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Od Redakcji
W paź dzier ni ku w An twer pii, bę dzie mia ła miej sce dru ga edy cja Po lo nij ne go Fe sti wa lu Pio sen ki i Tań ca, któ ry

w tym ro ku upły wać bę dzie pod zna kiem mu zy ki z lat 80-tych. W tym nu me rze za pra sza my więc na garść
wspom nień z tam tych lat. Ci, któ rzy pa mię ta ją ten szcze gól ny okres na szej hi sto rii, ma ją wie le wspom nień
z nim zwią za nych zwłasz cza, że był to czas mło do ści, snu cia pla nów i ma rzeń.

„Sza nuj my wspom nie nia, sma kuj my ich treść, na ucz my się je ce nić. Sza nuj my wspom nie nia, bo war to coś
mieć...” Tak kie dyś śpie wał zes pół Skal do wie.

Ale ży cie to czy się da lej, więc w tym wy da niu są rów nież spra wy bie żą ce.

Mię dzy in ny mi war to za poz nać się ze zmia na mi praw ny mi, obo wią zu ją cy mi w Bel gii od wrześ nia te go ro ku,
któ re do ty czą naj róż niej szych sfer co dzien ne go ży cia. Po le ca my rów nież kon tro wer syj ny ra port Bel gij skiej
Agen cji Żyw no ści o prze ter mi no wa nych pro duk tach spo żyw czych, we dług któ re go część to wa rów żyw no ścio -
wych, któ rych ter min waż no ści do spo ży cia właś nie mi nął, na da je się jesz cze do kon sum pcji.

Ja ko że za ku py w skle pach są nie o dłącz ną czę ścią na sze go by to wa nia, za jrzy my też za ku li sy wiel kiej ma chi ny
„su per sprze da wa nia”.

Mi łej lek tu ry!
RReeddaakkccjjaa
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Ko lej ki, ko lej ki…
Ko lej ko we sza leń stwo ist nia -

ło w PRL-u od daw na, ale właś -
nie w la tach 80-tych osią gnę ło
swo je apo ge um. Stać trze ba by -
ło do słow nie po wszyst ko. Na -
wet po tak luk su so wy i nie do -
stęp ny to war ja kim wte dy był
pa pier to a le to wy. A jak wła dza
tłu ma czy ła skle po we de fi cy ty?
Nie kie dy na praw dę ab sur dal -
nie.

W Dzien ni ku Te le wi zyj nym
po da no na przy kład in for ma cję,
że brak pa pie ru to a le to we go
w mia stach to wi na miesz kań -
ców wsi, któ rzy za czę li uży wać
wy żej wy mie nio ne go pro duk tu
w tak du żych ilo ściach, że stał
się nie do stęp ny w skle pach.

Sta ło się w ko lej kach po środ-
 ki hi gie ny, na biał, mię so, obu -
wie, ręcz ni ki – jed nym sło wem
po wszyst kie pod sta wo we pro-
 duk ty po trzeb ne do ży cia. Na -
wet po za pał ki, zresz tą jed no -
ra zo wa ilość za ku pu te go
to wa ru też by ła ogra ni czo na. Po -

la cy, ja ko na ród wy jąt ko wo za -
rad ny i po my sło wy, ze sta nia
w ko lej kach szyb ko uczy ni li „ko -
lej ko wy prze mysł” z za wo dem
„sta cza” w ro li głów nej.

W naj lep szej sy tu a cji znaj do -
wa li się oby wa te le, któ rzy mie -
li tak zwa ne „ukła dy”, zwłasz -
cza w sek to rze spo żyw czym.
Zna jo ma kie row ni czka de li ka te -
sów, czy skle pu mięs ne go, by ła
na wa gę zło ta.

Aby otrzy mać ta lon na ma łe -
go fia ta, meb lo ścian kę, dy wan
czy lo dów kę, na le ża ło się za pi -
sać. Na ród gre mial nie za pi sy -
wał się, a kie row nic two da ne go
skle pu skła da ło wnio sek o przy -
zna nie ta kie go czy in ne go to wa -
ru.

Nie ste ty, za pi sy nie za wsze by -
ły jed noz nacz ne ze zre a li zo wa -
niem za mó wie nia. Kie row nik
skle pu miał prze cież bliż szą
i dal szą ro dzi nę, zna jo mych, 
ci zna jo mi też mie li swo ich zna-
 jo mych. Dla zwy kłe go oby wa te -
la czę sto nie zo sta wa ło nic (cho -
ciaż się za pi sał). Kwit ło

ła pów kar stwo, mi -
le wi dzia ne by ły 
za łącz ni ki w po sta -
ci bu tel ki wód ki,
czy sło dy czy, któ re
wcześ niej oby wa tel
za ku pił sto jąc
w dłu gich ko lej -
kach.

Kar tki żyw no ścio we
Nie o dzow ny sym bol tam tych

cza sów, druk ści słe go za ra cho -
wa nia, praw nia ją cy do za ku pu
okre ślo nej ilo ści de fi cy to we go
to wa ru.

Re gla men to wa na sprze daż cu -
kru wpro wa dzo na zo sta ła w dru -
giej de ka dzie lat 70-tych. Na
sku tek na ra sta ją cych trud no ści
gos po dar czych, wła dza roz po -
czę ła roz sze rza nie sy ste mu kar -
tko we go. W lu tym 1981 ro ku
wpro wa dzo no kar tki na mię so,
a dwa mie sią ce póź niej na wszys-
t kie prze two ry mięs ne, ma sło,
ryż, ka szę i mą kę.

Ko lej na re gla men ta cja mia ła
miej sce we wrześ niu te go sa -
me go ro ku. Sy ste mem kar tko -
wym ob ję te zo sta ły ta kie pro-
 duk ty jak: my dło, pro szek do
pra nia i pa pier to a le to wy. Po
wpro wa dze niu sta nu wo jen ne -
go na kar tki moż na by ło tak że
ku pić cze ko la dę, al ko hol, pa -
pie ro sy, bu ty i ben zy nę. Lu dzie
wy mie nia li się kar tka mi bądź
ni mi han dlo wa li, a szcze gól ne
wzię cie mia ła ben zy na, pa pie -
ro sy i al ko hol. Nie ste ty re gla -
men ta cja nie przy czy ni ła się do
znik nię cia ko le jek. Wprost
prze ciw nie.

W la tach 80., ja ko do wo dy za -
ku pów słu ży ły ksią że czki zdro -
wia dziec ka, w któ rych eks pe -
dien tki za po mo cą pie cząt ki
po twier dza ły każ do ra zo wy za -
kup wa ty, pie luch, ma sła, czy
mle ka w prosz ku. Część re gla -
men to wa nych za ku pów od no -
to wy wa no klien tom w do wo -
dach oso bi stych. W nie któ rych
re gio nach kra ju sta wia no na

Lata
osiemdziesiąte
– czasy
zmęczenia
obywateli,
pustych półek,
kartek
żywnościowych,
kolejek,
absurdu
władzy i stanu
wojennego. 
Jak się wtedy
żyło?

Lata 80 
„Te le wi zor, meb le, ma ły fiat”
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przy kład pie cząt ki
przy za ku pie musz li
klo ze to wej, że by oby-
 wa tel nie za ku pił
przy pad kiem dwóch
eg zem pla rzy.

Aby zdo być rzecz
tak oczy wi stą jak pa -

pier to a le to wy, naj le piej by ło przy -
nieść do skle pu po kwi to wa nie z pun -
ktu zbiór ki ma ku la tu ry. Za ki lo gram
ma ku la tu ry moż na by ło otrzy mać jed -
ną rol kę pa pie ru.

Na ryn ku fun kcjo no wa ły tak że skle -
py ko mer cyj ne, w któ rych moż na by -
ło ku pić re gla men to wa ne to wa ry za
dwu krot nie, cza sa mi trzy krot nie wyż -
szą ce nę. Jed nak na ta kie za ku py ma -
ło ko go by ło stać.

Kar tki by ły jed nym z naj bar dziej ja -
skra wych do wo dów upa da ją ce go po -
wo li sy ste mu ko mu ni stycz ne go. Mia -
ły za pew nić lu dziom po czu cie
bez pie czeń stwa i do stęp do pod sta -
wo wych to wa rów, a za pew ni ły dłu gie
ko lej ki i pu ste pół ki. Żyw no ści i tak
by ło za ma ło, a sa me kar tki da wa ły
tyl ko pra wo do za ku pu po szcze gól -
nych to wa rów. Nie gwa ran to wa ły jed-
 nak ich obec no ści w skle pach.

Naj waż niej sza go dzi na w Pol sce
W la tach 80-tych wła dza lu do wa po -

sta no wi ła za dbać o trzeź wość spo łe -
czeń stwa i wpro wa dzi ła ma gicz ną go -
dzi nę 13:00.

W Pol sce tam tych lat nie ste ty się pi -
ło. Na po cząt ku lat osiem dzie sią tych
al ko hol był do brem, któ re go nie bra -
ko wa ło w skle pach. Lu dzie pra co wa -
li, za ra bia li, a war tość pie nią dza spa -
da ła na łeb na szy ję. A że nie bar dzo
by ło na co te pie nią dze wy dać, wie lu
Po la ków ku po wa ło al ko hol.

By liś my wte dy jed nym z naj bar dziej
roz pi tych państw na świe cie. Dba ją -
ca o swo ich oby wa te li wła dza lu do wa
za de cy do wa ła, że trze ba coś z tym zro-
 bić. Ani stan wo jen ny, ani kar tki żyw -
no ścio we nie zmniej szy ły ska li prob-
 le mu. Po la cy pi li na dal.

W paź dzier ni ku 1982 ro ku, de cy zją
rzą du, zmniej szo no licz bę pun któw
sprze da ją cych al ko hol o po ło wę i wpro -
wa dzo no ma gicz ną go dzi nę 13:00, czy -
li za kaz sprze da ży al ko ho li wy so ko -
pro cen to wych do tej właś nie go dzi ny.

Dla spo rej gru py oby wa te li 13:00
sta ła się naj waż niej szym, wręcz ma -
gicz nym mo men tem dnia. Z biur, pla -
ców bu do wy i za kła dów pra cy „ury -
wa li” się oby wa te le, aby sta nąć
w ko lej ce po bu tel kę. Czy spo ży cie al -
ko ho lu zma la ło? Mi ni mal nie, bo jak
wia do mo Po la cy to na ród po my sło wy
i za rad ny. Roz kwitł han del al ko ho lem
z dru giej rę ki, czy li tak zwa ne bim-
 brow nic two. Me li ny po wsta wa ły jak

przy sło wio we grzy by po desz czu, a ro -
da cy na gle po lu bi li pi wo, któ re za ka -
zem nie by ło ob ję te.

Dzień bez mięs ny
To za brzmi nie praw do po dob nie, ale

w la tach 80-tych by ły ta kie okre sy,
kie dy w żad nym ba rze czy re sta u ra -
cji, w po nie dział ki nie moż na by ło za -
mó wić mięs ne go da nia. Nie moż li we?
A jed nak. Ko cha na wła dza usta no wi -
ła bo wiem po nie dzia łek (a póź niej
i śro dę) dniem bez mięs nym. I nie zro-
 bi ła te go dla do bra oby wa te li i w tro -
sce o ich zdro wie, nie na ma wia ła też
Po la ków do przej ścia na we ge ta ria -
nizm. Po wód był pro za icz nie pro sty
– ten seg ment ryn ku był wy jąt ko wo
de fi cy to wy i cho dzi ło tyl ko i wy łącz -
nie o ogra ni cze nie kon sum pcji mię sa
i je go prze two rów.

Co wol no oby wa te lo wi…
Swe go cza su, pe wien mu zyk z lat 80.

upub licz nił na Fa ce bo o ku za świad cze -
nie wy da ne mu przez ów czes ne wła dze.
Do ku ment uka zu je, jak da le ko ko mu -
na po tra fi ła in ge ro wać w ży cie zwy -
kłych oby wa te li. W sie ci ów do ku ment
zro bił praw dzi wa fu ro rę, zwłasz cza
wśród mło de go po ko le nia:

„Ni niej szym za świad cza się, ze Ob.
Wal de mar Czap kie wicz, za miesz ka ły
(…) jest za trud nio ny ja ko mu zyk w zes -
po le „Piotr Pa stor i Słoń ce” współ pra -
cu ją cym z Estra dą Sto łecz ną. Z ra cji
wy ko ny wa ne go za wo du oraz wy ma gań
sce no gra ficz nych i re ży ser skich, wy -
żej wy mie nio ny mu si no sić dłu gie wło -
sy. Za świad cze nie wy da je się ce lem
przed sta wie nia od noś nym wła dzom,
a w szcze gól no ści MO i OR MO”.

Skąd po mysł za świad cze nia o ta kiej
właś nie tre ści? Ist nia ło ogrom ne nie -

bez pie czeń stwo, że męż czyz na z „nie -
od po wied nią” fry zu rą, w każ dej chwi -
li mógł zo stać wy le gi ty mo wa ny i co
gor sza za ro bić od mi li cjan ta pał ką.
Po sia da jąc po wyż szy do ku ment, wła -
ści ciel dłu gich wło sów w od po wied -
nim mo men cie po ka zy wał je fun kcjo -
na riu szom MO i miał spo kój. 

Nie ist nia ły wpraw dzie żad ne od gór -
ne prze pi sy za ka zu ją ce spo so bu ubie -
ra nia się, jed nak bar dzo czę sto „pan
wła dza” wtrą cał swo je trzy gro sze, uza-
 sad nia jąc za trzy ma nie nie stan dar do -
wo ubra ne go oby wa te la na przy kład
po dej rze niem o dzia łal ność wy wro to -
wą, czy przy na leż ność do ru chu hip pi -
sow skie go. Dla za trzy ma ne go nie za -
wsze by ły to przy jem ne do świad cze nia.

Po cho dy pier wszo ma jo we
Ko mu ni stycz ne wła dze kła dły

ogrom ny na cisk na pro pa gan do we wi -
do wi ska, dla te go Świę to Pra cy ob cho -
dzo ne by ło bar dzo uro czy ście i z „wiel -
ką pom pą”. Przez la ta udział
w po cho dach był na rzu co ny od gór nie
i nikt nie py tał oby wa te li, czy chcą
brać w nich udział, czy nie. Obo wią -
zy wa ły li sty obec no ści, a ten kto się
wy ła my wał, mógł mieć z te go ty tu łu
mnó stwo prob le mów.

W cza sach kie dy PRL chy lił się ku
upad ko wi, pier wszo ma jo we po cho dy
wy glą da ły zu peł nie ina czej niż te z lat
60-tych, czy 70-tych. Lu dzie nie wie -
rzy li już w obie can ki wła dzy i za pew -
nie nia, że bę dzie do brze. Nie po ma -
ga ły sło wa wy po wie dzia ne przez
ge ne ra ła Woj cie cha Ja ru zel skie go
z try bu ny ho no ro wej na pier wszo ma -
jo wym po cho dzie: „So cja lizm – bę dzie -
my go bu do wać, bę dzie my go bro nić”.
Oby wa te le wie dzie li swo je.

Po cho dy ku czci 1 ma ja od by wa ły
się na dal, ale nie by ły już tak licz ne
i tak bar dzo „czer wo ne”. Lu dzie co -
raz czę ściej mie li od wa gę wy ła my wać
się z na rzu co ne go przy mu su bra nia
udzia łu w prze mar szach ku czci ko -
mu niz mu.

Od cza su po wsta nia „So li dar no ści”,
ma sze ro wa ły dwa nie za leż ne po cho dy.
Je den zor ga ni zo wa ny przez ko mu ni -
stów, dru gi przez dzia ła czy opo zy cji.
Znacz na część spo łe czeń stwa, za o pa -
trzo na w trans pa ren ty, bia ło-czer wo ne
fla gi i związ ko we ga dże ty, ze śpie wem
na ustach szła w kie run ku cen trum.
Tam za zwy czaj cze ka ła na nich mi li cja
i ar mat ki wod ne, nie wspo mi na jąc o zo -
mow cach i or mow cach. Opo zy cjo ni ści
prze dzie ra li się przez kor do ny mi li cji
i ko niec koń ców marsz związ kow ców
prze cho dził ko ło try bu ny ho no ro wej na
któ rej sta li przed sta wi cie le wła dzy. Po -
mi mo wy sił ków mi li cji i Służ by Bez pie -
czeń stwa pier wszo ma jo we po cho dy by -
ły co raz wię kszą po raż ką ów czes ne go
sy ste mu.
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Ma luch, czy li Fiat 126p
Ro dzi me aut ko by ło przed mio tem

ma rzeń i west chnień ty się cy pol skich
ro dzin. Na po cząt ku lat osiem dzie -
sią tych dla prze cięt ne go oby wa te la
– nie do zdo by cia. Aby ku pić Ma lu -
cha, trze ba by ło prze de wszyst kim
mieć przy dział, ta lon, ksią że czkę sa -
mo cho do wą lub bo ny to wa ro we.
Wpraw dzie moż na by ło na być sa mo -
chód na gieł dzie, ale kosz to wał dwa
lub trzy ra zy wię cej i zwy kłe go oby-
 wa te la nie by ło na to stać.

Aut ko mia ło sze reg wad, ale dla wła -
ści cie la Ma lu cha, nie mia ło to zna cze -
nia. Moż na by ło par ko wać pod ok nem
zzie le nia łych z za zdro ści są sia dów,
krew nych czy przy ja ciół. Te spoj rze -
nia by ły war te każ dej ce ny. Mia ło się
fia ci ka, by ło się kimś. Po mi mo ma łej
po jem no ści ba gaż ni ka, prze jeż dża ło się
tym aut kiem Pol skę wzdłuż i wszerz.
Kie dy oby wa te le na resz cie otrzy my -
wa li pasz por ty, prze mie rza li fia ci kiem
Eu ro pę. Czte ro o so bo wa ro dzi na wsia -
da ła do sa mo cho du, za bie ra ła ze so bą
na mio ty, ku chen ki tu ry stycz ne, ko ce,
ubra nia, je dze nie i czę sto psa. I je cha -
ła w dal, bu dząc w Eu ro pie po wszech -
ne zdu mie nie.

Fiat 126p był ma rze niem lu du pra -
cu ją ce go miast i wsi. Co cie ka we, po
od bio rze z fa bry ki zy ski wał dwu krot -
nie na war to ści, po nie waż ce na ryn ko -
wa by ła wyż sza od urzę do wej. Dzi siaj
jest od wrot nie – sa mo chód po opusz -
cze niu sa lo nu już tra ci na war to ści.

Me dia
Dwa pro gra my te le wi zyj ne. Ogól -

nie do stęp ny był pro gram pier wszy,
dwój kę zaś znacz na część wi dzów
mog ła oglą dać tyl ko przy ład nej po -
go dzie. W po ło wie lat osiem dzie sią -
tych po wsta  ły tak zwa ne oś rod ki re -
gio nal ne.

Emi to wa no wie le pro gra mów edu -
ka cyj nych i spo ro au dy cji dla dzie ci
z kul to wym „Piąt kiem z Pan kra cym”.
Nie moż na nie wspom nieć o „5-10-15”
i „Tik-Ta ku”. Ist nia ły tak że trzy pro-
 gra my ra dio we.

Z te le wi zyj nych ekra nów za le wa ła
Po la ków wsze cho bec na re żi mo wa
pro pa gan da. Dzien nik Te le wi zyj ny
stał się dla ko mu ni stycz nej wła dzy
na rzę dziem do wal ki z „So li dar no -
ścią”, a sze fo wie TV skru pu lat nie wy -
peł nia li od gór ne po le ce nia. Ale Po la -
cy co raz chęt niej i czę ściej słu cha li
już BBC, Wol nej Eu ro py i Gło su 
Ame ry ki. Wia ry god ność re żi mo wej 
te le wi zji ma la ła, i nie po ma ga ło za -
py cha nie tre ści nie waż ny mi in for -
ma cja mi. W sta nie wo jen nym te le -
wi zja zo sta ła zmi li ta ry zo wa na
i wię kszość dzien ni ka rzy któ rzy nie
by li lo jal ni wo bec wła dzy, po pro stu
z TV wy rzu co no, al bo sa mi ją zboj -
ko to wa li.

Naj waż niej szym or ga nem pra so -
wym by ła „Try bu na Lu du”. Po za tym
na ryn ku fun kcjo no wa ły m.in: „Po li -
ty ka”, „Prze krój”, „Na Prze łaj”, „Ra -
dar”, a dla dzie ci „Świer szczyk” i „Miś”.

La ta 80. w szcze -
gól ny spo sób wpi sa -
ły się do hi sto rii Pol -
ski i Eu ro py.

By ły w nich mo -
men ty chwa ły i wiel -
kiej na ro do wej du my,
a Pol ska sta ła się
sym bo lem prze mian w Eu ro pie Środ -
ko wo-Wschod niej. O czym za wsze bę -
dzie my pa mię tać? O Po ko jo wej Na gro -
dzie Nob la dla Wa łę sy, o je go słyn nym
wy stą pie niu przed po łą czo ny mi iz ba -
mi kon gre su Sta nów Zjed no czo nych,
kie dy pa dły zna mien ne sło wa „My na -
ród”. O „So li dar no ści”, pier wszym de -
mo kra tycz nym, nie ko mu ni stycz nym
rzą dzie, pa pie żu Po la ku.

La ta 80. ko ja rzyć się też bę dą z wie -
lo ma ab sur da mi ów czes ne go ży cia,
prob le ma mi zwy kłych lu dzi, za rad -
no ścią i za po bie gli wo ścią Po la ków
oraz wy jąt ko wym po czu ciem hu mo -
ru w tak trud nych cza sach. No i z Ane -
tą Krę glic ką – pier wszą Po lką, któ ra
zdo by ła ty tuł Miss Świa ta.

EEwwaa  JJaa  nniikk
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Jest rok 1980, w Opo lu trwa
18 Fe sti wal Pol skiej Pio sen -
ki. Na sce nę wcho dzi zes pół

„Ma a nam” z nie pow ta rzal ną Ko -
rą. Mło dzież sza le je. To ich mu -
zy ka, ich prze kaz, ich bunt prze-
 ciw ko ko mu ni stycz nej wła dzy
i sza rej pe e re low skiej rze czy wi -
sto ści. Pio sen ka „Bo skie Bu e nos”
wstrząs nę ła sen ną kra jo wą sce -
ną mu zycz ną. Nie po kor na oso bo -
wość Ko ry, jej spo sób by cia i nie -
ty po wy wy gląd świet nie wpi sa ły
się w ów czes ne na stro je spo łecz -
ne. Po raz pier wszy nad Wi słą,
pu blicz ność usły sza ła na ży wo
moc ną, agre syw ną mu zy kę.

Nad cho dzi era roc ka
To by ły wy jąt ko we cza sy dla

ca łe go świa ta. Ogrom ny po stęp
tech nicz ny i wprost nie praw do -
po dob ne zmia ny w Eu ro pie.
W Pol sce upa dał ko mu nizm,
w ZSRR Gor ba czow prze pro wa -
dzał „pie rie stroj kę”, w Wa ty ka -
nie za sia dał pa pież Po lak,
w Czar no by lu mia ła miej sce ka -
ta stro fa ją dro wa, na świe cie sza-
 la ła epi de mia AIDS, wy na le zio -
no kom pu te ry oso bi ste, a lu dzie
za czę li roz ma wiać przez pier-
 wsze te le fo ny ko mór ko we.

Na świa to wym ryn ku mu zycz -
nym kró lo wa li: AB BA, Bo ny M,
Cher, De pe che Mo de, El ton
John, Qu inn, Ma don na, Mi cha -
el Jac kson, Ti na Tur ner, U2
i wie lu in nych, kul to wych dziś
ar ty stów, któ rzy na trwa łe wesz -
li do hi sto rii mu zy ki.

A w Pol sce? La ta 80., to kar t-
ki żyw no ścio we, pu ste pół ki,

stan wo jen ny. Trwa ją cy kry zys
gos po dar czy, ciąg ła cen zu ra in -
ge ru ją ca we wszyst kie dzie dzi -
ny ży cia oby wa te li i de cy du ją cy
o wszyst kim apa rat pań stwo wy.
Po wsta nie „So li dar no ści” za trzę -
sło do tych cza so wym ukła dem
po li tycz nym, ale jesz cze go nie
zbu rzy ło. Jed nak dla wie lu,
zwłasz cza mło dych lu dzi, był to
po czą tek zu peł nie no wej epo ki.
Epo ki roc ka. Właś nie w la tach
80-tych po ja wi li się ar ty ści, któ -
rzy na wie le lat na da li ton pol-
 skiej mu zy ce roz ryw ko wej,
a zwłasz cza roc ko wej.

Pol skie prze bo je lat 80-tych po -
wsta wa ły nie tyl ko pod ką tem po -
pu lar no ści, ale prze de wszyst kim
za wie ra ły w tre ści prze sła nie po -
li tycz ne. Do sko na łym przy kła dem
jest „Au to bio gra fia”, czy „Chce my
być so bą” Per fec tu, „Do ro słe dzie -
ci” zes po łu Tur bo, czy „Szkla na
po go da” gru py Lom bard.

Grze gorz Cie chow ski i „Re -
pub li ka” elek try zo wa li słu cha -
czy śpie wa jąc „Bia łą fla gę”,
„Kom bi” wy pusz cza ło na ry nek
prze bój za prze bo jem, Krzysz tof
Cu gow ski z „Bud ki Suf le ra” hip-
 no ty zo wał swo im gło sem, ty sią -
ce fa nów nu ci ło „Rycz ma ła rycz”
gru py La dy Pank, a Mał go rza -
ta Ostrow ska pio sen ką „Dro ga
pani z te le wi zji” wy śpie wy wa ła
pe ty cję śro do wi ska roc ko we go
skie ro wa ną do rzą dzą cych ów -
czes ną te le wi zją.

Ta mu zy ka wy mknę ła się wła -
dzy spod kon tro li.

Wy ko naw cy mu sie li zmie rzyć
się z cen zu rą, któ ra bez li toś nie

in ge ro wa ła w tre ści za war te
w utwo rach mu zycz nych. Tek sty
pio se nek czę sto mia ły wy miar
sym bo licz ny, peł ne by ły me ta -
for i alu zji do rze czy wi sto ści.

Cen zo rzy żar li wie glo ry fi ku jąc
ko mu nizm, po su wa li się nie kie -
dy do gra nic ab sur du. Tak by ło
w przy pad ku pio sen ki Re pub li -
ki „Bia ła fla ga”, kie dy Grze gorz
Cie chow ski mu siał zmie nić sło -
wa „co to za pan w tych kul tu -
ral nych oku la rach” na sło wa „tak
kul tu ral nie opo wia da”, gdyż pier-
 wot na wer sja mog ła się ko muś
nie chcą cy sko ja rzyć z po sta cią
ge ne ra ła Ja ru zel skie go.

Do cho dzi ło na wet do tak ab -
sur dal nych sy tu a cji, że kie dy
Lech Wa łę sa otrzy mał po ko jo -
wą Na gro dę Nob la, wście kła
cen zu ra za ka za ła pre zen te rom
ra dio wym pusz cza nia słu cha -
czom mu zy ki z kra jów skan dy -
naw skich.

Ja ro cin 
– „pol ski Wo od stock”

Na tle sza rej, ko mu ni stycz nej
rze czy wi sto ści ja ro ciń ski fe sti -
wal (naj wię ksza roc ko wa im pre -
za w tej czę ści Eu ro py), był ma -
ni fe stem wol no ści i od skocz nią
od rze czy wi sto ści. Od pier wszej
edy cji w 1980 ro ku, stał się en -
kla wą mło dzie ży, któ ra sza la ła
na kon cer tach, dys ku to wa ła
o co dzien nych prob le mach i ży -
ciu w PRL-u. Wła dze o dzi wo ze -
zwo li ły na po wsta nie i kon ty -
nu a cję fe sti wa lu. Stwier dzi ły
bo wiem, że le piej aby mło dzież
ba wi ła się w Ja ro ci nie, niż wy -
le wa ła swo je ża le w pro te stach
na uli cy. Ko mu ni ści prze czu wa -
li, że te go nie da się już za trzy -
mać, dla te go to le ro wa li wię kszy
luz w ubio rze, za cho wa niu i wy -
ra ża niu przez mło dzież swo ich
po glą dów. I co cie ka we, fe sti wal
w nie zmie nio nej for mie od był
się tak że w 1981 ro ku w cza sie
trwa nia sta nu wo jen ne go po mi-
 mo, że fe sti wa le w Opo lu, czy
So po cie zo sta ły od wo ła ne.

W Ja ro ci nie ba wi li się wiel bi -
cie le roc ka, pun kow cy, me ta -
low cy, hip pi si i ski ni. By ła to na -
miast ka swo bo dy w cza sach
ko mu niz mu i z pew no ścią je dy -
ne miej sce, gdzie moż na by ło po -
słu chać wy ko naw ców z ca łe go
kra ju, któ rzy nie by li ofi cjal nie

Muzyka
wymknęła się
władzy spod
kontroli.
Teksty
piosenek
często miały
wymiar
symboliczny,
pełne były
metafor 
i aluzji do
rzeczywistości.

Pol ska mu zy ka lat 80.
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pro mo wa ni przez re żi mo we me dia.
Fun kcjo na riu sze Służ by Bez pie czeń -
stwa bacz nie ob ser wo wa li mło dych lu -
dzi, ale na ogół nie ro zu mie li tej mu -
zy ki, tek stów, wy jąt ko we go na stro ju,
po glą dów.

Oczy wi ście dal szy prze kaz do spo -
łe czeń stwa był wy pa czo ny, w czym
gor li wie po ma ga ła ów czes na re żi mo -
wa te le wi zja. Po ka zy wa ła mło dych lu -
dzi z dłu gi mi wło sa mi, dziw nie ska -
czą cych w rytm mu zy ki i mó wi ła
te le wi dzom: „to są wy rzut ki, dziew-
 czy ny na gi gan cie któ re ucie kły z do -
mu, pi ja ni chłop cy. […] Ja ro cin, to złe,
de pry mu ją ce i de mo ra li zu ją ce miej -
sce. Ale my im poz wa la my, że by nie
by ło, że za bra nia my cze go kol wiek
mło dzie ży”.

Te ren fe sti wa lu oto czo ny był przez
mi li cję, któ ra bez przer wy kon tro lo -
wa ła i spi sy wa ła uczest ni ków. Jed nak

na mło dzie ży wy cho wa nej na pe e re low -
skiej cen zu rze, ta kie dzia ła nia nie ro -
bi ły wię ksze go wra że nia. Ma so wo po -
ja wia li się w Ja ro ci nie przed sta wi cie le
naj róż niej szych sub kul tur, pre zen to -
wa li swo je nie co dzien ne stro je i fry zu -
ry, za chły sty wa li się swo bo dą i wol no -
ścią wy ra ża nia po glą dów. Za chod ni
dzien ni ka rze by li zdu mie ni i za szo ko -
wa ni, że te go ty pu im pre za moż li wa jest
w ko mu ni stycz nym, uza leż nio nym od
ZSRR kra ju za że laz ną kur ty ną.

Fe sti wal od by wał się każ de go ro ku,
przy cią ga jąc ogrom ną licz bę zes po łów
i jesz cze wię kszą – wi dzów. Był zja wi -
skiem, któ re w ogrom nym stop niu
wpły nę ło na roz wój nie tyl ko pol skiej
mu zy ki, ale też kul tu ry i sztu ki.

Opi nia fe sti wa lo wej pu blicz no ści
mia ła ogrom ne zna cze nie. Zes pół wy -
gwi zda ny i od rzu co ny przez wi dzów,
prak tycz nie nie miał szans na za ist -

nie nie na pol skim ryn ku
mu zycz nym. Wie le grup
de biu tu ją cych na ja ro -
ciń skiej sce nie, en tu zja -
stycz nie przy ję tych przez
pu blicz ność, od no si ło
póź niej suk ce sy. Ta kie
zes po ły jak: Dżem, TSA,
Ar mia, Sztyw ny Pal Azji
i Hey, Ma a nam, Tur bo,
Per fect, Re pub li ka, Kult,
czy T Lo ve, na sta łe we -
szły do hi sto rii pol skie go
roc ka.

Nie za pom nia ne 
cza sy

Róż no rod ność sty lów,
dzie siąt ki no wych, fan ta -
stycz nych zes po łów, tłu -

my fa nów na kon cer-
 tach – to by ły na ro -
dzi ny mu zy ki no wej
ge ne ra cji w Pol sce.
Rock miał ogrom ny
wpływ na mło de po -
ko le nie Po la ków, co
uwa run ko wa ne by ło
prze de wszyst kim po trze bą wol no ści,
ucie czki od rze czy wi sto ści i wy zwo -
le nia z ko mu niz mu.

W tam tych cza sach nie by ło nor mal-
 ne go, po wszech ne go dzi siaj ryn ku pły-
 to we go. Uka zy wa ło się tyl ko kil ka -
na ście płyt rocz nie, a wy da nie pły ty
by ło dla zes po łu czy wo ka li sty ogrom-
 ną no bi li ta cją. Od cza su do cza su uda -
wa ło się pre zen te rom ra dio wym prze-
 my cać na an te nie nie któ re na gra nia,
ale naj waż niej sze by ły kon cer ty. Lu -
dzie ma so wo cho dzi li na kon cer ty
z ma gne to fo na mi i na gry wa li mu zy -
kę, któ rą trud no by ło usły szeć w ra -
diu. Po tem ka se ty, kil ka na ście ra zy
prze gry wa ne, krą ży ły wśród spo łe -
czeń stwa i oka zy wa ło się, że ca ła Pol -
ska śpie wa ła hi ty, któ re nie by ły w ofi -
cjal nym obie gu.

Wie le z tam tych zes po łów wy stę -
pu je do dziś, na kon cer tach utwo ry
z lat 80-tych od bie ra ne są en tu zja -
stycz nie nie tyl ko przez star sze po -
ko le nie, ale i przez młod szych fa nów.
Ta mu zy ka jest po nad cza so wa, na
swój spo sób ge nial na i nie za pom nia -
na. Kto wie czy gdy by nie ów czes na
sy tu a cja po li tycz na, po wsta ło by tak
du żo do brej mu zy ki, któ ra wy zwa la -
ła by w lu dziach ty le emo cji, wzru szeń
i prze żyć.

AAlleekk  ssaann  ddrraa  DDoo  bbiieecc  kkaa
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Co łą czy Ma don nę, An nie
Len nox i Księż ną Dia nę?
Wszyst kie mo że my na -

zwać iko na mi sty lu lat 80. Ten
nie zwy kle cha rak te ry stycz ny
okres w hi sto rii mo dy przez wie -
le osób okre śla ny jest mia nem
ki czu. Dla cze go? Spój rzmy tyl -
ko na te le dy ski Ma don ny z tam -
tych cza sów. Ja skra we bar wy,
do wol ne mie sza nie kon wen cji
i ko lo rów, pla sti ko we do dat ki
oraz bro ka to wy blask i sza lo na
fry zu ra. Wyjść tak dziś na uli cę,
nie do po my śle nia! Praw da?
A jed nak tak się ubie ra no w la -
tach 80. I nie tyl ko tak...

Ko bie ta suk ce su, 
mi łoś ni czka ae ro bi ku
czy gwia zda roc ka?

Nie wąt pli wie za le tą lat 80. by -
ło to, że ko bie ty za kła da ły wła -
ści wie to, na co mia ły ocho tę i co
im się po do ba ło. Nie pod ą ża ły
śle po za mo dą, lecz sa me two -
rzy ły w znacz nej mie rze włas ny
wi ze ru nek – oczy wi ście w ra-
 mach pew nych wio dą cych tren -
dów, wska zu ją cych im kie ru nek. 

W la tach 80. wy raź nie kró lo -
wa ły bo wiem trzy sty le: mę skiej
ko bie ty suk ce su, ostrej roc k-
man ki i dziew czy ny w lyc rę
odzia nej. Cof nij my się za tem
w cza sie i przy pom nij my so bie,
jak się wte dy wy glą da ło. 

Dziew czy na z są siedz twa
W la tach 80. hi tem sta ła się

lyc ra, któ rą tak do sko na le dziś
wszy scy zna my. Dzię ki niej moż -
na by ło na co dzień ubrać się wy -
god nie i spor to wo. Właś nie z niej
po wsta ły do pa so wa ne leg gin sy,
bo dy oraz ge try, któ re sta ły się
nie zwy kle po pu lar ny mi ubio ra -
mi lat 80. Ko bie ty, któ re je za -
kła da ły spra wia ły wra że nie, jak
gdy by do pie ro co opu ści ły za ję -
cia ae ro bi cu – naj po pu lar niej -
szej for my dam skiej ak tyw no ści
fi zycz nej tam tych lat. Za in spi -
ro wa na ae ro bo wy mi stro ja mi
mo da na lyc rę zdo by ła zwo len -
ni czki zwłasz cza wśród młod-
 szej czę ści dam skie go gro na
– na sto la tek i stu den tek. Dla
nich ko lo ro we leg gin sy sta ły się
pod sta wą ich ima gu. 

Do pa so wa ne leg gin sy z lyc ry
(jed no bar wne, o ge o me trycz -

nych wzo rach lub zwie rzę cych
cęt kach) świet nie pod kre śla ły
no gi, za tem za kła da ne by ły
w prze róż nych ze sta wie niach.
Cza sa mi panie kom po no wa ły je
z wiel ki mi swe tra mi w roz mia -
rze XXL, bluz ka mi w sty lu mo -
tyl ko wym czy też z ob szer ny mi
tu ni ka mi. In nym ra zem na leg-
 gin sy na kła da no spód ni ce szy -
te z syn te tycz nych, świe cą cych
tka nin – cza sem bu fia ste, in nym
ra zem krót kie i hal ko we. Uzu -
peł nie nie ta kie go stro ju sta no -
wi ły na kła da ne na sto py ge try
i rzu ca ją ce się w oczy, la kie ro -
wa ne czar ne ba le ri ny, czer wo -
ne czó łen ka czy szpil ki al bo bot -
ki za kost kę lub te ni sów ki
w prze róż nych ko lo rach.

Nie za pom nia no tak że o je an -
sie. W la tach 80. mło de ko bie ty
ogól nie chęt nie no si ły je an so we
ubra nia. Asy me trycz ne, ku se
spód ni czki wy ko na ne z je an su
do sko na le wpi sy wa ły się bo -
wiem w ae ro bo wy lo ok. Jed nak
nie tyl ko one by ły na to pie. Rów -
nie chęt nie, nie tyl ko do leg gin-
 sów, ale i ja ko sa mo dziel ne 
ubra nie, za kła da no su kien ki
z je an su, zaś do mod nych w la -
tach 80. ko szu lek z na dru kiem
chęt nie na rzu ca no je an so we ka -
mi zel ki i spod nie. 

Je że li o tych osta t nich mo wa,
to naj mod niej sze w tym okre sie
by ły tzw. mar che wy. Spod nie ta -

kie wy glą da ły nie co ele gan cko,
wręcz gar ni tu ro wo i nie raz za -
pra so wa ne by ły na kant. Ich ce -
chą cha rak te ry stycz ną by ło to,
że mia ły one bu fia stą gó rę i zwę -
ża ły się ku do ło wi. No ga w nich
rze czy wi ście przy po mi na ła mar -
chew kę.

Mę ska ko bie ta suk ce su
Zo staw my już lyc rę, leg gin sy

i je ans, a przy jrzyj my się nie co
bar dziej ele gan ckie mu sty lo wi
w mo dzie lat 80.. Wte dy bo wiem
wró cił do łask ko stium, któ ry
szyb ko stał się spo so bem ubie -
ra nia się ko biet suk ce su. 

Nie by ły to jed nak zna ne nam
dziś gar son ki w swo jej kla sycz -
nej for mie. W la tach 80. zna kiem
roz poz naw czym ele gan ckie go
ko bie ce go stro ju był jed no li ty
ko lor i spe cy ficz ny krój fo ru ją -
cy syl wet kę w kształt od wró co -
ne go trój ką ta. Dzię ki ta kie mu
ubio ro wi fi gu ra dam ska upo dab-
 nia ła się do mę skiej. Jak te go
do ko ny wa no? Do wszyst kich
stro jów ko bie ty suk ce su wszy-
 wa no po pro stu po dusz ki w ra -
mio nach! Ma ry nar ki ta kich ko -
stiu mów ce cho wa ły się za tem
sze ro ki mi ba ra mi, za tem dla
rów no wa gi za kła da no do nich
wą skie, ob ci słe spód ni ce. Ta ki
strój miał pod kre ślać zde cy do -
wa nie, pew ność sie bie i si łę ko -
bie ty suk ce su lat 80. 

Mimo że dla
większości
z nas styl lat
80. kojarzy się
z dowolnością,
pstrokacizną
i kiczem,
niektóre z jego
wizytówek
wkładamy
chętnie i dziś.

Lyc ra, po dusz ki i pla stik 
czy li mo da lat 80.
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Ostra roc kman ka
Na mo dę lat 80. wiel ki wpływ wy war -

ły gwia zdy estra dy mu zycz nej, głów -
nie Ma don na. Pa mię taj my, że to właś -
nie dzię ki niej upo wszech ni ły się na
uli cach krót kie skó rza ne kur tki w sty -
lu ra mo ne ski. Po dob nie, wpi su jąc się
w styl ero tycz ne go wy zwo le nia i śmia -
łe go łą cze nia kon wen cji, wy nio sła też
ona gor se ty i bie liz nę spod ubrań na
nie. Jej właś nie za wdzię cza się po pu -
lar ność w la tach 80. nie ty po wych gor -
se tów i sta ni ków. Z ta ką od waż ną roc -
ko wą gó rą do sko na le kom po no wa ły się
spód ni czki z tiu li i ko ron ki oraz mrocz-
 na bi żu te ria w kształ cie krzy ża, a tak -
że... weł nia ne rę ka wi czki bez pal ców.

A włos na gło wie się je ży
Je że li cho dzi o fry zu ry mod ne w la t-

ach 80., to hoł do wa no za sa dzie, że im
wię cej na gło wie tym le piej. W myśl tej
re gu ły wśród ko biet po pu lar no ścią cie -
szy ły się wszel kie ta pi ro wa nia i trwa łe. 

Tak że męż czyź ni da li się sku sić no -
we mu tren do wi we fry zjer stwie i czę -
sto cze sa li się na tzw. płe twę (mul let).
Fry zu rę tę uzy ski wa no po przez wy cie -
nio wa nie wło sów z przo du krót ko, z ty -
łu dłu żej, tak by pro ste pas ma spa da ły
luź no na kark. Ucze sa nie to, wy my ślo -
ne w USA, sta ło się szyb ko prze bo jem
w Eu ro pie. 

W nad mia rze do dat ków si ła
Do dat ki w la tach 80. mia ły przy ku -

wać uwa gę nie tyl ko ko lo ra mi i po ły -
skiem, ale i ilo ścią. Nie zwy kle mod ne
sta ły się wów czas ak ce so ria wy ko na ne
z błysz czą ce go pla sti ku lub świe cą cej
la kie ro wa nej skó ry. Na co dzień no s-
zo no du że pla sti ko we bran so let ki, klip-
 sy, na szyj ni ki i kol czy ki. Ta lię pod kre -
śla no zaś gru by mi pa ska mi
o prze róż nych ko lo rach wy ko na ny mi
z la kie ro wa nej skó ry ze srebr ny mi lub
zło ty mi sprzą czka mi. W po dob nym sty -
lu do bie ra no tor by, któ rych la kie ro wa -
na skó ra uroz ma i ca na by ła bro ka tem
i frag men ta mi wy ko na ny mi ze sre bra
czy zło ta. Oczy wi ście wszyst kie te rze -
czy prócz po ły sku ce cho wa ły się tak że
zde cy do wa ny mi bar wa mi.

Po łysk i bar wa by ły mod ne nie 
tyl ko w bi żu te rii czy pa skach, ale i ja -
ko do da tek do fry zu ry. Chęt nie za kła -
da no wiel kie ma te ria ło we opa ski za -
cho dzą ce na czo ło, naj czę ściej upstrzo ne
bro ka tem, a na wło sach za wią zy wa no
ko lo ro we ko kar dy. Mod ne, ja ko uzu-
 peł nie nie fry zu ry, by ły rów nież świe -
cą ce srebr ne spin ki i ko lo ro we frot ki. 

Wszyst kie te rze czy naj czę ściej za kła -
da no na raz. Bi żu te ria nie sta no wi ła
w la tach 80. dy skret ne go uzu peł nie nia
stro ju, ale wy cho dzi ła na pier wszy plan
w myśl za sa dy: „im wię cej tym le piej”. 

Ma ki jaż mu si
być za u wa żo ny

Dzi siej sza za sa da,
że ma ki jaż ma pod-
 kre ślać uro dę, być na -
tu ral ny i dy skret ny
nie mia ła ra cji by tu
w la tach 80. Kró lo wa -
ła wów czas bo wiem od mien na re gu ła
– ma luj się tak, by efekt rzu cał się
w oczy. Trwa ła na wło sach, wy ra zi ste
brwi, bar dzo moc no wy tu szo wa ne rzę -
sy, zde cy do wa ny, naj czę ściej bro ka to -
wy, cień do po wiek i ciem ne wy ra zi ste
usta – tak wy glą da ły wte dy dziew czy -
ny na co dzień. Oczy wi ście nie w szko -
le czy w pra cy, gdzie moc ny ma ki jaż
był nie na miej scu. Jed nak po go dzi -
nach tak in ten syw ny ma ke up ni ko go
nie szo ko wał ani nie dzi wił. 

Sty le w mo dzie po wra ca ją... Cał kiem
nie daw no na to pie zna laz ły się po now -
nie leg gin sy, krót kie skó rza ne kur tki
i pla sti ko we do dat ki – wi zy tów ki sty lu
lat 80-tych. Mi mo że dla wię kszo ści
z nas ko ja rzy się on z do wol no ścią,
pstro ka ciz ną i ki czem, nie któ re z je go
wi zy tó wek wkła da my chęt nie i dziś. Pa -
mię taj my o tym.

ZZooffiiaa  ZZaalleesskkaa
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La tem 1980 ro ku mia ły
miej sce wy da rze nia, któ -
rych bieg zmie nił nie tyl -

ko hi sto rię Pol ski, ale wszyst -
kich państw daw ne go Ukła du
War szaw skie go. Z po wo du
wpro wa dzo nej przez ko mu ni -
stycz ne wła dze pod wyż ki cen
żyw no ści, kraj ogar nę ła fa la
straj ków. PRL chy lił się ku
upad ko wi, o czym opo zy cja jesz -
cze nie wie dzia ła, a ko mu ni ści
wie dzieć nie chcie li.

„So li dar ność”
Na po cząt ku lip ca roz po czę ły

się pro te sty bę dą ce re ak cją spo -
łe czeń stwa na zna czą ce pod wyż-
 ki cen mię sa i wę dlin. Po cząt ko -
wo wła dza lek ce wa ży ła te
„nie u za sad nio ne przer wy w pra -
cy”, jak okre ślił straj ki ów czes -
ny I se kre tarz KC PZPR Ed ward
Gie rek. Ale oby wa tel skie pro te -
sty w szyb kim tem pie ogar nia ły
ca ły kraj i w sierp niu do tar ły na
Wy brze że. 14 sierp nia wy buchł
naj waż niej szy strajk w naj no -
wszej hi sto rii Pol ski. Pra cę prz-
er wa li ro bot ni cy w Stocz ni Gdań -
skiej imie niem Le ni na.

Okres burz li wych wy da rzeń 
la ta 1980 za koń czył się 31 sierp-
 nia. Przed sta wi cie le straj ku ją -
cych ro bot ni ków i ko mu ni stycz -
nej wła dzy, pod pi sa li w Gdań sku
Po ro zu mie nie Sierp nio we, któ re
za o wo co wa ło trwa ją cym po nad
rok okre sem względ nej wol no -
ści w ko mu ni stycz nym pań stwie.

Po ro zu mie nia Sierp nio we
uwzględ nia ły po stu la ty straj -
ku ją cych ro bot ni ków. Po wsta ły
Nie za leż ne Sa mo rząd ne Związ -
ki Za wo do we „So li dar ność” zrze -
sza ją ce 10 mi lio nów Po la ków.
Wła dza ogra ni czy ła cen zu rę, ro -
bot ni kom przy zna no pra wa do
straj ku, za trud nio no po now nie
zwol nio nych z pra cy ro bot ni -
ków, opra co wa no re for my pań -
stwa oraz ze zwo lo no na ra dio -
we trans mi sje mszy świę tych.

Był to po czą tek ogrom nych
prze mian, któ re w kon sek wen -
cji do pro wa dzi ły do upad ku ko -
mu niz mu.

No wa sy tu a cja na pol skiej sce-
 nie po li tycz nej, wy wo ła ła w par -
tii praw dzi we trzę sie nie zie mi.
W no cy z 5 na 6 wrześ nia 1980

ro ku kie row nic two PZPR zmu -
si ło do tych cza so we go I se kre -
ta rza Ko mi te tu Cen tral ne go Ed -
war da Gier ka do ustą pie nia. Na
je go miej sce po wo ła ny zo stał
Sta ni sław Ka nia.

10 li sto pa da, po mi mo opo ru
i nie chę ci wła dzy, Sąd Naj wyż -
szy w War sza wie za re je stro wał
sta tut „So li dar no ści” i tym sa -
mym w świet le pra wa, nie za leż -
ne związ ki za wo do we roz po czę -
ły le gal ną dzia łal ność.

Przez kil ka na stęp nych mie -
się cy trwa ły roz mo wy „So li dar -
no ści” z rzą dem, wpro wa dzo no
re gla men ta cję mię sa, ale by ły to
dzia ła nia krót ko trwa łe nie przy -
no szą ce żad nych efek tów. Po za
tym wła dza nie po wie dzia ła jesz -
cze osta t nie go sło wa. To wa rzy -
sze z Mosk wy rów nież. By ła to
ci sza przed bu rzą.

La tem 1981 ro ku na stą pi ło
ko lej ne po gor sze nie na stro jów
spo łecz nych i roz po czę ły się
straj ki. W skle pach bra ko wa ło
pod sta wo wych pro duk tów, lu -
dzie by li sfru stro wa ni i zmę cze -
ni. Po ro zu mie nie „So li dar no ści”
z rzą dem nie przy nio sło żad nych
wy mier nych efek tów.

W Ko mi te cie Cen tral nym
PZPR przy by wa ło zwo len ni ków

zde le ga li zo wa nia „So li dar no ści”
i nie do pusz cze nia do re a li za cji
po stu la tów za war tych w Po ro zu -
mie niu Sierp nio wym. Ko mu ni -
stycz ny re żim gro ma dził za pa sy
na wy pa dek in ter wen cji zbroj -
nej. Z Mosk wy co raz czę ściej na -
pły wa ły sy gna ły o nie za do wo le -
niu ra dziec kiej „wier chusz ki”
z kie ro wa nia par tią przez Sta ni -
sła wa Ka nię i po ja wi ły się na ci -
ski na si ło we roz wią za nie kon-
 flik tu. Sy tu a cja sta wa ła się co raz
bar dziej na pię ta, jed nak na sku -
tek sta rań pa pie ża Ja na Pa wła II,
w tym mo men cie nie do szło do
otwar te go kon flik tu.

5 wrześ nia 1981 ro ku roz po czął
się w Gdań sku I Kra jo wy Zjazd
De le ga tów Nie za leż nych Sa mo -
rząd nych Związ ków Za wo do wych
(NSZZ) „So li dar ność”. Prze wod -
ni czą cym związ ku wy bra ny zo stał
Lech Wa łę sa. Przy ję ty zo stał pro-
 gram, któ ry wy ty czał kie run ki
dzia ła nia „So li dar no ści”.

18 paź dzier ni ka, w cza sie IV
Ple num Ko mi te tu Cen tral ne go
PZPR, na szczy tach par tyj nej
wła dzy do ko na ła się za sad ni cza
zmia na. Ra dziec cy to wa rzy sze
wy co fa li się z po par cia dla ów -
czes ne go I Se kre ta rza KC Sta -
ni sła wa Ka ni i je go miej sce za -
jął ge ne rał ar mii Woj ciech
Ja ru zel ski.

No we par tyj ne wła dze co raz
in ten syw niej przy go to wy wa ły
grunt do wpro wa dze nia sta nu
wo jen ne go. 24 li sto pa da 1981
ro ku, Ja ru zel ski spot kał się
z ra dziec kim mar szał kiem Ku -
li ko wem przed sta wia jąc stan
go to wo ści woj ska, mi li cji i od -
dzia łów zmi li ta ry zo wa nych do
prze pro wa dze nia in ter wen cji
zbroj nej. Mosk wa da ła zie lo ne
świat ło.

PRL chylił się
ku upadkowi,
o czym
opozycja
jeszcze nie
wiedziała,
a komuniści
wiedzieć nie
chcieli

Kącik historyczny
Pol ska w latach 80. 
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31 
sierp nia 
podpisanie 
Porozumień Sierpniowych



Stan wo jen ny
Po po łud niu 12 grud nia 1981 ro ku,

do do wód ców po szcze gól nych jed no -
stek i ko mend wo je wódz kich mi li cji wy -
sła no roz ka zy na ka zu ją ce uru cho mie -
nie dłu go przy go to wa nych pro ce dur.
Przed pół no cą opa no wa no oś rod ki ra -
dia, te le wi zji i węz ły łącz no ści. Te le fo -
ny za mil kły. Roz po czę ły się aresz to wa -
nia i in ter no wa nia osób po strze ga nych
przez wła dze ja ko po ten cjal ne za gro że -
nie dla ustro ju, dzia ła czy „So li dar no ści”
i in nych opo zy cjo ni stów. Za trzy mań,
we dług wcześ niej sta ran nie przy go to -
wa nych list, do ko ny wa li fun kcjo na riu -
sze Mi li cji Oby wa tel skiej oraz Służ by
Bez pie czeń stwa.

Ra no 13 grud nia na uli cach miast
po ja wi ły się czoł gi, a woj sko we pa t-
ro le le gi ty mo wa ły prze chod niów.
O wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go
prze ra że ni oby wa te le do wie dzie li się
z trans mi to wa ne go przez ra dio i te le -
wi zje prze mó wie nia Ja ru zel skie go.
Ge ne rał in for mo wał, że Ra da Pań stwa
uchwa li ła de kret o wpro wa dze niu na
ob sza rze ca łe go kra ju sta nu wo jen -
ne go i prze ję ciu wła dzy przez no wo
ukon sty tu o wa ną Woj sko wą Ra dę Oca -
le nia Na ro do we go (WRON).

W związ ku ze sta nem wo jen nym, za -
czął obo wią zy wać za kaz straj ków
i zgro ma dzeń, za wie szo no dzia łal ność
związ ków za wo do wych i or ga ni za cji
spo łecz nych. Zmi li ta ry zo wa no sze reg
sek to rów gos po dar ki, a w wie lu przed-
 się bior stwach i in sty tu cjach wła dze
ob ję li wy zna cze ni przez WRON ko mi -
sa rze woj sko wi. Wpro wa dzo no obo -
wiąz ko wą go dzi nę po li cyj ną od 22 do
6 ra no. Na oby wa te li na ło żo no ko -
niecz ność po sia da nia prze pu stek przy

opusz cza niu sta łe go miej sca za miesz -
ka nia. Do trze cie go stycz nia 1982 ro -
ku przer wa no na u kę w szko łach i na
wyż szych uczel niach.

Po mi mo in ter no wa nia wię kszo ści
dzia ła czy „So li dar no ści” (co unie moż -

li wi ło sko or dy no wa nie opo ru), w ko -
pal niach, hu tach, stocz niach i za kła -
dach pra cy na tych miast roz po czę ły
się pro te sty. 14 grud nia straj ko wa ło
już kil ka set za kła dów w ca łym kra ju.

W cią gu kil ku ko lej nych dni fa la
straj ków ob ję ła ca ły kraj. Prze ło mem
by ła krwa wa in ter wen cja ZO MO w ko -
pal ni „Wu jek”, pod czas któ rej za bi to
sze ściu gór ni ków, a na sku tek od nie -
sio nych ran, trzech ko lej nych zmar -
ło w szpi ta lu.

Wię kszość straj ków wy ga sła. Naj -
dłu żej, do 28 grud nia, pro te sto wa li
straj ku ją cy pod zie mią gór ni cy ko pal-
 ni „Piast”.

Wpro wa dze nie sta nu wo jen ne go by -
ło po gwał ce niem pod sta wo wych praw
oby wa tel skich, a pod wzglę dem praw -
nym – za ma chem sta nu. Opo zy cjo ni -
ści ze szli do pod zie mia. Wy da wa no
bro szu ry, książ ki, na da wa no au dy cje
ra dio we i or ga ni zo wa no de mon stra -

cje. Nie chęć do wła dzy ujaw nia li tak -
że zwy kli oby wa te le. Szcze gól nie po -
pu lar ne by ły opor ni ki, przy pi na ne ja -
ko sym bol pro te stu do wierz chniej
odzie ży lub no szo ne w kla pach ma ry -
na rek.

31 grud nia 1982 ro ku ko mu ni -
stycz ne wła dze PRL pod ję ły de cy zję
o ofi cjal nym za wie sze niu sta nu wo -
jen ne go, któ ry praw nie za koń czył się
22 lip ca 1983 ro ku

Okres po sta nie wo jen nym
Trud na sy tu a cja gos po dar cza kra -

ju utrzy my wa ła się na dal.
W lu tym 1982 ro ku na stą pi ły ko-

 lej ne pod wyż ki cen żyw no ści aż o 241
pro cent, a ener gii o 171%

Re al ny do chód lud no ści spadł śred-
 nio o 30% w po rów na niu do ro ku po -
przed nie go. Nie u dol ne pró by wpro wa -
dza nia re form przez wła dze ni cze go nie
zmie ni ły. Na si la ły się straj ki. Osta t nie -
go sierp nia, w rocz ni cę pod pi sa nia po -
ro zu mień sierp nio wych, od by ły się
burz li we ma ni fe sta cje stłu mio ne przez
ZO MO i mi li cję.

W cią gu ko lej nych lat na stą pi ła za -
paść pol skiej gos po dar ki i nie od wra -
cal ne stra ty de mo gra ficz no-spo łecz ne.

Kra je za chod niej Eu ro py i Sta ny
Zjed no czo ne, któ re w sta nie wo jen -
nym na ło ży ły na Pol skę do tkli we san -
kcje gos po dar cze, nie mia ły za mia ru
się z te go wy co fy wać (znie sio no je do -
pie ro w 1987 ro ku). Za blo ko wa no
wcześ niej udzie lo ne Pol sce kre dy ty,
cof nię to zgo dę na sprze daż Pol sce
żyw no ści po ob ni żo nych ce nach. Ol -
brzy mią część środ ków bu dże to wych
prze zna cza no na spła tę za dłu że nia za -
gra nicz ne go, któ re w okre sie 1980
– 85 wy no si ło 50 mi liar dów do la rów.
We dług eko no mi stów, skut ki wpro wa -
dze nia sta nu wo jen ne go kosz to wa ły
pol ską gos po dar kę oko ło 15 mi liar dów
do la rów. Co raz wię cej lu dzi, w tym
część par tii rzą dzą cej, zda wa ło so bie
spra wę, że bez grun tow nej re for my
wszyst kich seg men tów gos po dar ki,
Pol skę cze ka re ce sja i ban kruc two.

Okrąg ły stół
W lu tym 1988 ro ku rząd ogło sił ko -

lej ną pod wyż kę cen. Ar ty ku ły żyw no -
ścio we zdro ża ły o 25%, a usłu gi o bli -
sko 40%. By ła to naj wię ksza te go ty pu
ope ra cja fi nan so wa od 1982 ro ku. Roz -
po czę ły się straj ki. 1 ma ja w ca łej Pol -
sce na stą pi ły naj wię ksze de mon stra -
cje od cza su wpro wa dze nia sta nu
wo jen ne go. Straj ko wa ła mie dzy in ny-
 mi Stocz nia Gdań ska, ko pal nie na 
Ślą sku, gdyń ski i szcze ciń ski port.
Oprócz po pra wy wa run ków ży cia,
straj ku ją cy żą da li prze de wszyst kim
po now ne go za le ga li zo wa nia „So li dar -
no ści”.
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13 
grud nia 
o wpro wa dze niu sta nu wojennego
obywatele dowiedzieli się z radia
i telewizji

Czołgi na ulicach. Źródło: www.en.wikipedia.org/wiki/Martial_law_in_Poland



W ob li czu ko lej nych pro te stów, 31
sierp nia 1988 ro ku – do kład nie 8 lat
po pod pi sa niu Po ro zu mień Sierp nio -
wych, do szło do spot ka nia Le cha Wa -
łę sy z ge ne ra łem Kisz cza kiem (mi ni -
strem spraw we wnętrz nych), na
któ rym pa dła idea zor ga ni zo wa nia
roz mów wła dzy i opo zy cjo ni stów przy
Okrąg łym Sto le. Do po ro zu mie nia nie -
ste ty nie do szło.

Prze łom na stą pił je sie nią. 30 li sto -
pa da od by ła się pier wsza te le wi zyj -
na de ba ta w któ rej udział wzię li Kon -
stan ty Mio do wicz (przed sta wi ciel

wła dzy) i Lech Wa łę sa,
wy stę pu ją cy ja ko oso ba
pry wat na, gdyż „So li dar -
ność” praw nie nie ist nia -
ła. By ło to wy da rze nie hi -
sto rycz ne. Ni gdy
wcześ niej wła dza nie zgo -
dzi ła się na te le wi zyj ne
wy stą pie nie dzia ła cza opo -
zy cji. Po za koń cze niu de -
ba ty, któ rą zde cy do wa nie
wy grał Wa łę sa, roz mo wy
po mię dzy wła dzą a nie le -
gal ną ca ły czas opo zy cją
ru szy ły z miej sca.

27 stycz nia 1989 ro ku,
pod czas ko lej nych roz mów
usta lo no, że 6 lu te go 1989
ro ku, w rzą do wej wil li

w Ma gda len ce roz pocz ną się ob ra dy
Okrąg łe go Sto łu.

W wy ni ku ob rad pod pi sa no po ro -
zu mie nie za wie ra ją ce zgo dę władz na
jaw ną dzia łal ność, czy li le ga li za cję
„So li dar no ści”. Usta lo no tak że ter min
wy bo rów do sej mu i se na tu.

4 czer wca od by ła się pier wsza tu ra
wy bo rów kon trak to wych do Sej mu
i cał ko wi cie wol nych wy bo rów do se -
na tu. Jej wy ni ki wyka za ły ogrom ne
zwy cię stwo obo zu so li dar no ścio we go.
Klę ska stro ny rzą do wej zmu si ła ją do
tak skon stru o wa nej zmia ny or dy na cji

wy bor czej, by kan dy da ci par tyj ni mo -
gli w dru giej tu rze wy bo rów (18 czer-
 wca) wejść w skład par la men tu.

W wy ni ku dru giej tu ry wy bo rów
kan dy da ci „So li dar no ści” zdo by li pra -
wie wszyst kie miej sca w sej mie i se -
na cie za gwa ran to wa ne umo wą
„Okrąg łe go Sto łu”.

19 lip ca Woj ciech Ja ru zel ski zo stał
wy bra ny przez Zgro ma dze nie Na ro -
do we Pre zy den tem PRL. Pro ce du ra
je go wy bo ru by ła kom pro mi tu ją ca
– kan dy da tu ra prze szła jed nym gło -
sem przy nie o bec no ści czę ści po słów
opo zy cji.

2 sierp nia te go sa me go ro ku, Sejm
PRL X ka den cji (tzw. Sejm Kon trak to -
wy), na wnio sek pre zy den ta Ja ru zel skie -
go po wie rzył mi sję two rze nia rzą du Ta -
de u szo wi Ma zo wiec kie mu. Po wstał
pier wszy, nie ko mu ni stycz ny rząd.

29 grud nia 1989 ro ku sejm do ko -
nał zmia ny w Kon sty tu cji i na stą pił
for mal ny ko niec PRL-u. Od te go dnia
no wa na zwa pań stwa brzmi Rzecz pos -
po li ta Pol ska.

Rok póź niej – 22 grud nia w wol nych,
de mo kra tycz nych wy bo rach, Lech 
Wa łę sa wy bra ny zo stał pier wszym Pre -
zy den tem RP.

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa
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Znani nieznani
czyli ciekawe fakty z życia wielkich Polaków
Rok 2013 rokiem Juliana Tuwima

Ju lian Tu wim to je den z naj chęt -
niej czy ta nych pol skich poe tów
XX wie ku. Do dziś je go utwo ry

wzru sza ją i ba wią ko lej ne po ko le nia
czy tel ni ków. Był au to rem wie lu wspa -
nia łych, bły skot li wych i we so łych
wier szy dla dzie ci. „Lo ko mo ty wa”,
„Pan Hi la ry”, „Pta sie ra dio”, „Bam bo”
czy „Słoń Trą bal ski” to ty tu ły, któ re
zna my wszy scy. Pra wie w każ dym do -
mu le ży na pół ce książ ka z wier sza mi
poe ty, a ich we so łe i nie za pom nia ne
ry my wię kszo ści z nas nie jed no krot -
nie przy wra ca ły do bry hu mor i we so -
ły na strój.

Ju lian Tu wim to to wa rzysz dzie ciń -
stwa wie lu po ko leń, któ re z rów nym
za chwy tem i ra do ścią słu cha ły lub czy-
 ta ły je go wier sze. To au tor ske czy, we -
so łych tek stów te a tral nych a tak że li -
brett ope ro wych.

Od mło dzień czych lat fa scy no wa ły go
ję zy ki ob ce i prze kła dy li te rac kie. Prze -
ło żył na ję zyk es pe ran to wier sze Le o -
pol da Staf fa, a na ję zyk pol ski po ezję
ro syj ską, nie miec ką i fran cu ską. Nie -
wie lu z nas wie, że na pi sał tek sty do
dwóch naj bar dziej zna nych pio se nek
Han ki Or do nów ny: „Mi łość ci wszyst -
ko wy ba czy” i „Na pier wszy znak”.

Not ka bio gra ficz na
Tu wim uro dził się 13 wrześ nia 1894

ro ku w Ło dzi, w ro dzi nie ży dow skiej.
Oj ciec poe ty, ab sol went stu diów we
Fran cji, pra co wał w jed nym z ban ków

na sta no wi sku ko res pon den ta i urzęd -
ni ka. Mat ką by ła Ade la Kru kow ska,
cór ka wła ści cie la za kła du dru kar skie -
go. Po swo ich ro dzi cach Tu wim odzie -
dzi czył za mi ło wa nie do przed mio tów
hu ma ni stycz nych, te szły mu świet-
 nie. Nie co go rzej by ło z przyj mo wa -
niem do wia do mo ści, wie dzy z za kre -
su przed mio tów ści słych. Przy szły
poe ta do te go stop nia nie miał do nich
ser ca, że spę dził do dat ko wy rok w szó -
stej kla sie szko ły po wszech nej.

Fa scy na cja Tu wi ma ję zy ka mi ob cy-
 mi da ła o so bie znać już w ro ku 1911,
kie dy prze ło żył na ję zyk es pe ran to kil -
ka wier szy Staf fa. Dwa la ta póź niej
na pi sał swój pier wszy utwór, za ty tu -
ło wa ny „Proś ba”, któ ry oka zał się na
ty le in te re su ją cy, że zna laz ło się dla
nie go miej sce na ła mach Ku rie ra War -
szaw skie go.

W ro ku 1916 Tu wim osiadł w War -
sza wie, gdzie roz po czął stu dia wyż sze
na kie run kach pra wo i fi lo zo fia, jed-
 nak po pier wszym se me strze zre zy -
gno wał z dal szej na u ki. Trzy la ta póź -
niej wraz z kil ko ma in ny mi poe ta mi,
za ło żył gru pę poe tyc ką „Ska man der”.

W kwiet niu 1919 ro ku, w wiel kiej
sy na go dze w Ło dzi, od był się ślub poe -
ty ze Ste fa nią Mar chew.

W na stęp nym ro ku wy buch ła woj -
na pol sko-bol sze wic ka. Ju lian Tu wim
zna lazł wów czas za ję cie w biu rze pra-
 so wym Na czel ne go Wo dza Sił Zbroj -
nych Jó ze fa Pił sud skie go.

W ro ku 1939 poe ta wraz z żo ną opu -
ścił Pol skę i do tarł do Fran cji. Wraz
z ni mi wy e mi gro wa li in ni zna ni poe -
ci: An to ni Sło nim ski, Jan Le choń i Ka -
zi mierz Wie rzyń ski. Zie mia fran cu ska
nie na dłu go oka za ła się bez piecz nym
schro nie niem dla ży dow skie go poe ty.
W rok póź niej Fran cja ska pi tu lo wa ła,
a Tu wim udał się do Bra zy lii i za miesz -
kał w Rio de Ja ne i ro. Je go wę drów ka
po świe cie za koń czy ła się w 1946 ro -
ku w No wym Jor ku. W tym cza sie na -
stą pił roz pad gru py „Ska man der”.
Praw do po dob ną przy czy ną ta kie go
sta nu rze czy by ły sym pa tie Tu wi ma
do Związ ku Ra dziec kie go, któ rych nie
po dzie la li in ni człon ko wie gru py.

W rok po za koń cze niu woj ny poe ta
po wró cił do kra ju i stał się ulu bień -
cem ów czes nych władz. Zy skał więc
pew ne go ro dza ju ochro nę, od po -
wied nie przy wi le je i ho no ry. Wła dze
ogło si ły, że jest naj wię kszym poe tą

ów czes nych cza sów i na zwa ły go na -
wet „poe tą pań stwo wym”. W ro ku
1947 Tu wim otrzy mał sta no wi sko kie -
row ni ka ar ty stycz ne go jed ne go z war -
szaw skich te a trów, któ re spra wo wał
przez trzy la ta.

W osta t nim okre sie ży cia pi sał wier-
 sze tyl ko na za mó wie nie bli skich so -
bie lu dzi i re dak to rów róż nych pism.
Pa sja tłu ma cze nia po ezji z ję zy ków
ob cych nie opu ści ła go do koń ca ży -
cia. W osta t nich la tach na dal tłu ma -
czył po ezję, oraz frag men ty li te ra tu -
ry ob cej, któ re sam na zwał ku rio za mi.
Koń co wą twór czość poe ty moż na by -
ło czy ty wać na ła mach mie sięcz ni ka
„Prob le my”, a cykl ku rio zal nych przy-
 pad ków li te rac kich no sił ty tuł „Ci cer
cum Ca u le”.

Ju lian Tu wim zmarł 27 grud nia
w za ko piań skim oś rod ku ZA IKS-u. Je -
go grób znaj du je się w woj sko wej czę -
ści war szaw skie go cmen ta rza na Po -
wąz kach.

Twór czość
Tu wim za sły nął ja ko au tor tek stów

do dziś wy ko ny wa nych przez róż nych
ar ty stów re wio wych i ka ba re to wych.
Po mi mo upły wu lat, je go tek sty nie
tra cą ni cze go ze swej ak tu al no ści, 
mo gą je dy nie zy ski wać no wy urok
i wdzięk ja ki na da ją im współ czes ne
wy ko na nia i in ter pre ta cje. Tu wim pi -
sy wał tak że tek sty o tre ści i cha rak -
te rze po li tycz nym.

Przez ca łe ży cie współ pra co wał
z wie lo ma pis ma mi li te rac ki mi oraz
sa ty rycz ny mi. Na le ża ły do nich mię -
dzy in ny mi „Wia do mo ści li te rac kie”,
„Ska man der”, „Cy ru lik War szaw ski”.
Je go wro dzo ną pa sją by ły ję zy ki ob -
ce i dla te go część swo jej twór czej pra -
cy po świę cił tłu ma cze niu dzieł li te ra -
tu ry ob cej na ję zyk pol ski.

Ju lian Tu wim z upo do ba niem ko -
lek cjo no wał róż ne go ro dza ju cie ka -
wost ki li te rac kie, któ re na zwał 
ku rio za mi. Opub li ko wał je w zbior -
kach „Cza ry i czar ty pol skie”, „Pe gaz
dę ba” oraz „Ci cer cum ca u le”.

W je go twór czo ści wi dać nie zwy kle
by stre my śle nie, hu mor któ re mu trud-
 no do rów nać i świe żość któ ra nie zni -
ka po la tach.

Ju lian Tu wim ko chał ję zyk ja ko śro -
dek prze ka zu. Ko chał od kry wać cie -
ka wost ki z nim zwią za ne i sam je two -
rzyć. To, jak świet nie i lek ko ba wił
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się ję zy kiem moż na do strzec w wier -
szach dla dzie ci „Lo ko mo ty wa” i „Pta -
sie ra dio”. W pier wszym z nich mi s-
trzow sko wy ko rzy stu je wy ra zy
i zgło ski ję zy ka pol skie go, by re a li -
stycz nie od dać dźwię ki pę dzą cej lo -
ko mo ty wy. W dru gim, te sa me ce chy
wy ko rzy stu je do od da nia od gło sów
leś nych pta ków. Tu wi mo wi uda ło się
stwo rzyć jed ne z naj lep szych ćwi czeń
fo ne tycz nych dla adep tów sztu ki ak -
tor skiej. 

Tu wim wpi sał się do hi sto rii li te -
ra tu ry ja ko poe ta two rzą cy neo lo-
gizmy ję zy ko we. W od róż nie niu od
wier szy dla dzie ci, te na pi sa ne dla do -
ro słych nie są jed noz nacz ne, ła twe
i za wsze zro zu mia łe w od bio rze. Trud -
ność ich ro zu mie nia wy ni ka z bar dzo
głę bo kie go i wni kli we go sto sun ku
poe ty do ję zy ka. Tu wim wy ko rzy stu -
je w swo ich wier szach wie lo ra kie pod -
tek sty, zróż ni co wa ne wy mo wy i zwie -
lo krot nio ne zna cze nia róż nych słów.
Dla nie wpraw nych ję zy ko wo od bior -
ców, jest to cza sem trud ne nie do
przej ścia.

Dzie ła naj wię ksze Ju lia na
Tu wi ma

Nie spo sób wy mie nić tu taj wszyst -
kie go co na pi sał Tu wim, dla te go kon-
 cen tru je my się je dy nie na naj wię -
kszych do ko na niach li te rac kich
au to ra.

„Ju we ni lia” i „Czy ha nie na Bo ga”,
to dzie ła po wsta łe w la tach mło do ści
poe ty. Mniej wię cej w tym sa mym cza-
 sie po wstał „So kra tes tań czą cy”. Nie -
dłu go po tem Tu wim na pi sał „Siód mą
je sień” i „Po grzeb pre zy den ta Na ru -
to wi cza”. Przed ro kiem 1925 po wsta -
ły jesz cze „Wier szy tom czwar ty”,
„Wpi sy czar nok się skie”, „Cza ry i czar -
ty pol skie” i „A to pan zna?” Po ro ku
1925 poe ta na pi sał mię dzy in ny mi
„Ty siąc dzi wów praw dzi wych”, „Czar -
ną mszę”, „Ta jem ni ce amu le tów i ta -
liz ma nów”, „Rzecz czar no le ską”
i „Stro fy o póź nym le cie”. 

La ta trzy dzie ste przy nio sły ta kie
dzie ła jak „Bib lia cy gań ska i in ne wier-
 sze”, „Jar mark ry mów”, „Pol ski słow -
nik pi jac ki i an to lo gia ba chicz na”, „Bal
w ope rze” i wie le in nych.

W ko lej nych dzie się cio le ciach poe -
ta na pi sał mię dzy in ny mi „Kwia ty pol-
 skie”, „Pió rem i piór kiem” i zbio ry
wier szy dla dzie ci za ty tu ło wa ne „Rzep -
ka” i „Lo ko mo ty wa”. Jak wi dać, to co
naj bar dziej zna my i za co naj bar dziej
lu bi my Ju lia na Tu wi ma, sta no wi za -
led wie ma leń ki frag ment je go twór c-
zo ści, któ ry po wstał pod ko niec ży cia
poe ty.

Tu wim dzie ciom
Wier sze dla dzie ci to część twór czo -

ści Tu wi ma, z któ rą naj bar dziej poe -
ta nam się ko ja rzy. Wier sze to ry mo -
wa ne opo wiast ki o róż nych
po sta ciach, przed mio tach i zwie rzę -
tach. Na pi sa ne do wcip nym ję zy kiem
opi su ją wy bra ne frag men ty rze czy -
wi sto ści, a wie le z nich ma ukry ty mo -
rał lub prze sła nie.

Baj ki Tu wi ma to świat pe łen róż no -
rod no ści, barw i po god nych na stro -
jów. Poe ta wy śmie wa wpraw dzie nie -
któ re ludz kie ce chy i za cho wa nia, ale
ro bi to ła god nie i po błaż li wie. Ga ni
za cho wa nia jed no cześ nie ak cep tu jąc
bo ha te rów, któ rym się one przy tra -
fia ją. Słoń Trą bal ski, choć wszyst ko
za po mi na, jest sym pa tycz ny i lu bia -
ny. Grześ kłam czu szek nie prze sta je
być ko cha ny przez cio cię, pan sło wik
nie zło ści się na żo nę za jej wy mów -
ki, a roz tar gnio ny pan Hi la ry i tak
wzbu dza na szą sym pa tię.

Baj ki Ju lia na Tu wi ma ni ko go nie
wy szy dza ją, nie oś mie sza ją i nie pięt-
 nu ją. Uczą wy ro zu mia ło ści, sza cun -
ku, sym pa tii dla świa ta na wet je śli jest
in ny niż so bie to cza sem wy o bra ża -
my. Są nie o ce nio nym źró dłem wie dzy
o świe cie. Dziec ko po zna je i utrwa la
so bie na zwy przed mio tów, zwie rząt,
ro ślin, do wia du je się jak wy glą da ją
i dzia ła ją róż ne rze czy. Jak ży ją in ni
lu dzie, jak mó wią pta ki i jak po wsta -
ją róż ne przed mio ty. Do te go wie dza
ta po da na jest w bar dzo atrak cyj ny,
za baw ny, pe łen uśmie chu i hu mo ru
spo sób. Wier sze Ju lia na Tu wi ma to
świet na za ba wa na każ dy, na wet po -
chmur ny dzień, spo sób na nu dę i po -
pra wę na stro ju. 

Cie ka wost ki:
Ju lian Tu wim przez wie le lat zma-

 gał się z róż ne go ro dza ju za bu rze -
nia mi ner wi co wy mi, z któ rych naj bar -
dziej do ku cza ła mu ago ra fo bia, czy li
lęk zwią za ny z prze by wa niem na
otwar tej prze strze ni, wyj ściem z do -
mu, tłu mem i miej sca mi pu blicz ny mi.
Au tor peł nej hu mo ru i sa ty ry twór czo -
ści, cier piał tak że na za bu rze nia de -
pre syj ne. Ze wzglę du na spe cy ficz ne
prob le my zdro wot ne, to co po so bie
zo sta wił god ne jest jesz cze wię ksze -
go sza cun ku, po dzi wu i hoł du dla wiel -
kie go ta len tu.

W swo jej twór czo ści wy ka zy wał się
nie zwy kłym po czu ciem hu mo ru, sa -
ty rycz nym i do wcip nym uj mo wa niem
rze czy wi sto ści. Ale hu mor i sa ty rę
moż na zna leźć nie tyl ko w je go wier-
 szach. Obie te ce chy, rów nie moc no
da wa ły się za u wa żyć w co dzien nych
re la cjach poe ty z ludź mi. Świad czą
o tym hi sto rie, ja kie wspo mi na ją oso -
by któ re zna ły poe tę.

Pew ne go dnia, pe wien sa ty ryk i au -
tor tek stów pu bli cy stycz nych, któ re -
go an ty se mic kie po glą dy by ły po -
wszech nie zna ne, na jed nym z przy jęć
wzniósł szy to ast, po wie dział co na stę -
pu je: „nie ma li te ra tu ry pol skiej bez
Ada ma Mic kie wi cza, nie ma Ada ma
Mic kie wi cza bez Pa na Ta de u sza, nie
ma Pa na Ta de u sza bez Jan kie la, niech
ży je Tu wim”. W od po wie dzi na to poe -
ta wzniósł kie lich i od rzekł: „Nie ma
li te ra tu ry pol skiej bez Ada ma Mic kie -
wi cza, nie ma Ada ma Mic kie wi cza bez
Pa na Ta de u sza, Nie ma Pa na Ta de u -
sza bez Jan kie la, nie ma Jan kie la bez
cym ba łów, niech ży je No wa czyń ski”.

Ju lian Tu wim mó wił po dob no 
paniom z to wa rzy stwa „ża łu ję, że nie
po zna łem pani dwa dzie ścia ki lo wcześ -
niej”. 

Il ja Eren burg wspo mi na, że śle dzący
go taj nia cy, kie dy zo ba czy li sto ją ce -
go przy nim Tu wi ma, za pom nie li
z wra że nia o obo wiąz kach służ bo wych
i za miast się ukry wać, za czę li po pro -
stu iść obok poe ty. 

Mo ni ka Że rom ska wspo mi na, jak
z Ju lia nem Tu wi mem i An to nim Sło -
nim skim wy rzu ca li so bie żar tob li wie,
że są strasz ny mi skąp ca mi. Kie dy we
tro je szli do ka wiar ni, ona i Sło nim -
ski ob ja da li się tym co by ło naj droż -
sze, po czym in for mo wa li Tu wi ma, że
nie ma ją czym za pła cić. Przy ko lej nej
wi zy cie, już przy pier wszej ka wie Tu -
wim po wie dział kel ne ro wi, by za żą dał
od nich za pła ty, bo to zło dzie je, któ -
rzy je dzą, pi ją i nie pła cą.

Cy tu je my Tu wi ma
Jak to z wiel ki mi poe ta mi by wa, czę -

sto wy po wia da my stwo rzo ne przez
nich fra zy i po wie dzon ka, nie wie dząc
na wet, że ich cy tu je my. Pra wi dło wość
ta do ty czy tak że Ju lia na Tu wi ma. Oto
kil ka cy ta tów, któ re na za wsze wro -
sły w na szą mo wę.

„Mi łość ci wszyst ko wy ba czy”,
„Niech pra wo za wsze zna czy pra wo
a spra wie dli wość, spra wie dli wość”,
„Nie po żą daj żo ny bliź nie go swe go
nad a rem no”, „Żyj tak, aby two im zna-
 jo mym zro bi ło się nud no gdy
umrzesz”, „Bło go sła wio ny ten, co nie
ma jąc nic do po wie dze nia, nie ob le ka
te go fak tu w sło wa”, „Ma rze nia ko bi-
e ty, mieć sto pę wą ziut ką i żyć na sze-
 ro kiej”, „Tra ge dia, za ko chać się w twa -
rzy, a oże nić z ca łą dziew czy ną”,
„Twarz, to co wy ro sło do o ko ła no sa”,
„Pa ra, wo da w na tchnie niu”, „Plan,
coś co po tem wy glą da ab so lut nie ina -
czej”, „Ro dzyn ka, stro ska ne wi no gro -
no”.

Opra co wa ła
HHaann  nnaa  KKoorrcczz

Dzię ku ję por ta lo wi ju lian tu wim. pl 
za udo step nie nie i zgo dę na wy ko rzy sta nie 

ma te ria łów do po wyż sze go ar ty ku łu.
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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
Antwerpia, 
to nie tylko
diamenty, 
ale również
światowa
moda, mekka
stylistów 
i projektantów

Idąc miej ski mi bul wa ra mi
w stro nę Me ir, ko niecz nie
trze ba przejść przez Klo o ster -

stra at, Na tio na le stra at, czy Ka -
men stra at i za trzy mać się na chwi -
lę chło nąc nie pow ta rzal ne kli ma ty
skle pów, skle pi ków i bu ti ków.

Uli ce i uli czki
Klo o ster stra at – pięk na, bie -

gną ca rów no le gle do Schel dy
uli czka, pro wa dzą ca od po łud -
nia mia sta aż do hi sto rycz ne go
cen trum. Nie któ re bu dyn ki, od
wie ków dum nie usa do wio ne na
Klo o ster stra at, za chwy ca ją swo -
ją nie ty po wą for mą i cie szą oczy
prze chod niów wspa nia łą ar chi -
tek tu rą. Część z nich, to kla sy-
cz ne pa ła cy ki z ukry ty mi we -
wnątrz ogro da mi, cza sa mi
otwar te dla zwie dza ją cych.
Miesz kań cy i tu ry ści, co krok
na po ty ka ją na ma łe ka wia ren -
ki, któ re do da ją ulicz ce nie pow-
 ta rzal ne go uro ku.

Klo o ster stra at sły nie z han dlu
an ty ka mi, rzec by moż na, że jest
to an twer pskie cen trum an ty -
ków. Znaj du ją się tu naj bar dziej
nie o kre ślo ne skle py z naj róż -
niej szy mi ar ty ku ła mi: tro chę an -
ty ków, tro chę sta ro ci i tro chę
dziw nych, kom plet nie nie przy -
dat nych przed mio tów. Ale są też
skle pi ki, gdzie moż na zo ba czyć
(i ku pić) ory gi nal ne, sta re meb -
le o znacz nej war to ści ar ty -
stycz nej.

Jest kil ka wy jąt ko wych miejsc,
jak na przy kład uni katowy sklep

z bom bka mi, gdzie moż na na -
być praw dzi we cu deń ka sztu ki,
w ce nie od 10 na wet do 300 eu -
ro. Jest tu rów nież je dy ny
w swo im ro dza ju an tyk wa riat
Chel sea, z ol brzy mią ko lek cją
sta rych, wi ny lo wych płyt. Przy
odro bi nie szczę ścia i wy trwa ło -
ści moż na tam zna leźć praw dzi -
we pe reł ki. Każ dy pa sjo nat mu -
zy ki i ten słu cha ją cy roc ka
i mi łoś nik mu zy ki po waż nej zna-
j dzie coś dla sie bie. Ce ny nie są
wy gó ro wa ne, ale przy za ku pie
bra na jest pod uwa gę ja kość pły -
ty i jej zu ży cie. Chel sea ofe ru je
tak że spo ry wy bór płyt CD.

Pod nu me rem 13 mie ści się
RA – nie sa mo wi ty sklep, ga le -
ria i mu ze um w jed nym. Za pro -
jek to wa ny i urzą dzo ny przez 
ab sol wen tów Kró lew skiej Aka -
de mii Sztuk Pięk nych w An twer -
pii, któ rzy za gos po da ro wa li dwa
pię tra na 800 me trach kwa dra -
to wych. Cze go tam nie ma! In -
te rak tyw ny bu tik, sklep, ga le -
ria, pre zen ta cje i po ka zy mo dy,
im pre zy, wy sta wy, pre mie ry
i kon cer ty mu zycz ne. Są mar ko -
we ubra nia, naj no wsze ko lek cje
bu tów, po ka zy bi żu te rii, dział
po świę co ny fo to gra fii i al bu my
o mo dzie, a to wszyst ko w nie -
pow ta rzal nym kli ma cie. Do RA
ła two tra fić, ale o wie le trud niej
z nim się roz stać, gdyż jest przy-
 go dą ze sztu ką w nie zwy kłym
i nie za pom nia nym sty lu.

Wy cho dząc z Klo o ster stra at 
i kie ru jąc się w stro nę ka te dry ko -

niecz nie trze ba przejść przez
Hoogstraat , jed ną z naj pięk niej -
szych uli czek An twer pii. Pod nu -
me rem 72 znaj du je się De Zwar te
Pan ter – naj star sza ga le ria w An -
twer pii i dru ga naj star sza w Bel -
gii. Mie ści się w ka pli cy daw ne go
szpi ta la Sint – Ju lia nus gast hu is,
zbu do wa ne go wXIV wie ku. Bu dy -
nek jest dzie łem sztu ki sa mym
w so bie i ocza ru je każ de go. Świat -
ło wpa da ją ce przez wi tra że spra w-
ia, że wnę trze wy glą da wprost baj -
ko wo. De Zwar te Pan ter, to fo rum
sztu ki mło dych ar ty stów, któ rzy
pre zen tu ją w niej swo je awan gar -
do we dzie ła. Ga le ria jak ma gnes
przy cią ga ar ty stów, pi sa rzy, mu -
zy ków i mi łoś ni ków sztu ki. Od by -
ło się tu po nad 500 wy staw i dzie -
siąt ki pre zen ta cji ksią żek, fil mów
oraz wie czo ry kon cer to we.

An twer pia, to nie tyl ko dia men-
 ty, ale rów nież świa to wa mo da,
mek ka sty li stów i pro jek tan tów.
Swo je skle py ma ją tu taj naj więk-
 si z naj wię kszych, ale rów nież ci
bar dziej nie kon wen cjo nal ni. Na
przy kład słyn ny Het Mo de pa le is
Drie sa van No ten przy Na tio na -
le stra at 16, czy Ann De me u le me -
e ster (Le o pold de Wa el pla ats).

Są spe cjal nie po świę co ne tej
bran ży uli ce, gdzie na par te rze
do mów ulo ko wa ły się zna ne
świa to we mar ki, a na pię trach,
ci sta wia ją cy pier wsze kro ki
w mo do wym biz ne sie.

Przy Na tio na le stra at mie ści
się Mu ze um Mo dy, zwa ne Mo Mu
i wie le czo ło wych do mów mo dy.
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Jest to rów nież jed na z cie ka wszych
ulic An twer pii. Na przy kład pod nu -
me rem 22 znaj du je się wy jąt ko wy
sklep ju bi ler ski Hil de van Bel leg ham,
w któ rym co ro ku do sprze da ży tra -
fia tyl ko jed na, ręcz nie ro bio na ko lek -
cja – praw dzi we dzie ło sztu ki.

Tyl ko w An twer pii i tyl ko przy Na -
tio na le stra at mie ści się naj wię kszy
sklep ja poń skie go pro jek tan ta Yoh ji
Ya ma mo to, któ re go skó rza ne kur tki
no szą naj bar dziej zna ne gwia zdy świa-
 to we go ki na i estra dy. Pro jek tant usa -
do wił swój bu tik w kom plek sie Mo de -
Na tie, łą czą cym mu ze um, in sty tut
i wy dział mo dy Kró lew skiej Aka de mii
Sztuk Pięk nych.

Na ro gu Na tio na le stra at i Kam men -
stra at znaj du je się na praw dę zdu mie -
wa ją cy sklep Hu is A. Bonn. To ga lan -
te ria skó rza na Bo on z eks klu zyw ną
ko lek cją 10 ty się cy rę ka wi czek, nie -
któ re eg zem pla rze osią ga ją ce ny po -
nad 400 eu ro. Jest to je dy ny i nie pow -
ta rzal ny sklep, uni katowy na ska lę
Eu ro py, w któ rym moż na na być na
przy kład sty li zo wa ne na la ta 30. skó -
rza ne rę ka wi czki dla kie row ców.

Nie da le ko, na Ko me die pla ats,
wszyst kie panie ko cha ją ce ga lan te rię
skó rza ną tra fią do naj bar dziej de ka -
den ckich skle pów sprze da ją cych wy -
jąt ko wo dro gie to reb ki ta kich ma rek
jak Lo u is Vu it ton, czy Ralph La u rent.

Ko lej na, war ta zo ba cze nia uli czka,
to Kam men stra at. Pod nu me rem 16
znaj du je się słyn ny (nie tyl ko w Bel -
gii) sklep z al ter na tyw ną odzie żą Fish
& Chips, gdzie pod czas we e ken dów
gra DJ, klien tów wi ta ją zwi sa ją ce z su -
fi tu i prze cię te na pół ma ne ki ny z wy -
pa da ją cy mi wnętrz no ścia mi, a pi kan -
te rii do da je ostra mu zy ka roc ko wa.

Przy Kam men stra at 73 mie ści się
koś ciół świę te go Au gu sty na (Sint Au -
gu sti nu skerk) wznie sio ny w 1514 ro -
ku dla za ko nu au gu stia nów. W 1803
ro ku, po lik wi da cji za ko nu, koś ciół
otrzy mał pra wa pa ra fial ne. Naj waż -
niej szym i naj bar dziej zna nym ele-
 men tem wy po sa że nia koś cio ła są trzy
oł ta rze z ob ra za mi Ru ben sa „Św. Au -
gu styn w eks ta zie”, van Dyc ka „Za -
ślu bi ny mi stycz ne św. Ka ta rzy ny”
i Jor da en sa „Mę czeń stwo św. Apo lo -
nii”. Obec nie w Sint Au gu sti nu skerk
mie ści się Mu ze um Sztu ki Koś ciel nej.

Nie co da lej – pod nu me rem75, zna-
j du je się wy jąt ko wa re sta u ra cja. Jej
na zwa – CO MO CO MO – ozna cza „Jak
mam jeść?”. I rze czy wi ście, w CO MO -
CO MO je dze nie łą czy się z do sko na -
łą za ba wą. Każ dy klient je tak jak
chce, a dzie ci ro bią to prze de wszys-
t kim rę ka mi. Sku tek jest ta ki, że na -
wet naj wię ksze nie jad ki chcą spró -
bo wać któ rej kol wiek z po traw.
W re sta u ra cji je dze nie ści śle współ-
 gra z ko lo ra mi, a na sto łach jak na
taś mo cią gach prze su wa ją się spe cja -
ły. Wła ści cie le po le ca ją naj dziw niej -
sze łą cze nia ko lo rów i sma ków, na
przy kład tra dy cyj ne sus hi z tra dy -
cyj nym ba skij skim ta pas.

Z Kam men stra at jest za led wie kil -
ka kro ków do sta rej dziel ni cy De Wil -
de Zee z cie ka wy mi uli czka mi: Kor te
Gast hu is stra at, Lom bar de vest,
Wieg stra at, czy Schrij nwer ker stra -
at. Są to miej sca prze zna czo ne tyl ko
dla pie szych, a swo je miej sce zna laz -
ły tu luk su so we bu ti ki i uni kalne skle -
pi ki naj róż niej szych branż.

Wę dru jąc an twer pski mi uli czka mi
ko niecz nie trze ba za jrzeć na Le o pol d-
stra at. Tam swo ja sie dzi bę zna laz ły
skle py peł ne an tycz nych meb li i an t-
yk wa ria ty. Chwi lę ci szy i wy tchnie -
nia moż na zna leźć w miej skiej oa zie
spo ko ju, czy li ogro dzie bo ta nicz nym
ze sty lo wą re sta u ra cją Plan te nium.

Na Ho pland war to wejść do bu ti ku
Coc co dri lo, spe cja li zu ją ce go się w sprze -
da ży bu tów bel gij skich pro jek tan tów
ta kich jak Mar gie li i Ann De me u le me -
e ster. Prze czni cę da lej, na Lan ge Gast -
hu is stra at na tknie my się na mar mu -
ro we Ver so – świą ty nię współ czes nej
mo dy. Na klien tów cze ka ją nie tyl ko
ubra nia zna nych świa to wych pro jek -
tan tów, ale rów nież ko lek cje mło dych
an twer pskich twór ców sta wia ją cych
w dzie dzi nie mo dy pier wsze kro ki.

Przy St.An to nius stra at 12 mie ści
się ko lej ny wy jąt ko wy bu tik, gdzie
przez pla sti ko we wro ta wcho dzi się
do bia łej sa li, któ rej ścia na wy ko na -
na jest ze skrzy nek po pi wie. To głów -
ny sklep Wal te ra Van Be i ren don cka
i Dir ka Van Sa e ne, uwa ża nych za
przed sta wi cie li awan gar dy mo dy.

Stąd już tyl ko kil ka kro ków dzie li
nas od Me ir – naj bar dziej zna nej, han -
dlo wej uli cy An twer pii. Wię kszo ści
z nas to miej sce ko ja rzy się z wiel kim
han dlo wym pa sa żem cią gną cym się
od Dwor ca Cen tral ne go, aż po ry nek
sta re go mia sta. Moż na by rzec, że Me -
ir przy po mi na in ne cen tra han dlo we
w du żych mia stach, ale na praw dę war -
to cza sa mi przy sta nąć, za trzy mać się,
spoj rzeć po nad wy sta wy skle po we i za -
chwy cić się prze pięk ny mi zdo bie nia -
mi i zło ty mi zwień cze nia mi bu dyn -
ków. Za pew niam, że przy Me ir
znaj du je się kil ka wy jąt ko wych ar chi -
tek to nicz nych pe re łek, trze ba tyl ko
umieć je zna leźć.

Ale o tym opo wiem już w na stęp -
nym nu me rze.

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa
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Nar ko ty ko wi prze stęp cy 
za krat ka mi 

Bel gij ska pro ku ra tu ra po in for mo -
wa ła, że w wy ni ku współ pra cy po li cji
z kil ku kra jów, uda ło się roz bić bel-
 gij sko-pol sko-tu rec ki gang nar ko ty -
ko wy. Jed no cześ nie za rek wi ro wa no
sub stan cje do pro duk cji ec sta zy: jed -
ną to nę MDMA i 18,5 to ny saf ro lu,
o war to ści 1,3 mi liar dów eu ro. Wię -
kszość za ka za nych sub stan cji zna le -
zio no w pod miej skim ga ra żu w Bruk -
se li oraz na far mie w oko li cach Chmay
– miej sco wo ści na po łud nio wym
wscho dzi Bel gii. 

W trzech kra jach: Bel gii, Ho lan dii
i Pol sce prze pro wa dzo no 30 po li cyj -
nych ak cji, w wy ni ku któ rych pod za -
rzu tem po sia da nia, pro duk cji i sprze -
da ży nar ko ty ków, aresz to wa no 14
osób. 

Rzecz ni czka fe de ral ne go pro ku ra -
to ra Bel gii po in for mo wa ła, że „by ła to
naj wię ksza ak cja te go ty pu, ja ką kie -
dy kol wiek prze pro wa dzo no w Bel gii
i jed na z naj wię kszych w Eu ro pie”.

RRBB2244..eeuu

Ode bra ne świad cze nia
Ga ze ta „De Stan da ard” do no si, że

wła dze An twer pii i Vil vo or de skre śli -
ły z list miesz kań ców i ode bra ły świad-
 cze nia so cjal ne dwu dzie stu dzie wię -
ciu oso bom, któ re wy je cha ły do Sy rii
aby brać udział w trwa ją cej tam woj -
nie do mo wej.

W wy da nym oświad cze niu mo że my
prze czy tać: „z po wyż szej przy czy ny
lu dzie ci nie ma ją już żad ne go pra wa
do po bie ra nia po mo cy pu blicz nej”. 

W cza sie osta t nich mie się cy bel gij -
skie służ by wy wia dow cze i po li cja
usta li ły, że wszyst kie oso by któ re wy -
je cha ły aby wal czyć u bo ku sy ryj skich
re be lian tów, na dal otrzy my wa ły
świad cze nia, w tym za sił ki dla bez ro -
bot nych. 

Prze ciw ni cy ta kich dzia łań twier -
dzą, iż przy czy nią się one do ra dy ka -
li za cji ochot ni ków, któ rzy po czu ją się
od trą ce ni przez Bel gię. Nato miast
zwo len ni cy uwa ża ją, że brak ka ry mo -
że za chę cić do wy ja zdu tych wszyst -
kich, któ rzy chcie li by do łą czyć do sy -
ryj skich re be lian tów. 

„„DDee  SSttaann  ddaa  aarrdd””  

Mu zuł mań ska szko ła 
w An twer pii

Dru gie go wrześ nia otwar ta zo sta ła
pier wsza pry wat na szko ła ma ro kań ska
w Bel gii. Sie dzi ba pla ców ki mie ści się
w An twer pii – Bor ger ho ut. Szko ła no -
si na zwę „Iq ra”, co w ję zy ku arab skim
ozna cza ucze nie się. Po nad 80 pro cent
uczniów ma po cho dze nie ma ro kań skie,
są tak że dzie ci wy wo dzą ce się z Af ry -
ki, Af ga ni sta nu, a na wet Por tu ga lii. Ini -
cja tor przed sięw zię cia, Mo ha med Chak -
kar twier dzi, że „w tej szko le mi le bę dzie
wi dzia ne każ de dziec ko”. 

Na po czą tek roz po czę to na u kę
w trzech kla sach, na u czy cie la mi jest
dwóch Bel gów i je den Ma ro kań czyk.
Za ło ży ciel szko ły za py ta ny przez dzien -
ni ka rzy o pro gram na u cza nia od po wie -
dział: „fla man dzki bę dzie ję zy kiem urzę-
 do wym, ale kul tu ra i ję zyk każ de go znas
mu si być sza no wa ny, dla te go dzie ci ba -
wiąc się mo gą uży wać wszyst kich ję zy -
ków. Za ło że nie szko ły by ło ko niecz ne,
po nie waż edu ka cja fla man dzka nie
zmniej sza nie rów no ści spo łecz nych”. 

NNiiee  uuwwssbbllaadd..bbee

Ka ry za „traw kę” 
w An twer pii

Wła dze An twer pii zmie nia ją swo ją
po li ty kę od noś nie po sia da nia ma ri -
hu a ny. Zgod nie z no wy mi prze pi sa -
mi, każ da oso ba przy ła pa na z ja ką kol -
wiek, na wet naj mniej szą ilo ścią
po pu lar nej „traw ki”, bę dzie mu sia ła
za pła cić man dat w wy so ko ści 75 eu -
ro. Ozna cza to, że w An twer pii bę dą
obo wią zy wać naj o strzej sze w ca łej Bel -
gii prze pi sy od noś nie po sia da nia nar -
ko ty ków. Do tych czas za po sia da nie
ilo ści po ni żej 3 gra mów nar ko ty ku
nie gro zi ła żad na ka ra. 

„Scien ce of the to tal En vi ron ment”
opub li ko wał ra port przed sta wia ją cy
in for ma cje o kon sum pcji uży wek
w Eu ro pie. Z udo stęp nio nych da nych
wy ni ka, iż naj wyż sze śred nie spo ży -
cie ko ka i ny w Eu ro pie Za chod niej
i Środ ko wej za no to wa no w An twer -
pii. Ma ri hu a na nato miast, cie szy się
„naj wię kszym wzię ciem” w Am ster da -
mie, a na stęp nie w An twer pii. 

De cy zja władz mia sta jest od po wie dzią
na na ra sta ją cy prob lem z nar ko ty ka mi.

DDee  rree  ddaacc  ttiiee..bbee

Mło dzi 
pięć dzie się cio lat ko wie 

Z ba dań prze pro wa dzo nych przez
sto wa rzy sze nie Eneo wy ni ka, że Bel -
go wie w wie ku po wy żej 50 lat czu -
ją się mło dziej śred nio od 8 do 
12 lat. 

W an kie cie wzię ło udział pra wie dwa
ty sią ce Bel gów w wie ku po wy żej 50
lat. Po pro sze ni o okre śle nie wra że nia
co do swo je go wie ku po da wa li śred-
 nio, że ma ją po czu cie iż są o 9 lat młod-
 si niż w rze czy wi sto ści. Po nad 80 pro-
 cent ba da nych nie zgo dzi ło się na
uży wa nie w sto sun ku do nich okre -
śle nia „oso by star sze”. 

An kie to wa ni uwa ża ją, że „doj rza ły
wiek nie czy ni lu dzi bar dziej sa mot -
ny mi, przy gnę bio ny mi, czy ża łos ny -
mi. Wręcz prze ciw nie, wraz z wie kiem
sta ją się szczę śliw si, bar dziej to le -
ran cyj ni, hoj niej si i przy jaź nie na sta -
wie ni”. 

Za do wo le nie z ży cia wy ra zi ło pra wie
90 pro cent z py ta nych osób, a ich sza-
 cu nek do sa mych sie bie był za ska ku -
ją co wy so ki. 

RRBB2244..eeuu

Nie wszy scy lu bią 
no we go kró la

Jak po da je PAP, król Fi lip nie jest
tak po wszech nie lu bia ny jak je go oj -
ciec. Nie prze pa da ją za nim zwłasz cza
Fla man do wie, któ rzy w znacz nej czę -
ści uwa ża ją go za fran ko fo na. No wy
wład ca po fla man dzku mó wi z pew ną
trud no ścią i czę sto ro bi kom pro mi -
tu ją ce go błę dy. 

Nie daw no zno wu na ra ził się Fla -
man dom pro po nu jąc, że bę dzie 
pod pi sy wać do ku men ty uży wa jąc
imie nia „Phi lip pe”, czy li pi sow ni
fran cu skiej. Po pro te stach stro ny fla-
 man dzkiej po sta no wił, że pod pi sy -
wać się bę dzie rów nież „Fi lip”, po 
fla man dzku. Znacz na część miesz -
kań ców Flan drii ma mu spo ro do za -
rzu ce nia i za da je so bie py ta nie: w ja -
ki spo sób, po przy szło rocz nych
wy bo rach król za mie rza być me dia -
to rem w spra wie two rze nia rzą du
sko ro nie wie le ro bi, aby za skar bić so -
bie sym pa tię miesz kań ców ni der lan -
dzko ję zycz nej czę ści Bel gii.

PPAAPP

To warto wiedzieć
– przegląd prasy belgijskiej
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Ro dzi na kró lew ska 
bez przy wi le jów?

Bel gij scy na cjo na li ści żą da ją lik wi -
da cji prze pi sów, któ re od po nad stu
lat chro nią ro dzi nę kró lew ską przed
ob ra zą ma je sta tu i znie sła wie niem. 

Bel gia jest kra jem de mo kra tycz -
nym, w któ rym miesz kań cy wy bie -
ra ją rząd i par la ment. Nato miast kró -
lew ska mo nar chia „nie jest w ża den
spo sób de mo kra tycz na, dla te go w de -
mo kra tycz nym pań stwie nie moż na
chro nić praw i przy wi le jów nie de mo -
kra tycz nej gło wy pań stwa”. 

Na cjo na li ści z Flan drii twier dzą, że
w Bel gii ist nie je zbyt du żo róż ne go
ro dza ju ustaw i prze pi sów chro nią -
cych mo nar chię przed znie sła wie niem
i ob ra ża niem. Ta kie prze pi sy po win -
ny mieć miej sce tyl ko wte dy, gdy do -
ty czą de mo kra tycz nie wy bra nej gło -
wy pań stwa. „Nie moż na żą dać, aby
oby wa tel nie ob ra żał gło wy pań stwa,
któ rej nie miał moż li wo ści wy brać
w de mo kra tycz nych wy bo rach” – uwa -
ża ją. 

Obo wią zu ją ce prze pi sy, fun kcjo -
nu ją ce od 1847 ro ku mó wią, że każ -
dy ob ra ża ją cy kró la w miej scu pu b-
licz nym mo że tra fić do wię zie nia na
3 la ta, lub za pła cić nie ma łą grzyw -
nę. 

DDee  rree  ddaacc  ttiiee..bbee  

Droż sze miesz ka nia, 
tań sze do my

W Bel gii wzro sły ce ny miesz kań,
a spa dły ce ny do mów. Na ryn ku nie -
ru cho mo ści nie ma za sto ju ale wi dać
wy raź nie, że wię kszym za in te re so -
wa niem cie szą się apar ta men ty. 

Naj droż sza jest oczy wi ście Bruk se -
la. Prze cięt na ce na do mu, to nie ca łe
200 ty się cy eu ro, nato miast miesz ka -
nia pra wie 215 ty się cy. Naj bar dziej
war to ścio we do my i miesz ka nia znaj -
du ją się w od da lo nych nie co od cen-
 trum, ład nych, eks klu zyw nych dziel-
 ni cach peł nych zie le ni. 

Naj tań sze nie ru cho mo ści są w Wa -
lo nii – dom moż na ku pić już za 87 ty -
się cy. We Flan drii naj niż sze ce ny obo -
wią zu ją na za cho dzie re gio nu, gdzie
dom kosz tu je prze cięt nie oko ło 110
ty się cy eu ro. Znacz nie droż sze w ca -
łym kra ju są miesz ka nia, zwłasz cza
w Bruk se li i An twer pii.

„„LLee  SSoo  iirr””

Bel gij skie cyr ki bez dzi kich
zwie rząt

Bel gij ski rząd przed ło żył do par la -
men tu pro jekt usta wy, w myśl któ -
rej w bel gij skich cyr kach bę dzie moż -
na oglą dać wy łącz nie ko zy, psy,
ku cy ki czy ko nie. Po wyż sza usta wa

jest kon sek wen cją przed sta wio ne go
ra por tu, któ ry jas no po ka zu je, że dzi -
kie zwie rzę ta bar dzo czę sto prze trzy -
my wa ne są w cyr ku w nie ludz kich
wa run kach i na ogół by wa ją nie do -
ży wio ne. 

Za zła ma nie za ka zu sto so wa ne bę -
dą su ro we ka ry, z zam knię ciem cyr -
ku włącz nie.

Z de cy zji rzą du cie szą się przed sta -
wi cie le or ga ni za cji ochro ny praw zwie -
rząt. Wła ści cie le cyr ków są nie po cie -
sze ni, gdyż uwa ża ją, że cyrk bez
dzi kich zwie rząt, to już nie ten sam
cyrk. 

Bel gia, obok Au strii, sta nie się dru -
gim kra jem w UE, któ ry za ka że wy ko-
 rzy sty wa nia dzi kich zwie rząt w cyr -
ku. 

RRMMFF2244  

Dziw ne za ka zy
Wła dze Me nem, miej sco wo ści po ło -

żo nej w pół noc no-za chod niej czę ści
Bel gii (Flan dria Za chod nia), za ka za -
ły pra cow ni kom urzę du mia sta ob słu -
gi wać pe ten tów w ję zy ku fran cu skim.
Me nem le ży tuż przy gra ni cy z Fran -
cją i ję zyk fran cu ski jest bar dziej po -
pu lar ny niż ni der lan dzki. 

We dług no wych na ka zów władz,
urzęd ni cy mo gą mó wić w pra cy wy -
łącz nie po ni der lan dzku. Je że li bę dą
mu sie li ob słu żyć pe ten ta – ob co kra -
jow ca i bę dą zna li je go ję zyk oj czy -
sty, nie bę dą mo gli nim się po słu gi -
wać. 

Po wyż szy na kaz ma w re zul ta cie do -
pro wa dzić do te go, aby w miej sco wo -
ściach po ło żo nej we Flan drii, mó wi ło
się wy łącz nie po ni der lan dzku. 

„„DDee  SSttaann  ddaa  aarrdd””  

Bel gij skie spo łe czeń stwo 
się sta rze je

Jak do no si ga ze ta „De Stan da ard”,
w Bel gii wzra sta licz ba osób w wie ku
eme ry tal nym. Pań stwo się sta rze je
i la da mo ment mo że po paść w kry zys
gos po dar czy. 

Obec nie, wzrost licz by eme ry tów
znacz nie prze wyż sza ilość osób
w wie ku pro duk cyj nym, a sta rze ją -
ce się pań stwo nie da je so bie ra dy
z tak du żą ilo ścią osób po bie ra ją cych
świad cze nia eme ry tal ne. W Bel gii na
jed ną oso bę w wie ku pro duk cyj nym
przy pa da od 3 do 5 eme ry tów co
ozna cza, że nie dłu go fi nan so wa nie
eme ry tur mo że do pro wa dzić pań st-
wo do po waż ne go kry zy su fi nan so -
we go. 

Przez kil ka dzie siąt osta t nich lat,
współ czyn nik uro dzeń był zbyt ni ski,
przez co za kil ka lat osób w wie ku pro-
 duk cyj nym mo że być jesz cze mniej niż
obec nie. 

Rząd bel gij ski mu si pod jąć w kie -
run ku na pra wy ta kie go sta nu rze -
czy szyb kie i od waż ne de cy zje – pi -
sze „De Stan da ard”. „Trze ba o kil ka
lat pod nieść wiek eme ry tal ny dla ko -
biet i męż czyzn, jak rów nież stwo -
rzyć od po wied ni ry nek pra cy, któ -
ry był by do sto so wa ny dla osób
z za gra ni cy. Imi gran ci z in nych kra-
 jów UE mie li by du ży wpływ na roz -
wój gos po dar czy Bel gii” – do da je ga -
ze ta.

„„DDee  SSttaann  ddaa  aarrdd””  

Biu ro kra cja 
po bel gij sku

UNI ZO – bel gij ska or ga ni za cja sa -
mo za trud nio nych po da ła, że wła ści -
cie le ma łych przed się biorstw oraz
tak zwa ni sa mo za trud nie ni, sta now-
 czo zbyt du żo cza su tra cą na róż ne -
go ro dza ju for mal no ści ad mi ni stra -
cyj ne. 

We dług UNI ZO, drob ni przed się -
bior cy po świę ca ją ty god nio wo oko ło
15 go dzin na „pa pier ko wą ro bo tę”.
Jest to 25 pro cent ca łe go cza su, któ -
ry spę dza ją w pra cy. Or ga ni za cja 
wez wa ła bel gij ski rząd do znacz ne go
ogra ni cze nia od gór nie na rzu co nej biu -
ro kra cji i uła twie nia przed się bior com
dzia łal no ści biz ne so wej.

UNI ZO – de Unie van Ze lfstan di ge
On der ne mers (Unia Przed się bior ców),
to sto wa rzy sze nie dba ją ce o pra wa
przed się bior ców i bro nie nie ich in te -
re sów. Or ga ni za cja sku pia wszyst kie
sek to ry gos po dar ki.

DDee  rree  ddaacc  ttiiee..bbee  

Naj no wo cześ niej szy sta dion
w Bel gii

Ta kim wspa nia łym obiek tem spor -
to wym mo że po szczy cić się Gent. 
17 ma ja na mu ra wie sta dio nu ro ze -
gra no ina u gu ra cyj ny mecz. 

„Ghe lam co Are na”, to naj bar dziej
no wo czes ny sta dion w Bel gii, któ ry
mo że po mie ścić pra wie 20 tys. wi -
dzów. Wy róż nia go wy jąt ko wa ar chi -
tek tu ra i fun kcjo nal ność, a tak że nie -
zwy kła in sta la cja LED. Na ele wa cji
sta dio nu za wie szo ny jest ogrom ny
ekran wi docz ny na wet z od leg ło ści
1,5 ki lo me tra. 

W nie dłu gim cza sie wo kół sta dio nu
po wsta ną do dat ko we obiek ty. Obec -
nie trwa bu do wa ho te lu i cen trum
han dlo we go, a w lip cu przy szłe go ro -
ku zo sta ną od da ne do użyt ku dwa bu -
dyn ki biu ro we. 

NNeewwss..wwee  bbeeww  wweebb..bbee

Opra co wa ła: 
KKaa  rroo  llii  nnaa  MMoo  rraaww  sskkaa  
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Ka to lic kie szko ły i uczel nie,
cha rak te ry zu ją się tro ską
o in te gral ne wy cho wa nie

mło de go czło wie ka. I nie cho dzi
tu tyl ko o wy po sa że nie w wie -
dzę, ale też po kła dy do bra, na
któ rym po wi nien ba zo wać w do -
ro słym ży ciu.

Dla te go do pla có wek ka to lic -
kich uczęsz cza ją tak że dzie ci,
wy cho wa ne przez ro dzi ców wy -
zna ją cych in ne re li gie. Szko ła
ka to lic ka wy ra ża bo wiem sza cu -
nek dla każ dej re li gii i nie po -
zba wia ni ko go swo jej toż sa mo -
ści.

Ka to lic ki Uni wersytet w Le u -
ven, to naj star szy uni wersytet
w Bel gii. Od po nad 500 lat ma
opi nię jed ne go z naj wy bit niej -
szych oś rod ków na u ko wych
w dzie dzi nie te o lo gii ka to lic kiej.
Za li cza się tak że do naj bar dziej
pre sti żo wych uni wersytetów
w Bel gii i naj waż niej szych uczel-
 ni ka to lic kich na świe cie.

Za ło żo ny zo stał w 1425 ro ku
z ini cja ty wy bra ban ckie go księ-
 cia Ja na IV. W ro ku 1968, na
sku tek kon flik tu fla man dzko-
wa loń skie go, zo stał po dzie lo ny
na dwie nie za leż ne in sty tu cje:
uni wersytet ni der lan dzko ję -
zycz ny (Ka tho lie ke Uni versiteit
Le u ven) z sie dzi bą w Le u ven
i uni wersytet fran cu sko ję zycz -
ny (Uni versite Ca tho li que de Lo -
u va in) z sie dzi bą w Lo u va in – la
Ne u ve i Bruk se li.

Obec nie, Ka to lic ki Uni wersytet
w Le u ven ma 14 wy dzia łów,
przy czym naj waż niej sze to te -
o lo gia, fi lo zo fia, pra wo ka no -
nicz ne, me dy cy na i sztu ka. Tym
sa mym za cho wa na zo sta ła
struk tu ra uni wersytetu śred nio -
wiecz ne go.

Od lu te go 2014 ro ku, na uni-
 wersytecie roz pocz nie się na u -
ka is la mu – po dał Ga te sto ne 
In sti tu te. Po wyż sza de cy zja zo -
sta ła pod ję ta mie dzy in ny mi ze
wzglę du na ros ną cy wpływ wy -
znaw ców tej re li gii w Eu ro pie
i ogól ną ten den cję wśród eu ro -
pej skich uni wersytetów.

No wy wy dział, fi nan so wa ny
z pie nię dzy bel gij skich po dat -
ni ków, ukie run ko wa ny bę dzie
na wzrost wy kształ ce nia ima -
mów i mu zuł mań skich na u czy -

cie li, spoś ród któ rych wię kszość
nie wła da w do sta tecz nym stop-
 niu ani jed nym eu ro pej skim ję -
zy kiem oprócz arab skie go.

Mi ni ster edu ka cji Flan drii
– Pa scal Smet po wie dział, że
„pro gram na u ki is la mu bę dzie
waż nym kro kiem dla wy zna -
cze nia aka de mic kich ram tej re -
li gii”. Do chwi li obec nej Flan -
dria na na u kę is la mu na
Ka to lic kim Uni wersytecie w Le -
u ven w la tach 2014-2015, prze -
zna czy ła już 100 ty się cy eu ro.
Po wsta nie mu zuł mań skie go
pro gra mu na u cza nia na ist nie -
ją cych uni wersytetach jest
znacz nie bar dziej op ła cal ne, niż

roz po czy na nie wszyst kie go od
ze ra w no wym miej scu. Do
wpro wa dze nia na u ki is la mu
przy go to wu ją się też in ne bel gi-
j skie uczel nie.

Kurs te o lo gii is lam skiej na
uni wersytecie w Le u ven bę dzie
czę ścią pro gra mu stu diów na
wy dzia łach: re li gie świa ta, re li -
gioz naw stwo i sto sun ki mię dzy-
 na ro do we. Po cząt ko wo wy kła -
dy bę dą od by wa ły się tyl ko
w ję zy ku ni der lan dzkim, co z za -
ło że nia ma wy klu czyć uczest ni -
cze nie w nich ima mów i mu zuł -
mań skich na u czy cie li spo za
Bel gii. Na ra zie nie wia do mo
jesz cze, ja cy pro fe so ro wie bę dą
na u czać is la mu i kto wy kła dać
bę dzie no we przed mio ty.

Zwień cze niem na u ki bę dzie
uzy ska nie koń co we go dy plo mu.
Ale za nim do te go doj dzie, przy -
szli stu den ci oprócz pra cy na u -
ko wej bę dą mu sie li za li czyć spo -
ro za jęć prak tycz nych. Na
przy kład ja ko kon sul tan ci do
spraw is la mu w pań stwo wych
in sty tu cjach, w wię zie niach, czy
w pro gra mach edu ka cji mło dzie -
ży.

Nato miast Uni wersytet w An -
twer pii, przy go to wu je się do roz -
po czę cia i wdro że nia no we go pi -
lo ta żo we go pro jek tu, w któ rym
przy szli i obec ni ima mo wie bę -
dą otrzy my wać sty pen dia w za -
mian za uczest nic two w za ję -
ciach ta kich jak: wstęp do pra wa
Bel gii, wstęp do hi sto rii Bel gii,
ety ka za cho du, czy współ pra ca
mię dzy kul tu ro wa.

OOpprraa  ccoo  wwaa  łłaa::  
SSyyll  wwiiaa  JJaa  wwoorr  sskkaa  

Katolicki
Uniwersytet
w Leuven 
od ponad 500
lat ma opinię
jednego z
najwybitniej-
szych
ośrodków
naukowych
w dziedzinie
teologii
katolickiej. 

No wy kie ru nek stu diów 
na uni wersytecie w Le u ven
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Kon tro wer syj ny ra port 
AF SCA

Na opa ko wa niu każ de go pro duk tu
za miesz czo ne są ety kie ty za wie ra ją ce
wy kaz skład ni ków i ter min przy dat -
no ści do spo ży cia. Nie któ rzy z nas nie
zwra ca ją na nie uwa gi, in ni nie ku pią
ni cze go bez wcześ niej sze go spraw dze -
nia da ty waż no ści. Dla jed nych ter min
przy dat no ści do spo ży cia wid nie ją cy
na opa ko wa niu jest ter mi nem nie prze -
kra czal nym. In ni wy cho dzą z za ło że -
nia, że naj gor sze jest mar no wa nie żyw -
no ści, któ rej da ta waż no ści wpraw dzie
zo sta ła prze kro czo na, ale czę sto jest
ona umow na, bo da ny pro dukt na da -
je się jesz cze do kon sum pcji. 

Bel gij ska Agen cja Żyw no ści (AF -
SCA), w spe cjal nie wy da nym ko mu ni -
ka cie po da ła do wia do mo ści, że „nie -
któ re prze ter mi no wa ne pro duk ty
spo żyw cze na da ją się do spo ży cia”. Jest
to z pew no ścią dość kon tro wer syj ne
stwier dze nie, ale z ra por tu jas no wy -
ni ka, że ist nie je pew na gru pa pro duk -
tów, któ re po mi mo upły wu da ty przy-
 dat no ści, moż na jeść bez obaw. 

Do ty czy to: cu kru, so li, ma ka ro nów,
mą ki, ry żu, ka wy i her ba ty, któ re we -
dług AF SCA moż na spo koj nie kon su -
mo wać na wet rok po upły wie da ty waż -
no ści. Czy ka wa i her ba ta bę dą jesz cze
mia ły ja ki kol wiek aro mat – to już zu -
peł nie in na spra wa. Po wyż sze pro duk-
 ty mu szą jed nak być od po wied nio 
prze cho wy wa ne w szczel nych, zam -
knię tych po jem ni kach, w su chym,
chłod nym i ciem nym miej scu. Zwłasz -
cza cu kier i sól (zda niem AF SCA) mo -
gą być uży wa ne znacz nie dłu żej niż
wska zu je pro du cent. 

Ko lej na gru pa pro duk tów to te, któ -
re zdat ne są do je dze nia po upły wie
dwóch mie się cy po ter mi nie przy dat -
no ści. Mo wa o su chych ciast kach, płat -
kach orze cho wych i ku ku ry dzia nych,
cze ko la dzie, ma śle cze ko la do wym oraz
ole ju. Je że li wy żej wy mie nio ne pro-
 duk ty prze cho wy wa ne bę dą w szczel -
nych, nie usz ko dzo nych opa ko wa niach,
bez obaw bę dzie moż na je kon su mo -
wać po upły wie ter mi nu gwa ran cji. 

Do sko na łym spo so bem na przed łu -
że nie trwa ło ści żyw no ści jest jej za m-
ra ża nie, co trze ba uczy nić naj póź niej
dzień przed upły wem da ty waż no ści.
W ten spo sób moż na prze cho wy wać
pie czy wo, któ re na le ży za mro zić w tem -
pe ra tu rze co naj mniej mi nus 18 stop-
 ni. 

Pro duk ty, któ rych nie wol no jeść po
wy gaś nię ciu ter mi nu przy dat no ści do

spo ży cia, to prze de wszys-
t kim: mię sa, pa rów ki, ry -
by, jo gur ty, so ki i jaj ka. 

Bel gij ska Agen cja Żyw -
no ści wy jaś nia, że po wyż -
szy ko mu ni kat z jed nej
stro ny ma na ce lu ochro -
nę kon su men ta, z dru giej
za po bie ga mar no tra wie niu
żyw no ści. Po grun tow nej
ana li zie ryn ku spo żyw cze -
go oka za ło się, że bel gij -
skie su per mar ke ty wy co fu ją ze sprze -
da ży i uty li zu ją zbyt wie le pro duk tów,
któ re spo koj nie moż na by od da wać do
Ban ków Żyw no ści. Te z ko lei prze zna -
cza ły by je na po trze by cha ry ta tyw nych
sto łó wek. Przed sta wio ny przez AF SCA
ra port skie ro wa ny jest tak że do osób,
któ re chcą tro chę za osz czę dzić i ku pić
pro duk ty żyw no ścio we po niż szej, pro-
 mo cyj nej ce nie. Skle py nie mo gą ofe -
ro wać klien tom ta kich to wa rów, gdyż
nie jest to zgod ne z prze pi sa mi. 

Bez wzglę du na to, czy kto kol wiek
z nas zde cy du je się na spo ży cie pro-
 duk tów z nie ak tu al ną da tą waż no ści,
trze ba ko niecz nie na u czyć się pra wi -
dło wo czy tać ety kie ty i od róż niać dwa
pod sta wo we po ję cia „na le ży spo żyć do”
i „naj le piej spo żyć przed”.

Pier wsze z nich ozna cza ter min, po
upły wie któ re go da ny pro dukt spo ży-
w czy nie na da je się do je dze nia, po nie -
waż jest mi kro bio lo gicz nie nie trwa ły

i szyb ko się psu je. Mo wa mię dzy in ny-
 mi o mię sie, czy jo gur tach.

Dru gie okre śle nie do ty czy pro duk -
tów dłu go ter mi no wych, za mro żo nych,
su szo nych i tych zam knię tych w pusz -
kach. We dług die te ty ków, po upły wie
da ty wid nie ją cej na opa ko wa niu, zje -
dze nie ich nie za gra ża zdro wiu i ży ciu
czło wie ka, moż na je dy nie za u wa żyć
zmia nę ko lo ru, czy kon sy sten cji.

Przed za ku pem da ne go pro duk tu na -
le ży bez względ nie za zna jo mić się z in f-
or ma cja mi za war ty mi na ety kie tach
pro duk tów żyw no ścio wych. We dług
czę ści die te ty ków, pro duk ty któ re ku -
pu je my w su per mar ke tach, ma ją w so -
bie ty le che mii, że nie spo sób do kład -
nie okre ślić, jak dłu go tak na praw dę
są przy dat ne do spo ży cia. Jed nak osta -
tecznie, to kon su ment wy zna cza gra -
ni cę po mię dzy osz czę dza niem, a in ter -
pre ta cją tre ści ety kiet

MMaarr  ttaa  WWaa  wwrroocc  kkaa

Prze ter mi no wa ne pro duk ty
na da ją się do spo ży cia? 
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13wrześ nia, w Do mu
Pol skim EW SPA
w Bruk se li, mia ło

miej sce nie zwy kłe wy da rze -
nie – Wie czór Li te rac ki opar-
 ty na pod wa li nach li te ra tu ry,
mu zy ki i sztu ki, w wy ko na -
niu sa mych au to rów.

Spot ka nie uświet ni ły wy -
jąt ko we oso bo wo ści ze świa-
 ta kul tu ry i sztu ki, oraz
przed sta wi cie le in nych sek-
 to rów spo łecz nych. Obec ny
był dr Da riusz Le bio da prze-
 wod ni czą cy Ka pi tu ły, prof.
Do ro ta Wal czak, Ali cja Knop,
Ma rek Ha jok-współ twór ca
im po nu ją cej wy sta wy,, Bo re -
lio za’’ oraz Da wid Woj ta le -
wicz, któ ry za pre zen to wał
ob raz „Sło wiań ska dziew czy-
 na’’ wy róż nio ny na Kunst en
mi grac tie The glo bal So ul
i gra fi ki Je rze go Gra now skie -
go.

Pan Da riusz Le bio da wrę -
czał dwie pa miąt ki uświet-
 nia ją ce ten wy jąt ko wy wie -
czór.

14wrześ nia, w hi sto rycz nym
osie dlu „Les Carrés de Bo is
du Luc” w skan se nie za byt -

ku UNE SCO, od był się co rocz ny zjazd
Po lo nii bel gij skiej.

Wie czór uświet nił wy stęp dzia ła ją -
ce go od 40 lat po lo nij ne go Zes po łu
Pieś ni i Tań ca,, SPOT KA NIE’’ na gro -
dzo ne go w tym ro ku sta tu et ką,, Po -
lak Ro ku – Kul tu ra Pol ska”.

Za słu że ni dla OKRĘ GU „CEN TRE”
w BEL GII, za 40-to let nią dzia łal ność
na rzecz or ga ni za cji, otrzy ma li z rąk
prze wod ni czą ce go Alek san dra Koz -
łow skie go ho no ro we dy plo my. Ode -
bra li je mie dzy in ny mi: Da niel Co u -
stry, Cla u de Van Yde gen, Zbi gniew
Blasz ka.

Pani Chri stia ne Cie ślik, wspól nie
z zes po łem „Spot ka nie” za pro si ła
wszyst kich do od śpie wa nia,, Hym nu
Po lo nii’, a na sce nie w peł nej kra sie
za pre zen to wał się do brze zna ny,, Laj -
ko nik’’.

Przy by li ho no ro wi go ście: z Pol ski

– dr Da riusz Le bio da, Ali -
cja Knop oraz  Zor ga ni zo -
wa no wy sta wę zdjęć się ga-
 ją cą ro ku 1954,
bia ło-brą zo we świa dec twa
ist nie nia już wów czas Po -
lo nii w Bel gii. Wy sta wa po -
ru szy ła wie le serc, przy wo -
ła ła wspom nie nia, jak że
waż ne dla tych, któ rzy dzi -
siaj za si la ją sze re gi Po lo -
nii. Wpra wi ła w ruch na -
sze uczu cia oraz ref lek sje
nad ży ciem, i upły wa ją cym
cza sem.

Po la cy w „OKRĘ GU CEN TRE’’ w Bel -
gii pra cu ją w re gio nie od 1911 ro ku.
Na kan wie wie lo let nich spot kań – się -
ga ją cych dru giej woj ny świa to wej – od -
był się ko lej ny zjazd. Po lo nia ba wi ła
się przy dźwię kach mu zy ki zes po łu
Yvan et Jérôme BAR DZIN SKI z Fran -
cji. Sma ku do da ły pol skie po tra wy,
ser wo wa ne w pol skim kli ma cie.

Po lo na is du Cen tre pod kie row nic -
twem Pań stwa Ale xan dre Koz łow ski
i mał żon ki Re gi ne Fab jan czyk jest or -
ga ni za cją, gdzie spo ty ka się Po lo nia.
To miej sce w ser cu CEN TRE, gdzie
uczu cia Po la ków jed no czą ich w bia -
ło-czer wo nych bar wach.

©©  YYvveett  ttee  PPoo  ppłłaaww  sskkaa

Po lo nij ni dzia ła cze kul tu ry
na gro dze ni

Polonijne barwy 
– POLACY w OKRĘGU „CENTRE” w Belgii
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Pier wszą:
NA GRO DĘ PRA CY OR GA NI CZEJ
im. MA RII Ko nop nic kiej
za za słu gi dla Kul tu ry Pol skiej

dla Yvet te Po pław skiej

Dru gą:
ME DAL JE RZE GO SU LI MY-KA MIŃSKIE GO
W uzna niu za za słu gi dla kul tu ry
na rzecz Po lo nii w Bel gii

Ze no no wi Fab ja no wi – prze wod ni czą -
ce mu Związ ku Po la ków w Bel gii

Wie czór prze peł nio ny pol sko ścią i bia ło-
czer wo ną no stal gią, był nie za pom nia ny.
Wspa nia li go ście, wiel cy ar ty ści, ze bra ni wjed -
nym, wspól nym ce lu, by sła wić i wskrze szać
kul tu rę na szej Oj czyz ny. Przy by ło wie lu sza -
now nych go ści: mię dzy in ny mi wir tu oz skrzy-
 piec, ma larz, re ży ser, pro fe sor Kon ser wa to -
rium wGent Mik ha il Bez ver kni, skrzy pa czka
i ma lar ka z Włoch Ro si ta Tri sta no, któ ra za -
pre zen to wa ła swo je wspa nia łe ob ra zy. Ar ty -
ści uwień czy li spot ka nie bra wu ro wym wy ko-
 na niem utwo rów mu zy ki kla sycz nej.

Wy jąt ko wym apla u zem za koń czył się
kon cert,, DWA SER CA, DWIE DU SZE, DWA
ŚWIA TY’’ w wy ko na niu ak tor ki i pio sen -
kar ki Ma ga ux Kier wraz z ge nial nym gi -
ta rzy stą Ma riu sem Pe ter sem. Wy stą pił rów -
nież wo ka li sta Ro ger Mar tin Ma lu ga
z Ho lan dii – „Wraż li wość i emo cje są je go
si łą, w ży ciu jak i na sce nie’’.

YYvveett  tteePP’’MM



Z A P R O S Z E N I E
JE Artur Harazim, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Belgii, 
Pan Peter Vanvelthoven, Burmistrz miasta Lommel,
Pan Czesław Szkudlarski, Prezes Okręgu Limburgia Związku Polaków w Belgii 

mają zaszczyt zaprosić na uroczystość 
ku czci żołnierzy polskich poległych za wolność Belgii,
która odbędzie się w Lommel 
w niedzielę, 20 października 2013 roku.

Program uroczystości
12.15 – Złożenie kwiatów przez Ambasadora RP i Burmistrza Lommel pod Pomnikiem Poległych koło kościoła;
12.30 – Msza Św.;
14.00 – Spotkanie przed cmentarzem;
14.15 – Uroczystości oraz złożenie wieńców na Polskim Cmentarzu Wojskowym w hołdzie poległym polskim żołnierzom;
15.30 – Przyjęcie organizowane przez Ambasadora RP oraz Burmistrza Lommel  (Huis van de Burgemeester, Stationsstraat 2, 3920 Lommel);
17.30 – Spotkanie w Domu Polskim ‘Polonez’ w Beringen-Mijn organizowane  przez Związek Polaków w Belgii, oddział Limburgia 

(Laan op Vurten 85, 3582 Beringen).

Uprzejmie prosimy o potwierdzanie udziału w uroczystoścido dnia 15 października 2013 roku, wraz z informacją o ewentualnym udziale pocztu
sztandarowego i składaniu wieńca lub wiązanki kwiatów na cmentarzu.

Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres:Ambasada RP w Brukseli – Wydział Konsuarny
Tel. 02/739.01.21, fax. 02/736.44.59, e-mail: bebruamb3@msz.gov.pl 
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Od pod la skich traw, przez al pej skie
sto ki po bruk sel ski fo tel kon su la ge n-
e ral ne go. Emi grant z wy bo ru, kon sul
z po wo ła nia, pa sjo nat spor tu, fo to gra -
fii i bel gij skie go pi wa. Pod róż w cza-
 sie i prze strze ni opo wie dzia na przez
no we go sze fa kon su la tu w Bruk se li
– Pio tra Ada miu ka.

MAGDALENA GATO NEGRO: Wi tam
w Bel gii w imie niu wszyst kich Po -
la ków, Po lo nii, An twer pii po Pol sku
i mam do Pa na kil ka py tań. Pier -
wsze z nich bę dzie do syć oso bi ste,
ja ka by ła Pa na pier wsza re ak cja,
kie dy do wie dział się Pan o wy jeź -
dzie do Bel gii?

PIOTR ADA MIUK: Wi tam prze de wszys-
t kim w go ścin nej zie mi bel gij skiej. Nie
ukry wam, ucie szy łem się z kil ku po -
wo dów, głów nie dla te go, że przy jeż -
dżam do kra ju, do miej sca, któ re znam.
Już tu pra co wa łem w la tach 1999-2002
w przed sta wi ciel stwie przy Unii. Wte -
dy pra co wa łem w wy dzia le po li tycz -
nym, to by ły cza sy ne go cja cji ak ce syj -
nych, więc bar dzo cie ka wy i z dru giej
stro ny trud ny okres. Mo gę po wie dzieć,
że wnio słem ja kąś ma lu teń ką ce gieł -
kę do te go pro ce su. Więc wra cam do
miej sca, któ re mi jest zna ne. Fun kcja
rów nież jest mi zna na, aczkol wiek nie
w tym miej scu. Tak się skła da, że ca -
łe swo je ży cie za wo do we zwią za łem
z Mi ni ster stwem Spraw Za gra nicz -
nych. Po skoń cze niu stu diów roz po -
czą łem pra cę w MSZ, je stem już czwar -
ty raz na pla ców ce, jest to mój trze ci
po byt w kon su la cie.

Wy prze dza Pan mo je na stęp ne py ta -
nie, gdzie Pan do tej po ry pra co -
wał?

Tak się skła da, że je stem dru gi raz
w Bruk se li i po przed nio by łem dwa ra -
zy w Ly o nie, we Fran cji. By łem sze fem
kon su la tu w la tach 2004-2009.

Co we dług Pa na bę dzie naj wię kszym
wy zwa niem w pra cy kon su la ge ne -
ral ne go w Bruk se li?

Przy szłość po ka że, ja ko że tyl ko
w ogra ni czo nym stop niu mo że my ją
prze wi dzieć. Z włas ne go do świad cze -
nia wiem, że tak cza sa mi jest. Osta t nio
ja ko szef kon su la tu w Ly o nie mia łem
do czy nie nia z wy da rze niem, któ re go
nikt z nas nie był w sta nie prze wi dzieć,
ja kim był wy pa dek pol skie go au to ka -
ru pod Gre nob le. Mam jed nak na dzie -
ję, że tu taj z ta ki mi wy zwa nia mi nie bę -
dę mu siał mieć do czy nie nia. Ge ne ral nie
w Bruk se li sy tu a cja jest in na niż w mia -

stach, gdzie jest tyl ko jed na pol ska pla -
ców ka, któ ra si łą rze czy jest swe go ro -
dza ju am ba sa dą. Tu taj jest moż li wość
po dzia łu ról, po dzia łu kom pe ten cji, jest
kil ka am ba sad, wy dział kon su lar ny, in -
sty tut kul tu ry, te wszyst kie in sty tu cje
dzie lą się ro la mi, a nam aku rat przy pa -
dła fun kcja kon su lar na. Dla mnie oso-
 bi ście głów nym wy zwa niem bę dzie to,
by kon su lat dzia łał spraw nie, bo od te -
go za le ży to ile cza su stoi się w ko lej -
ce, cze ka się po pasz port itd.

A pro pos spraw ne go dzia ła nia kon-
 su la tu, czy móg łby Pan po wie dzieć
coś wię cej o e-kon su la cie?

Te oso by, któ re by wa ły w kon su la -
cie (szcze gól nie przed wa ka cja mi) czę -
sto wi dzia ły ogrom ne ko lej ki, tłu my
lu dzi, któ rym to wa rzy szył nie o dłącz -
ny stres. Wzo rem in nych pla có wek zde-
 cy do wa liś my się więc wpro wa dzić e-
kon su lat, że by zmniej szyć to zja wi sko,
tak, że by oso by, któ re chcą być przy -
ję te mog ły się za pi sać i być prak tycz -

Piotr Adamiuk
– Konsul z powołania
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nie pew ne za ła twie nia da nej spra -
wy o okre ślo nej go dzi nie. Roz po czę -
liś my wpro wa dza nie te go sy ste mu
od sierp nia i do koń ca te go ro ku je -
steś my w okre sie przej ścio wym. Da -
liś my so bie i na szym ro da kom czas
na wdro że nie te go sy ste mu, co ozna -
cza, że do koń ca okre su przej ścio -
we go bę dzie my przyj mo wać za rów -
no oso by za pi sa ne, jak i te, któ re się
nie za pi sa ły. Za chę cam jed nak wszys-
t kich do ko rzy sta nia z te go sy ste mu,
po nie waż od stycz nia tyl ko za pi sa ne
oso by bę dą przyj mo wa ne. Ape lu ję
tak że o to, by za ła twiać waż ne do ku-
 men ty z od po wied nim wy prze dze -
niem, na wet je śli wy da je nam się, że
da ny do ku ment nie bę dzie nam po -
trzeb ny. Ni gdy nie wia do mo co się
wy da rzy, le piej uni k nąć nie po trzeb -
nych ner wów i stre su.

Przez osta t nie 6 lat, przy wspar-
 ciu kon su la ge ne ral ne go i kon su -
la tu był or ga ni zo wa ny kon kurs
„Po lak Ro ku w Bel gii”. Czy za mie -
rza Pan kon ty nu o wać to przed sięw -
zię cie? 

Jak naj bar dziej, oczy wi ście, uwa -
żam że ta ka ini cja ty wa jest słusz na
i po trzeb na. Kto nas wy pro mu je, jak
nie my sa mi? W sa mej idei cho dzi
o na gro dze nie osób, któ re w tej czy
in nej dzie dzi nie zro bi ły mo że trosz -
kę wię cej niż in ni, a tak że pro mo -
wa nie te go ty pu po staw, uak tyw -
nie nie śro do wi ska, wy róż nie nie
osób, któ rym, jak cza sem mó wię
„chce się chcieć”. To tyl ko od nas za -
le ży ja ka bę dzie na sza ro la za gra ni -
cą, ja ki bę dzie wi ze ru nek Po la ków.

A pro pos wi ze run ku, co Pan my śli
o tren dach w no wo czes nej po li ty -
ce za gra nicz nej, któ re za chę ca ją do
pro mo cji da ne go kra ju i je go kul-
 tu ry mię dzy in ny mi na por ta lach
spo łecz no ścio wych, po przez róż ne
przed sięw zię cia i ak cje, jak na przy -
kład klip am ba sa do ra RP „Gan -
gnam Sty le”?

Wy da je mi się, że świat jest bar dzo
róż no rod ny i w róż nych kra jach jest
in na rze czy wi stość i róż ne spo so by
do cie ra nia do spo łecz no ści lo kal nej.
Ro zu miem, że je śli pan am ba sa dor
na krę cił ta ki klip, to uznał, po pa ru
la tach, że bę dzie to spo so bem na pro-
 mo cję w da nym kra ju. To, co w jed -
nym jest do bre, mo że nie spe cjal nie
być w dru gim. Pro szę za tem dać mi
tro chę cza su, że bym zo rien to wał się
w ja ki spo sób moż na (śmiech), no ale
zo ba czy my.

Jest Pan otwar ty na moż li wo ści,
pro po zy cje?

Dla cze go nie, rób my cie ka we rze -
czy, spró buj my wyjść trosz kę po za

ru ty nę, z dru giej stro ny nie rób my
te go na si łę, bo efek ty mo gą być róż -
ne od za mie rzo nych, więc trze ba to
wszyst ko wy wa żyć i po sta rać się, że -
by mia ło to sens i by ło to ciblé, skie -
ro wa ne kon kret nie do okre ślo nej pu -
blicz no ści.

Wi dzę za tem, że mó wi Pan po fran-
 cu sku, wia do mo z resz tą, po ty lu
po by tach we Fran cji i w Bel gii, ale
mam in ne py ta nie: spre ekt u Ne -
der lands?

Nie ste ty nie i bo le ję nad tym, ale
jak naj bar dziej za mie rzam się uczyć,
po nie waż by pra co wać do brze w da -
nym kra ju na le ży mó wić w da nym
ję zy ku. Tu w Bel gii co raz wię ksza
jest ro la ję zy ka fla man dzkie go, wi -
dzę to cho ciaż by w po rów na niu z mo -
im po by tem w Bruk se li 10 lat te mu.
Jest to ję zyk, któ rym mó wi wię cej
niż po ło wa oby wa te li Bel gii. Po ło wa
ko res pon den cji, skie ro wa nej do nas
jest po fla man dzku, więc też z czy -
sto prak tycz ne go pun ktu wi dze nia
war to po znać ten ję zyk. 

Mó wił Pan, że miesz kał Pan już
w Bruk se li ja kiś czas te mu. Za
czym Pan naj bar dziej tęsk nił i dla -
cze go ucie szył się Pan z po wro tu
do Bel gii? 

Jest to cie ka wy kraj, choć mo że
ma ło jesz cze zna ny. Cie ka wi lu dzie,
kraj, któ ry jest po wierz chnio wo nie -
wiel ki, któ ry ma wie le rzą dów, ta ca -
ła spe cy fi ka Bel gii. Oczy wi ście nie
bę dę wspo mi nał o kuch ni, mo u les,
pi wie itd. Pier wszy raz, przy jeż dża -
jąc tu taj pod ko niec lat 90 nie wie -
dzia łem, że w tak ma łym kra ju pro-
 du ku je się ty le ga tun ków pi wa,
by łem przy zwy cza jo ny do Fran cji,
w któ rej jest… wia do mo… Za czą łem
po głę biać wie dzę rów nież na te mat
tej sfe ry ży cia, mam ca łą ko lek cję
kuf li do pi wa…

Jest Pan więc mi łoś ni kiem pi wa?
Rów nież, sta ram się nie prze sa -

dzać (śmiech).

Mo że ra czej ko ne se rem?
Skrom nym, to jest też ogrom na wie -

dza. Plu sem te go za wo du, któ ry wy -
ko nu ję jest moż li wość kil ku let nich po -
by tów za gra ni cą, grun tow ne go
po zna nia kra ju nie tyl ko od stro ny ty -
po wo tu ry stycz nej. Po pew nym cza-
 sie spę dzo nym w da nym kra ju, moż -
na po znać tak zwa ną „du szę na ro du”.
Sta ram się po pro stu wy ko rzy stać te
po by ty, by po znać da ny re gion czy
kraj pod wie lo ma as pek ta mi. Tak jak
w Ly o nie – nar ty, czy też bo gac two
kuch ni i kul tu ry, tak sa mo tu taj. Dla -
te go właś nie po świę ci łem te mu ca łą
ka rie rę za wo do wą.

Czy za wsze chciał Pan pra co wać
w tym za wo dzie?

Jak naj bar dziej. Za czą łem in te re -
so wać się prob le ma ty ką sto sun ków
mię dzy na ro do wych jesz cze w li ce -
um. Skoń czy łem stu dia na kie run ku
sto sun ków mię dzy na ro do wych, więc
na tu ral ną ko le ją rze czy by ło roz po -
czę cie pra cy w MSZ. Był to wy bór jak
naj bar dziej świa do my, nie przy pad -
ko wy i sta ram się wy ko ny wać mo ją
pra cę jak naj le piej.

A po za pra cą? Co Pan ro bi w wol -
nych chwi lach?

Oj, jak na ra zie to skła dam wień -
ce. Jak wia do mo, wrze sień, paź dzier -
nik to czas ce re mo nii ku pa mię ci pol-
 skich żoł nie rzy, na któ re je steś my
za pra sza ni. Wła dze Bel gii bar dzo pie -
lę gnu jąc tę pa mięć, co im się chwa -
li. Nato miast z za mi ło wa nia je stem
fo to gra fem, mam tak że upraw nie nia
nur ka. Dzię ki mo im pod ró żom za wo -
do wym mog łem też roz wi jać pa sje,
ta kie jak cho ciaż by na rciar stwo
w Ly o nie. 

Wie le Pan pod ró żu je, ale za ło żę się,
że po la tach spę dzo nych za gra ni cą
za wsze do brze jest wró cić do do mu.
Z ja kie go re gio nu Pol ski Pan po cho -
dzi?

Za każ dym ra zem kie dy ktoś z za -
gra ni cy py tał mnie o mo je po cho -
dze nie, od po wia da łem mu py ta niem:
czy znasz Żu brów kę? Po twier dzą cej
od po wie dzi, mó wi łem za wsze, że uro -
dzi łem się tam, gdzie roś nie tra wa,
któ rą moż na zna leźć w bu tel ce Żu -
brów ki (śmiech). Po cho dzę z Pod la -
sia, z re gio nu, z któ re go wie le osób
emi gro wa ło do Bel gii. Nato miast od
30 lat miesz kam w War sza wie, oczy-
 wi ście je śli nie je stem na pla ców ce.
Część mo jej ro dzi ny na dal miesz ka
na Pod la siu, nie któ rzy w War sza wie,
in ni za gra ni cą, ta kie „lo sy Po la ka”.

Czy ma Pan ja kieś sło wo po wi ta -
nia dla Po lo nii w Bel gii? Ja kąś
obiet ni cę?

Je śli cho dzi o obiet ni cę, po sta ram
się dzia łać wie lo to ro wo: że by urząd
dzia łał jak naj le piej i że by ro la Po la -
ków, Po lo nii tu taj by ła co raz wię k-
sza, byś my by li jesz cze le piej po strze-
 ga ni, by dzia łać ra zem, gdyż zy skać
mo że my wspól nie, a stra cić po je -
dyn czo. Wspól ne dzia ła nie jest szcze -
gól nie waż ne za gra ni cą, kie dy sta-
 je my tak jak by do kon ku ren cji
z in ny mi na cja mi, nie mó wiąc już na -
wet o Bel gach. Cza sem te o rii nie
moż na tak ła two za a pli ko wać w prak -
ty ce, ale po sta ram się zro bić wszys-
t ko, że by ro la Po la ków by ła pro por -
cjo nal na do ich ilo ści.

MMaaggddaalleennaa  GGaattoo  NNeeggrroo
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G elegen in het centrum van Polen, is de regio Lodz
een van de meest interessante gebieden als het
gaat om historisch en cultureel erfgoed. Haar

unieke karakter dankt zij aan multiculturele invloeden die
door de jaren heen de hoofdstad van de regio en de
omliggende steden en dorpen hebben vormgegeven.
Verheven tot de rang van grootstedelijk gebied door de
ontwikkeling van de textielindustrie zijn de inwoners opge-
groeid met het ethos van hard werken, openheid en cre-
ativiteit, en het benutten van de potentie om de beste tra-
dities van vier culturen te combineren – de Poolse, de
Duitse, de Russische en de Joodse 

Het is door deze ervaring dat de regio Lodz een centrum
van creativiteit en innovatie werd, wat blijkt in zowel het
ondernemerschap, als op het gebied van kunst en cultuur.
Het is hier dat Europa's eerste museum voor moderne
kunst gebouwd werd, en het beste van Poolse ontwerp-
tradities worden in stand gehouden aan de Academie voor
Schone Kunsten. Met als resultaat dat het werk van haar
studenten onder meer worden gebruikt in de industrie, waar-
door er concurrentievoordelen van de regio in Europa en de
wereld worden opgebouwd. De centrale ligging van de regio
en steeds meer uitgebouwde vervoersnetwerk zijn de vol-
gende pluspunten die bijdragen tot haar dynamische
economische ontwikkeling. Dit wordt weerspiegeld in de
hoeveelheid investeringen in de Speciale Economische Zone
van Lodz, dat al jaren een van de snelst groeiende gebieden
in Polen is. Lodz is ook een belangrijk academisch cen-
trum, en de steeds sterkere samenwerking tussen weten-
schap, bedrijfsleven en overheid resulteert in lokale pro-
jecten zoals de oprichting van het Lodz Regionaal Wetenschap
en Technologie Park. De dynamische ontwikkeling van de
regio en haar hoofdstad observerend, kan men gerust zeggen
dat de slogan „Lodz verwerft snelheid” niet alleen de naam
van het EU-project van het Regionaal Bureau van de regio
Lodz in Brussel is, maar ook de feitelijke beschrijving van
de veranderingen die daar plaatsvinden. 

Lodz verwerft snelheid
De promotie van het „merk” Lodz op internationaal

niveau, moet bijdragen aan het over niet al te lange tijd
eindigende project „Lodz verwerft snelheid”, wat mede
wordt gefinancieerd met middelen van het Europese Fonds
voor Regionale Ontwikkeling. Vanaf februari vorig jaar, is
het Huis van Lodz in Brussel gastheer van tentoonstellingen
en mensen die de regio Lodz vertegenwoordigen als een
plek waar nieuwe ideeën worden geboren, er continue
ontwikkeling is, en waar de multiculturele traditie de heden-
daagse wereld vormt. Tijdens de looptijd van het project
vonden tot dusver 11 permanente tentoonstellingen plaats
over het cultureel erfgoed en het sociaal-economisch poten-
tieel van de regio Lodz. Elk van de tentoonstellingen werd
vergezeld door een feestelijke opening en evenementen
georganiseerd met deelname van belanghebbenden van
de regionale ontwikkeling en de culturele instellingen.

De officiële inhuldiging van het project vond plaats in
februari 2012 en was verbonden met de eerste vernissage
van de tentoonstelling – „Long Walk Expedition,” waarin
het thema de reis van drie jonge mannen uit Lodz was,
geďnspireerd door het boek van Slawomir Rawicz vr „De
Lange Mars”. Dit boek vertelt de geschiedenis van een
groep gevangenen die ontsnappen uit een Sovjet-werkkamp
in Jakoetsk in 1941 en de moorddadige mars door Siberië,
Mongolië, de Gobi-woestijn, Tibet en de Himalaya, die door
hen na zeventig jaar werd opgesteld en vastgelegd op
expressieve foto's.
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Het overschrijden van de eigen grenzen werd ook gekoppeld
aan het evenement „Activering van mensen met een handicap
door middel van kunst, en de rol van vrijwilligerswerk in de pro-
motie van de regio”, dat aanschouwelijk werd gemaakt door
een tentoonstelling van werken waarin de schoonheid van de
regio Lodz werd gepresenteerd. De auteurs waren mensen met
een handicap, werkzaam bij de vereniging „Onze Galerie” die
met behulp van afbeeldingen en tekeningen unieke architec-
tonische monumenten en de meest schilderachtige plaatsen
van de regio presenteerden. 

Het is belangrijk te weten dat het unieke karakter van de
regio Lodz niet alleen bestaat uit natuurschoon, maar ook uit
de vindingrijkheid van de bevolking. In februari van dit jaar werd
de tentoonstelling „Creatieve Lokale gemeenschappen in
Europese projecten” gehouden, dat werk van de Stichting Lodz
Urban Forms presenteerde. Het oorspronkelijke project van de
stichting is een permanente tentoonstelling van kunst op straat
– muurschilderingen – in de openbare ruimte van Lodz. De
tentoonstelling werd gekoppeld aan een briefing over de vorm
van toekomstige EU-programma's op het gebied van cultuur
en onderwijs, met bijzondere nadruk op lokale activiteiten met
het oog op nieuwe financiële vooruitzichten. 

In de ruimte van de creatieve industrie van de regio Lodz,
pasten ook de uitstekende werken van de grafisch ontwerper
Krzysztof Iwanski. Daarom toonde het Huis van Lodz van deze
grafisch ontwerper werken, die pasten in de Brusselse maand
van het design, die gewijd was aan de „Ontwikkeling van een
actieve houding ten opzichte van culturen in het internationale
Brussel”. 

„De adressen te Lodz van Julian Tuwim”, gecombineerd met
een concert gewijd aan het werk van deze grote kunstenaar,
was een ander evenement in verband met het project, dit keer
georganiseerd in samenwerking met het Jongeren Paleis in
naam van J. Tuwima te Lodz, in het kader van het Brusselse
gala „Pool van het Jaar”. 

De regio Lodz bevordert niet alleen de bredere kunst, maar
neemt ook deel aan de creatie van praktische oplossingen voor
de toekomst. Een van de exposities paste in het kader van de
periodiek georganiseerde Europese Week van de Duurzame
Energie en werd georganiseerd met steun van de heer Jacek
Saryusz-Wolski – gedeputeerde in het Europees Parlement – en
in samenwerking met het Centrum voor Onderzoek en Innovatie
„Pro-Academie” en het Lodz Regionaal Wetenschap en
Technologie Park. De tentoonstelling „Intelligente Energie:
Mensen, Ideeen en Plaasten. Innovatieve oplossingen van de
regio en de stad Lodz” werd gecombineerd met een evene-
ment met een networking-karakter, waarin de meest interes-
sante projecten in de regio Lodz op het gebied van duurzame
energie werden gepresenteerd. 

„Het creëren van een gezonde toekomst! Impressies over
tijd en rijping” is het evenement van vorig jaar in het Huis van
Lodz, georganiseerd in samenwerking met de Medische
Universiteit van Lodz, en de Hogere School voor Film, Televisie
en Theater in naam van L. Schiller te Łódź. Het tema was ver-
grijzing, dat een grote uitdaging is op individueel en globaal
niveau, inspelend op het Europees Jaar van Actief Ouder Worden
en solidariteit tussen de generaties dat in 2012 werd gevierd. 
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Identificatie van potentiële kansen en vormen voor de pro-
motie van de regionale producten van Lodz op de Belgische en
Europese markt, het leggen van contacten en het zorgen voor
de mogelijkheid tot uitwisseling van informatie was het doel
van het evenement „Tradities van de Regio Beschilderd” dat
in december 2012 in Brussel de regionale producten uit de
regio Lodz presenteerde, met bijzondere nadruk op kersttra-
dities. 

In september van dit jaar, dit keer in het Europees Parlement,
werden gasten dichter bij de cyclus van de Viering van het
Voorzitterschap van de Europese Unie gebracht. „Lodz verw-
erft Snelheid” is niet alleen kunst en cultuur, maar ook onderne-
merschap. In het kader van het evenement werden het poten-
tieel van de regio en de textielbedrijven uit Lodz gepresenteerd,
die deelnamen aan de missie van Brussel. Bedrijven namen
deel aan een bijeenkomst met vertegenwoordigers van hun
branche uit België en met bedrijven en personen die perma-
nent wonen en zaken doen in Brussel. Hun bezoek was een
uitstekende kans
om de regio Lodz te
presenteren als de
bakermat van de
Poolse textielindus-
trie en het bekende
centrum van cre-
ativiteit en design. 

De voor oktober
dit jaar geplande pro-
jectafsluitende ten-
toonstelling zal zich
beroepen op de industriële oorsprong van Lodz. Het program-
ma „Revitalisering van de Prinselijke Molen” werd geselecteerd
voor het evenement „100 Eurban oplossingen”, georganiseerd
in het kader van de „Open Dagen”. De tentoonstelling zal wor-
den gewijd aan de renovatie van de gebouwen van een post-
industriële arbeiderswoonwijk. Het zal de inspanningen om het
unieke historische- en culturele erfgoed te bewaren voor toekom-
stige generaties, laten zien. Wat belangrijk is, is dat dankzij
dit programma ook de kwaliteit van leven van huidige bewon-
ers zal verbeteren: een gedeelte van de gebouwen zal worden
veranderd in openbare ruimtes en ontworpen voor de behoeften
van de creatieve sector. Een waardevolle eigenschap van het
project is een geďntegreerde aanpak die de uitvoering van ver-
schillende maatregelen omvat: ruimtelijk, economisch en soci-
aal, daarvan kunnen de deelnemers aan de tentoonstelling
zich overtuigen.

Het project „Lodz verwerft snelheid” loopt langzaam ten
einde, maar de rijkdom, diversiteit en het potentieel van de
regio Lodz kan niet worden weergegeven in 12 tentoonstellingen.
Daarom zal 1 december de volgende editie van de uitvoering
van het project – Lodz verwerft snelheid II – van start gaan.
Vandaag al nodigen wij u uit om deel te nemen aan de even-
ementen in het Huis van Lodz. 

LODZ – van de wieg van de avantgarde tot
de hoofdstad van mode en design 

De geschiedenis van Lodz als een stad geassocieerd met
kunst en design dateert uit het interbellum. Op dat moment,
ondanks de overheersende invloed van de textielindustrie, trok
de stad vele kunstenaars, en dankzij hen werden nieuwe cul-
turele instellingen opgericht. De belangrijkste is opgericht in
1930, het Museum van de Kunsten, die tot vandaag toe een
op wereldschaal unieke collectie avantgarde en moderne kunst
uit de negentiende en twintigste eeuw bezit. Veel van deze
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werken zijn verwezenlijkingen van vooraanstaande kunstenaars
uit Lodz: Wladyslaw Strzeminski en Katarzyna Kobro. Hun werk
is een zoektocht van creatieve exploratie, het openen van een
nieuw hoofdstuk in het denken over kunst en de stad Lodz als
werkplaats voor Strzeminski en Kobro verheffend tot belangrijk
centrum van de avantgarde. Na de oorlog zetten de kunste-
naars hun activiteiten voort, verzameld rond het nieuwe, in
1945 opgerichte centrum; de Academie voor Schone Kunsten.
Helaas raken het werk en zelfs de namen van Katarzyna Kobro
en Wladyslaw Strzeminski voor vele jaren in de vergetelheid,
dankzij de nieuwe autoriteiten. We zijn erin geslaagd om ons
geheugen op te frissen dankzij de inspanningen van de autoriteit-
en van de Academie voor Schone Kunsten, die zijn naam heeft
veranderd in de Hogere School voor Schone Kunsten (PWSSP).
In 1987 heeft zij Wladyslaw Strzeminski gekozen als patroon,
en het werk van Katarzyna Kobro eert de galerie die haar naamt
draagt en die het werk van studenten tentoonstelt. 

Lodz Design – Internationaal Design Festival 
Avantgarde in het denken, een sterk academisch centrum,

fashion design en de promotie van mode zijn slechts enkele
van de pluspunten van de regio. Sinds zes jaar vindt, erkend
in binnen- en buitenland, in de regio-hoofdstad het evenement
plaats gewijd aan ontwerp en design – Het Internationaal Design
Festival – LODZ DESIGN -. Het doel van het evenement is om
de laatste internationale trends gezamenlijk met een show-
case van Pools ontwerp te presenteren. Het festival is een
plek waar vertegenwoordigers van de internationale design-
wereld de mogelijkheid hebben om hun nieuwste ontwerpen
te presenteren op tentoonstellingen, tijdens lezingen en pre-
sentaties. De initiatiefnemer en organisator van het evenement
is het Art Center Foundation, dankzij wie het Design Festival
van een lokaal evenement 6 jaar geleden, dat bestond uit ver-
schillende tentoonstellingen, is uitgegroeid tot een van de
belangrijkste culturele evenementen in Europa. In het jaarlijks
wisselende programma is een vast onderdeel Ceramika Paradyż
– mecenas. Tijdens de volgende editie van het festival zijn vele
attracties voorbereid die niet alleen de belangrijkste rode draad
van het evenement weerspiegelen, maar ook passen bij de
zoektocht naar nieuwe uitdagingen en samengaan van kunst
en dagelijkse gebruiksvoorwerpen. Dit is deels te danken aan
de bedrijfsfilosofie van Ceramnika Paradyż, die een van de
toonaangevende merken afkomstig uit de regio Lodz is. In juli
2013 werd hen de eervolle Henryk Grohman prijs – toegek-
end: de prijs vernoemd naar de voortreffelijke mecenas van de
kunst uit Lodz. De prijs werd uitgereikt in de categorie
„Investeerder – Mecenas” voor de ondersteuning van het Design
Festival in Lodz, en de samenwerking met de Academie voor
Schone Kunsten te Lodz.

Bouwproducten uit de regio Lodz 
De industerie speelt de belangrijkste economische rol in de

regio en in de afgelopen jaren is de rol van de branche voor
bouwproducten versterkt. Hoewel de provincie nog steeds de
regio met het hoogste aantal ondernemingen in de lichte indus-
trie in het land is, is het aandeel van de andere sectoren ver-
sterkt, waaronder met name de bouwsector, met de nadruk
op de glas- en keramiekindustrie, en de industrie voor iso-
latiematerialen, bindmiddelen en kleinere bouwconstructies. 

Vertegenwoordigers van de bouwsector in de regio zijn:

Atlas
„Een van de meest erkende, gerespecteerde en sterkste

Poolse merken” – schrijft het bedrijf over zichzelf. Opgericht
in 1991 in Lodz, gespecialiseerd in de chemische bouwstof-
fen (materialen voor het leggen van keramische tegels, verf,
materialen om te gronden, gebruiksklare mortels en nog veel
meer). 

Ceramika Paradyż
Het bij iedereen bekende bedrijf dat kwalitatief hoogwaardige

keramische tegels (voor badkamer, keuken, en wand) die haar
showroom en drie gespecialiseerde productiefaciliteiten in
Tomaszow heeft, waar technische tegels, wandtegels, gerec-
tificeerde tegels en vloertegels geproduceerd worden. 

Centrostal Lodz
Een erkende merknaam in de markt voor de ijzer-en staalin-

dustrie, meer dan 20 jaar gespecialiseerd in producten van
ferro-en non-ferrometalen, Centrostal is gevestigd in Lodz, en
heeft onder meer filialen Kalisz, Piotrkow, Sieradz en Olsztyn.

Een ander voordeel van de regio is het bestaan van de
Speciale Economische Zone, die een groot deel van de fab-
rikanten van de vele industrieën die actief zijn in de regio bij
elkaar brengt. De Speciale Economische Zone is een apart
gebied van Polen, ontworpen voor het bedrijfsleven op bij-
zondere, preferentiële voorwaarden” – zeggen zij op hun web-
site. 

De zone brengt investeerders en vertegenwoordigers van
vele bekende merken in de bouwsector bij elkaar. Zij biedt een
breed scala aan producten van glas, keramiek, bouw chemi-
caliën, kunststoffen, staal, enz. aan. Bovendien vindt in Lodz
een van 's lands grootste bouwbeurzen – „INTERBUD” – plaats:
een evenement dat de ontwikkeling van nieuwe technologieën,
materialen en de constructie- en architectonische oplossingen
voor de bouwsector wil bevorderen. 

De bouwsector in de regio Lodz heeft goede ontwikkel-
ingsperspectieven. Verwacht wordt dat de vraag naar bouw-
materialen zal groeien, en de ontwikkeling van de infrastruc-
tuur zal de vraag naar bouwdiensten vergroten, wat de toegang
tot de Europese markt zal vergemakkelijken voor fabrikanten
van bouwmaterialen, lijmen, mortels en keramiek (bijvoorbeeld
Atlas, Opoczno SA Ceramika Paradyż, Ceramika Tubądzin, Warta
Kombinat Cement-Kalk S.A., Działoszyn, deuren en ramen,
Petecki, Linda. O.K.N.O. en anderen)

Nu al heeft de agglomeratie Lodz een aanzienlijk aantal grote
groothandelaren van bouwmaterialen, die contact hebben met
de in de bouwsector grootste bedrijven ter wereld. De indus-
trie zal ook groeien als gevolg van de uitvoering van infra-
structurele projecten gefinancieerd door de EU, in het kader
van projecten onder supervisie van bijvoorbeeld gemeente,
provincie of andere organen. 
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Newsletter
Szkolnego
Punktu
Konsultacyjnego
im. Gen.
Stanisława
Maczka 
przy
Ambasadzie
RP w Brukseli
z siedzibą
w Antwerpii. 

Sza now ni Pań stwo,
W pier wszym wy da niu „New slet te ra” Szko ły

Pol skiej (SPK) im. Gen. St. Ma czka przy Am ba -
sa dzie RP w Bruk se li z sie dzi bą w An twer pii w ro -
ku szkol nym 2013/2014, w imie niu wszyst kich
pra cow ni ków szko ły pra gnę ser decz nie po wi tać
Uczniów, Ro dzi ców, Przy ja ciół i wszyst kich Czy -
tel ni ków. 

Chce my po dzie lić się z Pań stwem na szą ra do -
ścią, że po mi mo bar dzo po waż nych ogra ni czeń
bu dże to wych i moż li wo ści fi nan so wych szko ły,
uda ło nam się przy jąć wszyst kie dzie ci zgło szo ne
na rok szk. 2013/2014. Po raz pier wszy (bez do -
dat ko wych środ ków bu dże to wych) utwo rzy liś my
o je den wię cej od dział kla sy pier wszej (pią ty),
w któ rym na u kę roz po czę ły na sze sze ścio lat ki.

ŁŁąącczz  nniiee  pprrzzyy  wwii  ttaa  lliiśś  mmyy  111188  nnoo  wwyycchh  uucczznniióóww
ii  jjeesstt  ttoo  rree  kkoorr  ddoo  wwaa  lliicczz  bbaa  pprrzzyy  jjęęćć  oodd  cczzaa  ssuu  ppoo  ww--
ssttaa  nniiaa  tteejj  sszzkkoo  łłyy..  Na sze trzy na sto o so bo we gro -

no pe da go gicz ne uczy ję zy ka pol skie go i wie dzy
o Pol sce, aż 568 uczniów zgro ma dzo nych w 27
od dzia łach szko ły pod sta wo wej, gim na zjum i li -
ce um. To z jed nej stro ny wiel ka sa tys fak cja z dru -
giej zaś ogrom na od po wie dzial ność i sta le ros ną-
 ca ilość za dań. Li czy my za tem na wspar cie,
współ pra cę i po moc wszyst kich ro dzi ców, or ga -
ni za cji i lu dzi, dla któ rych edu ka cja pol skich dzie -
ci za gra ni cą jest waż na. Je steś my otwar ci na
wszel kie pro jek ty i su ge stie wzbo ga ca ją ce na szą
ofer tę edu ka cyj ną i wy cho waw czą. 

Li cząc na bar dzo do brą współ pra cę, w imie niu
Ra dy Pe da go gicz nej i Ra dy Ro dzi ców ży czę wszyst -
kim spo koj ne go i peł ne go sa tys fak cji ro ku szkol-
 ne go 2013/2014.

z po wa ża niem
Mo ni ka Pru ska

WWsszzeell  kkiiee  iinn  ffoorr  mmaa  ccjjee  oo sszzkkoo  llee  ssąą  ddoo  ssttęępp  nnee  nnaa
nnaa  sszzeejj  ssttrroo  nniiee  iinn  tteerr  nnee  ttoo  wweejj

wwwwww..sszzkkoo  llaa  ppooll  sskkaa..bbee

Tra dy cyj nie już ucznio wie na szej szko ły wzię -
li udział w uro czy sto ściach na Pol sko-Ka na -
dyj skim Cmen ta rzu woj sko wym w Mal de gem.
Na te re nie tej ne kro po lii znaj du je się po nad
ty siąc mo gił żoł nie rzy, któ rzy po le gli w wal -
kach pod czas II Woj ny Świa to wej. W wy dzie -
lo nej pol skiej kwa te rze spo czy wa 33 bo ha te -
rów z 1 Dy wi zji Pan cer nej Gen. Sta ni sła wa
Ma czka – Pa tro na na szej szko ły. 8. wrześ nia
na si li ce a li ści i gim na zja li ści, w imie niu ca łej
szkol nej spo łecz no ści, zło ży li wie niec pod po -
mni kiem po leg łych żoł nie rzy oraz wy gło si li
w ję zy ku pol skim i ni der lan dzkim wiersz Wi -
sła wy Szym bor skiej za ty tu ło wa ny „Po czą tek
i ko niec”. 
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Pa mię ta my 
o na szych 
bo ha te rach. 
Wi zy ta 
w Mal de gem.

Rok Ju lia na Tu wi ma
W związ ku z ob cho da mi Ro ku Ju lia na Tu wi ma ak tor

i poe ta Da riusz Be re ski- Mistrz Mo wy Pol skiej Vox Po pu li
2012 po pro wa dzi war szta ty li te rac kie, w któ rych udział
wez mą na si ucznio wie. Uczest ni cy war szta tów po zna ją
bli żej twór czość Ju lia na Tu wi ma. Bę dą rów nież do sko -
na lić umie jęt ność spraw ne go po słu gi wa nia się sło wem
pi sa nym i mó wio nym pod czas sa mo dziel ne go ukła da nia
wier szy. 



Każ de dziec ko cza sa mi spra -
wia prob le my wy cho waw -
cze. Nie ste ty w przy pad ku

nie któ rych ma lu chów i na sto lat -
ków zda rza się to nie mal nie u -
stan nie. Co wte dy ro bić? Czy 
ist nie je spo sób na nie grzecz ne
dziec ko? Tak. Wy star czy zna leźć
przy czy nę prob le mu oraz kon sek-
 wen tnie sto so wać do pa so wa ne do
oso bo wo ści i wie ku dziec ka po -
chwa ły, na gro dy oraz ka ry. 

Czy na pew no 
nie grzecz ne? 

Ja kie dziec ko okre śli li byś my
ja ko nie grzecz ne? Każ dy od po -
wie z pew no ścią, że ta kie, któ -
re za cho wu je się w spo sób, któ -
re go w da nej sy tu a cji nie
ak cep tu je my my i resz ta spo -
łe czeń stwa. Praw da? Jed nak
praw dą jest rów nież to, że co
ro dzic to in ne wy ma ga nia i in -
na oce na te go, co mo że ro bić
dziec ko, a cze go nie. Ja kie za -
cho wa nia uznać za tem bez -
sprzecz nie za nie grzecz ne? Za -
le ży to w głów nej mie rze od
wie ku na szej po cie chy, eta pu
roz wo ju, w któ rym się znaj du -
je, jej tem pe ra men tu oraz oko -
licz no ści za jścia da ne go czy nu. 

Oce nia jąc za cho wa nie, nie wol -
no nam bo wiem za po mi nać
o tym, że to, co uzna my za nie -
wła ści we al bo wła ści we za cho -
wa nie, zmie nia się w mia rę roz-
 wo ju dziec ka. Nie uka rze my

prze cież nie mo wla ka za umyśl -
ne rzu ce nie pi cia na zie mię. Ina -
czej się bę dzie mia ła sy tu a cja,
gdy zro bi to 8-la tek, któ ry świa -
do mie umie już kie ro wać swo im
po stę po wa niem czy na sto la tek,
wy ra ża ją cy w ten spo sób gniew.

Oce na te go, co moż na, a co
nie, zmie nia się tak że w za leż -
no ści od sy tu a cji, w któ rej się
znaj du je dziec ko. Ogól nie uzna-
 je my prze cież roz bie ra nie się
w miej scu pu blicz nym (np.
w skle pie czy na uli cy) za ka ry -
god ne. Na pla ży z ko lei bę dzie
ono wręcz po żą da ne i po chwa -
li my za nie ma lu cha, zwłasz cza,
gdy ubra nie zdej mie sa mo dziel -
nie. Praw da? 

Pa mię taj my też, że każ de za -
cho wa nie dziec ka ma ja kiś po -
wód. Spró buj my go naj pierw po -
znać, zwłasz cza je że li cho dzi
o czy ny nie ak cep to wa ne przez
nas. Od po wiedz my so bie na py -
ta nie: Kie dy mo je dziec ko za cho -
wu je się naj go rzej? Ja kie są to
sy tu a cje? Kto jest przy nich obec-
 ny? Mo że się oka zać, że na sze
ogól nie grzecz ne dziec ko za czy -
na źle się za cho wy wać w mo m-
en cie, gdy dłu go roz ma wia my
z ko le żan ką przez te le fon lub nie -
wła ści we za cho wa nie wy stę pu -
je naj czę ściej w cza sie za baw z ró -
wieś ni ka mi al bo kon kret ny mi
ko le ga mi. Zna le źliś my ta kie sy -
tu a cje? Gdy się po wtó rzą, zwróć -
my za tem wów czas szcze gól ną
uwa gę na na sze dziec ko. Co to
ozna cza? Np, gdy uwa ża my, że
dziec ko jest złe, że nie po świę -
ca my mu cza su pod czas ro dzin -
nych spot kań, urządź my mu cie -
ka wą za ba wę obok nas, za miast
wy pra szać je do po ko ju. 

Po sta raj my się rów nież zro zu-
 mieć to, że na sza po cie cha cza-

 sem jest zła, cho ra, głod na al bo
zwy czaj nie zmę czo na. Wte dy nie
bę dzie grzecz na i trud no nam
te go od niej wy ma gać. Gdy ta -
kie dni zda rza ją się za czę sto,
za sta nów my się dla cze go. Mo że
coś nie tak idzie dziec ku w szko -
le, mo że coś prze ży wa, boi się
cze goś al bo stre su je się czymś.
Wy jaś nie nie tej za gad ki i po moc
dziec ku w trud nych dla nie go
spra wach, au to ma tycz nie roz -
wią że nasz prob lem z je go złym
za cho wa niem.

Usta la nie za sad
Mu si my też pa mię tać, że to

my, ja ko do ro śli, mu si my wpro -
wa dzić dziec ko w świat re guł
ak cep to wa ne go za cho wa nia się.
Bę dzie to trud ne, bo po cząt ko -
wo dziec ko mo że do koń ca ich
nie ro zu mieć. Jak to za tem zro-
 bić? Naj zwy czaj niej w świe cie
ustal my wspól nie z na szą po cie -
chą za sa dy, któ rych po win na
prze strze gać za wsze – za rów no
w do mu, w szko le, jak i na pod-
 wór ku. Uwa ga jed nak. Mu szą
być one jak naj prost sze, jas ne
dla dziec ka i bez miej sca na do -
wol ną in ter pre ta cję. To osta t nie
za ło że nie jest nie zwy kle istot -
ne, gdy miesz ka my z na sto lat -
kiem.

Jas ne za sa dy nie tyl ko pod po -
wie dzą dziec ku, cze go my ja ko
ro dzi ce od nie go wy ma ga my, ale
za pew nią mu one tak że swo i ste
po czu cie bez pie czeń stwa. Oczy -
wi ście je dy nie wów czas, gdy sa -
mi rów nież bę dzie my kon sek -
wen tnie ich prze strze gać. 

Dzię ki re gu łom dziec ko bę dzie
wie dzia ło, ja kie są gra ni ce mię -
dzy tym, co mo że, a cze go mu
ab so lut nie nie wol no. Ta kie ste -
ro wa nie przez ro dzi ców za po -
mo cą za sad bę dzie pew ne go ro -
dza ju dro gow ska zem aż do
okre su do jrze wa nia, kie dy to 
na sza po cie cha na u czy się sa -
mo dziel nie od róż niać, co jest 
do bre, a co złe i po dej mo wać
świa do me de cy zje w spra wie
włas ne go za cho wa nia. Dla te go
też bądź my cier pli wi. Dopóki
dziec ko jest ma łe mu si my nie u -
stan nie przy po mi nać mu za sa -
dy wła ści we go za cho wy wa nia
się. Stop nio wo, z upły wem cza -
su, na sza po cie cha za cznie te re -
gu ły uzna wać ja ko swo je włas -
ne i prze strze gać ich w spo sób
au to ma tycz ny. 

Kon sek wen cja
w działaniu
to klucz 
do suk ce su
wy cho waw cze -
go

Spo sób na nie grzecz ne dziec ko
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Włas ny przy kład prze de
wszyst kim

Nam ja ko ro dzi com nie wol no też
za po mi nać o swo im za cho wa niu. Co
z te go, że pró bu je my na u czyć dziec -
ko, że nie wol no ni ko go bić, je że li sa -
mi co rusz za cho wu je my się w od mien -
ny spo sób, wy mie rza jąc ka ry fi zycz ne?
Mo że nas dzi wić za tem fakt, że na sze
dziec ko bi je ko le gę lub bra ta. 
Dziec ko ob ser wu je bo wiem nie zwy kle
do kład nie swo je oto cze nie, ucząc się
znacz nie wię cej z te go, co wi dzi, niż
z te go, co się do nie go mó wi. Aby wpo -
ić ma lu cho wi za sa dy po praw ne go za -
cho wa nia się, spraw dźmy za tem na
po cząt ku, czy sa mi ich kon sek wen -
tnie prze strze ga my. Je że li nie, zmień -
my to. 

A co w sy tu a cji, gdy zła pie my się na
nie wła ści wym za cho wa niu w sto sun -
ku do dziec ka? Po pro stu je prze proś -
my za złe za cho wa nie i wy tłu macz my
mu swo je po stę po wa nie. W ta kich sy -
tu a cjach na sza po cie cha na u czy się
tak że te go, że na le ży prze pra szać in -
nych, gdy się zro bi coś nie sto sow ne -
go. Moż li we, że sa ma wkrót ce za cznie
ro bić po dob nie, wie dzio na na szym
do brym przy kła dem. 

Od po wied nia ka ra 
Ro dzi com o wie le ła twiej jest da wać

dziec ku na gro dy niż ka ry. Wo lą prze-
 cież jak ich dzie ci się cie szą niż jak
pła czą. Jed nak cza sem nie ma wyj ścia
i trze ba uciec się do kar, któ re z za ło -
że nia ma ją na ce lu po pra wę nie wła -
ści we go za cho wa nia na sze go dziec ka.
Co zro bić, aby by ły one nie u po ka rza -
ją ce, ale sku tecz ne? Wy star czy za cho -
wać umiar, do sto so wać je do wie ku
na szej po cie chy, jej oso bo wo ści, po -
peł nio ne go przez nią wy stęp ku oraz
je go oko licz no ści. 

Że by ka ra by ła sku tecz na, dziec ko
po win no zro zu mieć, dla cze go jest ka -
ra ne. Mu si my mu za tem wy jaś nić, co
zro bi ło źle i jak na le ży na stęp nym ra -
zem za cho wać się w da nej sy tu a cji.
Po in for muj my też je, jak mo że na pra -
wić swój błąd i po pra wić nie grzecz ne
za cho wa nie. Mó wić na le ży jas no, głoś -
no, spo koj nym, ale sta now czym to -
nem. Pa mię taj my, że nie pro si my ani
nie prze pra sza my, lecz żą da my cze -
goś. Nasz ton nie mo że być za tem ob -
ra żo ny, płacz li wy ani pro szą cy. W cza-
 sie ta kiej roz mo wy nie po win niś my
oce niać dziec ko, ale je go czyn. On
prze cież stał się po wo dem ka ry. Po -
win niś my za tem uni kać stwier dzeń
ude rza ją cych bez poś red nio w po cie -
chę: „Je steś nie do bry, nie mą dry, nie -
grzecz ny.”, lecz w je go za cho wa nie:
„Źle po stą pi łeś.”, „Spra wi łeś przy -
krość.”. 

Ka ra mu si być do pa so wa na do czy -
nu i usta lo na od ra zu po prze wi nie -

niu. Nie wol no nam su ro wo ka rać
dziec ka za nie wiel kie prze wi nie nie
i od wrot nie – bar dzo ła god nie za po -
waż ne wy stęp ki. W pier wszej sy tu a -
cji na u czy my dziec ka je dy nie te go, by
lek ce wa ży ło na sze po le ce nia. Co mu
gro zi? Na ga na? W dru giej sy tu a cji,
ka rząc za su ro wo, prze stra szy my je -
dy nie dziec ko i na u czy my je prze mo -
cy. Nie chce my prze cież by się nas ba -
ło, ale by za cho wy wa ło się tak, jak
te go byś my chcie li. Z te go też po wo -
du ka ry nie po win ny upo ka rzać dziec-
 ka. Nie wska za ne jest za tem uży wa -
nie kar fi zycz nych.

Naj le piej, gdy z gó ry usta li my, ja -
kich kon sek wen cji mo że spo dzie wać
się na sza po cie cha za da ny czyn. Pa -
mię taj my przy tym, że do bra ka ra po -
win na być do pa so wa na do oso bo wo -
ści dziec ka – dla jed ne go su ro wą ka rą
bę dzie na ga na od ro dzi ców, in ne mu
za kaz gry na kom pu te rze czy oglą da -
nia ulu bio nych ba jek, in ne mu za bra -
nie te le fo nu al bo po zba wie nie sło dy -
czy. Na sza po cie cha na u czy się dzię ki
te mu, że ka ra jest skut kiem nie wy -
wią za nia się z obo wiąz ku czy nie słu -
cha nia po le ceń (np. je śli nie po sprzą -
ta po ko ju, nie bę dzie mog ła grać na
kom pu te rze lub je że li nie po sprzą ta
za ba wek, zo sta ną scho wa ne na ca ły
dzień). Gło wa ro dzi ca w tym, by po -
tem to wy eg zek wo wać. Że by dziec ko
na u czy ło się wła ści we go po stę po wa -
nia, my ro dzi ce mu si my być bo wiem
nie u gię cie kon sek wen tni. Nie wol no
nam od wo ły wać raz usta lo nych kar
lub wpro wa dzać za mę tu, raz ka rząc,
in nym ra zem nie za je den czyn. Nie -
ste ty w wy cho wa niu kon sek wen cja
jest klu czem do suk ce su i na u ki po -
praw ne go za cho wa nia. 

Wła ści wa na gro da
Za nie od po wied nie za cho wa nia ro -

dzi ce mu szą wła ści wie ka rać, jed nak
pa mię taj my, że wy cho wa nie po le ga
nie tyl ko na po pra wia niu złe go za cho -
wa nia, ale rów nież na uwy pu kla niu
i na gra dza niu te go do bre go. Sta raj -
my się za tem przy każ dej oka zji chwa l-
ić na sze dziec ko, gdy tyl ko zro bi coś
do bre go lub po praw nie się za cho wa.
Nic nie zmo ty wu je bo wiem dziec ka do

od po wied nie go za cho wa nia się jak na -
gro da i po chwa ła, ucząc go przy oka -
zji prze strze ga nia po wszech nie ak cep-
 to wa nych re guł. 

Mo że my na gra dzać swo je po cie chy
na róż ne spo so by – sło wem, ja kąś
czyn no ścią, któ rą lu bi, ro dzin ną wy -
cie czką lub po pro stu kup nem ja kiejś
rze czy. Na gro dy, tak jak ka ry, po win-
 ny być adek wat ne do czy nu i oso bo -
wo ści dziec ka. Prze cież dziec ko, któ -
re nie na wi dzi czy tać, nie od bie rze
ku pio nej mu książ ki ja ko na gro dę, ale
uzna ją za ka rę. Ina czej by by ło, gdy -
by do sta ło no wą grę. Po dob nie nie na -
le ży da wać dziec ku dro gie go pre zen -
tu za to, że po sprzą ta ło swo je za baw ki.
W ta kim przy pad ku star czy je je dy nie
po chwa lić. 

I pa mię taj my o umia rze... Nie chce-
 my prze cież wy cho wać in te re sow ne -
go dziec ka, któ re ro bi wszyst ko tyl -
ko po to, aby do stać na gro dę? Na szym
ce lem jest prze cież au to ma ty za cja po -
praw nych za cho wań.

Wy cho wa nie dziec ka to trud ne za -
da nie. Cza sa mi ma my dość, to jas ne.
Jed nak wte dy przy pom nij my so bie,
że prob lem nie le ży w sa mym dziec -
ku, ale w je go za cho wa niu, a te mu,
ca łe szczę ście, mo że my za ra dzić. Wy -
star czy usta lić re gu ły, któ re po win -
ny rzą dzić dzie cię cym po stę po wa niem,
od po wied nio oce nić sy tu a cję w ra zie
ich zła ma nia i sto sow nie na gra dzać
al bo ka rać. A prze de wszyst kim być
kon sek wen tnym w dzia ła niu... Kon -
sek wen cja bo wiem to klucz do suk ce-
 su wy cho waw cze go. 

AAnnnnaa  JJaarroosszzeewwiicczz
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Polonijne wiadomości sportowe
Piłka nożna

„Scho lie ren”, ro ze gra ła 14 wrześ nia swój pier wszy mecz
se zo nu gru py A, w skład któ rej wcho dzą naj lep sze dru -
ży ny. Na szym prze ciw ni kiem był „Si mi kos” Scho ten.

Mecz był cięż ki. Chłop cy do ło ży li wszel kich sta rań, aby
zdo być bram kę, ale nie ste ty nie do pi sa ło nam szczę ście
i spot ka nie za koń czy ło się wy gra ną „Si mi kos” 1-0.

Z na szej stro ny by ło du żo nie wy ko rzy sta nych sy tu a cji,
zwłasz cza pod bram ko wych, a na do da tek sę dzia po peł nił
dwa błę dy – ewi den tnie nie pod yk to wał rzu tów kar nych
w sy tu a cjach, gdzie po wi nien był je pod yk to wać. W trak -
cie ca łe go spot ka nia za wod ni cy „Scho lie ren” bez sprzecz -
nie do mi no wa li na bo i sku, a o wy gra nej prze ciw ni ka za -
de cy do wał je den błąd na szej ob ro ny.

Chłop cy nie za ła ma li się, wprost prze ciw nie – zdo by li
mo ty wa cję do dal szej cięż kiej pra cy na tre nin gach, aby
osią gać jak naj lep sze wy ni ki.

Skład dru ży ny: Emil Zun, Adrian My słek, Eryk Szu bar -
tow ski, Da mian Du dziń ski, Ke win Ogrod nik, Ja kub Szy -
mań ski, Woj ciech Ma mak, Piotr Ozięb lew ski, Kac per Iwań -
ski, Ja kub Ża biń ski, An to nio Gan dol fo, Kac per Schram,
Ar ka diusz Kacz ma rek i Fi lip Aplas.

No wy se zon 2013/2014, roz po czę ła tak że dru ży na „Mi -
ni men” z F.C. NIE UW PO LO NIA me czem z „Si mi kos”. 

Do wy ja zdo we go spot ka nia z wy jąt ko wo trud nym prze-
 ciw ni kiem, nasz zes pół przy stą pił w bar dzo okro jo nym
skła dzie. Z po wo du cho ro by, aż pię ciu za wod ni ków nie
wzię ło udzia łu w me czu. Mi mo że chłop cy gra li w dzie się -
ciu (prze ciw nik peł ny skład plus pię ciu za wod ni ków re z-
er wo wych), pier wsza po ło wa za koń czy ła się wy ni kiem
1:1! Wo la wal ki i za an ga żo wa nie na szych pił ka rzy ro bi ło
wra że nie nie tyl ko na dru ży nie prze ciw nej, ale też na licz -
nie zgro ma dzo nej wi dow ni. Nie ste ty, pięć mi nut przed
koń cem spot ka nia stra ci liś my bram kę i mecz za koń czył
się wy ni kiem 2: 1 dla „Si mi kos”. Po mi mo prze gra nej, ca -

ła dru ży na za słu gu je na du że sło wa uzna nia za po sta wę
w trak cie me czu. Szcze gól ne po dzię ko wa nia na le żą się
bram ka rzo wi – Er ne sto wi Ma zu ro wi, któ ry po mi mo kon-
 tu zji, wziął udział w me czu i ro ze grał go do koń ca.

Skład dru ży ny: Ke vin Ci szek- ka pi tan, Kac per Lu tyń -
ski – strze lec go la, Ma ciek Woj tkie wicz, Ga briel Bu niow -
ski, Ma ciek Szew czyk, Se ba stian Czer niak, Jan Da łek, Oli -
wier Ko wal, Hu bert Hy leń ski, Er nest Ma zur.

Naj młod sza gru pa dzie ci z FC NIE UW PO LO NIA, dru ży-
 na „Mi ni” ro ze gra ła swój pier wszy mecz li go wy, 14 wrześ-
 nia 2013 ro ku o godz.12 na sta dio nie Groe nen hoek w De -
ur ne.

Spot ka nie by ło bar dzo za cię te, obie stro ny da wa ły z sie -
bie wszyst ko. W pier wszej po ło wie mie liś my kil ka do god -
nych sy tu a cji do zdo by cia go la, jed nak nie uda ło się ich wy -
ko rzy stać. Gos po da rze rów nież mie li oka zje, aby pił ka wpa dła
do na szej bram ki, ale rów nie bez o woc ne. Po ziom me czu był
bar dzo wy rów na ny. Dru ga po ło wa za czę ła się od ata ków
dru ży ny Groe nen hoek, jed nak to Po lo nia mog ła strze lić go -
la. Mecz za koń czył się spra wie dli wym wy ni kiem 0-0.

Oto skład dru ży ny: Oli ver Ostrow ski, Alek san der Zon -
ko, Ka mil Peł czyń ski, Ja kub Ja ni szew ski, Piotr Ba ra now -
ski, Ma ciej Ma lec ki, Ni ko las Ko wa lew ski, Kac per Mar ko -
wicz, Hu bert Gir czuk, Kon rad Czer nek, Jan Rut kow ski
i Ma riusz La sek. 
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Za rząd „F.C Nie uw Po lo nia” i te am tre ner ski 
dzię ku ją wszyst kim za wod ni kom za nie spo ży tą ener gię, 

nie sa mo wi ty za pał i wo lę wal ki. 

Je steś my z Was dum ni!!!
Go rą co dzię ku je my tak że spon so rom, dzię ki któ rym pił ka rze

mo gli ro ze grać me cze w no wo za ku pio nych stro jach.



Siat ków ka

27 An twer pen
No wy se zon roz gry wek 2013/2014, roz po czę liś my wy gra nym

me czem z Ma rier ker ke C, 3-1. Nie ste ty, ko lej ne spot ka nie (Ko -
mart D – 27 An twer pen Wil rijk B) nie by ło już tak uda ne ale wie -
my, że za wsze trze ba grać do koń ca i po mi mo prze gra nej (3-1) nie
pod da wać się. Na ra zie dru ży na 27 An twer pen Wil rijk B zaj mu je
w ta be li wy ni ków 4 lo ka tę.

Wszyst kich za in te re so wa nych in for mu je my, że ta be le wy ni ków
znaj du ją się na: http://users.te le net.be/wil rijk_vol ley/rangschik -
king.html.

Ko lej ne me cze dru ży ny 27 An twer pen, od bę dą się u nas, w ha -
li Ko nin gin Eli sa beth stra at 7-9, 2610 Wil rijk, w na stę pu ją cych
ter mi nach:

13-10-2013, godz. 9:15 27 AAnn  ttwweerr  ppeenn  ––  MMee  cchhee  lleenn  LLii  bbeerr  ttuuss  11
20-10-2013, godz. 10:00 27 AAnn  ttwweerr  ppeenn  ––  KKoo  mmaarrtt  EE
03-11-2013, godz. 10:00 27 AAnn  ttwweerr  ppeenn  ––  LLiinntt

WWiięę  cceejj  iinn  ffoorr  mmaa  ccjjii  ppoodd  nnuu  mmee  rreemm  ttee  llee  ffoo  nnuu  00448855339922224411  
ii nnaa  hhttttppss::////wwwwww..ffaa  ccee  bboo  ookk..ccoomm//ssiiaatt  kkooww  kkaa..aann  ttwweerr  ppeenn
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Choć lato się skończyło,

  My wracamy, ze zdwojoną siłą!!!

Już od września zajęcia z Zumby 2 razy w tygodniu! 

  

    Chcesz spóbować? Zapraszamy!

     Pierwsze zajęcia GRATIS !!!
Chcesz nabrać kondycji, 

poprawić sylwetkę a przy tym 

się świetnie bawić?

Zumba jest dla Ciebie!!!

tel. +32 489 82 38 03

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ 

Z AKADEMIĄ 
SIATKÓWKI

DLA MŁODZIEŻY
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Kry zys w oświa cie
W cią gu osta t nich dwóch lat zam -

knię to oko ło 800 ty się cy szkół i przed -
szko li, co do pro wa dzi ło do zwol nie -
nia z pra cy po nad dzie się ciu ty się cy
na u czy cie li – in for mu je „Ga ze ta Wy -
bor cza”.

Z po wo du ni żu de mo gra ficz ne go,
do szkół uczęsz cza co raz mniej dzie -
ci. Sa mo rzą dy od po wia da ją ce za pla -
ców ki oświa to we, otrzy mu ją z bu dże -
tu pań stwa okre ślo ną kwo tę na
każ de go ucznia. Im mniej dzie ci na
lek cjach, tym mniej pie nię dzy dla da -
nej szko ły czy przed szko la. Dla te go
sa mo rzą dow cy osz czę dza ją jak tyl ko
mo gą, naj czę ściej „za py cha jąc” bez
umia ru dzie ci w kla sach” – pod su mo -
wu je ga ze ta.

„„GGaa  zzee  ttaa  WWyy  bboorr  cczzaa””

Ko lej na fa la emi gra cji
W ze szłym ro ku za gra ni cę wy je cha -

ło 100 ty się cy Po la ków, któ rzy do łą -
czy li do po nad dwu mi lio no wej rze szy
na szych ro da ków prze by wa ją cych na
emi gra cji. Ana li ty cy ryn ko wi prze wi -
du ją, że w cią gu ko lej nych pię ciu lat
licz ba ta mo że nie po ko ją co wzros nąć.

Po la cy naj czę ściej wy bie ra ją Niem -
cy, Wiel ką Bry ta nię, Bel gię, Ho lan dię
i Nor we gię. O wie le mniej szym za in -
te re so wa niem niż kie dyś cie szą się
Sta ny Zjed no czo ne i Ka na da.

Głów nym po wo dem emi gra cji są
oczy wi ście za rob ki. W Pol sce, śred nia
pen sja to obec nie oko ło 3.700 zło tych
brut to, jed nak znacz na część spo łe -
czeń stwa pra cu je za mniej sze pie nią -
dze. Nato miast w Niem czech śred nia
pła ca pol skie go pra cow ni ka to kwo -
ta od 1.200 do 2.500 eu ro mie sięcz -
nie.

Sta ty stycz nie, co dzie sią ty do ro sły
Po lak w cią gu osta t nich dzie się ciu lat
pra co wał za gra ni cą, a oko ło 60 pro-
 cent wy jeż dża ją cych ro da ków nie wra -
ca do kra ju.

PPiiee  nniiąą  ddzzee..ffaakktt..ppll

Ła ta nie dziu ry bu dże to wej
W przy szłym ro ku wzroś nie ak cy za

na wy ro by spi ry tu so we. Droż sze bę -
dą rów nież wy ro by ty to nio we, cho ciaż
już w chwi li obec nej po dat ki sta no -
wią 80 pro cent ce ny pa czki pa pie ro -
sów. Uza sad nia jąc pod wyż kę, pre mier
Tusk po wie dział, że jest to „ure al nie -
nie cen wy ro bów spi ry tu so wych i ty -
to nio wych o ty le, ile wy no si ła in fla -
cja od cza su osta t niej pod wyż ki”. […]
Brak pod wyż ki ak cy zy od 2009 ro ku

spo wo do wał, że al ko hol i pa pie ro sy
sta ły się to wa ra mi zbyt ta ni mi”.

W ten spo sób rząd pró bu je za ła tać
po wię ksza ją cą się dziu rę bu dże to wą,
któ ra na chwi lę obec ną wy no si już
oko ło 55 mi liar dów zło tych.

„„UUwwaa  żżaamm  RRzzee””

Mło dzi Po la cy 
są an ty ro dzin ni?

Dzien nik „Ga ze ta Praw na” po da je,
że mło dzi Po la cy są co raz bar dziej an -
ty ro dzin ni. Wpraw dzie aż 80 pro cent
de kla ru je, że naj waż niej sza jest dla
nich ro dzi na, jed nak nie chcą jej za -
kła dać i nie de cy du ją się na po sia da -
nie dzie ci.

We dług ga ze ty „kon cep cja tra dy -
cyj nej ro dzi ny prze cho dzi kry zys”, co
po twier dza ją naj no wsze ba da nia de -
mo gra fów i so cjo lo gów. W cią gu osta -
t nich dzie się ciu lat, licz ba za wie ra -
nych mał żeństw spa dła o 3 pro cent,
a ilość roz wo dów wzro sła aż o 30%.
Pod wo i ła się tak że licz ba osób ży ją -
cych w nie sfor ma li zo wa nych związ -
kach. Bio rąc pod uwa gę obec ne spo -
wol nie nie na szej gos po dar ki i jak że
nie pew ną przy szłość, trud no się dzi-
 wić, że na stę pu je dal szy spa dek pol-
 skie go wskaź ni ka dziet no ści (do 1,3
dziec ka na ko bie tę), któ ry i tak na le -
ży do naj niż szych w Eu ro pie (1,58).

„„GGaa  zzee  ttaa  pprraaww  nnaa””

Wię cej roz wo dów, 
mniej ślu bów

Por tal for sa.pl in for mu je, że obec-
 ny rok bę dzie pią tym z rzę du, w któ -
rym spad nie licz ba no wo za wie ra nych
mał żeństw. W po rów na niu z ro kiem
ubieg łym, na ślub nym ko bier cu sta -
nę ło aż o 12 pro cent mniej par niż
w 2012 r. Ana li ty cy wska zu ją, że jed -
ną z przy czyn ta kie go zja wi ska jest
bez wąt pie nia niż de mo gra ficz ny
i fakt, że pod niósł się wiek no wo żeń -

ców. Po za tym po nad 44 pro cent do -
ro słych Po la ków miesz ka z ro dzi ca -
mi. Po wo dy ta kie go sta nu rze czy są
róż ne. Brak per spek tyw za wo do wych,
brak pie nię dzy, włas ne go miesz ka nia
i wy so kie bez ro bo cie.

Z da nych Głów ne go Urzę du Sta ty -
stycz ne go wy ni ka, że w pol skim spo -
łe czeń stwie na stą pił znacz ny wzrost
roz wo dów. W pier wszym pół ro czu te -
go ro ku by ło ich o pra wie 12% wię cej
niż w ana lo gicz nym okre sie ro ku po -
przed nie go.

Licz ba związ ków par tner skich zwię k-
szy ła się w ro ku ubieg łym o 63 pro-
 cent w po rów na niu z 2011 ro kiem.
Naj czę ściej nie le ga li zu ją swo ich
związ ków oso by o do brej i śred niej sy -
tu a cji ma te rial nej – in for mu je GUS

FFoorr  ssaa..ppll

Oszu kań cze prak ty ki 
na sta cjach ben zy no wych

„Kiep skiej ja ko ści, „chrzczo na” ben-
 zy na, sta re pa rów ki, ka nap ki le żą ce
ty god nia mi na pół kach oraz roz wod -
nio ny płyn do spry ski wa czy, oszu stwa
na ka sie i do pi sy wa nie fik cyj nych
kwot do ra chun ków”. Tak ga ze ta
„Fakt” przed sta wia sta cje ben zy no we
dzia ła ją ce w na szym kra ju. Naj czę -
ściej spo ty ka nym prze krę tem jest
oszu ki wa nie pod chmie lo nych klien-
 tów i roz cień cza nie pły nu do spry ski-
 wa czy pół na pół z wo dą.

Po wyż sze re we la cje przed sta wił dzi-
en ni ka rzo wi „Fak tu” ano ni mo wy pra-
 cow nik jed ne go z wię kszych kon cer -
nów pa li wo wych do da jąc, że pra cow ni cy
za rów no sta cji kon cer no wych, jak i pry -
wat nych pra cu ją za bar dzo ni skie staw-
 ki i dla te go oszu ku jąc klien tów, do ra -
bia ją na bo ku. „Nie wszy scy pra cow ni cy
sta cji oszu ku ją klien tów, ale po stę pu je
tak znacz na wię kszość z nich” – do da -
je in for ma tor ga ze ty.

„„FFaakktt””
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Naj droż sze le kar stwa w UE
„Po la cy pła cą za le ki naj wię cej spoś -

ród wszyst kich oby wa te li Unii Eu ro -
pej skiej” – po da je RMF24. Prze cięt -
nie, każ dy oby wa tel mu si za pła cić
z włas nej kie sze ni aż 80 pro cent ce -
ny me dy ka men tu co ozna cza, że ma -
my naj wyż sze do pła ty do le ków w ca -
łej eu ro pej skiej wspól no cie. Śred nia
w Unii to 25-49 pro cent.

Dzie je się tak dla te go, że pol ski rząd
na ochro nę zdro wia prze zna cza za led-
 wie 4,5 pro cent PKB, czy li naj mniej
ze wszyst kich państw UE. Z za pla no -
wa ne go bu dże tu na rok przy szły, 
nie ste ty nie wy ni ka ja ka kol wiek po -
pra wa sy tu a cji na ryn ku far ma ce u -
tycz nym. To ozna cza, że Pol ska da lej
bę dzie naj droż szym kra jem w Unii je -
śli cho dzi o pła ce nie oby wa te li za le -
ki.

RRMMFF2244

Naj wię ksze sta cje te
 le wi zyj ne tra cą wi dzów

Te go rocz ne wa ka cje nie by ły uda -
ne dla naj wię kszych pol skich sta cji
te le wi zyj nych. We dług „Ga ze ty Wy -
bor czej”, la tem padł re kord ni skiej
oglą dal no ści TVP1, TVP2, TVN i Pol -
sa tu. Wszyst kie sta cje od no to wa ły
stra ty w udzia le ryn ko wym się ga ją ce
pra wie 40 pro cent.

Obec nie te le wi dzo wie ma ją moż li -
wość oglą da nia ka na łów te ma tycz -
nych i pro gra mów na plat for mie cyf -
ro wej. I to jest prze de wszyst kim
po wo dem, że czte rech naj wię kszych
na daw ców te le wi zyj nych sy ste ma -
tycz nie tra ci wi dzów.

„Każ dy no wy ka nał cyf ro wy od cią -
ga wi dzów od du żej sta cji. I cho ciaż
w na ziem nej te le wi zji cyf ro wej wciąż
jest znacz nie mniej ka na łów niż na
plat for mach iwkab lów kach, to dla tych,
któ rzy z nich nie ko rzy sta ją, zmia na
ozna cza ogrom ne po sze rze nie wy bo -
ru”. To właś nie jest po wo dem, że ma -
łe sta cje ta kie jak Puls, Eska TV oraz
Po lo TV ma ją tak do bre no to wa nia
– pod su mo wu je ga ze ta.

„„GGaa  zzee  ttaa  WWyy  bboorr  cczzaa””

Kosz tow na szko ła
Edu ka cja w Pol sce wca le nie jest

dar mo wa – alar mu je „Fakt”. Za kup
szkol nej wy praw ki i dro gich pod ręcz -
ni ków, czę sto prze kra cza moż li wo ści
prze cięt nej pol skiej ro dzi ny.

Naj tań sza wy praw ka to koszt oko -
ło ty sią ca zło tych. Je że li do da my do
te go do brej ja ko ści ple cak i in ne szkol -
ne przy bo ry, koszt wzroś nie na wet do
dwóch ty się cy. W naj trud niej szej sy -
tu a cji są ro dzi ce, któ rych dzie ci idą
do 5 kla sy pod sta wów ki lub 2 kla sy
li ce um. Te rocz ni ki roz po czy na ją na -

u kę we dług no we go pro gra mu i nie
mo gą mieć uży wa nych ksią żek.

We dług ga ze ty, „edu ka cja w Pol sce
jest bez płat na tyl ko i wy łącz nie na pa -
pie rze, a prze cięt ny oby wa tel, z tru dem
wią żą cy ko niec z koń cem, nie mo że
w tej kwe stii li czyć na ja ką kol wiek po -
moc”.

„„FFaakktt””

Le cze nie w Pol sce 
szyb ciej i ta niej

Dzien nik „Ga ze ta Praw na” po da je,
że Pol ska sta je się ce lem tu ry sty ki me -
dycz nej. Co raz wię cej cu dzo ziem ców
przy by wa do na sze go kra ju, aby le -
czyć się na pod sta wie eu ro pej skiej kar -
ty ubez pie cze nia zdro wot ne go.

W pier wszej po ło wie te go ro ku
miesz kań cy UE otrzy ma li w Pol sce po -
moc me dycz ną o war to ści oko ło sied-
 miu mi lio nów eu ro. Do ty czy to zwłasz -
cza Niem ców z re gio nów po ło żo nych
w po bli żu gra ni cy pol sko-nie miec kiej.
W cią gu osta t nich sze ściu mie się cy na
le cze nie do Pol ski przy je cha ło aż 17
mi lio nów na szych są sia dów zza za -
chod niej gra ni cy.

„Ga ze ta Praw na” za u wa ża, że Pol -
ska sta je się co raz atrak cyj niej szym
miej scem dla Niem ców i Au stria ków,
któ rzy pod da ją się w na szym kra ju
ope ra cji ser ca. Dy rek to rzy pol skich
szpi ta li ma ją jed nak po waż ne wąt pli -
wo ści, czy uzy ska ją peł ny zwrot kosz -
tów po nie sio nych pod czas le cze nia za -
gra nicz nych pa cjen tów.

„„GGaa  zzee  ttaa  PPrraaww  nnaa””

Imi gran ci po trzeb ni 
od za raz

„Rzecz pos po li ta” in for mu je, że rok
2012 był re kor do wy pod wzglę dem
ilo ści imi gran tów przy by łych do Pol -
ski. Mo wa o przy by szach ze wscho du,
głów nie z Ukra i ny. W ze szłym ro ku
przy je cha ło ich do na sze go kra ju oko -
ło 245 ty się cy. Z za ło że nia chcie li pra-
 co wać le gal nie, ale pol skie pra wo nie
jest przy jaz ne imi gran tom i otrzy ma -
nie kar ty sta łe go po by tu, czy ze zwo -
le nia na pra cę, gra ni czy z cu dem.

Dla wię kszo ści z nich Pol ska nie jest
kra jem do ce lo wym i nie wie lu chcia -
ło by zo stać tu na sta le. Nie jest to dla
nas do bra wia do mość. We dług opub-
 li ko wa ne go ra por tu fun da cji „Ener -
gia dla Eu ro py”, aby Pol ska się nie
wy lud ni ła, do 2050 ro ku po win no się
w niej osie dlić przy naj mniej 5,2 mln
osób. „Ra czej nie ma co li czyć na po -
wrót do kra ju mło dych Po la ków, któ -
rzy wy je cha li do Wiel kiej Bry ta nii,
Nie miec, Ho lan dii czy Bel gii, dla te go
je dy nym ra tun kiem dla Pol ski są imi-
 gran ci” – pod su mo wu je ga ze ta.

„„RRzzeecczz  ppooss  ppoo  llii  ttaa””

Nie bę dzie ob niż ki VAT
Rząd pod jął de cy zję, że nie bę dzie

pla no wa nej na 2014 rok ob niż ki VAT
i staw ki VAT nie ule gną zmia nie aż
do 2016 ro ku. Nie jest to do bra wia -
do mość dla przed się bior ców, po nie -
waż wyż szy VAT to wyż sze kosz ty fun -
kcjo no wa nia, mniej dy na micz ny
roz wój firm i ogra ni cze nie w po wsta -
wa niu no wych miejsc pra cy. Mi ni ster
Fi nan sów twier dzi, że ta ka de cy zja
by ła ko niecz na, po nie waż rząd mu si
za ła tać po wię ksza ją cą się dziu rę bu -
dże to wą. Szu ka więc pie nię dzy gdzie
tyl ko jest to moż li we. Jed nak po zo -
sta wie nie staw ki VAT na obec nym po -
zio mie jesz cze przez po nad dwa la ta,
ude rzy prze de wszyst kim w pol skich
przed się bior ców.

Tyl ko w pier wszym kwar ta le te go
ro ku, w wy ni ku po gar sza ją cej się sy -
tu a cji gos po dar czej w Pol sce, upa dło
aż 240 firm, a ko lej ne ob cią że nia
z pew no ścią za ist nia łej sy tu a cji nie
po pra wią.

„„UUwwaa  żżaamm  RRzzee””..

Pol ska nie weź mie udzia łu
w in ter wen cji zbroj nej 
w Sy rii

Pre mier Do nald Tusk oświad czył,
że Pol ska nie prze wi du je uczest nic -
twa w to czą cej się woj nie w Sy rii. Uza -
sad nia jąc de cy zję rzą du po wie dział,
że „atak zbroj ny nie mo że przy nieść
i nie przy nie sie po żą da nych efek tów,
czy li za trzy ma nia fa li zbrod ni w tym
kra ju”. Do dał tak że, że do świad cze -
nia z in nych kra jów po ło żo nych w tej
czę ści świa ta po ka zu ją, iż wszel kie go
ro dza ju in ter wen cje zbroj ne rzad ko
kie dy przy no szą po żą da ny sku tek.

Z prze pro wa dzo nych osta t nio ba -
dań son da żo wych wy ni ka, że znacz-
 na część spo łe czeń stwa po pie ra de cy -
zję rzą du. Po la cy za u wa ża ją, że „nie
jest to na sza woj na” i „nic nie mo że -
my zro bić w kie run ku unor mo wa nia
sy tu a cji w tym kra ju”.

OOnneett..ppll

Opra co wa ła 
KKaa  rroo  llii  nnaa  FFrraann  kkooww  sskkaa
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Korepetycje
– prywatne lekcje z języka francuskiego

Niderlandzkojęzyczny, doświadczony
nauczyciel, udziela korepetycji 
– prywatnych lekcji języka fran-

cuskiego, uczniom szkoły podstawowej
i średniej, we własnym domu.

Antwerpia tel. GSM 0475/ 20 31 25 
po godz. 17.00
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Wsia da my do wa go nów ży cia
peł nych włas nych do świad -
czeń. Wsia da my do wa go nów

ży cia wy pa tru jąc nie zna nej przy szło -
ści. Czy wró ci my do kra ju i co ze so -
bą przy wie zie my?

Gdzieś w po ło wie dro gi zo ba czy łem
na sie dze niu prze de mną star szą ko -
bie tę. Za tro ska na, ale spo koj na ciep -
ła twarz, któ ra nie u stan nie wpa try -
wa ła się w szy bę pod ro ży. W au to bu sie
by ło wte dy spo ro miej sca. Ona też sie -
dzia ła sa ma. Obok sie bie trzy ma ła
w moc no za ciś nię tej gar ści swo ją pod -
róż ną tor bę. Ta jem ni czą.

Po dru giej stro nie sie dzia ła in na
Pani Kry sia, wy cią ga jąc ze swo ich to -
reb co rusz to in ną za chcie waj kę. Gdy
tyl ko ru szy liś my w dro gę wy ję ła po -
mi do ra, za czę ła go pięk nie obie rać,
a po mi dor pod wpły wem jej moc no
zbu do wa nych pal ców za czął rów nie
pięk nie, so czy ście i wy lew nie po ja wiać
się na ca łym jej ubra niu. Osta tecznie
roz pra wi ła się z czer wo nym wa rzy -
wem, któ re go prze cież nie zdą ży ła za -
sma ko wać w do mu. Wy tar ła rę ce
w pach ną ce chu ste czki. Po kil ku mi -
nu tach wy cią gnę ła ba gaż pod rę czy
spod sie dze nia i za czę ła per ma nen -
tnie, wy da wa ło by się bez ce lu, wy szu -

ki wać skar bów. To szal, to koc i ko cy-
ków kil ka w róż nych roz mia rach, to
pu deł ka z nie dziel nym prze cież ob ia -
dem, nie po mi ja jąc ro so łu, kil ka po -
du szek. Fa cet spo glą da ją cy z na prze -
ciw ka wy ra ził mi ną, że pew nie szu ka
roz kła da ne go łóż ka po lo we go. Ja kaś
pi łe czka wy pa dła jej z ko szy ka do -
świad czeń i prze tur la ła się przez 
au to bus, ale chy ba nikt nie miał od -
wa gi na wią zać zna jo mo ści z prze sym -
pa tycz ną ko le żan ką z pod ró ży i po in -
for mo wać o tym fak cie.

Au to bus za trzy mał się. Wy szliś my
na po stój.

– Po patrz Pani, w te le wi zji na da -
wa li, że bez pra cy jest co czwar ty
miesz ka niec UE, że bez ro bo cie się ga
mło dych w wie ku od 15 do 24 lat, że
dra ma tycz ny wy miar, że wszy scy
z Pol ski wy jeż dża ją. A moi sy no wie
i pra cę ma ją i do brze za ra bia ją. Tak
ich wy cho wa łam, po patrz Pani. Ra -
dzą so bie – po wie dzia ła Pani Kry sia
za krztu sza jąc się za cią gnię tym dy -
mem pa pie ro sa. Ja to mam wszyst ko
co mi po trze ba, wal czę o swo je i ra -
dzi my so bie, po patrz Pani.

- Wi dzi Pani, a ja to chy ba nie mam
za wie le. In for ma cje o kra ju, bez ro -

bo ciu prze ra ża ją mnie. Mam cór kę
i wnu ki – od po wie dzia ła ko bie ta z po -
god ną twa rzą, ści ska jąc swój ta jem -
ni czy ba gaż w dło ni.

Pani Kry sia po wró ci wszy z po sto ju
roz ło ży ła swo je sie dze nie, tak, że pa sa -
żer ce z ty łu za bra ła ca łe miej sce do spo -
koj nej i w mia rę wy god nej pod ró ży.

Oba wia łem się kon wer sa cji tych
dwóch, go łym okiem wi dać, prze ciw -
nych so bie emo cjo nal nie ko biet. Cie -
ka we do świad cze nie po któ rym po ja -
wi ło się w mo jej gło wie kil ka py tań.
Czy spoj rze nie na świat i bie żą ce sy -
tu a cje to sztu ka wy cho wa nia, a je śli
tak to pro szę pew ną re cep tę na to wy -
cho wa nie!

Co mia ła w ba ga żu ta jem ni cza, ciep -
ła ko bie ta? Mo rał na le ży do Cie bie
Dro gi Czy tel ni ku.

AAddaamm  SSnnaarrsskkii
wwwwww..aaddaammssnnaarrsskkii..ccbbaa..ppll  

Au to bu sem do Pol ski
Ta jem ni cze ba ga że Włó czy ki ja
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Taniec dla dzieci i młodzieży

ZAPISY

młodzież:
hip hop
modern jazz 

średniaki:
różne rodzaje tańca

oraz roztańczone 
przedszkolaki 
dla dzieci od 4 lat

kontakt 
info@childrenofeurope.be

tel. +32489 82 38 03

Children ofEurope

www.childrenofeurope.be

Zapraszamy również wszystkich lubiących śpiewać 
niezależnie od wieku!



N ie daw no roz ma wia łem z kimś
kto do pro wa dził do zwąt pie nia,
czy by ła to praw dzi wa roz mo -

wa. Prze cież ko mu ni ko wa nie się to ta -
kie mó wie nie i słu cha nie, któ re umoż -
li wia wza jem ne ro zu mie nie się. Lecz
da na sy tu a cja nie by ła te go po twier -
dze niem. Ten ktoś był tak sku pio ny
tym co chce mi po wie dzieć, że tak na -
praw dę mnie nie słu chał, lecz cze kał
nie cier pli wie aż skoń czę mó wić. Trak -
to wał mo je sło wa jak da le kie tło dla
włas nych my śli i prze ry wał aby za lać
mnie po to kiem słów. Za zna czam, że
umiem prze łą czyć się na od biór, mo -
że dla te go na sza roz mo wa szyb ko sta -
ła się je go mo no lo giem. Na po że gna -
nie rzekł: faj nie się z to bą roz ma wia ło.

Po po wro cie do do mu po sta no wi łem
za sta no wić się nad za gad nie niem ko mu-
 ni ko wa nia się ina wet po szpe ra łem wnoś -
ni kach sło wa pi sa ne go. Na ten te mat jest
bar dzo wie le opra co wań, te o rii i przy ję -
tych już za sad. Mo ją in ten cją jest więc
tyl ko zwró ce nie uwa gi na kil ka wy bra -
nych as pek tów i za chę ce nie do ewen-
 tu al ne go za głę bie nia się w ten te mat,
co mo że mieć po zy tyw ny wpływ na na -
sze re la cje z in ny mi ludź mi, jak też po -
móc zna leźć po wo dy na szych nie po wo -
dzeń w tym za kre sie.

Za ry suj my naj pierw z grub sza dzie -
dzi nę w któ rej ma my za miar się po ru -
szać, a cho dzi o bez poś red nią roz mo -
wę – tę wiel ce za nied by wa ną sztu kę.

Naj o gól niej, roz mo wa to mó wie nie
i słu cha nie, któ re po win ny wy stę po -
wać na prze mien nie – jed no mó wi, dru -
gie słu cha. Je śli dwo je mó wi na raz...
szko da mó wić. Jed nak mó wie nie i słu -
cha nie jest bar dziej zło żo ne. In for ma -
cje na da je my i od bie ra my wer bal nie
(słow nie) i nie wer bal nie (ge sty ku la -
cja, mi mi ka twa rzy, oraz to wa rzy szą -
ce oko licz no ści). „Wer bal ny” po cho dzi
od ła ciń skie go „ver bum” – sło wo.

Czło wiek od bie ra róż ne in for ma cje
za po mo cą pię ciu zmy słów, ale w roz -
mo wie głów nie li czą się słuch i wzrok.
Węch, smak i do tyk mniej, lub wca le.

Tak więc nie jest tak, że po pro stu
ko goś słu cha my (al bo nie). Ra czej od -
bie ra my prze kaz zło żo ny z wie lu ele-
 men tów, któ rych czę sto nie do strze ga -
my, ale na sza pod świa do mość jest
bar dziej czuj na i nic jej nie umy ka. In -
ny mi sło wy na da je my i od bie ra my jed-
 no cześ nie oba prze ka zy: wer bal ny oraz
nie wer bal ny. I tu za czy na ją się scho dy.

Kie dy mó wi my, od bior ca słu cha i pa -

trzy. Je śli mo wa cia ła jest w kon flik cie
ze sło wa mi i nie zwra ca my na to świa -
do mej uwa gi, od bie ra to na sza pod świa -
do mość. Wte dy ma my nie jas ne od czu -
cie, że ktoś ce lo wo kła mał lub nie wie
o czym mó wi i jest w da nej spra wie nie -
kom pe ten tny. Gdzie są ukry te te sy g-
na ły? Naj czę ściej w mi ni mal nych ru -
chach mięś ni twa rzy, rąk, ca łe go cia ła,
a tak że w in to na cji i me lo dii gło su. Wy -
po wie dzi emo cjo nal nej to wa rzy szą zwy -
kle mi micz ne eks pre sje. Moż na od róż -
nić emo cje spon ta nicz ne, au ten tycz ne
od tych fał szy wych, sy mu lo wa nych.
Praw dzi we i nie u da wa ne zwy kle po ja -
wia ją się tuż przed wy po wie dzią lub
w jej trak cie i po zo sta ją na twa rzy naj -
wy żej kil ka se kund. Je śli eks pre sja mi -
micz na po ja wi się po wy po wie dzi i do
te go trwa zbyt dłu go, moż li we iż jest
sy mu lo wa na, czy li fał szy wa. Np. je śli
ktoś mó wi, że jest smut ny i po ka że to
na twa rzy po wy po wie dze niu tych słów,
moż na przy pusz czać, że nasz roz mów -
ca al bo chce nie ucz ci wie coś od nas wy -
móc, al bo też ćwi czy przed eg za mi nem
do szko ły ak tor skiej. Po dob nie z in ny -
mi emo cja mi jak: we so łość, złość, czy
obu rze nie. Lecz nie na le ży po chop nie
uo gól niać spo strze żeń i oce niać dru -
gie go czło wie ka, gdyż mo że aku rat ma
ka tar al bo świe że od ci ski, lub są in ne
po wo dy ta kiej nie spój no ści.

Weź my na ta pe tę in ny przy kład.
Przy cho dzi ba ba do... prze pra szam.
Przy cho dzi mło da da ma do wła ści cie -
la sza cow nej fir my, któ ry za mie ścił
w ga ze cie ogło sze nie o wa ka cie na sta -
no wi sku se kre tar ki. Po kil ku mi nu -
tach nie do szły boss mó wi: prze pra -
szam, ale ja szu kam kom pe ten tnej
oso by na to sta no wi sko, a nie ho stes -
sy do po da wa nia ka wy. Dla cze go ta ki
był fi nał roz mo wy? Mło da da ma przy -
szła ubra na na ró żo wo, przez ca ły czas
ba wi ła się swo i mi wło sa mi, roz glą da -
ła się na bo ki z przy mknię ty mi po wie -
ka mi i mia ła ca ły czas roz chy lo ne usta
któ re w je go obec no ści po trak to wa ła
tru skaw ko wym błysz czy kiem. Jed nym
sło wem za pre zen to wa ła pra wie ca ły
ar se nał ko kie te rii. Na do miar złe go
pre zes nie daw no wró cił z po ślub nej
pod ró ży na Ma le di wy i te le fon dzwo -
nił pra wie bez przer wy.

Płeć nie sta no wi o wi nie czy po wo -
dach nie po ro zu mień, ale to panie są
bar dziej spo strze gaw cze je śli cho dzi
o prze kaz nie wer bal ny. 

Na po lu ko mu ni ko wa nia się, na wet
spo sób wy po wie dzi jest istot ny. Na przy -
kład przy cho dzi mąż do żo ny i mó wi

grzecz nie: „prze pra szam ko cha nie, czy
ze chcesz pójść ze mną na spa cer?” Da -
ma od po wia da: „prze pra szam ko cha nie,
ale idź so bie na spa cer sam”. Ten od -
cho dzi jak nie pysz ny i głów ku je. Co ją
ugryz ło, co ja ta kie go zro bi łem? Oka -
zu je się, że za pre zen to wał przy kład prze -
ka zu w re la cji kom ple men tar nej, a nie
sy me trycz nej. In ny mi sło wy sfor mu ło -
wa nie „ze mną” ową da mę mó wiąc sub-
 tel nie „tra fi ło”, gdyż by li jesz cze „na do -
tar ciu” i to on pró bo wał ją zdo mi no wać.
Gdy by po wie dział np. „mo że po szli byś my
ra zem na spa cer?” Wte dy w prze ka zie
nie by ło by po dzia łu na oso bę uprzy wi -
le jo wa ną i pod po rząd ko wa ną, a owa
pani ży ła by da lej w prze świad cze niu, że
związ ki par tner skie ist nie ją na praw dę.

Prze pra szam, słu cham... że ni by ta -
kich szcze gó łów mam się nie cze piać?
Już śpie szę z przy kła dem na waż ność
dro bia zgów.

Pod czas woj ny, brak prze cin ka w pi -
sem nym roz ka zie za wa żył o czy jejś
śmier ci. „Cze kać nie moż na roz strze -
lać!” Nad gor li wy żoł nierz za strze lił
nie win ne go jeń ca, gdyż zin ter pre to -
wał roz kaz tak. „Cze kać nie moż na,
roz strze lać!” Ale in ten cja pi szą ce go by -
ła in na. „Cze kać, nie moż na roz strze -
lać!” Ten dra stycz ny przy kład uzmy -
sła wia nam, jak waż ne jest pre cy zyj ne
for mu ło wa nie wy po wie dzi i do kład ne
zro zu mie nie każ de go prze ka zu.

Bło go stan prze świad cze nia o włas -
nej nie o myl no ści i wiel ko ści oraz ten-
 den cja dru gie go czło wie ka do bu rze -
nia te go bło go sta nu aby na je go ru i nach
po wsta ło No we, to nie o dłącz ny atry but
ludz kie go by to wa nia w sta dzie. Dla te -
go bo ha ter po niż sze go przy kła du na
włas ne ży cze nie prze łknął spo rą ża bę
upo ko rze nia, ubra ną we wło cha ty płasz -
czyk zie lo nej za zdro ści. Mo że mi po ży -
czy... na wiecz ne nie od da nie – my ślał.
Ale gdy by był bar dziej uważ ny w od bie -
ra niu prze ka zów wer bal nych...

Pan X prze cho dził obok drzwi są sia -
da i usły szał. „Wy gra łem w Lot to. – Nie
sły szę, od po wia da żo na. Mąż po szedł
do kuch ni i po wtó rzył ci szej: wy gra -
łem w Lot to, ale tyl ko pięć eu ro”. Na -
stęp ne go dnia pan X, któ ry usły szał
tyl ko pier wsze trzy sło wa, pu ka do
drzwi są sia da i mó wi wiel ki mi li te ra -
mi. „Dzień do bry Pa nu Są sia do wi.
Chciał bym pa na prze pro sić za wszys-
t kie prob le my któ rych pa nu przy spo -
rzy łem. Obie cu ję też, że od dziś nie bę -
dę trza skać drzwia mi”. 

MMii  cchhaałł  NNoo  wwaacc  kkii

Słowo o byle czym
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Jak pies z ko tem
Po dłu gich i żmud nych ba da niach,

iz ra el scy na u kow cy udo wod ni li, że
wspól ne miesz ka nie pod jed nym da -
chem psa i ko ta jest moż li we tyl ko pod
jed nym wa run kiem. Kot mu si w do -
mu po ja wić się przed psem i mieć nie
wię cej niż pół ro ku, a pies nie po wi -
nien być du żo star szy (ma xi mum rok
ży cia). We dług ba da czy, pies z ko tem
nie lu bią się prze de wszyst kim dla te -
go, że ma ją cał ko wi cie od mien ne ję -
zy ki swe go cia ła.

Pies mer da ogo nem kie dy jest szczę -
śli wy, nato miast kot ru sza nim gdy
się zło ści. Od wró co na gło wa u psa
ozna cza uleg łość, u ko ta agre sję. Aby
zwie rza ki się za ak cep to wa ły, po lu bi -
ły, a na wet za przy jaź ni ły, po win ny
mieć czas, aby od po wied nio wcześ nie
po znać mo wę cia ła przy szłe go przy-
 ja cie la. 

Do bra po zy cja do my śle nia
Kie dy ma my do roz wią za nia ja kiś

trud ny prob lem, na le ży usiąść i skrzy -
żo wać ra mio na, bo właś nie w ta kiej
po zy cji le piej ra dzi my so bie ze skom-
 pli ko wa ny mi za da nia mi, wzra sta na -
sza wy trwa łość i szan sa na efek tyw -
ne roz wią za nie prob le mu.

Do ta kie go wnio sku do szedł pro fe -
sor An drew El liot z Uni versity of Ro -
che ster, któ ry gru pie stu den tów dał
do roz wią za nia za gad ki słow ne. Część
z nich mia ła ra mio na skrzy żo wa ne,
po zo sta li trzy ma li rę ce na udach.

Każ da z tych osób do sta ła do roz -
wią za nia trzy za gad ki, z któ rych przy-
 naj mniej jed na by ła bar dzo trud na, al -
bo wręcz nie moż li wa do roz wią za nia.
Oka za ło się, że o wie le le piej po ra dzi -
li so bie z trud no ścia mi ci, któ rzy pod-
 czas my śle nia sie dzie li ze skrzy żo wa -
ny mi ra mio na mi.

Ro we ro wa atrak cja?
Za ta ką uzna wa na jest tra sa pro wa -

dzą ca z bo li wij skie go La Paz do Do li -
ny Yun gas. Mie rzą ca po nad 60 ki lo -
me trów, za czy na się na wy so ko ści
pra wie pię ciu ki lo me trów nad po zio -
mem mo rza, a koń czy w bo li wij skiej
dżun gli na wy so ko ści oko ło 300 me -
trów n.p.m.

Ta wą ska, dwu i pół me tro wa dro -
ga, z jed nej stro ny ogra ni czo na przez
ska ły, z dru giej 500 me tro wą prze -
paść, fun kcjo no wa ła do 2007 ro ku
i po chło nę ła set ki ofiar. Obec nie jest
ona uzna wa na za wy jąt ko wo atrak-

 cyj ną tra sę ro we ro wą, co skrzęt nie
wy ko rzy stu ją naj róż niej sze agen cje
tu ry stycz ne or ga ni zu jąc tak zwa ne
„zja zdy ro we ro we dro gą śmier ci”.
Chęt nych nie bra ku je, nie wia do mo
tyl ko, ilu śmiał kom uda ło się bez piecz -
nie po ko nać tę nie bez piecz ną dro gę
i wró cić ca ło do do mu.

Li czą ce po cie chy
Ame ry kań scy na u kow cy do wie dli,

że dzie ci, któ re w przed szko lu ma ją
prob le my z pra wi dło wym wy ko ny wa -
niem naj prost szych dzia łań ma te ma -
tycz nych, w star szym wie ku osią ga ją
z te go przed mio tu o wie le gor sze wy -
ni ki niż ich ró wieś ni cy. Ucze ni pod-
 po wia da ją ro dzi com, że aby za po biec
ewen tu al nym kło po tom dzie ci z ra -
chun ka mi, trze ba od naj młod szych lat
ćwi czyć zdol no ści li cze nia w co dzien -
nych sy tu a cjach. Za da jąc po cie chom
py ta nia, po win no się je tak kon stru -
o wać, aby za wie ra ły naj prost sze ma -
te ma tycz ne dzia ła nia. Moż na do da -
wać jabł ka le żą ce na sto le, czy
odej mo wać cu kier ki w mi secz ce. Na -
u kow cy gwa ran tu ją, że im wcześ niej
ro dzi ce roz pocz ną ma te ma tycz ną edu -
ka cje swo ich dzie ci, tym le piej ich po -
cie chy bę dą so bie ra dzić w szko le, po -
mi mo wcześ niej szych prob le mów
z pro stym do da wa niem, czy odej mo -
wa niem.

Do tyk a my śle nie
Nie miec cy ucze ni ogło si li, że na pod-

 sta wie do ty ku lu dzie wy ra bia ją so bie
zda nie w wie lu róż nych spra wach. We -
dług nich, oso ba trzy ma ją ca w rę ku
przed miot lek ki, mięk ki i ciep ły, mo -
że po dej mo wać in ne de cy zje niż ktoś
do ty ka ją cy przed mio tów twar dych,
cięż kich i zim nych.

Psy cho lo dzy ba da jąc wpływ przy-
 pad ko we go do ty ku na za cho wa nie
i emo cje czło wie ka od kry li, że to co
cięż sze, zim niej sze i twar dsze, wy da -
je się nam lep sze i god ne wię kszej
uwa gi. Nato miast o wie le mniej po -
waż nie pod cho dzi my do wszyst kie go,
co jest lek kie i mi łe w do ty ku.

We dług opi nii osób pro wa dzą cych
na bór pra cow ni ków, wię ksze szan se
na otrzy ma nie pra cy mie li ci, któ rych
ży cio ry sy pod pię te by ły do cięż kich
pod kła dek.

Na u kow cy od kry li tak że, że sie dząc
na twar dym, nie wy god nym krze śle
i pro wa dząc roz mo wę, od bie ra my ją
o wie le po waż niej niż gdy byś my zaj-
 mo wa li miej sce w wy god nym i mięk -
kim fo te lu.

Grec ka wy prze daż
W tym ro ku, ko lej ne grec kie wy spy

tra fią pod mło tek. Je sie nią, do sprze -
da ży zo sta nie wy sta wio na Spa la tro -
ni ci – ma low ni cza wy spa o po wierz -
chni oko ło 10 hek ta rów, któ rej ce na
wy wo ław cza to naj praw do po dob niej
10 mi lio nów eu ro.

Spa la tro ni ci znaj du je się na pół noc-
 nej czę ści Mo rza Egej skie go, oko ło
pół ki lo me tra od brze gów Gre cji, na -
prze ciw ko miej sco wo ści Neos Mar ma -
ras.

Za in te re so wa nie ofer tą jest ogrom -
ne. Mi liar de rzy i mi lio ne rzy z ca łe go
świa ta przy mie rza ją się do za ku pu te -
go nie zwy kłe go te re nu, zwłasz cza że
w ko lej ce cze ka ją na stęp ne wy spy
i wy sep ki. Z po wo du ogrom ne go kry -
zy su gos po dar cze go pa nu ją ce go od
dłuż sze go cza su w Gre cji oraz wy jąt -
ko wo wy so kich po dat ków, do tych -
cza so wi wła ści cie le po zby wa ją się 
nie ru cho mo ści, chcąc od zy skać za in -
we sto wa ne w nie pie nią dze.

Od po cząt ku 2013 ro ku sprze da no
już osiem grec kich wysp. Sześć z nich
ku pił emir Ka ta ru, a dwie ro syj ski 
mi liar der, któ ry spre zen to wał je cór -
ce na osiem na ste uro dzi ny.

Wy jąt ko wa roz ryw ka
Na Ba ha mach, w par ku wod nym

Aqu a ven tu re, na tu ry stów cze ka nie
la da atrak cja.

Zbu do wa ną na kształt an tycz nej pi -
ra mi dy śli zgaw ką, mo gą zje chać
wprost do zbior ni ka peł ne go głod nych
re ki nów. Z dwu dzie sto me tro we go
szczy tu, pio no wą ryn ną, roz pę dza jąc
się do pręd ko ści oko ło 45 ki lo me trów
na go dzi nę, żąd ni moc nych wra żeń
tu ry ści, zjeż dża ją do ak we nu wy peł -
nio ne go kry sta licz nie czy stą wo dą,
gdzie spo koj nie cze ka ją na nich re ki -
ny. Dra pież ni ki ma ją po czte ry me try
dłu go ści i pasz cze peł ne ostrych zę -
bów.

Park wod ny z pi ra mi dą przy po mi -
na ją cą z wy glą du daw ną świą ty nię
Ma jów, zaj mu je po wierz chnię oko lo14
ty się cy akrów. Oprócz zja zdu do wo -
dy peł nej re ki nów, na zy wa ne go „Sko -
kiem wia ry”, na tu ry stów cze ka pra -
wie 30 ty się cy me trów sze ścien nych
kry sta licz nie czy stej wo dy, dwa na ście
ba se nów i rze ka przy sto so wa na do ką -
pie li. Atrak cje z re ki na mi w tle cie szą
się wśród od wie dza ją cych du żym po -
wo dze niem.

Na pod sta wie in for ma cji pra so wych
opra co wa ła 

KKaa  rroo  llii  nnaa  TToomm  cczzaakk

Cie ka wost ki
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Wie lu z nas cią gle jesz cze ży wo
re a gu je na na zwę Fiat 126p.
Od ży wa ją wspom nie nia z cza-

 sów świet no ści Ma lu cha, za ra zem mło -
do ści i wszyst kich emo cji zwią za nych
z tym okre sem, kie dy to po czci we go
bąb la my ło się pod ok na mi są sia dów. 

Fak ty i licz by 
29 paź dzier ni ka 1971 ro ku stro na

pol ska pod pi sa ła z kon cer nem Fiat
kon trakt „O współ pra cy prze my sło -
wej i li cen cyj nej na sa mo chód ma ło -
li tra żo wy 126”. 18 wrześ nia 1975 z li -
nii pro duk cyj nej fa bry ki w Ty chach
zje cha ły pier wsze Fia ty 126p. Ale pier-
 wszy Ma luch zo stał zmon to wa ny
z wło skich czę ści 6 czer wca 1973 ro -
ku, czy li 40 lat te mu. Ce nę usta lo no
na 69 ty się cy zło tych, przy śred nim
wy na gro dze niu ok. 3500 zł. Aby na -
być ten obiekt ma rzeń, trze ba by ło
mieć przy dział, ksią że czkę sa mo cho -
do wą, ta lon lub zna jo mo ści „gdzie
trze ba”. 

Osta t ni Ma luch zje chał z taś my 
22 wrześ nia 2000 ro ku w sa mo po łud-
 nie. By ło to żół te au to z li mi to wa nej
se rii o na zwie „Hap py End” w ilo ści
ty sią ca sztuk w ko lo rze żół tym i czer -
wo nym. 

W su mie w la tach 1973 – 2000 w za -
kła dach w Ty chach i Biel sku-Bia łej
wy pro du ko wa no 3 318 674 Fia tów
126.

Fiat 126 był naj tań szym (ce na i eks -
plo a ta cja) w Eu ro pie au tem i moż na
go by ło zo ba czyć w wie lu kra jach świa-
 ta, na wet na Ku bie i w Chi nach, gdzie
słu żył ja ko... tak sów ka. Po pew nych
prze rób kach awan so wał na wet do ran -
gi sa mo cho du raj do we go i star to wał
w kil ku im pre zach kra jo wych i za g-
ra nicz nych np. Zło te Pia ski w Buł ga -
rii i Akro pol w Gre cji. 

Do daj my, że w stycz niu 1997 ro ku
wpro wa dzo no w Pol sce ofi cjal ną na -
zwę Ma luch, dla te go na le ży ją pi -
sać wiel ką li te rą. 

Ma luch – sen ty men -
tal nie 

To by ły cza sy, kie dy
szczy tem ma rzeń zwy kłe -
go zja da cza chle ba by ły
„te le wi zor, meb le i ma ły
fiat”. Tak właś nie za ko -
mu ny wła dze wy mo de lo -
wa ły oby wa tel skie za cho -
wa nia i my śle nie. Mi mo to,
prze cięt ny oby wa tel PRL-u,
sku pio ny na ro bie niu wra -

że nia na są sia dach i krew nych, te raz
w oczach wie lu z nas wy da je się być
czło wie kiem szczę śli wszym. Tak dzi-
a ła ma gia upły wu cza su, któ ry w spek -
ta klu wspom nień na pier wszym pla -
nie sta wia to co do bre i mi łe, na
osta t nim zaś to co złe i god ne za pom-
 nie nia. Dla szczę śli wych na byw ców
Fiat 126p był au tem ro dzin nym. Cóż
to by ły za emo cje, kie dy pod czuj ny -
mi spoj rze nia mi zza uchy lo nych fi ra -
nek okien na blo ko wi skach, czte ro o -
so bo wa ro dzi na w naj wię kszy upał
wci ska ła się do no we go fia ci ka po mię -
dzy wa liz ki i tor by wy pcha ne tym co
nie zbęd ne i prze de wszyst kim to wa -
rem na han del. Po szczę śli wym a efek -
tow nym kłap nię ciu drzwia mi, roz le -
gał się me ta licz ny ka szel od pa la ne go
sil ni ka – nie pod wa żal ne po twier dze -
nie po sia da nia sa mo cho du. Uda wa no
się w pod róż do do stęp nych za PRL-u
ku ror tów w Buł ga rii, Ru mu nii i na
Wę grzech. Wszyst kie mu przy glą dał
się pla sti ko wy pie sek, w mil czą cej za -
du mie ki wa ją cy gło wą, umiesz czo ny
na cen tral nym miej scu przed przed-
 nią szy bą sa mo cho du. Kie dy kasz lak
zni kał za ro giem, kur tyn ki fi ra nek
jed nym zgod nym ru chem wra ca ły do
pier wot ne go po ło że nia i oby wa te le
wra ca li do swo jej sza rej rze czy wi sto -
ści. 

Ma luch ob śmia ny 
Oto kil ka do wci pów z tam tych lat.

Kla sa bez pie czeń stwa Fia ta 126p po -
rów ny wal na jest z Vol vo i Fer ra ri,
gdyż stre fa zgnio tu koń czy się na sil-
 ni ku. Sil nik umiesz czo ny z ty łu, jest

chro nio ny przed zde rze niem przed-
 nim. Ba gaż nik z przo du, chro ni je go
za war tość przed zde rze niem tyl nym.
To au to uczy do brych ma nier, gdyż
za nim się do nie go wsią dzie, trze ba
zdjąć czap kę. Kie row ca nie sły szy ha -
ła su sil ni ka gdyż ma ko la na na uszach.
To au to po sia da czte ry ko ła, aby by ło
moż li we je go pcha nie w wa run kach
zi mo wych. 

Po ldek – re ak ty wa cja 
Za nim ape ty ty prze cięt ne go Po la ka

skie ro wa ły się na in ne au ta, bą bel był
sym bo lem do bro by tu i po wo dem du -
my z je go po sia da nia. Po tem stał się
po wo dem ob cia chu i kpin. Ma łe go Fia -
ta na dro dze na le ża ło od trą bić i z lek -
ce wa że niem wy prze dzić. Jed nak czas
zro bił swo je i ty sią ce ma lu chów, któ -
re la ta mi sta ły w sto do łach czy in nych,
bar dziej czy mniej kom for to wych miej -
scach, wra ca ją do łask. A tra fia ją się
eg zem pla rze z pra wie żad nym prze-
 bie giem i fa brycz ną fo lią na ta pi cer -
ce, czy li „nów ki”, ty le że ze sta rą me -
try ką. Ci, któ rzy do nie daw na nie
da li by za ma lu cha przy sło wio wej stów-
 ki, te raz na auk cjach pod bi ja ją ce nę
po nad 200 ty się cy zło tych za szcze -
gól nie atrak cyj ne eg zem pla rze. 

Tak to już jest, że dla jed nych jest
te raz zwy kłym to wa rem na sprze daż,
a dla in nych, rów nież ele men tem na -
szej kul tu ry i – obok Fia ta 125p, Sy -
re ny i kil ku in nych mo de li – świa dec -
twem ist nie nia pol skie go prze my słu
mo to ry za cyj ne go. Ma luch na dro dze
przy wo łu je dziś uśmiech sym pa tii

a cza sa mi głę bo ką za du mę... 
PPaawweełł  JJeeżżeewwsskkii

Auto Club
Fiat 126p – legenda PRL-u
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Su per mar ke ty do sko na le
zna ją na sze upo do ba nia,
a jesz cze le piej na sze za -

cho wa nia. W koń cu nad roz pra-
 co wa niem na szych gu stów pra -
cu ją ca łe szta by psy cho lo gów,
psy cho mar ke te rów i so cjo lo -
gów. Wcho dząc do skle pu i ro -
biąc za ku py ma my wra że nie, ze
na sze dzia ła nia są spon ta nicz -
ne i nie prze wi dy wal ne.

Czy na pew no?

Przed na mi wa rzy wa,
a po tem pro sto... 

We dług wszyst kich za sad rzą -
dzą cych za ku pa mi w su per mar -
ke tach, po wej ściu na ha lę pa -
trzy my w pra wo. Mo że nie
wszy scy, ale we dług osta t nich
ba dań, ro bi to 95 pro cent z nas.
Do wo dem są na gra nia ze skle-
 po wych ka mer prze a na li zo wa -
ne przez spe cja li stów. Je że li już
wia do mo, że pa trzy my w pra wo,

to właś nie tam cze ka ją na nas
pier wsze nie spo dzian ki – czy li
pro duk ty w spe cjal nej pro mo cji
(czy taj: ta kie, któ rych za wszel-
 ka ce nę sklep chce się po zbyć).
Jest tam wszyst ko, co uświad-
 czy nas w prze ko na niu, że da ny
su per mar ket ofe ru je nam wy jąt -
ko we oka zje, zniż ki i pro mo cje.
Jest to waż ny czyn nik psy cho -
lo gicz ny, bo wiem już przy wej -
ściu ma my się od prę żyć i spo -
koj nie ro bić za ku py.

W wię kszo ści te go ty pu skle -
pów, pier wszym na pot ka nym
przez nas seg men tem są wa rzy-
 wa i owo ce. Dla cze go? Bo są to
pro duk ty za wie ra ją ce wi ta mi -
ny i mi ne ra ły bar dzo ko rzyst -
nie wpły wa ją ce na na sze zdro -
wie. Je że li wło ży my do na sze go
ko szy ka po mi do ry, ce bu lę, ka -
la re pę, jabł ka czy ba na ny, od
ra zu wzra sta na sze do bre sa -
mo po czu cie. Prze cież ku pu je -

my tyl ko zdro we rze -
czy. Je steś my z sie bie
za do wo le ni i na sze wy -
rzu ty su mie nia są ni -
kłe gdy do rzu ci my do
ko szy ka chip sy al bo
sło dy cze. Jesz cze nie
wie my, że miej sca
z nie zbęd ny mi dla nas
pro duk ta mi ulo ko wa -
ne są na koń cu skle -
pu. Że by tam dojść,
mu si my przejść obok
nie zli czo nej ilo ści
mniej lub bar dziej po -
trzeb nych pro duk tów
i grze chem by ło by
zmar no wać oka zję,
aby przy naj mniej kil -
ka „ko niecz nie po -
trzeb nych” rze czy zna -
laz ło się w na szych
ko szy kach.

Ro bi my za ku py 
Jak to się dzie je, że

wcho dzi my do su per -
mar ke tu w ce lu uzu-
 peł nie nia do mo wych
za pa sów, a wy cho dzi -
my z mnó stwem nie po -
trzeb nych rze czy? Nie
je steś my prze cież nie -
od po wie dzial ni, za -
chłan ni, czy roz rzut ni.
Ma my przy so bie li stę
za ku pów i za miast

trzy mać się ści śle okre ślo ne go
pla nu, pa ku je my do ko szy ka róż -
ne, czę sto nie przy dat ne pro duk-
 ty i przed mio ty. Wy tłu ma cze nie
jest pro ste. Na prze ciw ko nas
sta nę ły wy jąt ko wo spryt ne tech-
 ni ki mar ke tin go we. Pro ces
sprze da ży za czy na się za nim
wej dzie my do skle pu. Je steś my
już tak na siąk nię ci re kla ma mi
któ re są w te le wi zji, In ter ne cie,
ga ze tach, bil bor dach i wszę dzie,
gdzie to moż li we, że po prze kro -
cze niu pro gu su per mar ke tu je -
steś my przez re kla mo daw ców
„uro bie ni”. Za czy na my wę dro -
wać dłu gi mi, han dlo wy mi alej -
ka mi, gdzie na pół kach kró lu ją
to wa ry umiesz czo ne nie przy -
pad ko wo. Każ de uło że nie pro-
 duk tu ma swo je lo gicz ne uza-
 sad nie nie. To wa rzy szy nam
re lak su ją ca, od prę ża ją ca mu zy -
ka (wy bra na przez spe cja li stów),
a roz py la ne aro ma ty wpra wia ją
nas w do bry na strój. Kie ru jąc
się za sa dą „klient nasz pan” sze-
 fo wie su per mar ke tów ro bią
wszyst ko, że byś my czu li się do -
sko na le. Wy ło żo ne na pół kach
to wa ry przy cią ga ją nasz wzrok,
a z każ dą mi ja ną wy sta wą znacz -
nie ma le ją na sze szan se na
opusz cze nie te go za ku po we go
ra ju z ma łą ilo ścią po trzeb nych
pro duk tów. Plan na szej pod ró -
ży jest spe cjal nie wy my ślo ny.
Dla nas. Nikt nas do ni cze go nie
na ma wia. Nic z tych rze czy, ale
wpa dliś my już w tę ma chi nę i je -
steś my jej ma ły mi try bi ka mi.

Psy cho lo gia za ku pów 
Duń czyk Mar tin Lin dstrom,

nie kwe stio no wa ny „gu ru” mar-
 ke tin gu wy cią gnął fa scy nu ją ce
wnio ski po prze pro wa dzo nych
ba da niach na gru pie po nad
dwóch ty się cy skle po wych wo -
lon ta riu szy z róż nych kra jów.
Oka zu je się, że mó zgi osób pa -
trzą cych na ob ra zy zwią za ne ze
zna ny mi i ce nio ny mi mar ka mi
ta ki mi jak na przy kład Ap ple,
czy Fer ra ri, re a gu ją w ten sam
spo sób, jak mó zgi osób re li gij -
nych na wi dok świę tych fi gur,
czy ob ra zów. Co cie ka wsze, od -
no si my wra że nie, że dzię ki za -
ku po wi pro duk tu z tak zwa nej
wyż szej pół ki, czy do brej mar ki,
sta nie my się bar dziej atrak cyj -

Kierując się
zasadą „klient
nasz pan”
szefowie
supermarketów
robią
wszystko,
żebyśmy czuli
się doskonale

Su per mar ket 
ja kie go nie zna my
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ni. I nie cho dzi na wet o opi nie śro do -
wi ska. Nam naj bar dziej za le ży, aby
pod nieść pre stiż we włas nych oczach.
Nie któ re zna ne mar ki ma ją swo je tłu -
my wier nych wy znaw ców i we dług
Lin dstro ma ich uwiel bie nie dla mar -
ki moż na przy rów nać z uwiel bie niem
do ido la z któ rym są zwią za ni na do -
bre i na złe.

Ogrom ny wpływ na ro bie nie za ku -
pów ma ja czyn ni ki kul tu ro we. Miesz -
kań cy po szcze gól nych czę ści świa ta
znacz nie róż nią się od sie bie w za ku -
po wym pro ce sie. Do ty czy to prze de
wszyst kim miesz kań ców Eu ro py
i Azji. Eu ro pej czy cy, cen tra han dlo -
we od wie dza ją raz na ty dzień, ewen-
 tu al nie raz na dwa ty god nie, co da je
skle pom czas na zmia nę wy stro ju, czy
przy go to wa nie się do ko lej nych pro-
 mo cji. Miesz kań cy Azji, w wiel kich
skle pach spę dza ją o wie le wię cej cza -
su, co ozna cza częst sze zmia ny wy s-
taw, ob ni żek i pro mo cji.

Wię kszą ra dość z za ku pów czer pią
bez wąt pie nia ko bie ty i na oglą da nie
pro duk tów po świę ca ją du żo cza su.
Spraw dza ją, czy owo ce są od po wied -
nio doj rza łe, spraw dza ją da ty waż no -
ści na pro duk tach, czy ta ją za łą czo ne
ety kie ty. Pa nów rza dziej in te re su je
ce na wy bra ne go to wa ru, czę sto igno -
ru ją met ki i na ogół de cy zje po dej -
mu ją ra cjo nal nie.

Su per mar ke ty do kład nie ana li zu ją
na sze za cho wa nia. Daw niej mo ni to -
ro wa no klien tów i ana li zo wa no da ne
z ka mer, aby jak naj le piej po znać za -
cho wa nia i upo do ba nia klien tów. Dzi -
siaj (we dług spe cja li stów) klien tów
moż na od sie bie od róż nić, na wet je -
że li w ko szy ku ma ją ta kie sa me pro-
 duk ty. Kła nia się vi deo mi ting. Jest
to tech ni ka roz poz na wa nia ob ra zów
umoż li wia ją ca ska no wa nie po czy nań
ty się cy osób. Pro gram po wie, ile cza -
su da ny klient spę dził w skle pie, jak
dłu go za sta na wiał się nad wy bo rem

pro duk tu, ja kie to wa ry in te re so wa ły
go naj bar dziej, co naj dłu żej oglą dał,
nad czym się wa hał.

Ku pu je my by zmniej szyć stres, na -
gro dzić się, zre kom pen so wać swo je ży -
cio we nie po wo dze nia. Za ku py nas
uszczę śli wia ją, poz wa la ją na po pra wę
na sze go sa mo po czu cia, wy wo łu ją wra -
że nie, że dzię ki ob niż kom i oka zjom
zro bi liś my do sko na ły in te res. Nie kie -
dy jed na mar ko wa su kien ka, czy no -
wy tab let mo gą być do kład nie tym, cze -
go w da nej chwi li po trze bu je my. Ale
je że li wy bie ra my się do su per mar ke tu
że by uzu peł nić do mo we za pa sy, zo -
staw my le piej w do mu kar tę kre dy to -
wą i weź my ze so bą okre ślo ną ilość go -
tów ki. W prze ciw nym wy pad ku nasz
fi nan so wy bi lans dnia po po wro cie z za -
ku pów, mo że nas zdzi wić. Ma jąc na -
prze ciw sie bie tak po tęż ną ma chi nę jak
su per mar ke to wi spe cja li ści, nie po win-
 niś my jed nak być za sko cze ni.

EEwwaa  JJaa  nniikk
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KOMUNIKAT WYDZIAŁU KONSULARNEGO AMBASADY RP W BRUKSELI 

ZAPISY NA WIZYTY W SPRAWACH PASZPORTOWYCH i PRAWNYCH : 

W związku ze znacznym wzrostem napływu interesantów do naszego urzędu, w celu zapewnienia 
sprawnej obsługi wszystkich przybyłych, Wydział Konsularny wprowadzi z dniem 01.08.2013 r. zapisy 
na spotkania w sprawach paszportowych i prawnych. Osoby zainteresowane załatwieniem spraw z 
tego zakresu powinny zapisywać się poprzez stronę MSZ E-Konsulat: h"p://www.e-konsulat.gov.pl/, 
na spotkania odbywające się w następujących przedziałach czasowych: wtorek, czwartek, piątek w 
godzinach 9:00 do 13:00, w środy w godzinach 13:00 do 18:00.  

W okresie przejściowym, do 31.12.2013 r., w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby które 
zapisały się na spotkanie, pozostali interesanci w miarę istniejących możliwości. Z dniem 01.01.2014 
r. przyjmowani będą tylko interesanci którzy wcześniej zapisali się na wizytę w urzędzie. Pozostałe 
osoby będą przyjmowane tylko w sytuacjach wyjątkowych. 

Jednocześnie informujemy, iż zapisanie się na spotkanie nie jest wymagane w celu uzyskania 
zaświadczenia na przewiezienie zwłok lub szczątków ludzkich do Polski.  

Prosimy o jak najszersze rozpowszechnienie tej informacji, mając nadzieję iż przyczyni się do 
sprawnej obsługi wszystkich interesantów oraz zaoszczędzi Państwu czasu traconego w kolejce w 
urzędzie. 

Wszystkie informacje dot. spraw konsularnych załatwianych w urzędzie znajdują się na stronie 
internetowej Ambasady RP w Brukseli: h"p://www.bruksela.msz.gov.pl/ 

 

 

 

 

 

 

              Wydział Konsularny 
                                                              Ambasady RP w Brukseli 
 

 

 



Kra je azja tyc kie od lat fa scy nu ją
pod róż ni ków z ca łe go świa ta. Po -
wo dów te go jest wie le. Jed nym

z nich jest do sko na ła kuch nia, któ ra
swo im cha rak te rem róż ni się zna czą co
od kuch ni eu ro pej skiej. 

Jest ona wy ra zi sta, orzeź wia ją ca i po -
bu dza ją ca – dla nas Eu ro pej czy ków
wręcz za ska ku ją ca. Azja ci do sko na le
opa no wa li bo wiem łą cze nie w od po -
wied ni spo sób owo ców, wa rzyw i przy -
praw ko rzen nych tak, aby two rzy ły ide-
 al ną ca łość. 

Dla mnie kwin te sen cją sma ków ca -
łej Azji jest kuch nia taj ska. Łą czy ona
w so bie ce chy kuch ni róż nych re gio -
nów te go kon ty nen tu. Dla te go też zde-
 cy do wa łem się przy bli żyć Pań stwu Taj -
lan dię, men tal ność jej miesz kań ców
i taj skie sma ki. 

Kil ka słów o Taj lan dii
Taj lan dia to kraj le żą cy w po łud nio -

wo–wschod niej Azji. Jest ona mo nar -
chią kon sty tu cyj ną, na cze le któ rej stoi
król Bhu mi bol Adu ly a dej, Ra ma IX. Na
tro nie za sia da on od 1946 ro ku, co czy -
ni go naj dłu żej pa nu ją cym król na świe -
cie. 

„Thai” w do słow nym tłu-
 ma cze niu z ję zy ka taj skie -
go na pol ski ozna cza: wol -
ny, wol ność. Fak tycz nie
Taj lan dczy cy wy glą da ją na
lu dzi wol nych, po god nych
i po zy tyw nie na sta wio nych
do ota cza ją ce go ich świa-
 ta. Ma się wra że nie, że ro -
zu mie ją go i ak cep tu ją 
za sa dy nim rzą dzą ce. Po -
mi mo trud nych wa run ków
ży cia, zmu sza ją cych część
z nich do emi gra cji, są
otwar ci i uśmiech nię ci.
Moż li we, że ma to zwią zek
z bud dyz mem – do mi nu ją -
cą re li gią w Taj lan dii. 

Sto li cą Taj lan dii jest Ban -
kok. Na zy wa ny jest on

przez Ta jów Krun Tep, co mo że my prze -
tłu ma czyć ja ko Mia sto Anio łów. Jest to
nie zwy kle no wo czes ne i dy na micz nie
roz wi ja ją ce się miej sce, o licz bie lud no -
ści się ga ją cej do 6,6 mln. To właś nie
w nim znaj du je się naj wyż szy ho tel Taj -
lan dii – 88 pię tro wy Ba iy o ke Sky. 
Je den z mo ich przy ja ciół miał przy jem-
 ność zjeść ob iad w re sta u ra cji znaj du -
ją cej się na szczy cie tej bu do wli. Jak
opo wia dał, za nie po ko i ło go to, że bu -
dy nek nie co po ru szał się na bo ki. Za -
py tał o to pra cow ni ków, któ rzy za pew -
ni li go, że to nor mal ne. Do pie ro wte dy
sku pił się na roz po ście ra ją cych się z ho -
te lu cu dow nych wi do kach.

Sko ro o obie dzie mo wa... W Taj lan -
dii je dze nie moż na ku pić nie mal 
wszę dzie. Go tu je się na stra ga nach, ło -
dziach... Na uli cy znaj dzie się za tem
mnó stwo miejsc, w któ rych zje my do -
brze i ta nio. W Taj lan dii je dze nie i go -
to wa nie jest bo wiem jed nym z naj waż -
niej szych ele men tów co dzien ne go ży cia.
Ja da się wspól nie, ce le bru jąc czas po -
sił ku. Do je go spo ży wa nia nie uży wa
się sztuć ców. Tra dy cyj nie ja da się tu
rę ko ma, nie licz ni zaś po ma ga ją so bie
pa łe czka mi. 

Nie któ re zwy cza je ku li nar ne Taj lan -
dczy ków z pew no ścią zszo ku ją nie jed -
ne go z czy tel ni ków. W Taj lan dii przy -
kła do wo ni ko go nie zdzi wi po trwa
przy rzą dzo na z psie go mię sa. Ho du je
się na wet w ce lu kon sum pcji spe cjal ne
ra sy psów, któ re ma ją naj lep sze mię -
so. Do taj skich przy sma ków za li cza się
rów nież szczu ry, wę że i owa dy. Oczy -
wi ście przy rzą dzo ne w od po wied ni spo -
sób. Sam mia łem oka zję spró bo wać
wiel kie go ko ni ka po lne go sma żo ne go
na ole ju i przy znam, że był cał kiem
smacz ny. Jed nak w re sta u ra cjach taj -
skich na te re nie Eu ro py ser wu je się za -
zwy czaj bar dziej kla sycz ne po tra wy,
cie szą ce się du żo wię kszym za in te re -
so wa niem klien tów. Na nich po sta no -
wi łem się sku pić w tym ar ty ku le. 

Pa mięć o taj skich 
ra ry ta sach

Oso bi ście, z kuch nią Taj lan dii spot -
ka łem się już kil ka lat te mu w War sza -
wie i pa mię tam, że zro bi ła na mnie wiel -
kie wra że nie. Pra co wa łem wów czas
w jed nej z naj bar dziej zna nych re sta u -
ra cji w War sza wie. Tam po zna łem Li -
sę i Ti z Taj lan dii. By li to pro fe sjo na li -
ści zna ją cy się na swo jej pra cy
i pod cho dzą cy z sza cun kiem do te go,
co ro bią. Nie po tra fi łem się po wstrzy -
mać i wy py ty wa łem ich o wszyst ko.
Opo wia da li mi o swo jej oj czyź nie, ży -
ciu w niej, lu dziach, a prze de wszyst -
kim o taj skich ku li nar nych zwy cza jach
nie spo ty ka nych w in nych czę ściach
świa ta. Do wie dzia łem się od nich, że
tyl ko w Taj lan dii zje my du rian – naj -
bar dziej śmier dzą cy owoc świa ta. Mi -
mo znie chę ca ją ce go za pa chu cha rak -
te ry zu ją go po noć nie pow ta rzal ne
wa lo ry sma ko we. Mó wi na wet o tym
sta re taj skie po rze ka dło: „Du rian pach-
 nie jak pie kło, ale przy tym sma ku je
jak nie bo”. 

Pod czas mo jej wi zy ty Li za pre zen -
to wał spe cjal ne show (tzw. tep pa ny a -
ki), pod czas któ re go ku cha rze taj scy
po pi su ją się przed klien ta mi swo i mi
umie jęt no ścia mi w po słu gi wa niu się
wo kiem i in ny mi ak ce so ria mi ku chen-
 ny mi (wię cej moż na zo ba czyć w In ter -
ne cie). Z ko lei Li sa po chwa li ła się 
tzw. car vin giem owo co wym – trud ną
sztu ką rzeź bie nia w owo cach i wa rzy -
wach. Po le ga ona na tym, że spe cjal -
nym no ży kiem, któ ry wy glą dem przy-
 po mi na wiecz ne pió ro, wy ci na się
w owo cach kwia ty oraz in ne kształ ty.
Efekt jest za dzi wia ją cy. 

„A THAI” – esencja orientu
czyli smaki kuchni tajskiej
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Po ru szo ny ty mi wspom nie nia mi po -
sta no wi łem zna leźć w An twer pii na -
praw dę do brą re sta u ra cję taj ską. Wy -
py ty wa łem zna jo mych i w efek cie
tra fi łem do „A Thai”. 

Z wi zy tą w „A Thai”
W „A Thai” po ja wi łem się, jak mam

to w zwy cza ju, nie za po wie dzia ny. Już
w drzwiach przy wi tał mnie za pach jaś -
mi no we go ry żu i cur ry, któ re ubó st-
wiam. Lo kal wy peł nio ny był po brze gi.
Do my śli łem się, że do brze tra fi łem i nie
mog łem do cze kać się, kie dy spró bu ję
je dze nia. Nie zwy kle ciep ło przy wi ta ła
mnie ko bie ta o azja tyc kiej uro dzie i mi -
ło ko ja rzą cym się imie niu – Mai. Po -
cho dzi ła z Taj lan dii. Po pro si łem ją
o umoż li wie nie roz mo wy z me na dże -
rem lub wła ści cie lem. Po wie dzia ła, że
mam go właś nie przed so bą, ale je że li
roz mo wa ma trwać dłu żej, le piej bę dzie
je że li po roz ma wiam z jej mę żem, po -
nie waż ona jest za ję ta pra cą.

To za wsze do brze świad czy o lo ka -
lu, je że li wła ści ciel oso bi ście do glą da
wszyst kie go.

Jo a chim Mels sie dział przy jed nym
ze sto li ków i właś nie cze kał na ko la cję.
Pod sze dłem i wy jaś ni łem po wód swo-
 jej wi zy ty. Wła ści ciel po pro sił, abym
wraz zmo ją żo ną do łą czył do nie go. Roz -
ma wia ło się nam przy jem nie. Ko lej ny
raz tra fi łem na cie ka we go i mi łe go czło -
wie ka. Cze ka jąc na je dze nie, dys ku to -
wa liś my na te mat Taj lan dii, zwy cza jów
i lu dzi w tym kra ju. Jo a chim miał wie -
le do po wie dze nia na ten te mat, po nie -
waż nie jed no krot nie od wie dzał Taj lan -
dię z ra cji na to, że je go dru ga po łów ka
po cho dzi właś nie z te go kra ju.

Roz ma wia jąc, dy skret nie obej rza łem
lo kal. Urzą dzo ny jest mo der ni stycz nie,
jed nak w róż nych miej scach za u wa żyć
moż na przy wie zio ne z Taj lan dii pa miąt -
ki iozdo by, któ re wpro wa dza ją klien tów
„A Thai” w kli mat orien tu. Przed lo ka -
lem na uli cy wy sta wio nych jest kil ka sto-
 li ków, z ty łu zaś znaj du je się zaś pięk ny,
urzą dzo ny ze sma kiem ogró dek, w któ -
rym pa nu je przy jem na atmo s fe ra.

W A Thai nie za pom nia no tak że o na -
stro jo wym oświet le niu. Na każ dym sto -
le znaj du ją się bo wiem świe ce i kie lisz -

ki na wi no oraz wo dę. Bez wąt pie nia
ele men ty te do da ją ele gan cji i szy ku lo -
ka lo wi. 

Do dat ko wo, pod czas mo jej wi zy ty
w „A Thai” w tle sły chać by ło nie u -
stan nie de li kat ną et nicz ną mu zy kę taj -
ską. Od po wied nio do bra na mu zy ka jest
bar dzo waż na w re sta u ra cji, de li kat ne
brze mie nia, pod kre śla ją na strój miej s-
ca, nie przy głu sza jąc zbyt nio roz mo wy. 

Mo ja żo na za py ta ła czy, mo że zro bić
kil ka zdjęć w kuch ni. Jo a chim bez 
za sta no wie nia, zgo dził się, abyś my zo -
ba czy li ku cha rzy pod czas pra cy (przy -
po mi nam, że po ja wi łem się nie za po -
wie dzia ny). 

Znam taj skich ku cha rzy, więc spo -
dzie wa łem się po rząd ne go za ple cza.
I właś nie to zna laz łem. Świet na or ga -
ni za cja, czy stość, wszyst kie skład ni ki
świe że, pra cow ni cy uśmiech nię ci i jed -
no cześ nie sku pie ni na swo jej pra cy.
Sze fo wa kuch ni Nu Phit wi ta ła nas
z uśmie chem na twa rzy, nie wy czu wa -
łem tre my czy za sko cze nia. Wi dać, że
nie ma ją się cze go wsty dzić. Tak pra -
cu ją pro fe sjo na li ści. 

Wró ci liś my do sto li ka. Za py ta łem
o kar tę win. Jo a chim po wie dział mi, że
raz do ro ku spoś ród do stęp nych na ryn -
ku win wy bie ra te, któ re naj le piej pa -
su ją do pi kan tnej kuch ni taj skiej. Jak
stwier dził, jest to nie ła twe za da nie.
W przy szłym ro ku za mie rza spro wa -
dzać wi no pro sto z Taj lan dii.

Wróć my do głów ne go te ma tu. Cha -
rak te ry stycz ne dla kuch ni taj skiej jest
to, że czę sto w jed nym da niu mie sza ją
się róż ne sma ki, a dzię ki sto so wa nym
zio łom, wśród któ rych kró lu je ko len -
dra, za pach po traw zwa la z nóg. Oto
pod sta wo we skład ni ki uży wa ne do
przy go to wa nia tych aro ma tycz nych po -
traw taj skich: ba zy lia taj ska, chi li, cu -
kier ko ko so wy, cy na mon, pa sty cur ry
w trzech sma kach (czer wo na, zie lo na
i żół ta), czos nek, im bir, kar da mon, kieł-
 ki bam bu sa, ko len dra, tra wa cy try no -
wa, ta ma rynd, li mon ka, man go, sos so -
jo wy, sos ryb ny, sos ostry go wy, ryż
jaś mi no wy, ser so jo wy to fu, mle czko
ko ko so we, li ście ba na now ca, grzyb ki
shii ta ke, ma ka ron chiń ski, ma ka ron

ry żo wy, ry by, kre wet ki, kur czak oraz
wo ło wi na. Jed nym sło wem sa me wspa -
nia ło ści. 

Jak prze ko na się każ dy, kto za jdzie
do „A Thai”, z tych skład ni ków moż na
stwo rzyć na praw dę do bre i eg zo tycz ne
da nia. Ta kie właś nie znaj dzie my tam
w me nu. Skosz tu je my tu kur cza ka
w róż nym wy da niu (np. z ry żem jaś mi-
 no wym w so sie z czer wo ne go cur ry),
kre we tek (sma żo ne w cie ście tzw. Tem -
pu rze), wo ło wi nę, eg zo tycz ne świe że
sa łat ki (po le cam pi kan tne sa łat ki z man -
go). Zna ne na ca łym świe cie zu py ryb -
ne (Tom Yum) i wie le in nych kla sycz -
nych dań, je że li cho dzi o kuch nię
Taj lan dii. 

Wła ści ciel za py tał mnie, cze go chci-
ał bym spró bo wać. Wa ha łem się mię dzy
Pad Thai (ma ka ro nem ry żo wym z kur -
cza kiem, zie lo ną ce bul ką, orzesz ka mi
ner kow ca, so sem, i jaj kiem) a kur cza -
kiem w cur ry. Wy bra łem cur ry. Wcześ -
niej pró bo wa łem już tej po tra wy 
w po pu lar nej re sta u ra cji taj skiej w War -
sza wie, gdzie rów nież pra co wa li sa mi
Ta jo wie. Smak był wy śmie ni ty, więc
wiem do kład nie, jak ma sma ko wać do -
brze przy rzą dzo ne cur ry. 

Po tra wę po da no w ory gi nal nych, tra -
dy cyj nych taj skich na czy niach wy ko -
na nych z gli ny. Po czu łem za pach, któ -
ry tak lu bię, więc szyb ko otwo rzy łem
wie ko. Pod nim zna laz łem wy śmie ni ty
sos w i so czy ste ka wał ki kur cza ka.
W po rce la no wej mi sce cze kał na mnie
rów nież sma ko wi ty ryż jaś mi no wy. Nie
zwle ka jąc już dłu żej, od ło ży łem no tes,
dłu go pis i za bra łem się za je dze nie. Tak,
to jest smak ory gi nal ne go kur cza ka
w so sie z czer wo nym cur ry – to wte dy
so bie po my śla łem. Do sko na łe. Kur czak
roz pły wał się ustach. 

Za do wo lo ny z po sił ku po dzię ko wa -
łem, oce nę da nia zo sta wia jąc so bie
i Pań stwu. Mi ło bę dę wspo mi nał to
miej sce, gdzie zjeść moż na ory gi nal ne
taj skie da nia przy go to wa ne ze świe -
żych skład ni ków. 

„A Thai” po le cam za tem od wie dzić
każ de mu, kto ma ocho tę spró bo wać cze -
goś no we go, wy jąt ko we go. 

TToommaasszz  GGrrzzyybboowwsskkii
ffoottoo::  JJooaannnnaa  GGrrzzyybboowwsskkaa  
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Lu bisz go to wać? 
Na pisz do nas. 

Cze ka my na prze pi sy au tor skie, ory gi nal ne, ma ło zna ne, szyb kie, ta nie, wa sze ulu bio ne
i wszyst kie in ne. W każ dym ko lej nym nu me rze ga ze ty bę dzie my za miesz czać pro po zy cje 

czy tel ni ków, któ rzy chcą swo ją ku li nar ną pa sją dzie lić się z in ny mi.
KKoonnttaakktt::  aannttwweerrppiiaappooppoollsskkuu@@ggmmaaiill..ccoomm

Chciałabym podzielić się z Państwem moimi dwoma ulu-
bionymi przepisami na gulasz. Są to potrawy niedrogie
i stosunkowo łatwe w przygotowaniu. Mam nadzieję, że
będą smakowały.

BBaassiiaa

Gulasz meksykański
Składniki:
l kilogram wieprzowiny l 15-20 dkg wędzonego
boczku l kilogram dojrzałych pomidorów l 3 średnie
cebule l 5 strączków chili l 1 puszka kukurydzy 
l 3 ogórki kiszone l 4 ząbki czosnku l pół pęczka
szczypiorku l 1/4 litra mięsnego bulionu l 3 łyżki oleju
l sól l pieprz i szczypta cukru. 

Przygotowanie: 
Wieprzowinę i boczek pokroić w niedużą kost kę i usma -
żyć na ole ju w bryt fan ce. Do pra wić pie przem i so lą. Po -
kro ić ce bu lę i czos nek, pod sma żyć na pa tel ni i wrzu cić do
mię sa. Na stęp nie do dać po kro jo ne w kost kę po mi do ry
i du sić 5-7 mi nut. Ca łość za lać mięs nym bu lio nem, za go -
to wać, przy kryć i przez 45 mi nut du sić na ma łym ogniu. 

Pa pry czki chi li prze kro ić wzdłuż, oczy ścić z pe stek,
drob no po sie kać i wsy pać do mię sa. Ku ku ry dzę i fa so lę
wy jąć z pusz ki, od ce dzić na sit ku z za le wy i do dać do mię -
sa 15 mi nut przed koń cem du sze nia. Co ja kiś czas mie -
szać, aby gu lasz się nie przy pa lił. 

Na ko niec do dać po kro jo ne w pla ster ki ogór ki ki szo ne,
do pra wić so lą i cu krem. Gu lasz po da wać po sy pa ny szczy-
 pior kiem.

Gulasz wieprzowy z pieczarkami i porem
Składniki: 
l 60-70 dkg wieprzowej łopatki l 20-25 dkg pieczarek
l 2 średniej wielkości pory l 1 cebula l 1 papryczka
chili l 1 łyżeczka mielonego kminku l 1 łyżeczka
curry l 1 łyżka mąki (najlepiej pszennej) l 1 szklanka
śmietany l 4 łyżki oleju l sól.

Przygotowanie: 
Mię so umyć i po kro ić w grub szą kost kę. Ob ra ną ce bu -

lę drob no po sie kać. Pie czar ki, po rę i pa pry czkę ob rać i po -
kro ić w krąż ki. 

W gar nku roz grzać dwie łyż ki ole ju i za ru mie nić na nim
ce bu lę. Do dać mię so i pod piec je. Na stęp nie do pra wić so -
lą, po sy pać kmin kiem, cur ry i du sić na śred nim ogniu.

Pie czar ki i pa pry czkę pod sma żyć na pa tel ni na po zo sta -
łym ole ju. Pod lać odro bi ną wo dy i du sić oko ło 10 mi nut.
Na stęp nie do dać po kro jo ny por, wy mie szać i od sta wić. 

Kie dy mię so w gar nku bę dzie już mięk kie, trze ba gu -
lasz za gę ścić mą ką i śmie ta ną, po tem du sić jesz cze przez
pięć mi nut. Do dać pie czar ki, por, pa pry czkę chi li i wszys-
t ko ra zem przez chwi lę pod grze wać. 

Smacznego!
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Dodaj bezpłatnie swoje ogłoszenie drobne
wysyłając e-mail na adres antwerpiapopolsku@gmail.com 

(w temacie wiadomości proszę wpisać „ogłoszenie drobne”)
lub sms z treścią ogłoszenia na nr 0489823803.

Ogłoszenie ukaże się na stronie internetowej oraz w najbliższym wydaniu gazety „Antwerpia po polsku”

Informujemy, że ogłoszenia komercyjne takie jak usługi, działalność gospodarcza itd. zamieszczamy wyłącznie w formie płatnej reklamy,
w atrakcyjnej cenie (już od 20 euro z btw).

SZU KAM PRA CY

% Mło dy chło pak, 20-la tek, po szu ku je pra cy ja ko po moc nik na bu -

do wie lub przy re mon tach miesz kań. Kon takt: 0485. 108.04

% Pil nie za o pie ku ję się oso bą cho rą, nie peł no spraw ną. Mam
du że do świad cze nie, je stem uczci wa, kul tu ral na i opie kuń cza. 
Tel. 0489 925 531

% Pra cu ją ca 50-lat ka o mi łym wy glą dzie ze zna jo mo ścią an giel-
 skie go i ni der lan dzkie go, za o pie ku je się do mem w za mian za
dach nad gło wą. Tyl ko po waż ne pro po zy cje. Tel. 0485 279 717

% So lid ny pra cow nik z do świad cze niem w sek to rze bu do wla -
nym bez na ło gów, su mien ny uczci wy, z po by tem sta łym, z za -
pa łem do pra cy, po dej mie pra cę ofi cjal ną u uczci we go pra co -
daw cy, An twer pia i oko li ce. Gsm – – – 

% Na zy wam się Ada mam 20 lat. Szu kam pra cy w An twer pii:
opie ka nad dziec kiem/ sprzą ta nie/ wy pro wa dza nie zwie rząt/
pra ca na zmy wa ku. Je stem oso bą do kład ną, pra co wi tą, pun k-
tu al ną i mam mo ty wa cję do pra cy.  Kon takt: e-ma il: ada ko -
tul ska93@wp.pl, 0493467208. Tyl ko po waż ne ofer ty pra cy.

% Mam 26 lat pil nie po szu ku je pra cy w za wo dzie sprzą ta czki.
Tyl ko po waż ne ofer ty. Kon takt: 0492254572 An na

WY NAJ ME MIESZ KA NIE

%Wy naj mnę po kój dla ko bie ty bez na ło gów, z od dziel nym wej -
ściem z klat ki. Ci cha, spo koj na oko li ca, do bra lo ka li za cja. 
Ce na 300 eu ro. Tel. 0488 317 702.

% PO KÓJ DO WY NA JĘ CIA od paź dzier ni ka w Mer ksem, bli sko
tram waj 2,3,6 oraz przy stan ki bus. Tel nr +32 493395398. Dzwo -
nić po 18tej.

% wy naj mę miesz ka nie na Bor sbe ek 2 sy pial nie, sa lon, 2 to a -
le ty, piw ni ca od za raz, ce na 460e, tel. 0498412280

MIESZ KA NIE – SZU KAM

% Po szu ku ję apar ta men tu do wy na ję cia w An twer pii, max. do
500 eu ro ze wszyst kim. Kon takt Ewa 0495.17.60.79

IN NE

% Da mian lat 56, wy spor to wa ny, po zna panią w od po wied -
nim wie ku, któ ra lu bi ro man tycz ne spa ce ry i po zna wa nie cie -
ka wych miejsc. Tel. 0486 430 192

% Sa mot na pani po 50-tce po zna pa na w po dob nym wie ku,
w ce lu spę dze nia wspoł nych wie czo rów przy lam pce wi na. 
Tel. 0484 938 510

% Szu kam na u czy cie la ję zy ka an giel skie go w An twer pii. 
Tel 0492 187 388
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Zmia ny prze pi sów
w Bel gii

Od pier wsze go wrześ nia 
2013 ro ku, wpro wa dzo no w Bel -
gii wie le no wych prze pi sów.

No we do wo dy re je stra cyj ne.
No we do wo dy re je stra cyj ne bę dą

skła da ły się te raz z dwóch czę ści. 
Po otrzy ma niu do wo du roz dzie la my
go na dwie czę ści. Wła ści cie le po ja -
zdów są zo bo wią za ni jed ną cześć do -
wo du prze cho wy wać w po jeź dzie 
(DE EL I), nato miast dru ga część do -
ku men tu po win na być prze cho wy wa -

na w bez piecz nym miej scu po za po ja -
zdem (DE EL II).

Mniej pie nię dzy dla naj star -
szych dzie ci

Prze pis ten do ty czy dzie ci uro dzo nych
przed 1997 ro kiem. Do da tek pie nięż ny
zmniej szo no z kwo ty 33,69 do 27,60 eu -
ro. W su mie łącz na kwo ta ali men ta cyj -

www.pvbf.be

Ogło sze nia
CV wraz ze zdję ciem oraz swo je
ofer ty pro si my wy sy łać na adres
Pol sko-Fla man dzkiej Fe de ra cji 
Bu do wla nych
ma rze na@pvbf.be
tel – 0471 875 118
Pro si my za zna czyć nr ogło sze nia!

Ogło sze nie 01
Bel gij ska fir ma bu do wla -

na po szu ku je wy kwa li fi ko -
wa nych ma la rzy prosz ko -
wych. Pra ca na wa run kach
bel gij skich.

Ogło sze nie 02
Pra ca w cen trum dy stry -

bu cji. Ob słu ga środ ków
trans por tu oraz urzą dzeń
w ma ga zy nie wy so kie go
skła do wa nia, ukła da nie 
to wa rów w kon te ne rach
i wóz kach, po słu gi wa nie się
czyt ni ka mi i ska ne ra mi. Pra -
co daw ca za pew nia szko le nie.
Od pra cow ni ków wy ma ga się
prze strze ga nia po li ty ki do ty-

 czą cej za sad hi gie ny, za kaz
spo ży wa nia al ko ho lu i in nych
środ ków od u rza ją cych. Na te -
re nie obo wią zu je tak że za kaz
pa le nia po za spe cjal nie do te -
go wy zna czo ny mi stre fa mi.
Zna jo mość ję zy ka an giel -
skie go lub ni der lan dzkie go
ko niecz na. (kon trakt na wa -
run kach bel gij skich).

Ogło sze nie 03
Elek tryk bu do wla ny

MMiieejj  ssccee  pprraa  ccyy:: He ren tals
OOppiiss  ssttaa  nnoo  wwii  sskkaa::  Pra ce elek-
 trycz ne na bu do wach na te -
re nie Bel gii Pod łą cza nie 
no wych in sta la cji elek trycz -
nych (do my, osie dla). WWyy  --
mmaa  ggaa  nniiaa::  wy kształ ce nie
w za wo dzie elek tryk i elek -
tro mon ter lub tech nicz ne
– elek tryk wy móg ko niecz -
ny: ak tu al ne upraw nie nia,
ko mu ni ka tyw na zna jo mość
ję zy ka ni der lan dzkie go lub
an giel skie go OOffeerr  ttaa:: atrak-
 cyj ne wy na gro dze nie, le gal -

ne i sta łe za trud nie nie zgod -
ne ze stan dar da mi (na okres 
3 lub 6 mie się cy z moż li wo -
ścią przed łu że nia na czas
nie o kre ślo ny po tym okre-
 sie) po moc w zna le zie niu za -
kwa te ro wa nia.

Ogło sze nie 04
Ope ra tor ko par ki: wy ma-

 ga na jest zna jo mość ję zy ka
an giel skie go (wa ru nek ko -
niecz ny), mi le wi dzia na zna-
 jo mość ję zy ka ni der lan -
dzkie go.
WWyy  kksszzttaałł  ccee  nniiee: kie run ko we. 
DDoo  śśwwiiaadd  cczzee  nniiee:: 3 let nie 
do świad cze nie w za wo dzie 
be to nia rza lub ope ra to ra 
ko par ki (mi le wi dzia na zna-
 jo mość ob słu gi in nych ma -
szyn cięż kich). Kan dy da ci do
pra cy bę dą prze cho dzi li te sty,
z wie dzy i umie jęt no ści prak-
 tycz nych, w da nym za wo -
dzie.

Ogło sze nie 05
Elek tryk bu do wla ny

– Mon taż no wych in sta la cji
elek trycz nych i na pra wa ist-
 nie ją cych na obiek tach bu -
do wla nych (pod łą cza nie
gnia zdek, roz dziel ni, oświ-
et le nia itp.). Sa mo dziel na
pra ca z ry sun kiem tech nicz -
nym. Wy ma ga na ko mu ni -
ka tyw na zna jo mość ję zy ka
ni der lan dzkie go. 
WWyy  kksszzttaałł  ccee  nniiee o kie run ku
elek trycz nym. Rze tel ność
oraz kul tu ra oso bi sta. Po -
sia da nie włas ne go sa mo -
cho du – mi le wi dzia ne.

Ogło sze nie 06
Mon ter ocie pleń

MMiieejj  ssccee  pprraa  ccyy:: Bel gia. 
TTeerr  mmiinn  rroozz  ppoo  cczzęę  cciiaa  pprraa  ccyy::
Od Za raz!. 
OObboo  wwiiąązz  kkii::  – Ocie pla nie
– Tyn ko wa nie, ma lo wa nie fa -
sad bu dyn ków, – Drob ne pra -
ce wy koń cze nio we. 

Poszukujemy polskich firm zainteresowanych współpracą 
na zasadzie podwykonawstwa w zakresie robót budowlanych. 

Kontakt: POLSKO FLAMANDZKA FEDERACJA BUDOWLANYCH.
Flor.Alpaertstraat 14R. 2600 Berchem
marzena@pvbf.be – tel: 0471 875 118

TTrroocchhęę  pprraakkttyycczznnyycchh  iinnffoorrmmaaccjjii



na spa dła do 117,88 eu ro. Dzie ci w wie -
ku 16 i 18 lat ma ją te raz zmniej szo ny
su ple ment z 31,36 do 23,95 eu ro.

Sek tor pra cy tym cza so wej
Zmie nio no prze pis do ty czą cy za trud-

 nia nia osób z po by tem tym cza so wym.
Od pier wsze go wrześ nia fir my mo gą
za trud niać ta kie oso by rów nież na czas
nie o kre ślo ny. Okres prób ny zo stał po -
dzie lo ny na trzy pró by wy sta wio ne
mak sy mal nie do sze ściu mie się cy. Ter -
min ten jed nak w ca ło ści nie mo że
prze kra czać dzie wię ciu mie się cy.

Eme ry tu ry
Wzra sta pro cent dla osób pra cu ją -

cych na włas ny ra chu nek (ze lfstan -
dig) o 1,25 pro cent.

Dla osób nie peł no spraw nych o 2,00
pro cen ty.

Dla osób star szych nie po sia da ją -
cych wy star cza ją cych do cho dów
o 2,00 pro cen ty.

Po byt w Bel gii
Bel gij ski par la ment za twier dził re for-

 mę prze pi sów do ty czą cych na tu ra li za -

cji w Bel gii czy li otrzy ma nia bel gij skie -
go oby wa tel stwa. Wy dłu żo no ter min
z trzech do pię ciu lat. Te raz o oby wa tel -
stwo bę dzie się moż na sta rać do pie ro
po pię ciu la tach ofi cjal ne go po by tu.

Wa run ki, ja kie na ło żo no na oso by
sta ra ją ce się o oby wa tel stwo w Bel gii:
1. Zna jo mość jed ne go z ofi cjal nych

ję zy ków uzna nych w Belgii (ni -
der lan dzki, fran cu ski)

2. In te gra cja spo łecz na – kurs plus eg -
za min.

3. In te gra cja eko no micz na w po sta ci
prze pra co wa nych 18 mie się cy
w peł nym wy mia rze go dzin. Je dy -
nie oso by, któ rych współ mał żon -
ko wie po sia da ją oby wa tel stwo przy-
 naj mniej od trzech lat, lub po sia da ją
już wiek eme ry tal ny, mo gą być
zwol nio ne z pun ktu trze cie go. Do -
ty czy rów nież osób, któ rych dzie ci
po sia da ją oby wa tel stwo bel gij skie
oraz osób nie peł no spraw nych.

Tyl ko oso by prze by wa ją ce ofi cjal nie
w Bel gii 10 lat bę dą mog ły otrzy mać
oby wa tel stwo au to ma tycz nie po zło -
że niu wnio sków w gmi nie.

Oby wa te le in nych kra jów
Nie ste ty, w Bel gii jest co raz wię cej

osób, któ re prze by wa ją na te re nie te -
go kra ju bez pra cy. Czę sto wy cho wu -
ją dzie ci, na któ re po bie ra ją ko rzy ści
fi nan so we. We dług no we go pra wa,
oby wa tel in ne go kra ju bę dzie mu siał
te raz być w sta nie się utrzy mać. Pań -
stwo bel gij skie obec nie ma pra wo od -
mó wić po by tu oraz za miesz ki wa nia
na te re nie Bel gii oso bom, któ re po zo -
sta ją bez pra cy i ob cią ża ją bel gij ski
sy stem po mo cy opie ki so cjal nej. W Bel -
gii bez mel dun ku moż na prze by wać
tyl ko do trzech mie się cy. Obec nie gmi -
ny ma ją pra wo od mó wić za mel do wa -
nia na okres dłuż szy niż trzy mie sią -
ce oso bom, któ re nie udo wod nią, że
są w sta nie się w Bel gii utrzy mać lub
po sia da ją tu pra cę. Zo sta ły rów nież
cof nię te do ta cje za kur sy ję zy ko we dla
emi gran tów. Od tej po ry szko ły ję zy -
ko we bę dą po bie ra ły op ła ty.

Wpro wa dzo no tak że za kaz no sze nia
re li gij nych sym bo li wśro do wi sku oświa-
 to wym (szkol nym). Za kaz do ty czy
uczniów, stu den tów, na u czy cie li oraz
in nych pra cow ni ków szkół i uczel ni.

Za si łek ro dzin ny w Bel gii
Za si łek wy pła ca ny jest w za leż no -

ści od licz by po sia da nych dzie ci oraz
kon kret nej sy tu a cji pra cow ni ka.

Ko mu przy słu gu je?
O za si łek ro dzin ny w Bel gii mo gą

sta rać się oso by, któ re prze by wa ją
i pra cu ją w tym kra ju tyl ko le gal -
nie:
n Pra cow ni cy eta to wi
n Oso by pro wa dzą ce włas ną dzia łal -

ność gos po dar czą
n Oso by praw nie po bie ra ją ce bel gij -

skie świad cze nia spo łecz ne (np. za -
si łek dla bez ro bot nych).

Za si łek przy słu gu je ta kim oso bom
na wet wte dy, kie dy ich ro dzi ny prze-
 by wa ją w Pol sce. Miej sce po by tu dziec-
 ka nie jest waż ne pod czas ubie ga nia
się o za si łek ro dzin ny.

Ro dzi ce oraz praw ni opie ku no wie
dziec ka mo gą sta rać się o przy zna nie
za sił ku ro dzin ne go do cza su, aż dziec -
ko ukoń czy 18-ty rok ży cia. W przy -
pad ku dzie ci stu diu ją cych do 25 ro -
ku ży cia, oraz do 21 ro ku ży cia dzie ci
nie peł no spraw nych.

Pol skie mu pra cow ni ko wi za trud -
nio ne mu u bel gij skie go pra co daw cy,
przy słu gu je rów nież pre mia za na ro -
dzi ny dziec ka. Kwo ta za pier wsze
dziec ko wy no si 152,57 eu ro. Prze pi -
sy te do ty czą tyl ko osób le gal nie tu

za trud nio nych i nie od no szą się do
pra cow ni ków na za sa dach de le go wa -
nia po sia da ją cych druk A1, oraz Po -
la ków pra cu ją cych w Bel gii na za sa -
dzie pod wy ko naw stwa, po sia da ją cych
fir my za re je stro wa ne w Pol sce. Pra -
ca w tym sy ste mie nie da je pra wa do
ta kich za sił ków gdyż po wyż sze oso -
by pod le ga ją pod pol ski sy stem ubez-
 pie cze nio wy.

Wy so kość za sił ku
Staw ki pod sta wo we:

n 85,07 eu ro na pier wsze dziec ko,
n 157,41 eu ro na dru gie dziec ko,
n 235,03 eu ro na trze cie i ko lej ne

dziec ko.

Oso by wy ko nu ją ce dzia łal ność gos -
po dar czą na włas ny ra chu nek (sa m-
o za trud nie nie, współ włas ność w spół -
ce), otrzy mu ją 79,57 eu ro.

Do dat ki dla ro dzi ców sa mot nie wy -
cho wu ją cych dzie ci
n 43,31 eu ro na pier wsze dziec ko,
n 26,85 eu ro na dru gie dziec ko,
n 21,65 eu ro na trze cie i ko lej ne dziec -

ko.
Do da tek na dzie ci nie peł no spraw -

ne wy no si od 74,60 do 497,36 eu ro

Ubie ga nie się o za si łek
Aby otrzy mać do da tek naj pierw

trze ba zło żyć od po wied nie do ku men -
ty.

1. Wnio sek o przy zna nie do dat ku
(mo del doc. AA). Na stęp nie bel gij -
ski pra co daw ca skła da wnio sek
w swo jej in stan cji świad czeń ro -
dzin nych.

2. Bel gij ski fun dusz do dat ków ro dzin-
 nych prze sy ła do Pol ski na stę pu -
ją ce do ku men ty

n mo del P12, w któ rym okre śla my sy -
tu a cję ro dzin ną.

n mo del E401, jest to za świad cze nie
do ty czą ce człon ków ro dzi ny na
utrzy ma niu da nej oso by.

n mo del W, jest to przy zna nie do dat -
ku na dziec ko i usta no wie nie kon -
ta ban ko we go w Pol sce.
Po wy peł nie niu do ku men tów, wra -

ca ją one do Bel gii.

Ko lej nym i osta t nim kro kiem jest
prze sła nie for mu la rza E 411, przez
fun dusz bel gij ski do od po wied niej in -
stan cji w Pol sce. Jest to za leż ne od
miej sca za miesz ka nia ro dzi ny pra cow -
ni ka w Pol sce. Jest to wnio sek in for -
mu ją cy o ewen tu al nych wy pła tach
świad cze nia ro dzin ne go w Pol sce
i kon kret nych mie sięcz nych kwo tach
na po szcze gól ne dziec ko.

CCzzęęssttoo  zzaaddaawwaannee  ppyyttaanniiaa  ii  ooddppoowwiieeddzzii
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Clean Space dienstencheques
Brakuje ci kilku godzin i szukasz dodatkowych klientów?- 

U nas ich znajdziesz.

Paniom ze swoimi klientami pomagamy znaleźć dodatkową pracę, a ponadto oferujemy:

– atrakcyjne wynagrodzenie
– czeki żywnosciowe o wartości 7€ od pierwszego dnia pracy
– wszystkie świadczenia socjalne (ubezpieczenie zdrowotne, premię końcoworoczną, wakacyjne,...)
– roczny abonament komunikacji miejskiej (De Lijn)
– pomoc w sprawach administracyjnych
– rozliczenia podatkowe
– informacje o prawie do urlopów okolicznościowych (wychowawczego, edukacyjnego, seniora i innych) 

oraz pomagamy w dopełnieniu formalności
– szkolenia
– prezenty okolicznościowe oraz imprezy firmowe dla Pań i ich dzieci
– miłą i rzetelną obsługę oraz przyjazną atmosferę

Respektujemy prawa pracownika i przepisy kodeksu pracy.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem 0484/397 465.

Zapraszamy także od wtorku do piątku między 12 a 17.30 do naszego biura na Osystraat nr 9 
(przy Rooseveltplaats).
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Ambasada RP w Królestwie Belgii
Rue Stevin 139, 1000 Bruksela
Tel. +32 (0) 2 7804 200
Tel. +32 (0) 2 7390 10l
Fax +32 (0) 2 736 18 31
www.bruksela.msz.gov.pl

Wydział Konsularny Ambasady RP
w Królestwie Belgii
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)12 736 44 59
www.bruksela.msz.gov.pl

Szkolny Punkt Konsultacyjny
im. Gen. St. Maczka
przy Ambasadzie RP w Brukseli
z siedzibą w Antwerpii
Jodenstraat 15, 2000 Antwerpen
Tel. 03 2269212, GSM 0475965159
mail: pruska@skynet.be
www.szkolapolskabe

Centrum Pomocy Prawnej
w Antwerpii
Instytucja powołana przez MSZ
w Warszawie, do dyspozycji są kon-
sultanci, prawnicy, psycholog, peda-
gog i logopeda. Porady tylko na
umówione spotkanie
Tel.: 0485 628 498
e-mail.: centrumantwer-
pia@gmail.com
www.centrumpomocyprawnej.be 

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

Ubezpieczenia
Save Insurance 
Plantin en Moretuslei 128-134,
Antwerpia tel: 03 216 85 20

Card stop
W przypadku zgubienia karty
bankowej należy ją jak najszybciej
zablokować:
070 344 344

Telefony awaryjne w Belgii
Pogotowie ratunkowe i straż pożar-
na 100
Policja 101
Europejski numer alarmowy
w sytuacjach zagrożenia życia,
zdrowia lub mienia 112
Telefon zaufania dla dorosłych 107
Zaginięcie dziecka lub przemoc sek-
sualna wobec dziecka „Child focus” 
110
Pomoc drogowa 0703 44 777

De blauwe lijn 
Specjalna linia uruchomiona przez
policję:.kradzież samochodu,
zastawiony wjazd/wyjazd,
odholowano samochód itd. 
Tel. 0800 123 12, e-mail:
deblauwelijn@politie.antwerpen.be

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

Lekarze dyżurni
tel. 0900 10 512
www.hwpantwerpen.be

Dentyści dyżurni
tel. 0903 99 591
www.tandarts.be, tel.: 0903 39 969
(weekendy i święta 
w godz.9:00-18:00)

Apteki dyżurne
www.apotheek.be – należy kliknąć
na „wachtdiensten apothekers”
i wpisać swój kod pocztowy,
lub tel.: 0900/10500 (w ciągu dnia),
0900/10512 (22:00-9:00)

Antigiftcentrum
Pomoc w przypadku kontaktu np.
dziecka ze środkami chemicznymi,
gdy potrzebujemy natychmiastowej
porady
Tel.: 070 245 245
www.poisoncentre.be

LEKARZE POLSKOJĘZYCZNI
W ANTWERPII I OKOLICACH

Lekarze domowi
- Martin Rosenblum tel.
03/218.77.07
- Jana Vavrowa tel. 0475/8314135
przyjmują na Mechelsesteenveg 217,
na umówione spotkanie
- Henri Jakubowicz tel,
03/239.18.19, Belgiêlei 124

Laryngolog
Andrzej Zarowski
Valaarstraat 131, 2610, Belgia
+32 3 827 56 42
W szpitalu Sint-Augustinus.
tel: O3 443 36 04

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

Dentysta
- Polskie Centrum Dentystyczne,
Langeheemstmat 122, 
tel.: 0487 427724
- Magdalena Uscinowicz
Egied Segerslaan 5,
2610 wilrijk, teLO3/828 52 60

Dietetyk
Paulina Dabrowska
Miksebaan 189
2930 Brasschaat (Antwerpia)
tel. 03/651 64 61

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

Bracia Mniejsi Kapucyni
niedziela godz., 12:15 i 17:00
Antwerpia centrum, pomiędzy Korte
Winkelstraat 1 a Ossenmarkt 14

Waż ne nu me ry te le fo nów
63październik 2013 Antwerpia po polsku    




