oraz po no sze nie kosz tów
z ty tu łu ubez pie cze nia spo łecz ne go
oraz po dat ków przez „pra co daw cę”.
„Pra co daw cy” oczy wi ście od wo łu ją się

do ta kich kon struk cji, by ob ni żyć
kosz ty za trud nie nia da nej oso by. 

Peł nie nie fun kcji ja ko dy rek tor spół -
ki mo że jed nak mieć tak że dal sze po -
waż ne kon sek wen cje. Przy kła do wo,
w przy pad ku upa dło ści spół ki, w nie -
któ rych sy tu a cjach dy rek tor mo że być
po cią gnię ty do od po wie dzial no ści za
część dłu gów spół ki. 

W żad nym wy pad ku nie na le ży za -
tem pod pi sy wać żad ne go do ku men -
tu, któ re go się nie ro zu mie. Nie moż -
na po wo łać się na nie zna jo mość
ję zy ka, nie moż na wów czas co do za -
sa dy unie waż nić da nej umo wy.

W po dob nych sy tu a cjach, za nim
pod pi sze się ja kiś do ku ment, war to
skon sul to wać się ze spe cja li stą, któ -
ry opi szę ja kie ry zy ko wią że się z pod -
pi sa niem ta kie go do ku men tu i poz -
wo li do ko nać wła ści we go wy bo ru. 

Jo an na Kol ber
Ad wo kat

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 i Życiowej w An twer pii
Kon takt:

in fo@a-law.eu
www.a-law.eu

03 232 68 88
Vla am se Ka ai 76
2000 An twer pen

Dla cze go 
nie pod pi sy wać 
ni cze go, cze go się
nie ro zu mie
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Miejsce 
na Twoją reklamę

KONTAKT:
antwerpiapopolsku@gmail.com

tel. 0489/823 803 
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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 specjalista od ubezpieczeń
4 doradcy zawodowi w zakresie spraw urzędowych, pomoc przy zameldowaniu,

zasiłki rodzinne, zakładanie firm, podatki i wiele innych
4 psycholog dla dorosłych i dla dzieci
4 logopeda dla dzieci 

Te i inne problemy pomogą Ci rozwiązać nasi specjaliści.

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

I ŻYCIOWEJ

DLA POLONII
Informujemy, że zgodnie z oczekiwaniami naszych Klientów od lutego do Państwa dyspozycji jest

LOGOPEDA, PSYCHOLOG ORAZ PEDAGOG
dla dorosłych i dla dzieci
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Sprze da jąc miesz ka nie lub dom na -
le ży za sta no wić się czy a je śli tak,
w ja kiej wy so ko ści bę dzie my mu -

sie li za pła cić po da tek do cho do wy. Czę sto
nie zda je my so bie spra wy, że kil ka dni lub
ty god ni mo że uwol nić nas od ko niecz no -
ści roz li cze nia się z do ko na nej trans ak cji. 

Zgod nie z art. 10 ust.1 pkt 8 usta wy
z 16 lip ca 1991r.o po dat ku do cho do wym
od osób fi zycz nych (Dz. U.z 2012 r.,
poz.361 z późn.zm.) po da tek do cho do wy
za pła ci my, gdy ktoś uzy ska przy chód za
sprze da ży nie ru cho mo ści, spół dziel cze -
go włas no ścio we go pra wa do lo ka lu
miesz kal ne go lub użyt ko we go, pra wa do
do mku jed no ro dzin ne go w spół dziel ni
miesz ka nio wej, pra wa wie czy ste go użyt -
ko wa nia grun tów oraz udzia łu w nie ru -
cho mo ści. Nie trze ba go jed nak uisz czać
w przy pad ku, gdy sprze daż na stą pi po
upły wie pię ciu lat, li cząc od koń ca ro ku
ka len da rzo we go, w któ rym po dat nik na -
był lub wy bu do wał da ny obiekt. Za tem,
w przy pad ku oso by, któ ra na by ła np.
miesz ka nie w 2007 r. lub wcześ niej
i sprze da je je w 2013r, nie mu si uisz czać
po dat ku a tak że nie mu si wy ka zy wać
sprze da ży w de kla ra cji. 

Na le ży jed nak pa mię tać, że ul ga miesz -
ka nio wa by ła czę sto przez usta wo daw cę

zmie nia na, a o wy bo rze wła ści wej de cy -
du je da ta na by cia /wy bu do wa nia zby wa -
nej nie ru cho mo ści lub pra wa ma jąt ko -
we go. 

Oso ba, któ ra zo sta ła wła ści cie lem nie -
ru cho mo ści mię dzy 1 stycz nia 2007 r.
a 31 grud niem 2008r., mo że sko rzy stać
z ul gi mel dun ko wej. Ul ga ta zwal nia z po -
dat ku za sprze daż nie ru cho mo ści, w któ -
rej by ło się za mel do wa nym przez rok
przed jej zby ciem. Nato miast oso ba, 
któ ra na by ła miesz ka nie po
1 stycz nia 2009r. mo że sko rzy stać z ul -
gi miesz ka nio wej, któ ra po le ga na prze -
zna cze niu pie nię dzy ze sprze da nej 
nie ru cho mo ści na włas ne ce le miesz ka -
nio we. Pie nią dze jed nak trze ba jed nak
wy ko rzy stać w cią gu dwóch lat, li cząc od
koń ca ro ku, w któ rym nie ru cho mość zo -
sta ła zby ta. (Art. 21 ust.1 pkt 131 usta wy
z 26 lip ca 1991 r. o po dat ku do cho do wym
od osób fi zycz nych (Dz. U. z 2012r.,
poz.361 z późn.zm.).

Wy dat ka mi na włas ne ce le miesz ka nio -
we są tak że m.in., wy dat ki na spła tę kre -
dy tu wraz z od set ka mi, tak że kre dy tu 
re fi nan so we go i kon so li da cyj ne go, za cią -
gnię te go na sfi nan so wa nie tych po trzeb.
Nie ma zna cze nia czy kre dyt zo stał za -
cią gnię ty na zby wa ną nie ru cho mość czy

pra wo ma jąt ko we lub też in ną in we sty -
cję miesz ka nio wą, któ ra słu ży ła za spo -
ko je niu włas nych po trzeb miesz ka nio -
wych. Istot na jest jed nak da ta
za cią gnię cia kre dy tu, mu si być on za cią -
gnię ty przed dniem uzy ska nia przy cho -
du z od płat ne go zby cia. 

War to tak że pa mię tać, że z god nie z art.
97 par.1 i 2 Or dy na cji po dat ko wej (Dz.
U z 2012 r. poz.749 z późn.zm). oso by,
któ re prze jmu ją spa dek po zmar łym, od -
po wia da ją za je go za leg ło ści po dat ko we.
Pra wo do sko rzy sta nia z ul gi miesz ka -
nio wej jest pra wem ma jąt ko wym, a nie
oso bi stym, a więc spad ko bier cy je dzie -
dzi czą. Sa ma ul ga po dat ko wa jest uza leż -
nio na od te go czy po dat nik (a nie je go
spad ko bier cy) wy da uzy ska ne pie nią dze
ze sprze da ży nie ru cho mo ści na in ne ce -
le miesz ka nio we. Spad ko bier ca mo że sko -
rzy stać z wska za nej ul gi w przy pad ku,
gdy przy chód na okre ślo ne ce le wy dat -
ko wał oso bi ście spad ko daw ca. 

DDoo  rroo  ttaa  KKłłoo  ddaa  
– Praw nik 

Do rad ca w Cen trum Po mo cy 
Praw nej i Ży cio wej. 

Ar ty kuł ten nie sta no wi po ra dy praw nej i nie jest wy czer pu ją cy
w oma wia nej ma te rii. 

Obo wią zek za pła ce nia po dat ku 
od sprze da ży miesz ka nia lub do mu w Pol sce. 
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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
% Pil nie po szu ku ję do brej ku char ki lub ku cha rza. Kon takt:

0475.33.54.32

% Do dat ko wa pra ca, moż na ją wy ko ny wać tak że w we e ken dy, nie
wy ma ga zna jo mo ści ję zy ka ni der lan dzkie go.szcze gó ły pod nu -
me rem 0496204198 w go dzi nach po po łud nio wych 

% Pra ca w stad ni nie ko ni – po szu ku ję oso by do pra cy w stad ni nie
ko ni w oko li cach An twer pii. Moż li wość za miesz ka nia na miej -
scu. Wy ma ga na ko mu ni ka tyw na zna jo mość ję zy ka ob ce go (np.an -
giel ski, fran cu ski, fla man dzki). CV ze zdję ciem pro szę prze słać
na adres; in fo@vr-car go.be

% Pol ska fir ma dzia ła ją ca na te re nie Bel gii po szu ku je kie row ców
TIR-ów z do świad cze niem. Pra ca na te re nie Bel gii i kra jów są sia -
du ją cych. CV ze zdję ciem pro szę prze słać pod adres in fo@vr-car -
go.be. Wię cej in for ma cji pod nr tel. +32 499-92-54-15 

% Szu kam po ko ju, pil ne. Je stem mło dą ko bie tą, bez na ło gów, pra -
cu ję na cze ki. Kon takt: 0489.81.92.60

% Dia gno sty ka sa mo cho do wa wszyst kich mo de li. Spraw dzam au -
to od A do Z. An twer pia, kon takt: 0484.74.78.07

% Na pra wy sprzę tu gos po dar stwa do mo we go, elek try ka, oświet -
le nie, meb le, zam ki, drzwi, ma lo wa nie – „Zło ta rą czka”. 
Kon takt: 0485.504.143

% Szu kam na u czy cie la j. ni der lan dzkie go w An twer pii. 
Tel. 0483.148.323

% Mam 38 lat, po znam przy ja ciół kę w An twer pii. Tel. 0492.521.461

% Je stem eme ry to wa ną na u czy ciel ką. Po mo gę dzie ciom w na u -
ce, za o pie ku ję się dziec kiem, oso bą star szą lub po dej mę in ną
pra cę. Je stem oso bą uczci wą i obo wiąz ko wą. Ali na. 
Tel. 0483.407.465

% 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.

% Pro fe sjo nal ne strzy że nie psów i ko tów z do ja zdem do klien ta.
An twer pia i oko li ce. 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

% WY PRZE DAŻ: Książ ki – pa rap sy cho lo gia; ezo te ry ka, na u ka roz -
wo ju du cho we go oraz cie ka we do dat ki. TV Phi lips plus DVD re -
cor der, grzej nik ole jak, łóż ko do ma sa żu. Kon tak: Ka ta rzy na, 
tel 03 449 51 62, gsm 0473 48 22 43. Miej sce Mor tsel-An twer pia

% Chcesz na u czyć się ję zy ka ni der lan dzkie go we dług pro gra mu
do sto so wa ne go do two ich po trzeb? Chcesz sa me mu usta lić in -
ten syw ność na u ki i jej cel? Zde cy duj się na pry wat ne lek cje!
Kon takt: Ko re pe ty cje.nl.pl@gma il.com, 0494/34 88 91



K il ka lat te mu by łem w to tal nym
do łku. Osta t nio po my śla łem so -
bie, że je śli o tym na pi szę, mo -

że uwol nię się od tych po wra ca ją cych
my śli, któ re trud no mi trak to wać jak
zwy kłe wspom nie nia. 

An kę po zna łem u mo ich zna jo mych.
Mia łem wte dy 28 lat i wio dłem zwy -
kłe ży cie, któ re moż na by ło na zwać
nud nym, ale dla mnie ozna cza ło spo -
kój i ład. Choć je stem z na tu ry nie -
śmia ły, po zna łem wcześ niej kil ka ko -
biet, lecz nie an ga żo wa łem się
w trwa łe związ ki. Z An ką by ło ina czej.
Peł na ener gii, we so ła, za wo jo wa ła
mnie tak, że spę dza liś my ze so bą co -
raz wię cej cza su. Wcześ niej, po pra -
cy, zaj mo wa łem się pi sa niem pro gra -
mów kom pu te ro wych i gier. Mia łem
na wet pier wsze suk ce sy i pla no wa łem
za ło że nie fir my oraz zre zy gno wa nie
ze sta łej pra cy. Kil ka pro po zy cji da -
wa ło mi lep sze pie nią dze, a per spek -
ty wy ko lej nych za mó wień mia łem
pew ne. Mu sia łem jed nak mieć czas na
mo ją pra cę któ ra by ła za ra zem mo ją
pa sją. An ka po dzi wia ła mnie i „by ła
ze mnie dum na”.

Po pew nym cza sie za czą łem się za -
sta na wiać: jak po wie dzieć aby jej nie
ura zić, że nie mo gę po świę cać jej ty -
le cza su. Kie dy to po wie dzia łem, ku
mo je mu zdzi wie niu, przy ję ła to
z uśmie chem mó wiąc, że bę dzie mia -
ła czas na plo ty z ko le żan ka mi. Po -
zna łem je, gdyż An ka uwiel bia ła ich
to wa rzy stwo i czę sto się z ni mi spo -
ty ka ła. Wie le ra zy wy cią ga ła mnie na
im prez ki, na któ rych oczy wi ście by -
wa li też ich par tne rzy. Na po cząt ku
mnie to ba wi ło, ale wkrót ce za czą łem
ucie kać my śla mi do mo je go świa ta zer
i je dy nek. Za wsze mia łem gło wę peł -
ną po my słów któ re przy cho dzi ły kie -
dy i gdzie chcia ły.

Po wie dzia łem An ce bar dzo de li kat -
nie, że nie mo gę po świę cać ty le cza -
su na te spot ka nia. Zno wu przy ję ła to
z uśmie chem i bez pro te stów. Odet -
chną łem z ul gą i od da łem się wy tę żo -
nej pra cy nad no wym pro gra mem.

Od pew ne go cza su miesz ka ła
u mnie, a swo je miesz ka nie po ro dzi -
cach, wy na ję ła. Za czą łem przy ła py -
wać się na tym, że mia łem za prząt -
nię ty umysł roz my śla niem gdzie ona
te raz jest i co ro bi, przez co nie mog -
łem sku pić się na pra cy. Spo glą da -
łem na mil czą cy te le fon a czas ucie -
kał mi mię dzy pal ca mi. By łem
zwy czaj nie za zdros ny. W koń cu wra -
ca ła uśmiech nię ta i w do brym na stro -
ju.

Do sta łem no we zle ce nie. An ka się
ucie szy ła i po wie dzia ła, że ko niecz nie
mu si my to uczcić. Na za jutrz mia łem
pe łen dom go ści, a na stęp ne go dnia
ból gło wy, ba ła gan i ca łą ba te rię pu -
stych bu te lek. Przy po ran nej ka wie
An ka za ko mu ni ko wa ła mi, że spo dzie -
wa się dziec ka. Po wiedz, że się cie -
szysz, do da ła. By łem tak sko ło wa ny
po im pre zie, że to do mnie w peł ni nie
do tar ło. Po wie dzia łem kil ka zdań któ -
re w ta kiej sy tu a cji wy pa da ło po wie -
dzieć, a ona wy szła do pra cy. Zresz tą
pra co wa ła ja koś dziw nie, bo o róż nych
po rach dnia. Spoj rza łem na ca łe po -
bo jo wi sko, po tem po zbie ra łem się
i wy sze dłem bez ce lu. Po wo li za czę ło
do mnie do cie rać, że mam zo stać oj -
cem. W koń cu do sze dłem do wnio sku,
że nie ja pier wszy i nie osta t ni. Za czą -
łem oswa jać się z tą my ślą i po my śla -
łem, że mo że tak mia ło być. Dzię ki te -
mu An ka bę dzie w do mu, a ja bę dę
miał ro dzi nę. Za dzwo ni łem do niej na
ko mór kę, ale włą czy ła się se kre tar ka.
Do tar ło do mnie, że to ona dzwo ni ła
do mnie kie dy chcia ła, a ja za wsze mu -
sia łem zo sta wiać wia do mość. Sze dłem
bez ce lu przez dłuż szy czas, w koń cu
po czu łem głód. Kie dy roz glą da łem się
za ja kąś re sta u ra cją, zo ba czy łem An -
kę z ko le żan ką. Wy sia dły z tak sów ki
i za czę ły iść. Po sta no wi łem je do go -
nić i zro bić nie spo dzian kę. Po pew -
nym cza sie zbli ży łem się do nich tak,
że mog łem zwol nić kro ku aby po zbyć
się za dysz ki. Usły sza łem roz mo wę,
choć nie mia łem w pla nie pod słu chi -
wa nia.

Nie źle się usta wi łaś. On na tych pro -
gra mach bę dzie do brze za ra biać, a ty
od dasz ma łe do żłob ka i już. Żyć nie
umie rać. Ale je śli się do wie, że to nie
je go? An ka na to. Jest za głu pi. Ni gdy
się nie do wie, że to nie je go dziec ko.
Ko le żan ka: a praw dzi wy ta tuś? Na ra -
zie mu nie po wiem. Jak się le piej usta -
wi, to mo że za słu ży na so lid ne ali men -
ty. Za śmia ły się głoś no, a ja sta ną łem
jak wmu ro wa ny. Nie wi dzia ły mnie
i od da la ły się co raz bar dziej. Wsze -
dłem do skle pu obok i opar łem się
o ścia nę. Eks pe dien tka po de szła do
mnie, spy ta ła czy się do brze czu ję i czy
coś po dać. Po pro si łem o wo dę mi ne -
ral ną, któ rą się za krztu si łem bo by ła
ga zo wa na. Za czą łem ka słać, pry chać
a z mo ich oczu cie kły łzy. Ko bie ta po -
da ła mi ser wet kę. Po wo li, bo pan się
udu si, po wie dzia ła. Mo gę ja koś po -
móc? Nie, dzię ku ję. Po tem zna laz łem
się w ba rze. Po kil ku drin kach tro chę
się uspo ko i łem i pa trzy łem tę po na
nie my te le wi zor. Przy są sied nim sto -

li ku sie dział ja kiś męż czyz na. Po pew -
nym cza sie za gad nął mnie: prze pra -
szam, nie ma pan ocho ty po ga dać?
Czy mo gę się przy siąść? Wy glą dał
przy zwo i cie i był du żo star szy ode
mnie. Mar ny ze mnie kom pan do roz -
mo wy, ale pro szę. Wy pij my za prob -
le my do roz wią za nia, po wie dział
i uniósł szkla ne czkę. Niech bę dzie za
prob le my, po wie dzia łem i wy pi łem do
dna. Nie zna jo my mó wił spo koj nym
gło sem: nie pan pier wszy i nie osta t -
ni. A skąd pan wie, że mam prob lem?
O tej po rze, przy zwo i ty fa cet, za le wa -
ją cy ro ba ka so lo w ba rze, naj pew niej
ma prob lem z ko bie tą lub sam ze so -
bą. Są in ne prob le my, ale te dwa są
naj częst sze. A pan prob le mów nie ma?
Spy ta łem. Ja koś so bie ra dzę. Tyl ko
po za zdro ścić, od po wie dzia łem. On mó -
wił da lej: prze pra szam, mo że jed nak
wró cę do swo je go sto li ka? Chcia łem
już wyjść, ale po tych sło wach na bra -
łem do nie go za u fa nia i po zo sta łem.
Choć wi dzia łem go po raz pier wszy
w ży ciu, a mo że właś nie dla te go, opo -
wie dzia łem mu osta t nie wy da rze nia.
Słu chał uważ nie ale nie by ła to zwy -
kła cie ka wość lecz życz li we za in te re -
so wa nie. I co pan na to po wie?

Nie zna jo my po wie dział ci chym gło -
sem: do bry mi in ten cja mi i ra da mi pie -
kło jest wy bru ko wa ne. Ale to pan chce,
abym coś po wie dział. Chęt nie po słu -
cham. Po wie dział mniej wię cej tak.
Kie dyś by łem w chy ba gor szej sy tu a -
cji. Te raz mam pod sie dem dzie siąt kę
i du żo cza su. Jak bym wi dział sie bie...
Mo gę pa nu po wie dzieć, co bym zro bił
bę dąc w pań skiej sy tu a cji, ale na ra -
dy ode mnie pro szę nie li czyć. Tym
chęt niej po słu cham.

Kie dyś lu bi łem czy tać róż ne go ro -
dza ju zło te my śli. Mię dzy in ny mi by -
ła ta ka: „Je śli nie stwo rzysz włas ne -
go pla nu na ży cie to masz pew ne, że
wy lą du jesz w pla nie ko goś in ne go.
Zgad nij, co ten ktoś dla Cie bie za pla -
no wał. Och ła py.” Wi dzę, że jest pan
pion kiem w grze tej da my. I to jest pa -
na prob lem. Ktoś in ny po wie dział:
„Sku piaj się nie na prob le mach, lecz
na ich roz wią za niach”. Tak więc za -
czął bym od szu ka nia roz wią za nia, za -
miast za drę czać się prob le mem. W ten
spo sób kar mi pan prob lem któ ry uroś -
nie tak, że spo za nie go nie bę dzie wi -
dać moż li wo ści zmian, do te go jesz -
cze na ba wi się pan wrzo dów żo łąd ka.
Tak więc spoj rzał bym na to jak na film
w ki nie i do brze po my ślał. Ale jest jesz -
cze in na zło ta myśl: „Kie dy masz prob -
lem któ re go nie mo żesz roz wią zać,

Życiem pisane
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skup się na czymś in nym, a roz wią -
za nie przy jdzie sa mo za ja kiś czas”.
Przer wa łem mu: nic sa mo się nie dzie -
je. Nie o to cho dzi, od po wie dział. Na -
le ży ukie run ko wać my śli na szu ka nie
roz wią za nia. Jak by za siać ziar no, po -
tem poz wo lić aby za dzia łał czas.
W pod świa do mo ści dzie je się o wie le
wię cej niż pan przy pusz cza, dla te go
nie na le ży prze ce niać ro li lo gicz ne go
umy słu. Po za tym oko licz no ści ży cio -
we się zmie nia ją. W su mie nie pod dał -
bym się ma raz mo wi i na sta wił op ty -
mi stycz nie. Na mnie już czas. No
i niech pan nie lek ce wa ży in tu i cji – do -
dał. Po że gnał się, po czym wy szedł.

Wró ci łem do do mu wie czo rem. An -
ki jak zwy kle nie by ło. Usia dłem przy
kom pu te rze i zda łem so bie spra wę, że
był on w ogó le nie za bez pie czo ny.
Coś... no tak, in tu i cja. Po sta no wi łem,
że to co ro bię, bę dę mieć za wsze przy

so bie na kie szon ko wej pa mię ci,
a w kom pu te rze bę dzie pod tą na zwą
tyl ko coś bez sen su.

An ka da lej miesz ka ła u mnie i z po -
zo ru wszyst ko by ło jak daw niej. Pa -
mię ta łem o zło tych my ślach nie zna -
jo me go i przy znam, że dzię ki te mu
ja koś się trzy ma łem. Po mie sią cu do -
koń czy łem mój no wy pro gram i po -
chwa li łem się tym An ce. Mu si my to
uczcić. Ten sam sce na riusz jak po -
przed nio z tą róż ni cą, że urwał mi się
film. Kie dy się oc kną łem, by łem sam.
W ła zien ce le żał jej te le fon. Coś mi
pod szep nę ło, że by spraw dzić sms-y.
Osta t ni brzmiał tak: „To nie jest ża -
den pro gram od daj za li czkę”. Wró ci -
łem do sy pial ni i usły sza łem otwie ra -
nie drzwi. Wsko czy łem do łóż ka. Cześć
ko cha nie, nie wi dzia łeś mo je go te le -
fo nu? Nie, do pie ro się obu dzi łem. Jest!
Usły sza łem z ła zien ki. To buź ka! Wy -
bieg ła.

W dwa dni za ła twi łem so bie no we
miesz ka nie i bez sło wa wy nio słem się
pod jej nie o bec ność. Nie by ła to ucie -
czka, lecz prze my śla na de cy zja. Na ja -
kie kol wiek roz mo wy, fał szy we gier ki
i scen ki nie mia łem po pro stu ocho ty
ani sił. Tyl ko dla te go, że by ła w cią -
ży, zo sta wi łem na sto le ko per tę z pie -
niędz mi. Na pi sa łem też kil ka słów.
„Praw dzi wy ta tuś fak tycz nie za słu żył
na ali men ty, ale ja nie za słu ży łem so -
bie na to, co mnie od Cie bie spot ka ło.
Nie wiem, czy bar dziej żal mi Cie bie,
czy ra czej to ja zo sta łem skrzyw dzo -
ny. Na szczę ście ist nie ją już ba da nia
DNA, więc nie ma zna cze nia, jak bar -
dzo by łem głu pi. Te pie nią dze nie są
na zwrot za li czki, lecz na je dze nie. Mój
ad wo kat już wie o wszyst kim na wy -
pa dek, gdy byś pla no wa ła coś no we -
go”.

DDllaa  CCiiee  bbiiee  ––  nniikktt..  
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WIELKĄ MAJÓWKĘ
ww  AAnnttwweerrppiiii  ww  PPaarrkkuu  SSppoooorr  NNoooorrdd..

ZZaarreekkllaammuujj  sswwoojjąą  ffiirrmmęę,,  pprrzzeeddssiięębbiioorrssttwwoo,,
sskklleepp,,  ddzziiaałłaallnnoośśćć  pprryywwaattnnąą  

ppooddcczzaass  nnaajjwwiięękksszzeejj  
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tteell..::  00448899..882233..880033
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Lubisz gotować?
TTwwoorrzzyymmyy  wwssppóóllnniiee  ddzziiaałł  kkuulliinnaarrnnyy!!

Czekamy na przepisy autorskie, oryginalne, 
mało znane, łatwe, szybkie, tanie, wasze ulubione

i wszystkie inne...

W każdym numerze naszej gazety będziemy zamieszczać
przepisy czytelników. 

Nadsyłajcie swoje propozycje, może być ze zdjęciem, 
na adres redakcji:

antwerpiapopolsku@gmail.com 



Le ci ba ba na miot le. Są siad wy -
zwał ją bar dzo nie wy szu ka ny mi
epi te ta mi, z któ rych „ty cza row -

ni co” moż na uznać za naj sub tel niej -
szy. Ba ba wzię ła to so bie do gło wy
i ser ca, więc le ci. Nie ma w tym nic
dziw ne go wzią wszy pod uwa gę, iż wal -
ka z gra wi ta cją, jak do tych czas prze -
gra na przez na u kę, dla cza rów to pi -
kuś. Mi ja właś nie sta do wron, na
któ re go po cząt ku le cia ła bar dzo do -
świad czo na, obok niej młod sza i sil -
niej sza wro na na wy pa dek, gdy by tam -
ta opa dła z sił. Star sza mó wi: wi dzia łaś
to stra szy dło na miot le? Młod sza: tak,
ale szko da, że ma chu stę na gło wie,
bo moż na by by ło zo ba czyć, co jest
bar dziej roz czoch ra ne, miot ła czy jej
wło sy. Ba ba to usły sza ła i aż ją za tka -
ło ze zło ści. O wy smo lu chy jaś ni ste!
Za wró ci ła krót kim za ko sem i wpa dła
w sam śro dek sta da. Cóż tam się dzia -
ło! Al fred Hit chcock w swo im fil mie
„Pta ki” po dob no przy wią zał ak tor ce
pta ka na sznur ku aby nie mog ła się
od nie go opę dzić. Ale z ba bą, to do -
pie ro by ły by sce na! Le cia ła wy ma chu -
jąc siat ką ze sło i ka mi w któ rych mia -
ła pro wiant na dro gę, aż do tar ła do
czo ła chma ry. Ty kro wo! – krzyk nę ła
ba ba do naj star szej wro ny. Ta szyb ko
się od cię ła: wy pra szam so bie, je stem
sza no wa ną wro ną. A po za tym kro wy
nie la ta ją, ale są wy jąt ki! Ba ba aż roz -
pła ka ła się z bez sil no ści wo bec tak cię -
tej ri po sty. Wro na po pa trzy ła i mó wi,
już spo koj niej: a co cie bie spro wa dza
na nasz po ziom? Ba ba opo wie dzia ła
ca łe za jście z są sia dem. A to szel ma
– wro na na to. Czy on ma ja kieś po le
al bo grząd ki? – Nie, ale ma wiś nio wy
sad i za dwa ty god nie ma zbie rać. To
leć pier wsza a my za to bą. Za kra ka ła
coś głoś no. W jed nej chwi li bez ład na
chma ra wron przy bra ła kształt del ty
i z ba bą na szpi cy ru nę ła na po le są -
sia da. Ten sie dział aku rat pod drze -
wem i spraw dzał ja kość naj no wsze go
sa mo go nu. Zo ba czył ba bę na miot le
i krzyk nął: – A nie mó wi łem?! Po kil -
ku chwi lach je go re chot prze szedł
w głoś ny la ment. Ola bo ga! Za co mnie
tak ka rzesz! Ba ba na to: trze ba by ło
na zwać mnie do brą wróż ką! Ty... ale
nie do sły szał, gdyż ra zem z wro na mi
zni ka ła już za tu ma nem ku rzu. 

Sy ta ze mstą uspo ko i ła się, moc niej
za wią za ła chu stę pod bro dą. Po że gna -
ła grzecz nie ca łe sta do, po dzię ko wa -
ła za po moc i po le cia ła da lej. Po pew -
nym cza sie za u wa ży ła przed so bą ma ły
pun kcik. Pod le cia ła bli żej, pa trzy, a to
nie wiel ki go łąb po czto wy w czap ce
z dasz kiem i to reb ką na li sty. Jak le -
ci? – za gad nę ła. Ano cięż ko, za wsze

wiatr w oczy. Ba ba prze su nę ła się tro -
chę do przo du i zro bi ła miej sce za so -
bą na trzon ku miot ły. Sia daj, to cię
pod rzu cę. Dzię ki – od po wie dział zmę -
czo ny wę dro wiec i przy cup nął na sa -
mym koń cu. Ale ja le cę do stre fy. Ja -
kiej re fy? To ta jem ni ca. Na wa li ła
ma szy na do szyf ro wa nia, więc wy sła -
li mnie abym do star czył wia do mość.
A od ko go, dla ko go i co tam jest? Prze -
cież mó wię – ta jem ni ca. O! właś nie do -
la tu je my. Dzię ki za po moc, ale da lej
już mu szę sam. Jed nak ba ba cie ka wa
by ła co bę dzie da lej, więc pod le cia ła
tro chę bli żej, usia dła na wiel kim dę -
bie i pa trzy. Go łąb przy siadł już na ga -
łę zi drze wa na skra ju po la ny, ro zej -
rzał się bacz nie po czym za gru chał
trzy ra zy. W jed nej chwi li po la na po -
roś nię ta mchem i tra wą za czę ła zwi -
jać się w ru lon jak dy wan. Uka za ła się
zu peł nie in na po la na. Na sa mym jej
środ ku pło nę ło ogni sko przy któ rym
sie dział ba ca i czter dzie stu ju ha sów.
Nie wia ry god nie dłu ga si wa bro da
wska zy wa ła na bar dzo sę dzi wy wiek
star ca któ ry sie dział naj bli żej ogni -
ska na dość wy so kim pień ku. Za to
czter dzie stu ju ha sów wy glą da ło jak
kwiat mę skiej mło do ści. Każ dy bar -
czy sty i pew ny swo jej si ły, z jas ną twa -
rzą o po waż nym ale mi łym spoj rze -
niu. Ba ba z wra że nia o ma ło nie spa dła
z miot ły, więc moc niej chwy ci ła chro -
po wa ty trzo nek. Wszy scy mie li w za -
się gu rę ki ciu pa gi, a nie któ rzy na nich
się opie ra li obu rącz. Pa trzy li na swo -
je go ba cę któ ry ski nął rę ką na go łę -
bia. Ten na tych miast pod le ciał i usiadł
na ciu pa dze. Sta rzec nad spo dzie wa -
nie zwin nym i pew nym ru chem wy jął
list i za czął po ci chu czy tać. Choć by -
ła noc i ogień rzu cał ro zedr ga ne ref -
lek sy, oku la ry nie by ły mu po trzeb -
ne. 

Skoń czył czy tać i za du mał się. Po
pew nym cza sie po wie dział głę bo kim
dźwięcz nym gło sem: po słu chaj cie moi
mi li. Obu dzo no nas po ko lej nych stu
la tach abyś my zda li spra wę na szym
Mi strzom z Al fa Cen ta u ri. Chcą wie -
dzieć, czy lu dzie na Zie mi za słu ży li już
na ko lej ny sto pień wta jem ni cze nia.
My, tak jak bra cia z in nych kra in, sta -
rze je my się ty siąc ra zy wol niej niż
zwy kli lu dzie, abyś my mo gli speł niać
na szą za szczyt ną mi sję. Jed nak mój
czas do bie ga koń ca. Za chwi lę was za -
py tam o lu dzi, ale przed tem chcę wy -
zna czać mo je go na stęp cę. Gdy bym na -
stęp nym ra zem już się nie obu dził, tę
oto krysz ta ło wą ciu pa gę – ozna kę wie -
dzy i wła dzy – prze jmie Ję drek z Dach -
le bów. Nikt sło wem się nie odez wał
i przy jął de cy zję jak in for ma cję, że ju -

tro bę dzie świe cić słoń ce. Roz legł się
tyl ko głę bo ki po mruk któ ry miał ozna -
czać apro ba tę. Te raz was py tam: czy
lu dzie już za słu gu ją? Czter dzie stu ju -
ha sów po krę ci ło jak je den gło wa mi
w ge ście za prze cze nia. Sta ry ba ca
skrob nął coś na od wro cie kar tki, po
czym wło żył ją z po wro tem do to reb -
ki. Dmuch nął pta ko wi w piór ka i wy -
po wie dział for muł kę: „Leć go łę biu tam
gdzie trze ba, o to pro si cię Dach le ba”. 

Ba ba wi dząc, że skrzy dla ty po sła -
niec od la tu je, od bi ła się od drze wa
i po le cia ła za nim. Do go ni ła go i py -
ta: co to by ło? – A ty jesz cze tu taj?
Więc wszyst ko wi dzia łaś? – Co to za
ta jem ni ce? Dla cze go jesz cze nie? – Nie
wi dzisz co się dzie je? od po wie dział go -
łąb. Lu dzie jesz cze nie do ro śli do po -
zio mu. Ja kie go? Cho dzi o to, że mu -
szą się na u czyć da wać. To zna czy, że
nikt nie mu si ni cze go brać. Każ dy mo -
że po pro stu otrzy my wać, je śli wszy -
scy bę dą in nym da wać. Nie ro zu miem,
od po wie dzia ła ba ba. – Nie ty jed na,
od po wie dział go łąb. W jed nej chwi li
za padł się w so bie i przy brał po stać
nie wiel kiej błę kit nej ku li któ ra z nie -
wia ry god ną pręd ko ścią od le cia ła pio -
no wo w gó rę. Ba ba za ga pi ła się za nią,
aż za krę ci ło jej się w gło wie. Na gle
za czę ła spa dać, aż usły sza ła głoś ny ło -
mot któ ry ją... obu dził. Od chy li ła dwa
ka lo sze któ re sta ły przy łóż ku i uj rza -
ła swo ją włas ną iz bę. Odet chnę ła z ul -
gą. Ale treść snu szyb ko roz wie wa ła
się i po chwi li ba ba pa mię ta ła tyl ko
sta do wron. Po zbie ra ła się z pod ło gi,
otwo rzy ła okien ni ce i wy jrza ła przez
ok no. Za ni skim pło tem w po ran nym
słoń cu wid niał do rod ny wiś nio wy sad
są sia da. Ty ta ki sy nu! Ty po mio cie pa -
wia na i ze bry! Już ja ci dam cza row -
ni cę! Za mru cza ła pod no sem, gdyż
przy pom nia ła so bie wczo raj szą kłót -
nię. Ale cie ka we, jak wy glą da pa wian,
bo ze bra to na wet nie ta ka brzyd ka
– po my śla ła, za ło ży ła kra cia stą chu -
stę i po szła do stud ni po wo dę. 

MMii  cchhaałł  NNoo  wwaacc  kkii

Słowo o byle czym
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Wiosna tuż 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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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:




