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Wiersz
wigilijny
Czekając, kiedy wzejdzie wigilijna gwiazda, 
Do wpół zmarzniętej szyby przywarł
chłopiec mały. 
Patrzył – zimowe ptaki wracały do gniazda, 
Jakby tego wieczoru też świętować chciały. 

Niegdyś gwiazda z Betlejem mędrców
prowadziła, 
Dziś znak daje, by zasiąść do świętej
wieczerzy, 
By krucha biel opłatka skłóconych godziła, 
A w sercu znów zamieszkał Ten, co
„w żłobie leży”. 

Dla tych, co żyli dawniej, co będą
w przyszłości 
I dla nas, byśmy w każdym dostrzegali
brata, 
Odwieczny Bóg w Dziecięciu zesłał znak
miłości,
Przemieniając oblicze człowieka i świata. 

O. FRANCISZEK CZARNOWSKI, FRANCISZKANIN

Zdrowych, spokojnych,
szczęśliwych 

Świąt Bożego Narodzenia 
oraz 

szczęśliwego Nowego Roku 
– życzy redakcja 

„Antwerpii po polsku”.

Antwerpia po polsku     grudzień 2013



3grudzień 2013 Antwerpia po polsku    



Czer wo na tar cza słoń ca co raz
szyb ciej chy li ła się ku za cho do -
wi. Osta t nie dłu gie pro mie nie

prze ty ka ły ła god nie czu by naj wyż -
szych so sen, wznie ca jąc krę gi iskier
w na pot ka nych po je dyn czych płat -
kach śnie gu. Do bie gał koń ca ko lej ny,
mroź ny grud nio wy dzień. 

Na skra ju nie wiel kiej świer ko wej
po la ny tkwił nie ru cho mo sa mot ny
czło wiek. Za my ślo nym wzro kiem błą -
dził po ob sy pa nych świe żym śnież nym
pie rzem drze wach, jak gdy by cze goś
jesz cze po szu ki wał. Tuż za nim, na
sta rych drew nia nych sa ne czkach, le -
ża ła ścię ta prze szło go dzi nę te mu ma -
ła cho in ka na świę ta. Nic nie mą ci ło
przed wczes nej ci szy, na wet urwis
– wiatr z rzad ka tyl ko po trą cał tę czy
in ną ga łąz kę.

– Naj wyż szy czas wra cać już do do -
mu – po my ślał sa mot ny czło wiek.

By ło już na praw dę póź no. Zde cy do -
wał się nie wra cać tą sa mą dro gą co
za wsze, tyl ko wy brał mniej wy god ny
skrót przez sos no wy za gaj nik. Do ku -
cza ło mu zmę cze nie i nie wie le go ob -
cho dzi ły pier wsze płat ki śnie gu, któ -
re nie ba wem po czę ły wi ro wać
w po wie trzu. Odet chnął za to z ul gą,
kie dy do le cia ło go zna jo me na szcze -
ki wa nie psów, a póź niej za ma ja czy ły
tuż przed nim – ni czym wiel kie śnież -
ne grzy by – wtu lo ne w grud nio wą noc
do mki ro dzin nej wio ski. W każ dym
z nich pa li ło się świat ło, roz le ga ły się
krzy ki za chwy co nych dzie ci, raz na -
wet po czuł za pach przy rzą dzo nej świą -
tecz nej ry by. Tyl ko osta t ni do mek
moc no od róż niał się od po zo sta łych:
nie na tu ral nie ci chy, mrocz ny, ja kiś
nie swój – na wet dróż kę pro wa dzą cą
do drzwi zdą żył przy sy pać świe ży
śnieg.

Był to je go dom. Dom – przy ja ciel,
ale rów nież nie my świa dek bo les nych
wy da rzeń. 

Dwa la ta wcześ niej prze to czy ła się
przez wio skę epi de mia szkar la ty ny.
Bez li tos na cho ro ba, drwiąc z wy sił ków
le ka rzy, wy cią ga ła dra pież ne rę ce po
co raz to no we ofia ry. Za nim zo sta ła
po ko na na, wie lu lu dziom nad szar pnę -
ła zdro wie. W do mu leś ni cze go po czy -
ni ła naj wię ksze spu sto sze nie: naj pierw
stra ci ła ży cie cór ka, a w pa rę dni póź -
niej rów nież mło da żo na leś ni cze go.
Usłuż ny i mi ły do tej po ry czło wiek
zmie nił się w sa mot ni ka o po nu rym
spoj rze niu. Lu dzie za czę li się go bać.
Pra wie nikt go nie od wie dzał, zresz tą
on sam wo lał ca łe dnie prze sia dy wać
w le sie, gdzie spę dził też pier wsze świę -
ta po stra cie ro dzi ny. 

Upły wa ją cy czas ła go dził stop nio -
wo ból tęsk no ty za naj bliż szy mi. Mło -
dy leś ni czy stał się spo koj niej szy
i prze stał stro nić od lu dzi. Na dal jed -
nak czę stym go ściem na je go twa rzy
był bez brzeż ny smu tek, zwłasz cza kie -
dy wi dział in ne ro dzi ny, roz brzmie -
wa ją ce ha ła sem dzie cię cych za baw.
On był sam i to naj bar dziej go gryz -
ło. 

„Wśród noc nej ci szy głos się roz cho -
dzi: wstań cie, pa ste rze...” – do le ciał
go w pew nej chwi li do noś ny śpiew ko -
lę dy z do mu są sia da – pie ka rza. 

– Tak, to praw da – po my ślał leś ni -
czy. – Ja też mam po wstać i nie dać
się zwy cię żyć roz pa czy, cho ciaż stra -
ci łem naj bliż sze mi isto ty. Mo że i dla
mnie za jaś nie je dziś szczę śli wa gwia -
zda? 

Pra cy w do mu cze ka ło go mnó stwo.
Naj pierw na rą bał drew i roz pa lił w pie -
cu, gdyż w ca łym miesz ka niu by ło bar -
dzo chłod no. Po tem wziął się za sprzą -
ta nie. Wy trze pał sta ry chod nik,
po za mia tał, po od ku rzał. Przy ubie ra -
niu cho in ki po czuł się na gle dziw nie
ra dos ny – po raz pier wszy w cią gu
tych osta t nich po nu rych lat. Przy rzą -
dza jąc ko la cję w ma łej ku chen ce,
z wdzięcz no ścią wspo mi nał żo nę, któ -
ra, wy ka zu jąc du żo cier pli wo ści, na -
u czy ła go go to wa nia kil ku po traw.
My ślał też o nie speł na sied mio let niej
có recz ce, czę sto śpie wa ją cej mu we -
so łe pio sen ki. Któ rąś z tych pio se nek
za pa mię tał do syć do brze i na wet po -
lu bił. Na kry wa jąc te raz do sto łu, mru -
czał dzie cię cą ko lę dę, z rzad ka tyl ko
fał szu jąc.

Tuż przed po sił kiem wy szedł na
chwi lę z do mu. Lu bił ta kie krót kie,

Świę ta Bo że go Na ro dze nia
- polskie opowiadanie świąteczne 
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wie czor ne spa ce ry. Pod no ga mi chrzę -
ścił świe ży dy wan ze śnie gu, wiatr
ustał zu peł nie i tyl ko nie bo nad gło -
wą iskrzy ło się co raz to no wy mi gwia -
zda mi. Wie czor ną ci szę prze ry wa ły 
je dy nie ra dos ne okrzy ki dzie ci są sia -
dów. Trój ka chłop ców wy bieg ła na
dwór, by ule pić przed do mem bał wa -
na ze świe że go śnie gu. Po skoń cze -
niu za ba wy zmę cze ni ale i szczę śli wi
chłop cy po bie gli do do mu cie szyć się
z otrzy ma nych świą tecz nych pre zen -
tów. 

Wró ci wszy do miesz ka nia, leś ni czy
bar dziej wy czuł niż spo strzegł ja kąś
zmia nę. Po dej rzli wie obej rzał wszyst -
kie ką ty. Wszę dzie pa no wał po rzą dek,
tyl ko że ktoś nie po strze że nie od wie -
dził je go miesz ka nie i po trą cił cho in -
kę. Dol na ga łąź drzew ka ko ły sa ła się
jesz cze przy o zdo bio na wiel kim ser -
cem z pier ni ka. 

– Kto go tu po wie sił? – zdzi wił się
leś ni czy, pod cho dząc bli żej. De li kat -
nie wziął pier nik do rę ki. Oby two je
ser ce by ło wiel kie – błys nął lu kro wy
na pis na bo ku cze ko la do we go ser dusz -
ka. Ze wzru sze nia męż czyz na wy pu -
ścił pier nik z dło ni.

– To na pew no dzie ci pie ka rza go
przy nio sły – do my ślił się wresz cie
– Ko cha ne dzie cia ki, pa mię ta ły o mnie!

Za siadł do ko la cji. Do pie ro w tym
mo men cie po czuł, jak bar dzo był zmę -
czo ny i głod ny. Barszcz z grzy ba mi,
cho ciaż mo że nie naj le piej przy rzą -
dzo ny, sma ko wał mu jak rzad ko kie -
dy. Rów nie szyb ko znik nę ła z ta le rza
ry ba. Kie dy roz po czął de ser, usły szał
pu ka nie do drzwi. Wła ści wie nie by -
ło to pu ka nie, tyl ko jed no dość sil ne
ude rze nie w drzwi. 

– Co się tam dzie je? Czyż by wiatr na
no wo roz po czął swe noc ne har ce? – po -
my ślał. – Nie, tym ra zem to nie mo że
być wiatr. 

Dłuż szą chwi lę nad słu chi wał, ale
ha łas nie po wtó rzył się wię cej. Nie
mo gąc dłu żej po wstrzy my wać cie ka -
wo ści, szar pnął za klam kę i gwał tow -

nie otwo rzył drzwi. Za miast wy buch -
nąć zło ścią, ze zdzi wie nia aż otwo rzył
usta. 

Na pro gu sie dzia ła drob na, wy nędz -
nia ła po stać. Po dar te, przy pró szo ne
śnie giem ubra nie nie sta no wi ło wy -
star cza ją ce go za bez pie cze nia przed
kłu ją cym zim nem, cze go naj lep szym
do wo dem był głoś ny ka szel dziec ka. 

Leś ni czy nie tra cił cza su. Za brał
nie spo dzie wa ne go przy by sza do środ -
ka, ścią gnął zeń po dar te ubra nie, po -
le cił ogrzać się przy pie cu. Dzie wię -
cio let nia mo że, wy stra szo na
dziew czyn ka z przy jem no ścią przy tu -
li ła się do ciep łe go kaf lo we go pie ca.
Po dwóch kub kach go rą cej her ba ty
za czę ła tro chę na bie rać ru mień ców,
na dal jed nak kasz la ła. Chci wie po -
chło nę ła po da ną jej resz tę bar szczu.
Kie dy po sta wił przed nią do pie ro co
od grza ne dru gie da nie, spoj rza ła na
nie go z wdzięcz no ścią, choć nie śmia -
ło, i za bra ła się do je dze nia. 

Leś ni czy czuł się tak onieś mie lo ny,
że nie bar dzo wie dział jak za cząć roz -
mo wę. W pew nym mo men cie je go
wzrok padł na cze ko la do we ser dusz -
ko, wi szą ce te raz spo koj nie na ga łę zi
cho in ki. Pod szedł do drzew ka, ze rwał
pier nik i przy niósł go dziec ku.
W oczach dziew czyn ki błys nę ła praw -
dzi wa ra dość. Wbi ła zę by w pier nik
i de lek to wa ła się każ dym je go kę sem. 

– Dzię ku ję – wy krztu si ła mię dzy jed -
nym a dru gim kę sem. – Kie dy jesz cze
mia łam ma mę, ma rzy łam o ta kich
pier ni kach. Ale ma ma by ła bied na…

Nie za mie rzał py tać o nic wię cej.
Naj praw do po dob niej mat ka dziew -
czyn ki wę dro wa ła od wio ski do wio -
ski i naj mo wa ła się do każ dej do mo -
wej pra cy – pra nia, sprzą ta nia… co się
wła ści wie sta ło z tą bied ną ko bie tą
i w ja ki spo sób jej cór ka tra fi ła do do -
mku leś ni cze go? Od po wiedź na to py -
ta nie leś ni czy uznał za ma ło waż ną.
Być mo że dziew czyn ka sa ma kie dyś
o tym opo wie, jak na bie rze wię cej sił
i ocho ty. 

– Czy upie czesz mi jesz cze ta kie ser -
dusz ko? Za py ta ło dziec ko już śmiel -
szym gło sem. 

– Je śli zo sta niesz, upie kę ci ca łe
mnó stwo cze ko la do wych ser du szek
– obie cał.

Ja kiś czas sie dzie li jesz cze przy pie -
cu. Póź niej, kie dy dziew czyn ka za czę -
ła się ro bić sen na, prze niósł ja na łóż -
ko w sy pial ni, do kład nie okrył gru bą
koł drą i sam też po ło żył się spać. Ka -
szel mi nął i dziec ko za pa dło w zdro -
wy, głę bo ki sen.

Przed za śnię ciem leś ni czy jesz cze
chwi lę się mo dlił. Wspo mi nał zmar łą
żo nę i có re czkę, dwa po nu ro prze ży -
te la ta i to, że da ne mu by ło w dniu
dzi siej szym wy zwo lić się z ciem nej no -
cy du cho we go za ła ma nia. Wspo mi nał
i dzię ko wał, a je go anioł stróż z ra do -
ścią przed kła dał tę mo dli twę u tro nu
Naj wyż sze go.

- Bo że, naj bar dziej Ci dzię ku ję, że
zno wu ze sła łeś mi ko goś, ko go mo gę
ko chać – wy szep tał na za koń cze nie
leś ni czy, po czym moc niej przy tu lił
dziec ko do sie bie, jak by w oba wie, że
ten świe żo zdo by ty skarb od pły nie
w nie zna ną dal wraz z pier wszym od -
de chem no we go, bo żo na ro dze nio we -
go po ran ka. 

oo..  FFrraann  ccii  sszzeekk  CCzzaarr  nnooww  sskkii  
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Anioł, któ ry czu wał nie wi docz ny,
nad świę tą Ro dzi ną, za snął. Nie
ma ra dy, mo że się to przy tra fić

każ de mu, stró żom noc nym, apo sto -
łom, a na wet anio łom. Co wię cej, dzień
był do praw dy mę czą cy przez tę wi zy -
tę Trzech Kró li. Lecz w środ ku no cy
ja kaś bel ka w ma łej sta jen ce skrzyp -
nę ła tak głoś no, że anioł ze rwał się.

Cóż za ob rzy dli wy za pach! Anioł już
chwy cił za róg alar mo wy, by wez wać
na po moc ko le gów z gó ry, lecz by ło
to nie po trzeb ne, nie cho dzi ło tu zgo -
ła o diab la. Uniósł rę kę do pra we go
oka i spoj rzał w dal przez zwi nię tą
dłoń. A wiec tu jest pies po grze ba ny.
By ły to nik czem ne my śli kró la He ro -
da. Ula ty wa ły z je go gło wy jak pa ra
z go tu ją ce go się gar nka. Anioł otrząs -
nął się z prze ra że nia i od ra zy i po ma -
chał skrzy dła mi, że by roz pro szyć
cuch ną cą woń.

Ale trze ba by ło ostrzec świę te go Jó -
ze fa. Anioł prze tarł oczy, że by od pę -
dzić sen ność, po trząs nął swo i mi zło -
ty mi pu kla mi, wy jął z tor by pod róż nej
srebr ną ka pę, za ło żył ją na sie bie, sta -
nął po aniel sku na bacz ność i w tej po -
sta wie uka zał się we śnie świę te mu
Jó ze fo wi. Al bo wiem świę ty Jó zef jest
spra wie dli wy i dla nie go tak że anio -
ło wie przy wdzie wa ją strój ga lo wy.
Świę ty Jó zef, zu peł nie spo koj ny, spał
głę bo ko, to nąc w mi łym cie peł ku swo -
jej bia łej bro dy. Ser ce miał prze peł -
nio ne ra do ścią i świat łem z po wo du
da rów, ja kie Trzej Kró lo wie zło ży li
Dzie ciąt ku Je zus. I w środ ku te go snu
utka ne go ze zło ta i chwa ły błys nął
na gle okry ty sre brem anioł, prze ma -
wia ją cy gło sem, któ ry zda wał się mó -
wić od leg łym echem or ga nów:

- Ucie kaj, ucie kaj! Król He rod chce
za bić Dzie ciąt ko, na sze go Pa na!

Świę ty Jó zef obu dził się. „To tyl ko
sen” – pod szep nął mu sen, sta ra jąc
się opu ścić je go po wie ki, ale świę ty
Jó zef wie dział z włas ne go do świad -
cze nia, że nie moż na snów lek ce wa -
żyć ani poz wo lić, by prze mknę ły nie -
po strze że nie, więc z upo rem trzy mał
oczy otwar te. Wstał i za pa lił ka ga nek.
Dzie ciąt ku gro zi nie bez pie czeń stwo,
trze ba się spie szyć, a jed no cześ nie
mieć się na bacz no ści, bo Dzie ciąt ko
i Mat ka by li stwo rze nia mi kru chy mi
i de li kat ny mi.

Ka ga nek rzu cał świat ło, zwy czaj ne
ubo żuch ne świa teł ko, ja kie rzu ca ją
ka gan ki, lecz kie dy spo strzegł, że

świę ty Jó zef nie sie go w stro nę Ma -
ryi, pod sy cił pło mień jak tyl ko mógł,
gdyż wi dział Naj święt szą Pan nę raz
tyl ko, w Bo że Na ro dze nie. I jak że wte -
dy sta rał się roz pra szać mro ki! Na peł -
nił świat łem ca łą sta jen kę (Ka ga nek
to po czci we stwo rze nie, ale nie zbyt
roz gar nię te. Nie spo strzegł na wet, bie -
da czy sko, że ca łe to świat ło po cho dzi -
ło od anio łów). Tak że te raz chciał zro -
bić ty le świat ła, ile tam tej no cy,
i za czął po chła niać oli wę wiel ki mi ły -
ka mi, na dal się, jak tyl ko mógł, sta -
rał ze wszyst kich sił, ale osią gnął tyl -
ko ty le, że pło myk stał się wiel ko ści
jaj ka.

- Coś nie w po rząd ku z tą oli wą – po -
my ślał.

- Nie – od par ła oli wa – to przez knot.
- Nic po dob ne go – rzekł knot – to

mu si być pło mień. – Wca le nie – za -
prze czył pło mień – to wszyst ko wi na
ka gan ka.

Kie dy ka ga nek wiódł spór z sa mym
so bą, ale cią gle sta ra jąc się zo ba czyć
jak naj wię cej, świę ty Jó zef był cał kiem
za do wo lo ny, gdyż tej no cy ka ga nek pło -
nął do brze i da wał pięk ne świat ło. Ma -
ry ja le ża ła so bie na wiąz ce sło my i trzy -
ma ła na po doł ku Dzie ciąt ko. Sło ma
otu la ła ją z mi ło ścią. Świę ty Jó zef zbli -
żył się na pal cach, by Jej nie prze stra -
szyć, mus nął nie śmia ło jej ra mię pal -
cem wska zu ją cym i rzekł pół gło sem:

– Ma ry jo!
W ten spo sób jesz cze ni ko go się nie

zbu dzi ło! – po my śla ła noc. Lecz Ma -
ry ja by ła jak krysz ta ło wy kie lich, któ -
ry wy star czy do tknąć, by do być z nie -
go har mo nij ny dźwięk.

- Cóż się sta ło, Jó ze fie? – spy ta ła.
Wiel kie, prze słod kie oczy lśni ły ni -

czym dwie gwia zdy w ma łej, po bla kłej
twa rzycz ce. Ka ga nek pa trzył w za -
chwy ce niu za po mi na jąc na wet o pod -
sy ca niu pło mie nia. Tak że pani noc
w swo im płasz czu z czar ne go ak sa mi -
tu, na wi dok tych otwar tych oczu,
przez któ re wi dać by ło du szę i nie bo,
ze zdu mie nia nie po ru szy ła ani jed ną
z gwiazd na swo jej suk ni, gdyż za zwy -
czaj wi dzia ła Ma ry ję tyl ko śpią cą
z zam knię ty mi oczy ma.

- Po słu chaj no, pa lio li wo – po wie -
dzia ła noc ka gan ko wi to nem po gar -
dli wym – nie skąp tak tej oli wy, niech -
że i ja zo ba czę le piej na szą pięk ną
Panią.

- A cze muż to ra czej, mo ja pani, nie
do bę dziesz na wierzch tej swo jej
mlecz nej pa tel ni – od po wie dział ka -
ga nek nie co ura żo ny.

Ale no cy je dy nie w nie któ re okre -
ślo ne dni wol no po ka zy wać sre brzy -
sty mie siąc. I oto, że by le piej wi dzieć,
po trząs nę ła swo im czar nym płasz czem
i na gle ca łe nie bo by ło usia ne gwia -
zda mi, któ re błysz cza ły jak dia men -

„Ka ga nek, osio łek, anioł
i wie le in nych rze czy”
– belgijskie opowiadanie świąteczne
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ty. Ob li cze Naj święt szej Pan ny ob la -
ło świat ło.

- Tyl ko spój rzcie, ile świat ła da łem!
– rzekł z du mą ka ga nek, ale noc by ła
tak głę bo ko po grą żo na w uwiel bie niu,
że na wet go nie usły sza ła.

- Mu si my ucie kać…- rzekł świę ty
Jó zef.- Uka zał mi się we śnie anioł…
król He rod chce za bić Dzie ciąt ko.

Wiel kie oczy sta ły się jesz cze wię -
ksze z trwo gi, po tem po wo lut ku zam -
knę ły się, a bla da twa rzy czka Ma ryi
po chy li ła się z po ko rą. Sta jen ka z prze -
ra że nia i stra chu skrzy pia ła wszyst -
ki mi złą cze nia mi. Nie wie dzia ła, co
o tym wszyst kim my śleć i w koń cu
ska mie nia ła. Z wiel kim bó lem pa trzy -
ła, jak świę ty Jó zef po ma ga Ma ryi
wstać, od szu kać odzie nie, za wią zać
to bo łek, ro zej rzeć się uważ nie raz jesz -
cze, a po tem wy cho dzi z Ma ry ją i Dzie -
ciąt kiem w to wa rzy stwie ka gan ka
i wy gwież dżo nej no cy. Sta jen ka z prze -
ra że nia zwa li ła się z lek kim trza skiem.
Na dwo rze pa no wa ła właś nie ta ka
ciem ność, ja kiej po trze ba do ucie czki.
Ka ga nek oświet lał ka wa łe czek dro gi,
po ka zy wał ka łu że, ujaw niał ka mie nie,
o któ re moż na się by ło po tknąć, a noc
swo i mi gwia zda mi wska zy wa ła kie -
ru nek pół noc ny. Jed nak Ma ry ja by ła
stra pio na i wy krzyk nę ła:

- Ach, Jó ze fie, gdy byż to cho ciaż był
dzień! – Ta kie jest mat czy ne ser ce, peł -
ne nie cier pli wo ści, za wsze chcia ło by
uprze dzić czas.

- Już się ro bi! – oz wał się ko gut
w kur ni ku, przed któ rym właś nie
prze cho dzi li i za piał na po bud kę ze
wszyst kich sił. Ni gdy w ży ciu nie
wkła dał w swój śpiew ty le wi go ru.

- Czyś osza lał? – wy krzyk nę ła har -
do noc. – Jesz cze mi nie ja kiś czas za -
nim skoń czę mo ją wę drów kę! – Ale
ko gut od po wie dział to nem, w któ rym
brzmia ła wiel ka pew ność sie bie, jak -
by czuł się rów ny tej wiel kiej da mie:

- Mo że chcesz, że by nasz Pan skoń -
czył w ro wie z mi ło ści do cie bie?
– I zno wu wy piął pierś, zam knął oczy
i za śpie wał raz jesz cze, ale nie by ło to
już po trzeb ne. Na wscho dzie ciem no -
ści na gle roz rze dzi ły się i zło to roz -
pry ska ło po ca łym nie bie iskry i skrzą -
ce się strzęp ki, a słoń ce, sa piąc
z wy sił ku, wsta ło, by oświet lić zie mię.

Zbra kło mu tchu, gdyż mu sia ło prze -
być dwie wiel kie kra i ny, któ re te raz
po grą ży ły się w mro ku. A nie by ło to
by le co, lecz rzecz trud na, pra wie tak
sa mo trud na, jak te go wie czo ru, kie -
dy z roz ka zu Jo zu e go mu sia ło za trzy -
mać się na nie bie. Lecz to nie waż ne,
cho dzi wszak o służ bę Pa nu! Wśród
lu dzi po wsta ło jed nak wiel kie za mie -
sza nie.

- Co się sta ło? – zdu miał się wieś -
niak z fol war ku w Bra ken hof. Je go
ze gar wska zy wał trze cią, a już by ło

jas no. Oczy wi ście ca ła wi na spa -
da na ze gar, któ ry nie zo stał na -
le ży cie wy re gu lo wa ny. Więc wieś -
niak wstał i ru szył do pra cy.
Nie któ rzy spoś ród noc nych Mar -
ków, co wy trwa li jesz cze w kom -
pa nii po pi ja jąc pi wo, prze stra szy -
li się wi dząc, że noc mi nę ła tak
szyb ko i za czę li przy ga niać szyn ka -
recz ce mó wiąc, iż cof nę ła wska zów -
ki ze ga ra. Kup cy, któ rzy chcąc wy ru -
szyć o siód mej na sta wia li bu dzi ki na
szó stą, obu dzi li się na gle, wi dząc, że
jest jas no, wy sko czy li czym prę dzej
z ło ża i po bie gli do dy li żan su ani na -
wet my śląc o śnia da niu. Dy li żan su
jesz cze nie by ło.

- Mu sia łem za pom nieć o na krę ce -
niu ze ga ra – rzekł woź ni ca.

Na dwo rze kró la He ro da słu dzy bie -
ga li we wszyst kie stro ny. Na po czą -
tek zwol nio ny zo stał głów ny kon tro -
ler ze ga rów dwor skich. Nato miast
do wód cy woj ska zmy to uro czy ście gło -
wę, gdyż nie wy ru szył na tych miast,
jesz cze w no cy do Bet le jem, by do ko -
nać tam strasz li wej rze zi nie wi nią tek.
Wresz cie od dział za czął ma sze ro wać,
mia ste czko zo sta ło oto czo ne i na sy -
gnał trąb ki żoł nie rze ni by wil ki rzu -
ci li się do do mów, wy ry wa li dzie ci
z rąk ma tek i za bi ja li szty le ta mi i mie -
cza mi.

- Zo sta ła jesz cze ta ma ła sta jen ka!
– krzyk nął do wód ca.

Ale ja ki za wód ich spot kał, kie dy
tam do tar li. Szop ka za wa li ła się cał -
ko wi cie, a je den wieś niak miesz ka ją -
cy w po bli żu rzekł:

- Lu dzie, któ rzy tam by li, mu sie li
uciec. Wczo raj przy szli Trzej Kró lo -
wie, by zło żyć po kłon Dzie cię ciu.

Do wód ca, nie pa nu jąc nad so bą
z gnie wu, wy krzyk nął:

- Ale w ta kim ra zie Dzie ciąt ko by ło
właś nie tym no wym Kró lem, któ re go
mie liś my za bić. Na przód! Za ni mi! Pe -
wien spryt ny ofi cer po ka zał mu na
mięk kiej zie mi od ci ski stóp Ma ryi i Jó -
ze fa.

- Tym śla dem trze ba iść. Za go dzi -
nę bę dą w na szych rę kach! Żyw cem
do star czy my no we go Kró la kró lo wi
He ro do wi, że by włas no ręcz nie mógł
mu skrę cić kark!

Ko nie ru szy ły ga lo pem trzy ma jąc
się śla dów.

Mu si my pa mię tać, że Anioł Stróż
szedł nie wi dzial ny za Świę tą Ro dzi -
ną. Anioł ów zaj mo wał się świat łem,
wia trem, ba czył na chmu ry i co ja kiś
czas przy kła dał zwi nię tą dłoń do oczu,
by zba dać, czy nie gro zi ja kieś nie bez -
pie czeń stwo. O ka gan ku nie ma już
nic wię cej do po wie dze nia, po za tym,
ze zgasł ze wsty du led wie uj rza wszy
pro mie ni ste ob li cze słoń ca. A noc zrzu -
ci ła czym prę dzej swój czar ny płaszcz,
tak że nikt już nie mógł jej zo ba czyć.

Jó zef i Ma ry ja szli szyb ko swo ją dro -
gą. Jó zef niósł Dzie ciąt ko, niósł
wszyst ko, swo je na rzę dzia, to bo łek
z pie lusz ka mi, tro ski i my śli, a Ma ry -
ja opie ra ła się na je go ra mie niu.

- Ta ka je stem zmę czo na – rze kła.
- Za raz tro chę od pocz nie my – od po -

wie dział Jó zef.
Mie li właś nie przy siąść na pniu, kie -

dy ja kiś chra pli wy okrzyk spra wił, że
Ma ry ja ze rwa ła się na rów ne no gi
z prze ra że nia. Ro zej rze li się do ko ła.
Na po bli skiej łą ce pasł się i ry czał
osioł, tak że ro bił wra że nie za rdze wia -
łej pom py.

- Gdy byś my mie li osioł ka – szep nął
świę ty Jó zef. I oto na gle osioł prze -
brnął ocię ża le stru myk i przez ni ko -
go nie pro szo ny zbli żył się do nich.
Praw dę mó wiąc nie zu peł nie nie pro -
szo ny, gdyż nie wi dzial ny Anioł Stróż
pod szedł do nie go na łą ce i szep nął
mu do ucha:

- Nie upie raj się osioł ku, cho dzi o na -
sze go Pa na. – I do kład nie opo wie dział
mu wszyst ko, co się przy da rzy ło, za -
le ca jąc, by spra wo wał się do brze, jak
przy sta ło na stwo rze nie do brze wy -
cho wa ne, i obie cu jąc, że za słu ży so -
bie na do bre imię w świę tych księ -
gach.

Czy sta nę się rów nie pięk ny jak
koń? Spy tał ży wo osio łek.

- To nie – od parł anioł – te go, co raz
zo sta ło już stwo rzo ne, nie moż na zmie -
nić, lecz two je imię bę dzie bar dziej
sza no wa ne niż imię naj lep sze go ko -
nia, gdyż zo sta niesz na zwa ny ko ni -
kiem Bo żym.

- Co mi tam po imie niu – rzekł osio -
łek. Wo lał bym być ko niem bez imie -
nia niż osłem z do brym imie niem.
Chęt nie uczy nię to, o co mnie pro sisz,
ale tyl ko z wdzięcz no ści wo bec Pa na
Bo ga, a je śli ni cze go nie mo żesz zmie -
nić, za do wo lę się tym, że zo sta nę osioł -
kiem bez imie nia. Anioł za pro wa dził
osła do świę te go Jó ze fa, któ ry po gła -

7grudzień 2013 Antwerpia po polsku    



skał mu przy jaź nie łeb mie dzy ocza -
mi.

- Do bre zwie rzę – po wie dział. – Ach,
gdy byś my mie li ta kie by dlę. Osio łek
spoj rzał na Dzie ciąt ko, któ re pa trząc
błę kit ny mi oczę ta mi ba wi ło się w ra -
mio nach Ma ryi okry te cie niem
wiel kie go płasz cza z kap tu rem.

- Więc to jest Pan Bóg, któ -
ry stwo rzył wszyst kie rze czy
i przy szedł, że by zba wić
ludz kość? – po my ślał osio -
łek nie co roz cza ro wa ny.

- Jesz cze jed na rzecz, któ -
rej nie po jmu ję ni w ząb
– cią gnął w my ślach. – Co
jesz cze wy my śli czło wiek?
Jest już pa nem ko ni i osłów.
Czyż nie le piej by ło by, że by Pan
przy szedł zba wić osły? Na tu ral nie
nie po jmu ję te go, gdyż je stem właś -
nie osłem. Gdy bym był ko niem,
wszyst ko wy da ło by mi się jas ne.

Tak to osio łek me dy to wał nad wie -
lo ma jesz cze in ny mi spra wa mi, ale po -
nie waż nie mógł ni cze go po jąć, prze -
stał wy tę żać umysł i za czął szu kać
ostów w po bli żu zwa lo ne go drze wa.
Zna lazł pięk ne na wet, twar de i so czy -
ste, na da ją ce się do zje dze nia ra zem
z ko rze nia mi.

- Chodź Ma ry jo, mo że po szli byś my
da lej?

Ma ry ja west chnę ła, opar ła się na ra -
mie niu Jó ze fa i pod ję li po ran ny marsz
w bla sku pro mie ni sło necz nych, chłod -
nych jesz cze, ale już świet li stych. I oto
osio łek ru szył wraz z ni mi obok świę -
te go Jó ze fa.

- Idź, idź so bie, po czci wy by dla ku
– rzekł sta rzec. Wra caj na swo ją łą kę.
Nie je steś nasz.

Nic z te go, osio łek szedł za ni mi.
Świę ty Jó zef wy gło sił mu jesz cze ka -
za nie o nie wier no ści i upo rze, ale po -
nie waż to tak że do ni cze go nie do pro -
wa dzi ło, rzekł w koń cu:

- No do brze. Je śli ko niecz nie chcesz
pójść z na mi, nie mo gę ci w tym prze -
szko dzić, ale umy wam rę ce i mam czy -
ste su mie nie. Je śli kie dyś zdo ła my tu
wró cić, za ła twię spra wę z wła ści cie -
lem. A zwró ci wszy się do Ma ryi, rzekł:

- Sam Bóg przy słał nam te go po czci -
we go osioł ka, więc wsiądź na nie go.

Sta ła się rzecz dziw na, osio łek zgiął
ko la na, by ła twiej by ło usiąść na je go
grzbie cie, a po tem ru szył ze swo im
świę tym brze mie niem kro kiem tak
szyb kim, że świę ty Jó zef mu siał się
na mę czyć, że by do trzy mać mu kro -
ku. Ale my ślał so bie z za do wo le niem:

- Te raz już z pew no ścią He rod nie
zdo ła nas do ści gnąć! Anioł jed nak nie
osła biał czuj no ści i kie dy tak pa trzył
w dal, usły szał na gle kro ki zbli ża ją -
cych się żoł nie rzy He ro da.

Przez chwilę po la ty wał to tu to tam
jak zra nio ny ptak, nie pew ny, co czy -

nić. Wten czas wy le ciał mu na spot ka -
nie in ny anioł, anioł do brej my śli.
Anio ło wie la ta ją so bie bo wiem w wiel -
kiej licz bie, ni by mo ty le nad łą ką,
a każ dy ma swo je imię i swo je obo -
wiąz ki.

- O Świat ło Nie biań skie!
– wy krzyk nął Anioł Stróż.

– Nasz Pan Bóg jest w nie -
bez pie czeń stwie. Ści ga
go He rod! Co mam czy -
nić?

- Wez wij roz sy py wa -
czy śnie gu, o Sre brzy -
sty War tow ni ku – rzekł
Świat ło Nie biań skie

i po le ciał do ja kie goś ar -
ty sty al bo pro ro ka.
Wten czas Sre brzy sty War -

tow nik za dął w swój róg. Roz -
sy py wa cze śnie gu, nad er za ję ci spo -
rzą dza niem no wych, krysz ta ło wych
gwia zdek, nie od ra zu po ję li, w czym
rzecz. Nie któ rzy z nich wy wi nę li ko -
zioł ka, a zna laz łszy się na do le, wy mie -
ni li pa rę słów z Anio łem Stró żem i szyb -
ciut ko wzbi li się z po wro tem do nie ba.
W mgnie niu oka za gę ści ły się na pół -
no cy czar ne chmu ry, słoń ce zni kło,
świat ło sta ło się po sęp ne i sza re i wiel -
ki mi płat ka mi spadł na zie mię śnieg.
Ła two so bie wy o bra zić, w ja ką wście -
kłość wpadł do wód ca woj ska. Od ci ski
stóp znik nę ły pod śnie giem i na
roz sta jach mu siał za trzy mać
się, zbi ty z pan ta ły ku. Po słał
swo ich żoł nie rzy we wszyst -
kich kie run kach, a sam
przez czy sty przy pa dek wy -
brał się z od dzia łem dro gę
wła ści wą.

Kie dy Anioł Stróż po jął,
ja kie nie bez pie czeń stwo nad
Ni mi za wi sło, za czął la tać z nie -
po ko jem to tu, to tam. Cóż po cząć te -
raz. Spo strzegł na gle wiel kie drze wo
o wy próch nia łym pniu i z gnia zdem
sro czym wśród ga łę zi. A gdy by tak
ukryć Świę tą Ro dzi nę w za głę bie niu
pnia i roz wie sić z przo du wiel ką pa -
ję czy nę, jak czy ta się czę sto w sta rych
opo wie ściach? Ale mog ło się zda rzyć,
że do wód ca woj ska też zna te opo wie -
ści i nie da się zwieść.

- Drze wo, drze wo mo je ko cha ne, po -
móż nam – wy krzyk nął Sre brzy sty Wo -
jow nik.

I oto ze rwał się moc ny
wiatr, tak że drze wo

przy gię ło się do sa -
mej zie mi i trwa ło
moc no w tej po zy -
cji. Al bo wła ści wie
to anioł przy trzy -
mał je ze wszyst kich

sił. Wten czas Świat -
ło Nie biań skie na -

tchnął świę te go Jó ze fa, by
ten po wziął zbaw czą myśl!.

- Ma ry jo, wejdź do gnia zda!
I od ra zu gnia zdo sta ło się wiel kie

jak tron. Ma ry ja usia dła w nim z Dzie -
ciąt kiem, a świę ty Jó zef za jął miej sce
obok.

- Wejdź osioł ku – rzekł anioł – star -
czy miej sca i dla cie bie.

- He, he – od parł ze śmie chem osioł.
– Chce cie mnie wy sta wić na po śmie -
wi sko! Sko ro nie mo gę stać się ko -
niem, nie chcę też sie dzieć na drze wie
jak ptak.

Wte dy anioł pu ścił ko ro nę drze wa,
któ re po wo li wy pro sto wa ło się. Wkrót -
ce po tem nad cią gnę li żoł nie rze.

- Z ko ni! – roz ka zał do wód ca po do -
fi ce ro wi. – A obej rzyj cie do kład nie wy -
drą żo ny pień i zo bacz cie, czy przy pad -
kiem nie ma z przo du pa ję czy ny!

- Ni ko go! – wy krzyk nął po do fi cer.
– Jest tyl ko osioł, któ ry po ka zu je nam
ogon.

- Prze klę ty osioł! – mruk nął do wód -
ca pod no sem.

Za rów no osioł, jak i żoł nierz po czu -
li się ura że ni. Po do fi cer wska zał ka -
pi ta no wi wiel kie gnia zdo.

- Prze klę te gnia zdo! – ryk nął do wód -
ca i do siadł szy ko ni ru szy li da lej.

Śnieg prze stał pa dać. Chmu ry się
roz pro szy ły i na za cho dzie słoń ce za -
czę ło chy lić się nad wid no krę giem ni -
by wiel ka ku la ognia.

- Ma ry jo – po wie dział Jó zef,
wska zu jąc na błę kit ny skra wek

pod słoń cem – tam jest mo rze.
Ju tro znaj dzie my ja kiś okręt.

I zno wu po ja wi ła się noc
w swo im płasz czu z gwiazd,
któ re lśni ły jak ni gdy do -
tąd. Jó zef i Ma ry ja po zo sta -

li spo koj nie w ciep łym gnieź -
dzie. Osioł dla za bi cia cza su na

zmia nę wty kał łeb al bo za dek
w za głę bie nie w drze wie, by ogrzać
się ze wszyst kich stron.

Wcześ nie ra no drze wo po chy li ło się
zno wu ku zie mi i wszy scy po szli ścież -
ką wśród pól, aż do tar li do mo rza. Mo -
rze two rzy ło na brze gu cu dow ne ko -
ron ki, ja kich nie ma na wet w Bru gii.
Na pia sku le ża ły musz le ni czym wie -
lo bar wne kwia ty. Na tu ral nie zna laz -
ła się tam bar ka z prze woź ni kiem, któ -
ry choć ku dła ty i spa lo ny od słoń ca,
był mo że tak że prze bra nym anio łem
i oznaj mił, że go tów jest prze wieźć ich
na dru gi brzeg. Ma ły sta te czek wy -
pły nął w mo rze. By li ura to wa ni! Osio -
łek zo stał na brze gu i pa trzył, gdyż
nie chciał wejść za nic w świe cie do
ło dzi. Wró cił mu je go zwy kły upór.
Ale tak to już jest, w prze ciw nym przy -
pad ku bo wiem nie był by osłem! Pa -
trzył, jak się od da la ją i po że gnał ich
ma cha niem ogo na.

FFee  lliixx  TTiimm  mmeerr  mmaannss
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Zie lo ne świą tecz ne drzew ko za wdzię cza my
Niem com. To oni roz po wszech ni li ten zwy -
czaj, cho ciaż nie oni go wy my śli li. Jak wieść

nie sie, idea świą tecz nej cho in ki po cho dzi z za -
mierz chłych po gań skich cza sów.

Opo wia da ją o tym sta re le gen dy.

Oto jed na z nich.
„Daw no, daw no te mu, żył so bie Bo ni fa cy, ubo -

gi mi sjo narz na wra ca ją cy po gan na chrze ści jań -
stwo. Pew nej grud nio wej no cy, gdy wę dro wał
przez za śnie żo ny las, usły szał w od da li głoś ny
śpiew. Za cie ka wio ny, ru szył w stro nę z któ rej ów
śpiew do cho dził i uj rzał gru pę po gan od pra wia -
ją cych ce re mo niał wo kół przy stro jo ne go dę bu
uwa ża ne go przez nich za świę te drze wo.

Bo ni fa cy, wi dząc ten po gań ski ob rzą dek, na -
tych miast ka zał ściąć drze wo. Dąb ru nął na zie -
mię, nisz cząc wszyst kie ros ną ce obok krza ki. Oca -
la ła tyl ko ma leń ka jo deł ka.

- Wi dzi cie, ta ma ła jo deł ka jest po tęż niej sza od
wa sze go dę bu. I jest za wsze zie lo na, tak jak wiecz -
ny jest Bóg da ją cy nam wiecz ne ży cie – po wie dział
mi sjo narz.

Ger ma nie pa dli na ko la na, od rzu ci li swą daw ną
wia rę i ra zem z Bo ni fa cym za czę li się mo dlić. W ten
spo sób mi sjo narz „otwo rzył im drzwi do Bo ga”.

Tak mó wi le gen da.

Jak by ło na praw dę?
Na po cząt ku VIII wie ku, po gań skie ple mio na

za miesz ku ją ce zie mie na za chód od Re nu, przy ję -
ły chrze ści jań stwo. Nato miast na wschod nich
i środ ko wych te re nach dzi siej szych Nie miec ży ły
jesz cze ple mio na ger mań skie. Mi sjo na rze, na wra -
ca jąc Ger ma nów na chrze ści jań stwo, czę sto ko -
rzy sta li z po gań skich zwy cza jów i ob rzę dów, na -
da jąc im no wą, chrze ści jań ską treść i opra wę.
Koś cio ły bu do wa no w miej scach, gdzie kie dyś sta -
ły po gań skie „świę te ga je”, a ob cho dy po gań skich
tra dy cji łą czo no z chrze ści jań ski mi świę ta mi.

Tam tej sze lu dy wie rzy ły, że zie mia i nie bo zwią -
za ne są po przez drze wo bę dą ce osią świa ta. Ca ły
wszech świat pod trzy my wał ol brzy mi je sion, na
któ re go ga łę ziach wi sia ło Słoń ce, Księ życ i gwia -
zdy. Dla po gan drze wo by ło obiek tem kul tu i czci,
co uwi dacz nia ło się w przy stra ja niu go pod czas
ob rzę dów. Zi mą Ger ma nie ozda bia li drze wa igla -
ste, bo tyl ko te po zo sta wa ły zie lo ne, a ich ga łąz -
ki za no si li do swo ich do mów.

Kto wy my ślił cho in kę?
Kto i dla cze go wy my ślił cho in kę, te go nie wie my

do dziś. Na pew no drze wa ze swo ją sym bo li ką od
wie ków fa scy no wa ły lu dzi, czę sto mia ły as pekt ma -
gicz ny i to wa rzy szy ły ludz ko ści w wie lu waż nych
wy da rze niach – np. na ro dzi nach, czy śmier ci.

Hi sto rycz nie udo ku men to wa ne wy da rze nie do -
ty czą ce ustro jo nej cho in ki da tu je się na po czą tek
XV wie ku. Ów cześ ni pie ka rze z Fry bur ga prze ka -
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za li miej sco we mu szpi ta lo wi dar w po -
sta ci zie lo ne go drzew ka ude ko ro wa -
ne go jabł ka mi, orze cha mi i pier ni ka -
mi. „Źró dła po da ją, że jesz cze w XVI
wie ku ustro jo na cho in ka by ła ra czej
rzad ko ścią wi dy wa ną tyl ko w naj bo -
gat szych do mach.

Nie któ rzy uwa ża ją, że hi sto ria cho in -
ki się ga cza sów an tycz nych. W sta ro -
żyt nym Rzy mie, pod czas ob rzę dów ku
czci bo ga uro dza ju, miesz kań cy ozda -
bia li drze wa li ścia ste la u rem, blusz czem,
lam pka mi oliw ny mi i za baw ka mi.

Z ko lei Egip cja nie, świę tu jąc prze si -
le nie zi mo we czy li naj krót szy dzień wro -
ku, do swo ich do mów zno si li li ście palm
dak ty lo wych, któ re uwa ża li za sym bol
„trium fu ży cia nad śmier cią”. Uwa ża li,
że bo go wie ży ją w przy ro dzie, dla te go
drze wa by ły ota cza ne kul tem i czcią.

Pol ska cho in ka
Do Pol ski cho in ka za wi ta ła sto sun -

ko wo póź no, bo do pie ro na prze ło mie
XIX i XX wie ku. Zwy czaj ten przy szedł
do nas wraz z nie miec ki mi ko lo ni sta -
mi w okre sie za bo rów.

Po cząt ko wo, cho in ko wy oby czaj pie -
lę gno wa no tyl ko w do mach bo ga tych
nie miec kich miesz czan, póź niej prze -
ję ła go pol ska ma gna te ria, szlach ta,
po tem wię ksza część miesz czan.

Na pol skiej wsi cho in ki po ja wi ły się
jesz cze póź niej, do pie ro w okre sie mię -
dzy wo jen nym i za stą pi ły tra dy cyj ną
do tąd ozdo bę pod łaź ni czkę, zna ną tak -
że ja ko raj skie lub bo skie drze wo. Pod -
łaź ni czkę wy ko ny wa no z ob rę czy lub
sło mia nych tarcz, owi nię tych ga łąz -
ka mi sos no wy mi i przy o zdo bio nych
zie le nią. W nie któ rych re jo nach Pol -
ski za miast sło mia nych kół uży wa no
wierz choł ków sos ny, jo dły czy świer -
ka, któ re wie sza no czub kiem do do -
łu. W wi gi lij ny wie czór ozda bia no
drzew ka ciast ka mi, jabł ka mi, orze -
cha mi i sło mia ny mi łań cu cha mi. Chło -
pi wie rzy li, że pod łaź ni czka ma ma -
gicz ną moc i przy no si szczę ście,
dla te go ni gdy jej nie wy rzu ca li, ale
wy su szo ne, po kru szo ne ga łąz ki do da -
wa li do kar my dla zwie rząt lub za ko -
py wa li na po lu.

Ozdob na cho in ka
Każ da cho in ko wa ozdo ba mia ła

swój sym bo licz ny wy miar i nie by ła
dzie łem przy pad ku. Czer wo ne jabł -
ka na wią zy wa ły do za ka za ne go, raj -
skie go owo cu, by ły tak że sym bo lem
zdro wia. Anioł ki za pew nia ły do mo -
wi bo żą opie kę. Cho in ko wy łań cuch
z jed nej stro ny przy po mi nał lu dziom
o znie wo le niu grze chem przez wę ża
ku si cie la, z dru giej zaś był sym bo -
lem ce men to wa nia się wię zi ro dzin -
nych. Cho in ko we bom bki ob ra zo wa -
ły świę tość i do sko na łość.

Gwia zda bet le jem ska za wie szo na na
czub ku cho in ki na wią zy wa ła do gwia -

zdy, któ ra wio dła Trzech Kró li do Dzie -
ciąt ka Je zus i mia ła po ma gać zbłą ka -
nym wę drow com w szczę śli wym i bez -
piecz nym po wro cie do do mu. Świe czki
na ga łąz kach, sym bo li zo wa ły okru -
chy ognia, któ ry w daw nych cza sach
pło nął w iz bie przez ca łą wi gi lij ną noc.

Z cza sem na cho in ce po ja wi ły się
ozdo by włas no ręcz nie wy ko na ne z pa -
pie ru, sło my, wy dmu szek jaj oraz z piór.
Za wie sza no tak że pier ni ko we lu kro wa -
ne fi gur ki lu dzi i zwie rząt, ozdo by z bi -
bu ły i ko lo ro wych pa pie rów, kło sy zbóż,
źdźbła tra wy, zim ne ognie.

W róż nych okre sach hi sto rii Pol ski,
za leż nie od sy tu a cji po li tycz nej w kra -
ju, cho in ko we sym bo le mia ły róż ne
zna cze nie. Na przy kład w cza sie 
za bo rów i nie miec kiej oku pa cji łań cu -
chy by ły sym bo lem znie wo le nia,
a gwia zda – wscho -
dzą cym słoń cem
wol no ści.

Za ka za na
cho in ka

Koś ciół ka to lic -
ki był po cząt ko wo
bar dzo nie chęt ny
zwy cza jo wi ubie -
ra nia świą tecz nej
cho in ki. Przez
dłu gi czas nie
chciał fir mo wać
te go co po gań -
skie, wręcz od że -
gny wał się od
tam tych ce re mo -
nii i ob rzę dów.
Nad szedł jed nak
czas, kie dy nad ał
cho in ce chrze ści -
jań ską sym bo li kę.

Po mi mo te go,
nie wszy scy wy -
znaw cy ka to li cyz -
mu jak i du chow -
ni, utoż sa mia li się
z cho in ko wą tra dy -
cją. Aż do koń ca
XVIII wie ku, nie -
któ rzy ka pła ni
sprze ci wia li się te -
mu zwy cza jo wi.
Prze ciw cho in ce
wy gła sza no pło -
mien ne ka za nia,

od są dza no ją od czci i wia ry. Głów nym
ar gu men tem by ło to, że cięż kim grze -
chem jest spę dza nie tak du żej ilo ści cza -
su wo kół „głu piej cho in ki”, le piej ten
czas prze zna czyć na czy ta nie pis ma
świę te go i mo dli twę.

Do brze ilu stru je po wyż szy te mat hi -
sto ria pew nej cho in ki ze Sta nów Zjed -
no czo nych. W 1851 ro ku, w jed nym
z ame ry kań skich koś cio łów, sta nę ło
drzew ko przy nie sio ne przez sa me go
pa sto ra. Znacz na część wier nych za -
pa ła ła świę tym obu rze niem i za gro zi -
ła, że „ze drze z księ dza su tan nę i spra -
wi mu tę gie la nie, je że li jesz cze raz
od wa ży się po sta wić ten po gań ski
sym bol w ich świą ty ni”. Du chow ny
po sta no wił udo wod nić pa ra fia nom
swo je ra cje. Po je chał do po bli skiej bib -
lio te ki, wy szu kał in for ma cje do ku -
men tu ją ce chrze ści jań ski ro do wód
cho in ki i prze ko nał pa ra fian, że Świę -
ta Bo że go Na ro dze nia są z zie lo nym
drzew kiem ści śle zwią za ne.

Jak co ro ku, ma ła czy wię ksza cho -
in ka znaj dzie się w pra wie każ dym
pol skim do mu, nio sąc ze so bą tę je dy -
ną, nie pow ta rzal ną atmo s fe rę świąt.
Nie chaj w te świą tecz ne dni wnie sie
do na sze go do mu świat ło, ciep ło i mi -
łość.

AAlleekk  ssaann  ddrraa  DDoo  bbiieecc  kkaa
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Już są! Wszę dzie ich peł no!
Re ni fe ry, cho in ki, bom bki,
ozdo by, pio sen ki, re kla my,

pro mo cje, no i oczy wi ście Mi ko -
łaj. Oj, sko mer cja li zo wa ły się
nam te świę ta. Led wie ze skle -
po wych wy staw znik nę ły dy nie
i prze bra nia na Hal lo we en, roz -
po czę ło się sza leń stwo pod ha -
słem Bo że Na ro dze nie.

Oglą da jąc nie rze czy wi ste i nie -
re al ne spo ty re kla mo we w te le -
wi zji wy o bra ża my so bie, że świę -
ta w na szym do mu bę dą tak
właś nie wy glą da ły. Kar mi my się
ty mi pięk ny mi ob raz ka mi a po -
tem, gdy do pa da nas zwy kła rze -
czy wi stość, po pa da my w fru stra -
cję. Prze cież mia ło być tak
pięk nie, a by ło… de li kat niej mó -
wiąc – ina czej.

Kie dy by łam dziec kiem, świą -
tecz na ma gia roz le wa ła się po
ca łym do mu. Bo że Na ro dze nie
ko ja rzy ło mi się z cho in ką, pre -
zen ta mi, wy sprzą ta nym miesz -
ka niem i nie za pom nia ny mi ku -
chen ny mi za pa cha mi.

Mo ja ma ma sza la ła w kuch ni,
bie ga ła z ob łę dem w oczach,
przy go to wu jąc nie zli czo ne ilo ści
po traw. W cza sie kie dy coś pie -
kło się w pie kar ni ku, wska ki wa -
ła na chy bot li wą dra bi nę aby
umyć ok na i zmie nić fi ran ki.
I tak przez ca ły pra wie gru dzień,
co dzien nie po pra cy, a w so bo ty

i nie dzie le – przez ca ły dzień.
W su mie wy ko ny wa ła ta ką ilość
pra cy (te raz do pie ro to wiem i do -
ce niam), że chy ba ża den spor to -
wiec nie wy trzy mał by ta kie go
tem pa.

A ja – kie dy do ro słam – nie wy -
o bra ża łam so bie, że mo że być
ina czej.

Te raz na co dzień mam ca ły
etat w pra cy, dru gi etat w do mu,
dwo je dzie ci i mę ża, któ ry co raz
czę ściej za cho wu je się jak trze -
cie dziec ko.

Przed świę ta mi na mo jej gło -
wie jest sprzą ta nie, pra nie, pra -
so wa nie, za ku py, go to wa nie, pie -
cze nie, pre zen ty pod cho in kę dla
naj bliż szych, te ściów, ro dzi ców.
I na do da tek ku zyn ka, któ rej nie
wi dzia łam chy ba przez pół ży cia,
a któ ra spe cjal nie na świę ta przy -
je dzie z Pol ski do Bel gii. I dy le -
ma ty. Jak po sa dzić go ści przy
sto le, kto za kim nie prze pa da,
cze go nie lu bi, na co jest uczu -
lo ny. Co po wie mo ja te ścio wa,
kie dy uszka do bar szczu nie bę -
dą do kład nie ta kie sa me jak jej,
a ry ba w ga la re cie nie speł ni jej
ocze ki wań. Czy mój mąż zno wu
po kłó ci się z mo im ta tą, czy mo -
je dzie ci cho ciaż raz nie bę dą sie -
dzia ły przy sto le ze znu dzo ną mi -
ną. Jak nie wy dać za du żo
pie nię dzy, jak nie zwa rio wać
w za pa ro wa nej kuch ni, jak nie

wy glą dać na zmę czo ną. Jak to
wszyst ko zro bić. Czy zdą żę do
Wi gi lii?

Kie dy po ko lej nym, za bie ga -
nym dniu, zroz pa czo na i nie -
ziem sko zmę czo na usia dłam na
ka na pie, Ma ry sia – mo je 10-let -
nie bar dzo re zo lut ne dziec ko, po -
pa trzy ło na mnie z po li to wa niem
i po wie dzia ło:

- No i po co te ner wy? Prze cież
my też ma my rę ce, nie wspo mi -
na jąc już o gło wach…

Chcia łam fuk nąć na nie grzecz -
ną la to rośl, ale po chwi li za sta -
no wie nia do szłam do wnio sku,
że w tym co po wie dzia ła mo ja
cór ka, coś jest. Co za zły duch
ka że mi co ro ku sta wać na gło -
wie, aby wszyst ko by ło przy go -
to wa ne jak naj le piej, pa dam ze
zmę cze nia, pod czas gdy resz ta
mo jej ro dzi ny tkwi w bło gim le -
ni stwie? Oni rze czy wi ście ma ją
gło wę i rę ce więc w czym prob -
lem?

W mo im my śle niu oczy wi ście.
Wca le nie zro bię wszyst kie go
naj le piej, w ogó le wie lu rze czy
mo gę nie ro bić, mo gą to zro bić
oni. Od do mo wych po rząd ków
po czy na jąc, po przez zro bie nie
czę ści za ku pów aż po po moc
w kuch ni.

Nad e szła po ra, aby po roz ma -
wiać z resz tą ro dzi ny. Przy go to -
wa łam się do tej roz mo wy bar -
dzo do kład nie, spi sa łam
wszyst kie „za”, a na wet „prze -
ciw”, a ar gu men ty mia łam nie
do od par cia. Za czę łam od za da -
nia pod sta wo we go py ta nia: Co
w świę ta jest naj waż niej sze:
sprzą ta nie miesz ka nia, stół ugi -
na ją cy się pod cię ża rem świą -
tecz nych po traw, czy mo je zdro -
wie i do bre sa mo po czu cie?

Przy sto le za leg ła ci sza i jak
się spo dzie wa łam, od po wiedź by -
ła tyl ko jed na. Naj waż niej sza je -
stem ja. Tu was mam – po my śla -
łam. Na gle mój rów nie re zo lut ny
mąż (w koń cu i po nim na sze
dzie ci tę re zo lut ność odzie dzi -
czy ły) po wie dział.

- No pro szę, do cze ka liś my
wresz cie chwi li, kie dy po raz
pier wszy z ob łę dem w oczach nie
bę dziesz przez naj bliż sze trzy ty -
god nie ter ro ry zo wać ca łej ro dzi -
ny. Być mo że nie umiem sprzą -
tać tak do kład nie jak ty (z
na ci skiem na do kład nie), ale po -

Nie dajmy się
zwariować!
Udane święta
to takie,
w których
znajdziemy
czas dla
najbliższych
i dla siebie.
Spokojnych
świąt!

Grudniowe refleksje
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tra fię jesz cze włą czyć od ku rzać. Ma -
ry sia i Mi chał z pew no ścią po tra fią ze -
trzeć ku rze, a co cie ka wsze, na wet
umie my pójść do skle pu i zro bić za -
ku py.

Za tka ło mnie. Jak to, ja ter ro ry zu -
ję. Z ja kim ob łę dem? Prze cież to
wszyst ko nie praw da, prze cież to wy -
glą da zu peł nie ina czej. Po pa trzy łam
na sie dzą cą obok mnie trój kę i zo ba -
czy łam w ich oczach wy raz ni to po li -
to wa nia, ni to roz ba wie nia.

Ale mój mąż jesz cze nie skoń czył.
Czy my ślisz – py ta, że świę ta bę dą bar -
dziej uda ne je śli na ko la nach wy czy -
ścisz wszyst kie dy wa ny? A jak nie
umy jesz okien, to nie zo ba czy my pier -
wszej gwiazd ki? Czy zno wu bę dziesz
nas ra czyć po tra wa mi na któ re nie za -
wsze ma my ocho tę, ale któ re we dług
cie bie mu szą się zna leźć na świą tecz -
nym sto le?

Zro bi ło mi się głu pio. To był zma -
so wa ny atak na mo ja oso bę, nie spra -
wie dli wy, nie za słu żo ny, nie... Ale
w tym wszyst kim co po wie dział mąż,
coś nie da wa ło mi spo ko ju. Rze czy wi -
ście, co ro ku sta wia łam na sto le mnó -
stwo wy myśl nych po traw, za któ ry mi
nie prze pa da ją zwłasz cza dzie ci. Za -
wsze zo sta wa ło spo ro je dze nia, któ re
mo ja ro dzi na zo bo wią za na by ła wy ja -
dać przez na stęp ne dni. Na sze świą -
tecz ne śnia da nie trwa ło zwy kle od ra -

na do wie czo ra. Stół bez przer wy był
za sta wio ny róż ny mi po tra wa mi, a ja
z ob łę dem w oczach zmie nia łam na -
kry cia, pod grze wa łam, pod sma ża łam,
kro i łam, zmy wa łam…

O ra ny!!!
Z ty mi dy wa na mi to mo że prze sa -

da, ale od za wsze by łam do kład na
w sprzą ta niu. Zresz tą jak to moż li we,
że by na świę ta nie by ło per fek cyj nie
zro bio nych po rząd ków.

Mo ja dru ga roz gar nię ta la to rośl
– czter na sto let ni syn, odez wał się pra -
wie mę skim gło sem i po wie dział: słu -
chaj cie, umó wi łem się z ko le gą do ki -
na, więc za łatw my wszyst ko szyb ko
OK? My sprzą ta my i ro bi my za ku py,
a Ty Dro ga Mat ko (zwró cił się do
mnie), bądź tak mi ła i przy go tuj po -
ło wę te go co zwy kle. I chciał bym
w dru gi dzień świąt iść z ko le ga mi na
lo do wi sko. I jesz cze jed no. Pre zen ty.
Dla sie bie mam już upa trzo ny i naj le -
piej bę dzie, je że li właś nie ten do sta -
nę. Jak bę dzie za dro gi to do ło żę z kie -
szon ko we go. Tyl ko pro szę, nie ku puj
mi zno wu swe tra czy ko szul ki. Na -
praw dę wy ro słem już z eta pu Mi ko ła -
ja. Z pre zen tu po wi nie nem się cie szyć,
a nie od ło żyć go na pół kę. No to co,
mo gę już wyjść?

To do pie ro by ło pod su mo wa nie ca -
łej dys ku sji. To wa rzy stwo ro ze szło się
po miesz ka niu, a mo ja cór ka przy tu -

li ła się i po wie dzia ła: a nie mó wi łam
ci, że też ma my rę ce i gło wy (z na ci -
skiem na gło wy)? I nie oglą daj tych
świą tecz nych ob raz ków w te le wi zji,
bo to sztucz ny świat, nie o sią gal ny.
Wy lu zuj i bę dzie spo ko.

Rze czy wi ście, chy ba sa ma za moc -
no się na krę cam. Da łam się po nieść
emo cjom i za pom nia łam, że świę ta to
nie jest kon kurs na naj le piej wy sprzą -
ta ne miesz ka nie i naj wię kszą ilość po -
traw na sto le. Nie poz wo li łam, że by
naj bliż si mnie wspie ra li, chcia łam że -
by oce nia li mnie jak naj le piej. Da łam
się zwa rio wać. Pod pre sją nie wiem
cze go, mę czy łam się po twor nie, przy -
gnia tał mnie po spiech, pre sja cza su.
I jesz cze świa do mość, że zno wu ko -
niec ro ku, czas ref lek sji, pod su mo -
wań, przy rze czeń. Nie po tra fi łam 
po go dzić po trzeb i ocze ki wań wszyst -
kich. W koń cu to tyl ko kil ka dni. A że
naj pięk niej szych w ro ku? Tym bar -
dziej po win ny być spo koj ne i ro dzin -
ne. Ta kie, w któ rych znaj dzie my czas
dla naj bliż szych i dla sie bie. Spo koj -
nych świąt!

SSyyll  wwiiaa  JJaa  wwoorr  sskkaa  
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Z życia 
zespołu

W listopadzie zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału w dwóch koncertach:

09.11. – Z okazji Dnia Niepodległości w Polskiej Szkole w Hadze

23.11. – Podczas Dnia Kultury Polskiej „Po Polsku” w Antwerpii

Jeżeli chcesz tańczyć i śpiewać
zapraszamy na zajęcia! 

Jeżeli interesuje cię hip-hop 
zapraszamy do nowo otwartej
grupy!

Nasze plany na najbliższe miesiące? 
Przygotowujemy nowy repertuar taneczny i wokalny. 
Koncerty rozpoczynamy na wiosnę!

INFO:
info@childrenofeurope.be
tel: 0489.823.803



Kerst in An twer pen 
Świę ta w An twer pii – 07.12.2013 – 05.01.2014

Jak co ro ku w grud niu i pierw szych dniach stycz nia,
wła dze An twer pii za pew nia ją miesz kań com i tu ry stom
wie le przed świą tecz nych i świą tecz nych atrak cji. War -
to wy brać się na spa cer za tło czo ny mi uli czka mi sta re -
go mia sta, spró bo wać swo ich sił w jeź dzie na łyż wach,
po dzi wiać An twer pię z wy so ko ści 55 me trów pod czas
prze jaż dżki na dia bel skim mły nie i jak na miesz kań ców
Bel gii przy sta ło – ogrzać się pi jąc do sko na ły gluh wijn.

Ope ningsfe est 
Otwar cie Kier ma szu Świą tecz ne go: 
07.12.2013, so bo ta w go dzi nach od 18:00 – 22:15.
Wstep wol ny.
Start: Astrid ple in, De Ke y ser lei, Me ir
Głów ne uro czy sto ści: Groen pla ats, Gro te Markt, Su i -
ker rui, Ste en ple in
Na za koń cze nie: fa jer wer ki na Ste en ple in – 22:00
– 22:15
W róż nych pun ktach mia sta od bę dą się licz ne pa ra dy
i po ka zy.
Szcze gó ło wy plan znaj du je się na: www.dna.be/win -
ter/event/ope ningsfe est

Spie gel tent
07.12.2013 – 29.12.2013
Groen pla ats 
Cie ka we i przy tul ne miej sce, gdzie moż na się ogrzać
i wy pić na przy kład grza ne wi no, ale też po słu chać do -
brej mu zy ki lub po tań czyć. Wstęp wol ny. 
War to rów nież wy brać się z dzieć mi na przed sta wie -
nie.
Bi le ty moż na za ma wiać on li ne do 20.12 włącz nie na
http://www.dna.be/win ter/spie gel tent, lub za ku pić na
miej scu pół go dzi ny przed spek ta klem (od 21.12.3013)

Ker stmarkt
07.12.2013 – 29.12.2013
Groen pla ats, Gro te Markt, Su i ker rui, Handschoen markt,
Ste en ple in
Na Ste en ple in sto i ska po zo sta ną otwar te do pią te go
stycz nia 2014 r. 
Go dzi ny otwar cia:
Pn – czw: 12:00 – 21:00
Pt: 12:00 – 23:00 
Sb: 11:00 – 23:00
Nd: 11:00- 21:00 
W dniach 23 i 31grud nia w go dzi nach od 12:00 – 18:00 
Wstęp wol ny 
W cza sie trwa nia świą tecz ne go jar mar ku, bę dą mia ły
miej sce róż ne im pre zy to wa rzy szą ce między in ny mi:
efektowne pokazy z ogniem w roli głównej (piąt ki: 13,

20 i 27 grud nia w go dzi nach 20:00 – 22:00), kon cer -
ty, ka ru ze la (czyn na w trak cie otwar cia jar mar ku, ce -
na – 2 eu ro)

Dia bel ski Młyn 
Rów nież w tym ro ku bę dzie moż na po dzi wiać wspa -
nia ły wi dok An twer pii z wy so ko ści 55 me trów. Dia bel -
ski Młyn sta nie na wy so ko ści ter mi na lu dla stat ków pa -
sa żer skich przy Ste en ple in. Gwa ran to wa ne nie sa mo wi te
atrak cje, pa mię tać jed nak na le ży, że by się bar dzo ciep -
ło ubrać.
Go dzi ny otwar cia: tak jak Ker stmarkt
Ce na: 5 eu ro do ro śli, 3 eu ro dzie ci (gra tis dzie ci do 3 lat)

Lo do wi sko na Ste en ple in
07.12.2013 – 05.01.2014
Na miej scu ist nie je moż li wość wy po ży cze nia ły żew,
ce na za wstęp – 5 eu ro. 
Go dzi ny otwar cia:
Po nie dzia łek – czwar tek: 12:00 – 21:00
Pią tek: 11:00 – 23:00
So bo ta: 11:00 – 23:00
Nie dzie la: 10:00 – 21:00
24. i 31.12.: 12:00 – 18:00
01.01.2014: 14:00 – 21:00
Każ da nie dzie la to Fa mi lie dag. W go dzi nach 10:00
– 12:00 dzie ci do 12 lat mo gą jeź dzić gra tis, nie pła cą
rów nież za prze jaż dżkę na Dia bel skim Mły nie.

W każ dy czwar tek od by wa się rów nież Af ter Work Par -
ty, w godz.:17:00 – 21:00, Ste en ple in, ce na – 5 eu ro

Lo do wi sko na Bad bo ot 
20.11.2013 – 28.02.2014
Kat ten dij kdok Oost ka ai
Go dzi ny otwar cia:
śro dy, so bo ty i nie dzie le od 12:00 do 17:00
Pod czas ker stva kan tie: co dzien nie, w godz.: 12:00
– 17:00 
Nie czyn ne w wi gi lię i no wy rok
Wstęp: 5 eu ro/h (w ce nie wy po ży cze nie ły żew), dzie -
ci do 3 lat gra tis
www.bad bo ot.be 

Bieg Świę tych Mi ko ła jów
21.12.2013
Już po raz siód my, od bę dzie się w An twer pii nie sa mo -
wi ty ma ra ton.
Kto nie czu je się na si łach że by wziąć udział w bie gu,
mo że Bie ga ją cych Mi ko ła jów zo ba czyć na tra sie Me ir
– Groen pla ats – Gro te Markt – de Wa a gna tie (Han gar 29,
Rij nka ai 150, 2000 An twer pen)
Ilość miejsc ogra ni czo na. 
Za pi sy na www.gva san ta run.be

Swis hing
22.12.2013
Grao te Markt, godz. 11:00 – 15:00
Każ dy z nas ma w sza fie „nie tra fio ne” ubra nia, któ re
wi szą nie kie dy ca ły mi la ta mi. Nie po zby wa my się ich
ma jąc złud ną na dzie ję, że mo że jesz cze kie dyś się przy -
da dzą, ale i tak ich ni gdy nie za ło ży my. Więc mo że by
się z kimś za mie nić i tym spo so bem od świe żyć tro chę
swo ją sza fę? Dla każ de go, kto chce wy mie nić się swo -
i mi rze cza mi zor ga ni zo wa no swis hing.
Ilość miejsc ogra ni czo na, więc każ dy kto ma ocho tę
wziąć udział w tej nie co dzien nej wy mia nie mu si się za -
pi sać po przez e-ma il: in fo@swis hing.be
Wstęp wol ny 

Nie dzie le han dlo we
W tym ro ku han dlo we nie dzie le przy pa da ją 15 i 22 grud -
nia.

Ein de ja ar svu ur werk 
O pół no cy w Syl we stra nad Schel dą, na wy so ko ści Zu -
i der ter ras, od bę dzie się 20-to mi nu to wy po kaz sztucz -
nych ogni. 
Or ga ni za to rzy przy po mi na ją, że wno sze nie włas nych
sztucz nych ogni, pe tard i al ko ho lu jest su ro wo za bro -
nio ne.
Wstęp wol ny

Nie uw ja ar sdrink
Gro te Markt, Su i ker rui
05.01.2014
Godz.: 11:00 – 13:30
Jak co ro ku wła dze mia sta za pra sza ją miesz kań ców
na no wo rocz ny po czę stu nek.
Wstęp wol ny 

Ker stbo om ver bran ding 
11.01.2014, od godz. 17:00
Jak co ro ku świą tecz ne im pre zy w An twer pii koń czą
się uro czy stym spa le niem cho in ki. Bę dzie du żo do brej
mu zy ki i nie pow ta rzal na atmo s fe ra.
Miej sce: Fre de rik van Ee den ple in – moż na przejść Sint-
An na tun nel na dru gą stro nę Schel dy 
Wstęp wol ny

Uży tecz ne stro ny:
www.dna.be/win ter
www.bad bo ot.be
www.gva san ta run.be
www.ker sti nan twer pen.nl 

Święta 
w Antwerpii 
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Me ir część II
Idąc Me ir w kie run ku dwor ca

cen tral ne go, nie spo sób nie za u -
wa żyć przy Twa al fma an den stra -
at wy jąt ko we go bu dyn ku daw nej
an twer pskiej gieł dy. Hi sto ria po -
wsta nia gieł dy jak i jej dzia łal no -
ści, z pew no ścią za słu gu je na na -
sze za in te re so wa nie.

Han del sbe urs – Gieł da
W po cząt kach XVI wie ku, An -

twer pia by ła bo ga tym mia stem,
po tę gą gos po dar czą i fi nan so wą.
Spe cja li zo wa ła się prze de wszyst -
kim w han dlu to wa ra mi ko lo nial -
ny mi. Stat ki wy pły wa ją ce z an -
twer pskie go por tu do cie ra ły
z to wa rem do naj dal szych za kąt -
ków świa ta. Dzię ki du żej swo bo -
dzie dzia ła nia, ja ką otrzy ma li od
władz mia sta an twer pscy kup cy,
w 1531 ro ku po wsta ła tu taj pier -
wsza na świe cie gieł da z praw dzi -
we go zda rze nia. Po cząt ko wo od -
by wa ły się w niej spot ka nia
kup ców i rze mieśl ni ków, któ rzy
wy mie nia li się mię dzy so bą to wa -
ra mi i pod pi sy wa li kon trak ty na
póź niej sze do sta wy to wa rów. Sa -
ma na zwa gieł dy po cho dzi od „gil -
dii” – zrze sze nia kup ców i rze -
mieśl ni ków.

Na po trze by gieł dy, an twer pscy
kup cy otrzy ma li od władz mia sta
bu dy nek, w któ rym nad wej ściem
wid niał na pis: „Dla lu dzi han dlu
wszyst kich na ro dów i ję zy ków”.
Owe prze sła nie szyb ko sta ło się
fak tem, gdyż we dług opi su jed -
ne go z ów czes nych kup ców „ […]
gieł da w An twer pii wy glą da ła 

jak ma ły świat,
wktó rym wszyst -
kie czę ści świa -
ta by ły złą czo -
ne […]”.

Moż na śmia ło po wie dzieć, że
to w An twer pii na ro dzi ła się idea
ryn ku ka pi ta ło we go, bo wiem
prze pro wa dza no tu taj ope ra cje
kup na i sprze da ży w for mie bez -
go tów ko wej. Han dlo wa no tak
zwa ny mi „li sta mi pod skar biń ski -
mi”, czy li zo bo wią za nia mi wy sta -
wio ny mi przez pod skar bich 
(od po wied ni ków dzi siej szych mi -
ni strów fi nan sów) na ra chu nek
swo ich rzą dów. Ce ny nie usta la -
no jed nost ko wo, by ła wy pad ko -
wą po da ży i po py tu w da nym
dniu. Na an twer pskiej gieł dzie
pro wa dzo no mię dzy na ro do we
ope ra cje han dlo we i kre dy to we
na wiel ką ska lę.

W 1583 ro ku, w wy ni ku po ża -
ru, gieł da spło nę ła. Bar dzo szyb -
ko bu dy nek zo stał od bu do wa ny
wtym sa mym póź no go tyc kim sty -
lu.

Ko lej ny po żar miał miej sce
w 1858 ro ku. Ów czes ne wła dze
dwu krot nie ogło si ły kon kurs na
naj lep szy pro jekt od bu do wy gieł -
dy. Wa run kiem by ło uwzględ nie -
nie sta rej kon cep cji ar chi tek to -
nicz nej. W koń cu w 1872 ro ku
po wstał bu dy nek, któ ry zna my
obec nie. Je go twór cą był ar chi -
tekt Jo seph Schad de. Obiekt jest
uni kalną kom bi na cją hi sto rycz -
ne go neo gotyku z re wo lu cyj ny -
mi jak na tam te cza sy tech ni ka -
mi. Do sko na łym przy kła dem są
me ta lo we kon struk cje, czy su fit
w kształ cie ko pu ły.

An twer pska gieł da fun kcjo no -
wa ła w tym bu dyn ku do 1997 
ro ku, kie dy ze wzglę du na nie -
speł nia nie ry go ry stycz nych wa -
run ków prze ciw po ża ro wych zo -
sta ła zam knię ta. Obec nie ten
obiekt nisz cze je. Dziu ry w da chu,
opa dy desz czu i go łę bie, któ re

upo do ba ły so bie to miej sce – to
wszyst ko spo wo do wa ło, że bu dy -
nek gieł dy po padł w ru i nę. Resz -
ty do peł nił upły wa ją cy czas.

By ło kil ka po my słów zwią za -
nych z od bu do wą Han del sbe urs,
kil ku in we sto rów już pra wie za -
in we sto wa ło pie nią dze, ale nie -
ste ty do chwi li obec nej stan fak -
tycz ny po zo stał bez zmian.
Nie daw no za pa dła de cy zja, że
wła dze re gio nu fla man dzkie go,
pro win cji An twer pia i mia sta An -
twer pia, wspól nie prze zna czą pie -
nią dze na re no wa cję te go wy jąt -
ko we go obiek tu. Mo że na resz cie
uda się od bu do wać daw ną an -
twer pską gieł dę, aby „per ła w ko -
ro nie Me ir” po wró ci ła do daw nej
świet no ści.

Ru ben shu is 
– Dom Ru ben sa

W pier wszej po ło wie XVII wie -
ku, w An twer pii dzia ła ła pręż nie
szko ła ma lar ska, któ rej prze wo -
dził Pe ter Pa ul Ru bens. Je go
ucznia mi by li mię dzy in ny mi: Ja -
cob Jor da ens, An ton van Dyck
i Frans Sny ders. O ran dze ma la -
rzy i ich po zy cji w mie ście świad -
czą ich sie dzi by, a zwłasz cza Dom
Ru ben sa.

W 1610 ro ku Ru bens od ku pił
od jed ne go z kup ców dział kę nad
ka na łem, po ło żo ną obok uli cy
Wap per sstra at (obec nie Wap per
9/11). Na dział ce stał pię tro wy
dom miesz kal ny z ceg ły i ka mie -
nia. Ru bens prze bu do wał sta ry
bu dy nek i nad ał mu cha rak ter re -
zy den cji. Do bu do wał pro sto kąt -
ny dzie dzi niec zam knię ty od stro -
ny ogro du łu kiem trium fal nym
i wzniósł osob ny bu dy nek prze -
zna czo ny na pra cow nie. Z pra wej
stro ny, od bra my wja zdo wej, znaj -
do wa ły się mo nu men tal ne scho -
dy z otwar tą ścia ną od dzie dziń -
ca. Był to świa do mie prze my śla ny
efekt pod kre śla ją cy wiel kość i re -
pre zen ta cyj ność re zy den cji. Ty -
mi scho da mi wcho dzi li do do mu
ma la rza do stoj ni go ście; kró lo -
wie, se na to ro wie, ar ty ści. Dom
Ru ben sa od wie dził tak że kró le -
wicz Wła dy sław Zyg munt Wa za
(póź niej szy król Wła dy sław IV)
wraz ze swo im or sza kiem.

Ca ła kon cep cja do mu jest po -
my słem Ru ben sa. Do fla man -
dzkiej re zy den cji, ar ty sta prze -
niósł du żą daw kę wło skie go sty lu

Meir, to nie
tylko zakupy.
Znajduje się tu
kilka
naprawdę
osobliwych
architekto-
nicznych
perełek,
o których
koniecznie
trzeba
opowiedzieć. 

Po zna je my i od kry wa my An twer pię
Za pra sza my do wspól nych spa ce rów po An twer pii
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– sztu ki sta ro żyt ne go Rzy mu i wło skie -
go re ne san su. Dzię ki te mu je go dom
przy po mi nał po sia dło ści ary sto kra tów
w daw nym Rzy mie. Bo wiem Ru bens
był nie tyl ko wy bit nym ma la rzem, ale
tak że zna ko mi cie wy kształ co nym hu -
ma ni stą i ar chi tek tem.

W tym do mu Ru bens prze żył wie le
lat. Szczę śli we ży cie ze swo ją pier wszą
żo ną Iza be lą i na ro dzi ny dzie ci, po tem
jej śmierć i za ślu bi ny z du żo młod szą
He le ną i przy jście na świat ko lej ne go
po tom stwa. Gdy w 1640 ro ku ar ty sta
zmarł w swo im do mu, An twer pia swo -
je mu wiel kie mu sy no wi wy pra wi ła iście
kró lew ski po grzeb.

Ru bens po zo sta wił po so bie ol brzy -
mi ma ją tek: re zy den cje, do my, pla ce,
ko lek cje dzieł sztu ki i dro gich ka mie -
ni, znacz ną su mę pie nię dzy w go tów -
ce i w pa pie rach war to ścio wych i włas -
ne ob ra zy. W swo im te sta men cie
spra wie dli wie roz dzie lił do bra po śród
żo nę i sied mio ro dzie ci.

W 1654 ro ku re zy den cja Ru ben sa zo -
sta ła sprze da na an giel skie mu księ ciu
New cast le, któ ry urzą dził w niej eks -
klu zyw ną szko łę ja zdy kon nej. Wła dze
mia sta przez wie le lat usi ło wa ły od ku -
pić bu dy nek, uda ło się to do pie ro w1937
ro ku, kie dy dom był już kom plet ną ru -
i ną. Roz po czę to wte dy pra ce re kon -
struk cyj ne, wzo ru jąc się mię dzy in ny -
mi na ry ci nie przed sta wia ją cej Dom
Ru ben sa w XVII wie ku. Pra ce pro wa -
dzo no z ogrom nym pie tyz mem; czę ścio -

wo uży to daw nych ma te ria łów bu do -
wla nych – ceg ły, gra ni tu i bia łe go ka -
mie nia. W wie lu miej scach wi dać nie -
ste ty du żą do wol ność ar chi tek to nicz ną
i nie kie dy wręcz nie zgod ne z hi sto rią
de ko ra cje po miesz czeń, co do któ rych
bra ko wa ło od po wied niej do ku men ta cji.

Dla sze ro kiej pu blicz no ści Dom Ru -
ben sa zo stał otwar ty w czer wcu 1946
ro ku. Przez osta t nie trzy dzie ści lat urzą -
dza no wnę trze do mu tak, aby by ło jak
naj bar dziej zbli żo ne do gu stu i epo ki
Ru ben sa. Za ku pio no wie le cen nych
meb li i wspa nia łych i ob ra zów.

Dla zwie dza ją cych, re zy den cja po -
dzie lo na zo sta ła na dwie czę ści. Po pra -
wej stro nie mie ści się ty po we wło skie
stu dio, gdzie Ru bens pra co wał i szko -
lił uczniów, nato miast stro na le wa, to
ty po wy fla man dzki dom z przy le ga ją -
cą ga le rią w któ rej ar ty sta przyj mo wał
ar ty stycz ną eli tę Eu ro py. Im po nu ją cy
por tyk przy stu dio jest jed nym z nie -
wie lu za cho wa nych ory gi nal nych ele -
men tów. Tra sa zwie dza nia mu ze um jest
przej rzy ście ozna czo na strzał ka mi. Wie -
dzie przez atrak cyj nie umeb lo wa ne do -
mo we wnę trza, ozdo bio ne ob ra za mi.
Nie zwy kle prze stron na jest ga le ria sztu -
ki z ko lek cją rzeźb, w któ rej Ru bens
po ka zy wał przy ja cio łom swo je ob ra zy.
Z pra cow ni kla sy cy stycz nej prze cho dzi
się do wiel kiej pra cow ni wy po sa żo nej
w spe cjal ne wy so kie drzwi, poz wa la ją -
ce na wno sze nie i wy no sze nie z po ko -
ju ob ra zów du żych roz mia rów.

Za do mem znaj du je się ogród, iden -
tycz ny jak ten, któ ry wid nie je na ob ra -
zie Ru ben sa „Prze chadz ka po ogro dzie
mi ło ści” (obec nie wi si w mu ze um w Mo -
na chium). Ba ro ko wy por tyk po mię dzy
dzie dziń cem a re ne san so wym ogro dem
za pro jek to wał sam mistrz Ru bens.

W mu ze um nie ma wszyst kich dzieł
mi strza, jest ich tyl ko dzie sięć. Z ko -
lek cji, któ rą ma larz tak pie czo ło wi cie
two rzył przez ca łe ży cie, rów nież po zo -
sta ło nie wie le. W an twer pskim mu ze -
um moż na obej rzeć ob ra zy sa me go Ru -
ben sa, in ne dzie ła sztu ki z XVII wie ku,
ma lo wi dła je go uczniów, meb le, w tym
ory gi nal ne krze sło na któ rym sia dał
mistrz ma lu jąc ob ra zy, czy przed mio -
ty co dzien ne go użyt ku.

Dom Ru ben sa jest bez wąt pie nia 
wiel ką atrak cją tu ry stycz ną da ją cą wy -
o bra że nie, jak ar ty sta żył, miesz kał
i pra co wał. Tu ry stów za chwy ca fun -
kcjo nal ność ukła du: dom – pra cow nia
– ogród i de ko ra cyj na re pre zen ta cyj -
ność dzie dziń ca.

Cho dząc po po ko ju go ścin nym, sa lo -
nie i każ dym in nym za kąt ku, wśród
przed mio tów i meb li z epo ki, a na ko -
niec spa ce ru jąc po ogro dzie, od no si się
wra że nie, że wra ca się do prze szło ści,
że znaj du je my się w XVII wie ku w od -
wie dzi nach u Pa u la Pe te ra Ru ben sa.

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa
Na osta t nią część spa ce ru po Me ir 

za pra szam w stycz nio wym nu me rze
„An twer pii po pol sku”.
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Od dru gie go ty god nia li sto pa da 2013
ro ku w ca łej Unii Eu ro pej skiej we szły
w ży cie prze pi sy, któ re uła twią ścią ga -
nie man da tów za wy kro cze nia dro go -
we po peł nio ne przez cu dzo ziem ców na
te ry to rium kra jów Unii Eu ro pej skiej.

Do tej po ry pra wo eu ro pej skie nie
re gu lo wa ło tej spra wy. Wie lo krot nie
po li cja w Bel gii w wy wia dach te le wi -
zyj nych i ra dio wych na rze ka ła na fakt,
iż nie ma jak eg zek wo wać od Po la ków
i oby wa te li in nych kra jów UE man da -
tów za wy kro cze nia dro go we po peł -
nio ne po ja zdem za re je stro wa nym 
po za Bel gią w przy pad ku, gdy po peł -
nia ją cy wy kro cze nie nie zo stał przy -
ła pa ny na go rą cym uczyn ku przez fun -
kcjo na riu szy Po li cji. W przy pad ku,
gdy wy kro cze nie za re je stro wał fo to -
ra dar pi ra to wi dro go we mu uda wa ło
się uni kać kon sek wen cji praw nych.

No we dy rek ty wy eu ro pej skie
na ka zu ją in sty tu cjom, któ re
ewi den cjo nu ją re je stra cje po -
ja zdów w każ dym z kra jów UE,
wy mia nę da nych po ja zdów
oraz ich wła ści cie li na żą da nie
or ga nów ści ga nia wy kro czeń
dro go wych w in nym pań stwie
UE. Jed nym sło wem, zdję cia
„raj dow ców” w pol skich sa mo -
cho dach zro bio ne fo to ra da ra -
mi w Bel gii, Niem czech i in -
nych kra jach Unii, prę dzej czy
póź niej do trą do wła ści cie la au -
ta w Pol sce, któ ry bę dzie zo bo -
wią za ny przy znać się do po peł -

nio ne go wy kro cze nia lub wska zać
oso bę, któ ra owe wy kro cze nie po peł -
ni ła.

Dy rek ty wa uni j na su ge ru je, aby
wszyst kie kra je Unii opra co wa ły
wspól ny au to ma tycz ny sy stem wy mia -
ny da nych o pi ra tach dro go wych, co
znacz nie uspraw ni wy mia nę in for ma -
cji. Do tej po ry to od de ter mi na cji po -
li cji da ne go kra ju za le ża ło, czy za gra -
nicz ny pi rat otrzy ma „dro gie zdję cie
z wa ka cji” czy nie. Je dy nie po li cja
z Ho lan dii, Nie miec i Au strii mog ła
się po chwa lić de ter mi na cją w ści ga -
niu kie row ców z in nych kra jów.

Po wyż sza in for ma cja to zła wia do -
mość dla kie row ców z tzw. No wych
kra jów unii al bo wiem staw ki man da -
tów w Niem czech, Bel gii czy Ho lan -
dii roz po czy na ją się od kil ku dzie się -
ciu eu ro (50 w Bel gii) a koń czą na

na wet 680 eu ro (ok. 2800 zł) w Niem -
czech. Od wrot nie jest w przy pad ku,
gdy to ob co kra jo wiec po peł nia wy kro -
cze nie w Pol sce. Man dat 50 a na wet
400-500-zło to wy dla Bel ga wy da je się
być po pro stu za baw ny.

Na za koń cze nie war to przy pom nieć,
że za rów no Pol ska jak i Bel gia, a tak -
że kra je są sia du ją ce tj. Ho lan dia, Fran -
cja i Niem cy przo du ją w róż nych sta -
ty sty kach do ty czą cych fo to ra da rów.
I tak na przy kład: Niem cy są 3-cim kra -
jem w Eu ro pie pod wzglę dem ilo ści fo -
to ra da rów. Z dru giej stro ny jest to kraj
du ży z gę stą sie cią dróg, więc na fo to -
ra dar mo że my się na tknąć spo ra dycz -
nie. Niem cy naj czę ściej sta wia ją ra da -
ry przed miej sca mi na praw dę
nie bez piecz ny mi oraz na od cin kach,
na któ rych od by wa ją się ro bo ty dro -
go we. Z ko lei Fran cja to li der pod
wzglę dem gę sto ści fo to ra da rów
w prze li cze niu na 100 km dróg. Kraj
du ży. Sieć dro go wa nie wie le mniej gę -
sta od nie miec kiej. W tej ka te go rii Pol -
ska jest czwar ta. W prze li cze niu na 100
tys miesz kań ców prym w sta ty sty kach
wie dzie Por tu ga lia, ale tuż za nią na
dru gim miej scu znaj dzie my … Bel gię.

Na za koń cze nie prze strze ga my
wszyst kich kie row ców pla nu ją cych
w grud niu pod róż do Pol ski na Świę -
ta, że no ga z ga zu to za wsze do bry po -
mysł. Zwłasz cza, gdy w grę wcho dzi
bez pie czeń stwo in nych osób – w tym
na szych ro dzin. Pa mię taj my, że spie -
szyć na le ży się po wo li!

An twer pia po raz ko lej ny zo sta ła
wpi sa na do księ gi re kor dów Gu i nes -
sa. Cóż ta kie go mog ło się stać? Nie -
co dzien ny re kord padł pod czas Tar -
gów Li te rac kich, gdzie po sta no wio no
wy ko rzy stać książ ki w dość nie ty po -
wy spo sób. Z po nad 4800 ksią żek
utwo rzo no wiel ki łań cuch do mi no.
Dłu gość te go zja wi ska wa ha ła się
w oko li cach 615 me trów. Sam łań cuch
do mi no na pier wszy rzut oka wy da -
wać by się mógł nud ny, dla te go też
uczest ni cy po sta no wi li utwo rzyć
z ksią żek – ko stek – sło wa klu cze: czy -
tać, książ ka czy tar gi.

„Kost ki” ukła da ło aż 40 osób przez
po nad 120 mi nut. Po łą cze nie za ba wy
i książ ki – mia ło przy bli żyć czy ta nie
do ro słym jak i dzie ciom, za chę cić do
lek tu ry, któ ra wzbo ga ca we wnętrz nie
i roz wi ja wy o braź nię. Po dob ne re kor -

dy pa dły już w Kap szta -
dzie – do mi no skła da ło
się z po nad 2500 to mów
czy w Se at tle – oko ło
2100 ksią żek. Jed nak że
tym ra zem An twer pia
po sta no wi ła wpro wa -
dzić ele ment za sko cze -
nia – kie dy pro ces upa -
da nia zbli żał się ku
koń co wi (łącz nie po oko -
ło 6 mi nu tach) – przy
upad ku osta t nich eg zem pla rzy – na -
stą pił po kaz fa jer wer ków i sztucz nych
ogni, któ ry pod kre ślił ran gę wy da rze -
nia. Tym sa mym no wy re kord w książ -
ko wym do mi no na le ży do Bel gij skiej
An twer pii, na jak dłu go – czas po ka -
że.

AAggnniieesszzkkaa  SSzzyymmaanniiaakk
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Kosztowne pamiątki z wakacji

Efekt domina

Więcej ciekawych artykułów
znajdziecie Państwo na portalu

Efekt domina, źródło: http://rekordyguinessa.pl/

Źródło: wizytowka.be



To warto wiedzieć
– przegląd prasy belgijskiej
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W Bel gii wzra sta licz ba 
lud no ści 

Bel gia za no to wa ła przy rost lud no -
ści. Jest to trend zu peł nie od wrot ny
w sto sun ku do po zo sta łych państw eu -
ro pej skich. Licz ba lud no ści te go kra -
ju prze kro czy ła już 11 mi lio nów.
W cią gu osta t nie go ro ku po pu la cja
wzro sła o 0,6 pro cent. W Bel gii wię -
cej osób ro dzi się niż umie ra i co raz
wię cej lu dzi się osie dla. 

Naj wię kszy wzrost lud no ści od no to -
wa no we Flan drii – o po nad 31 ty się cy
osób, a na stęp nie w Wa lo nii, gdzie licz -
ba lud no ści wzro sła o po nad 17 ty się -
cy. Je że li cho dzi o Bruk se lę, to za no to -
wa no tam wzrost o pra wie 16 ty się cy. 

„„DDee  SSttaann  ddaa  aarrdd””

Mło dzi na u kow cy pro te stu ją
Od pew ne go cza su co raz bar dziej

do noś ny sta je się głos mło dych bel -
gij skich ba da czy, któ rzy na rze ka ją na
zbyt wiel ką pre sję i biu ro kra cję. 

Uni wersyteccy na u kow cy z An twer -
pii, Le u ven i Gent za mie ści li w po wyż -
szej spra wie pe ty cję w in ter ne cie. Ar -
gu men tu ją mię dzy in ny mi, że
wy ma ga nia sta wia ne mło dym na u -
kow com są wy gó ro wa ne i „zbyt wiel -
ką wa gę przy wią zu je się do ilo ści, a nie
do ja ko ści”. 

We dług uczo nych, zbyt wiel ki na -
cisk wła dze uczel ni kła dą na na u ko -
we pu bli ka cje co po wo du je, że spo ra
część mło dych ba da czy wy bie ra „ła -
twiej szą” dro gę, któ ra czę sto pro wa -
dzi do fał szerstw i pla gia tów. Na rze -
ka ją rów nież na nie pra wi dło we ich
zda niem za sa dy przy zna wa nia do ta -
cji na u ko wych. Klu czo wą ro lę przy
otrzy my wa niu do ta cji nie po win na sta -
no wić ilość pu bli ka cji, ale per spek ty -
wy roz wo ju mło dych ba da czy. 

Pod pe ty cją pod pi sa ło się oko ło dwu -
stu osób. 

IIAARR

Nie wol nic two w XXI wie ku 
Ga ze ta „De Mor gen” in for mu je, że

pra wie 880 ty się cy osób ży je na te re nie
Unii Eu ro pej skiej w wa run kach po rów -
ny wal nych do nie wol nic twa. Da ne po -
cho dzą z ogło szo ne go nie daw no ra por -
tu prze pro wa dzo ne go przez Ko mi sję
Spe cjal ną ds. Prze stęp czo ści Zor ga ni -
zo wa nej, Ko rup cji i Pra nia Pie nię dzy
(CRIM) Par la men tu Eu ro pej skie go. 

Po wyż szy prob lem do ty czy mię dzy
in ny mi „zmu sza nych do że bra nia dzie -
ci, ko biet któ re mu szą go dzić się na
pro sty tu cję i bar dzo cięż ko pra cu ją -
cych męż czyzn, otrzy mu ją cych mi zer -
ne wy na gro dze nie”. 

CRIM za a pe lo wał do Ko mi sji Eu ro -
pej skiej, aby wpro wa dzi ła w ży cie od -
po wied nie prze pi sy, dzię ki któ rym
znik ną ta kie prak ty ki. 

„„DDee  MMoorr  ggeenn””  

„Kon fe de ra cja Bel gii” 
we dług N-VA 

Na po cząt ku li sto pa da, Bart De We -
ver – przy wód ca par tii No wy So jusz Fla -
man dzki (N-VA) i jed no cześ nie bur -
mistrz An twer pii, ogło sił pro jekt
„Kon fe de ra cji Bel gii”. Jest to po czą tek
kam pa nii te go ugru po wa nia przed wio -
sen ny mi wy bo ra mi par la men tar ny mi. 

We dług N-VA, Bel gia po win na stać
się kon fe de ra cją po dzie lo ną na Flan -
drię i Wa lo nię, któ re w wię kszo ści mia -
ły by sa mo dziel ne or ga ny wła dzy. Nie
ist nia ło by sta no wi sko pre mie ra, a wła -
dza wy ko naw cza skła da ła by się z sze -
ściu mi ni strów, z któ rych je den peł -
nił by sta no wi sko prze wod ni czą ce go.
Mi ni stro wie zaj mo wa li by się mię dzy
in ny mi: „ob ro ną, po li ty ką azy lo wą
i przy zna wa niem oby wa tel stwa”, a do -
cho dy wła dzy po cho dzi ły by tyl ko z po -
dat ku VAT i ak cy zy.

N-VA za strzeg ła tak że, że miesz kań -
cy Bruk se li, któ ra jest obec nie trze cim
re gio nem au to no micz nym, mu sie li by sa -
mi okre ślić, czy uwa ża ją się za Fla man -
dów czy Wa lo nów i któ re mu re gio no wi
chcą się pod po rząd ko wać. We dług za ło -
żeń N-VA, Bruk se la by ła by re gio nem
o spe cjal nym sta tu sie, a jej miesz kań cy
mu sie li by wy brać fla man dzki lub wa loń -
ski sy stem spo łecz ny i po dat ko wy. 

Jak za u wa ża „De Stan da ard”, w ta -
kiej sy tu a cji nie ma mo wy o jed no li tym
bel gij skim rzą dzie. Je że li zaś cho dzi
o Bruk se lę, to „z pew no ścią po trzeb ne
są na tych mia sto we re for my, po nie waż
sto li ca jest fa tal nie za rzą dza na. Do ty -
ka ją prze de wszyst kim roz pro sze nie
wła dzy i wy so kie bez ro bo cie, zwią za ne
czę sto z ubó stwem. Ale to nie ozna cza,
że za rzą dza nie mia stem przez dwie
wspól no ty bę dzie cu dow nym roz wią za -
niem” – pod su mo wu je ga ze ta. 

Pro po zy cje przed sta wio ne przez ugru -
po wa nie Bar ta De We ve ra, wy wo ła ły
w kra ju praw dzi wą po li tycz ną bu rzę. 

„„DDee  SSttaann  ddaa  aarrdd””  

Nie miec ko ję zycz na wspól no ta
w Bel gii, chce au to no mii 

Karl – He inz Lam bertz, mi ni ster
– pre zy dent nie miec ko ję zycz nej wspól -
no ty w Bel gii po dał do pu blicz nej wia -
do mo ści, że chciał by aby re gion za -
miesz ka ły przez mniej szość nie miec ką
zo stał czwar tym, au to no micz nym re -
gio nem kra ju. Mi ni ster po wie dział, że
„jest zwo len ni kiem pań stwa fe de ral -
ne go skła da ją ce go się z czte rech czę -
ści: Flan drii, Wa lo nii, Bruk se li i re -
gio nu nie miec ko ję zycz ne go”. 

Obec nie, po wyż sza 75-cio ty sięcz na
gru pa jest czę ścią Wa lo nii i za miesz ku -
je pro win cje Lie ge, przy gra ni cy z Niem -
ca mi. Ta mniej szość na ro do wa już od
daw na do ma ga się przy zna nia jej kom -
pe ten cji re gio nal nych. Lam bertz stwier -
dził, że nie miec ko ję zycz na wspól no ta
„chce być trak to wa na na rów ni z Flan -
drią i Wa lo nią”. Do dał tak że, że „w grę
wcho dzi zmia na na zwy re gio nu, ale na
ra zie nie jest to prio ry te tem”. 

RRTTBBFF  

Ja zda na ga pę nie po pła ca 
Prze ko nał się o tym 25–let ni miesz -

ka niec Bel gii, któ ry za pod ró żo wa nie
bez bi le tu, mu si za pła cić man dat w wy -
so ko ści 76 ty się cy eu ro. 

Mło dzie niec od dłu gie go cza su jeź -
dził bel gij ską ko le ją, ale ni gdy nie po -
sia dał bi le tu. Pod ró żu jąc na ga pę zo -
stał zła pa ny aż 367 ra zy. Za leg łych
man da tów ni gdy nie pła cił, stąd tak
ogrom ne za dłu że nie, do któ re go do li -
czo no gi gan tycz ne od set ki. Ga po wicz
chcąc nie chcąc mu si wresz cie ure gu -
lo wać za leg ło ści, gdyż w prze ciw nym
ra zie mo że na wet tra fić do wię zie nia.
Je że li nie uzbie ra od po wied niej kwo -
ty, być mo że bę dzie mu siał sprze dać
odzie dzi czo ny nie daw no dom. 

ffaakk  ttyy..iinn  ttee  rriiaa..ppll

Cie ka we od kry cie bel gij skich
na u kow ców 

Ucze ni z Uni wersytetu w Has selt od -
kry li pro sty i wy jąt ko wo ta ni spo sób
na za trzy ma nie klien tów i zwię ksze -
nie sprze da ży w księ gar ni. Oka zu je
się, że klien ci są w sta nie dłu żej prze -
by wać w księ gar ni, a na wet ku pić
książ kę (zwłasz cza ro man se), je że li
w skle pie uno si się za pach cze ko la dy.

Na udo wod nie nie swo jej te zy na u kow -
cy prze pro wa dzi li cie ka wy eks pe ry ment.



Przez dzie sięć dni w jed nej z księ garń,
pod czas otwar cia skle pu roz py la li wy -
czu wal ny aro mat cze ko la dy i przez
ten czas śle dzi li za cho wa nia klien tów.
Od chwi li roz py le nia za pa chu klien ci
pra wie trzy krot nie wię cej cza su spę -
dza li w księ gar ni i ty le sa mo cza su
po świę ca li na szcze gó ło we za poz na -
nie się z da ną książ ką, czy ta li jej opis
i za da wa li py ta nia sprze daw cy. Na u -
kow cy udo ku men to wa li, że gdy za -
pach cze ko la dy uno sił się w po wie -
trzu, sprze daż ksią żek wzro sła aż o 40
pro cent w ka te go rii ro man se i książ -
ki o je dze niu i pi ciu, oraz o 22 pro -
cent ksią żek hi sto rycz nych i kry mi -
na łów. 

Wy ni ki po wyż szych ba dań mo gą
mieć ko lo sal ne zna cze nie dla wła ści -
cie li wszyst kich skle pów, któ rzy szu -
ka ją spo so bu aby jak naj dłu żej za trzy -
mać klien ta, nie wspo mi na jąc już
o za ku pie niu ja kie goś to wa ru. Na u -
kow cy za zna cza ją tyl ko, że trze ba
zwró cić uwa gę na to, aby za pach roz -
py lo ny w skle pie od po wia dał te ma -
tycz nie sprze da wa nym pro duk tom. 

„„DDee  SSttaann  ddaa  aarrdd””  

Król Fi lip za wo jo wał ser ca
pod da nych

Tak przy naj mniej wy ni ka z son da -
żu prze pro wa dzo ne go po stu dniach
od ob ję cia wła dzy. 

Fi li po wi ufa pra wie 80 pro cent Bel -
gów i jest to wy nik co naj mniej za ska -
ku ją cy bio rąc pod uwa gę fakt, że gdy
za sia dał na tro nie, wię ksza część spo -
łe czeń stwa przy ję ła go chłod no i z re -
zer wą. Za rzu ca no mu, że jest sztyw ny,
nud ny i za bar dzo fran ko foń ski. Oka -
zu je się jed nak, że po wie lu uda nych
wy stą pie niach kró la, czę stym udzia le
wak cjach cha ry ta tyw nych i spor to wych
oraz spon ta nicz nych kon tak tach z Bel -
ga mi, na stą pił znacz ny wzrost je go po -
pu lar no ści. Po nad 87 pro cent an kie to -
wa nych uwa ża, że no wy król mo że
ko rzyst nie zmie nić wi ze ru nek mo nar -
chii. 

Naj bar dziej ufa ją mu miesz kań cy
Bruk se li – 86 pro cent i Wa lo nii – 85
pro cent. Na wet w kry tycz nej w sto -
sun ku do mo nar chii Flan drii, no wy
wład ca cie szy się po par ciem aż 75 pro -
cent miesz kań ców. 

IIAARR

Bel gij ski mo nar cha 
nie za do wo lo ny z wy so ko ści 
swo jej pen sji 

Kroll Al bert II, któ ry w lip cu ab dy -
ko wał na rzecz swo je go sy na Fi li pa,
do ma ga się od pań stwa wyż szej pen -
sji. Obec nie otrzy mu je upo sa że nie
w wy so ko ści 923 ty się cy eu ro brut to
rocz nie, czy li po opo dat ko wa niu oko -
ło 700 ty się cy eu ro. 

Przez dwu dzie sto let ni okres swo je -
go pa no wa nia by ły król do sta wał
z pań stwo wej ka sy rocz nie 11,5 mln
eu ro. Pie nią dze by ły prze zna czo ne na
utrzy ma nie dwo ru, kró lew skiej ro dzi -
ny i op ła ce nie dzie się ciu pra cow ni -
ków. W tym cza sie Al bert II zwol nio -
ny był z pła ce nia po dat ków. Kwo ta,
ja ką obec nie otrzy mu je, jest we dług
nie go „sta now czo za ma ła i nie star -
cza mu na ży cie”. 

Lu dzie z oto cze nia eks kró la sta ra -
ją się zna leźć ja kieś roz wią za nie, któ -
re przy nio sło by mu do dat ko we do -
cho dy. Wy my śli li na przy kład, że rząd
móg łby pła cić za utrzy ma nie re zy -
den cji Al ber tą II, a ma ry nar ka wo -
jen na prze jąć na sie bie kosz ty zwią -
za ne z utrzy ma niem luk su so we go
jach tu. 

Wła dze rzą do we nie kwa pią się jed -
nak wy kła da niem do dat ko wych pie -
nię dzy w związ ku z na pię tym bu dże -
tem. Al bert II bę dzie mu siał po ra dzić
so bie bez po mo cy rzą du. 

„„LLee  SSoo  iirr””  

No wa gra ni ca po mię dzy 
Bel gią a Ho lan dią? 

Bel gij sko-ho len der ska gra ni ca na
Mo zie zo sta ła usta no wio na w 1843 ro -
ku i ten hi sto rycz ny po dział te ry to -
rial ny obo wią zu je do dnia dzi siej sze -
go. Oka zu je się jed nak, że Bel gia mo że
stra cić na rzecz Ho lan dii oko ło 14 hek -
ta rów swo je go te ry to rium. Po wo dem
jest rze ka któ ra te gra ni ce wy zna cza -
ła, po nie waż zmie ni ła swój bieg. No -
wa gra ni ca na dal ma być wy zna cza -
na ko ry tem rze ki, ale w li nii pro stej.
To ozna cza, że Bel gia stra ci na rzecz
Ho lan dii tę część re zer wa tu na tu ral -
ne go, któ ra do tej po ry le ża ła na jej
te ry to rium. Bel gij ska gmi na Vi se bę -
dzie mu sia ła mię dzy in ny mi od dać Ho -
lan dii pół wy sep na Mo zie. 

No wą gra ni cę mu szą jesz cze za ak -
cep to wać par la men ty obu kra jów. 

mmppww  

Bank HSBC po ma gał uni kać
po dat ków 

Bel gij scy śled czy od dłuż sze go cza -
su pro wa dzą do cho dze nie w spra wie
dzia łal no ści pew ne go szwaj car skie -
go ban ku, któ ry ich zda niem nie zbyt
uczci wie wy peł niał swo je obo wiąz ki
wo bec pań stwa bel gij skie go. Na ra -
zie po dej rza nych jest oko ło dwóch
i pół ty sią ca klien tów i zde po no wa ne
przez nich pie nią dze na kon tach ban -
ku. 

Rzecz do ty czy bo ga tych Bel gów
i nie pła ce nia przez nich po dat ków
po przez otwar cie po za gra ni ca mi kra -
ju taj nych kont, na któ re prze le wa li
pie nią dze. Po nad 70 pro cent z nich,
to an twer pscy han dla rze dia men tów,

jak rów nież ad wo ka ci i pre ze si naj -
wię kszych firm. Nie któ re bel gij skie
me dia po da ją na wet, że w spra wę za -
mie sza ni mo gą być pro mi nen tni po -
li ty cy. 

„„DDee  MMoorr  ggeenn””  

Cu dzo ziem cy w Bel gii 
ma ją ma ło pra cy 

Ga ze ta „De Stan da ard „in for mu je,
że za led wie dwie trze cie (62%) cu dzo -
ziem ców spo za Eu ro py miesz ka ją cych
w Bel gii, mia ło w tym ro ku pra cę. Ta -
kie da ne po dał Eu ro stat po ana li zie
ryn ku pra cy w Bel gii. 

Wskaź nik ten jest znacz nie niż szy
niż eu ro pej ska śred nia (73 pro cent)
i jest skut kiem upa dło ści firm i ję -
zy ko wy mi wy ma ga nia mi bel gij skich
pra co daw ców. Eks pert wy po wia da -
ją cy się na ła mach ga ze ty do da je
rów nież, że bar dzo czę sto „imi gran -
ci są ofia ra mi upor czy wej dy skry mi -
na cji”. Pra co daw cy bo wiem kie ru ją
się ste re o ty pa mi uwa ża jąc, że oso -
by wy wo dzą ce się ze śro do wisk imi -
gran ckich są gor szy mi pra cow ni ka -
mi. Dla te go w wie lu przy pad kach
pra cu ją na sta no wi skach, na któ -
rych nie chcą pra co wać nie-emi gran -
ci, czy li prze de wszyst kim w sek to -
rach prac po rząd ko wych i pra cy
tym cza so wej. 

„„DDee  SSttaann  ddaa  aarrdd””  

„Czer wo ne Dia bły” 
dzię ku ją ki bi com 

W wy jąt ko wy spo sób pił ka rze re pre -
zen ta cji Bel gii po dzię ko wa li swo im ki -
bi com za oka za ne im wspar cie – po -
ma ga li im w pra cach do mo wych. My li
ok na, go to wa li, zmy wa li na czy nia
i opie ko wa li się dzieć mi. W do mo wych
pra cach po ma ga li gwia zdo rzy bel gij -
skiej ka dry, mię dzy in ny mi Eden Ha -
zard z Chel sea Lon dyn, Na cer Cha dli
z Tot ten ha mu Hot spur, Ro me lu Lu -
ka ku z Ever to nu, czy Si mon Mi gno -
let – bram karz Li ver po o lu. 

Ak cję zor ga ni zo wa ła bel gij ska fe de -
ra cja pił kar ska. Ki bi ce, u któ rych za -
go ści li pił ka rze, wy ło nie ni zo sta li w ra -
mach kon kur su. Wa run kiem udzia łu
w nim by ło wy ko na nie ja kie goś za da -
nia na rzecz or ga ni za cji cha ry ta tyw -
nej. 

Pił ka rze wy stę pu ją cy obec nie w re -
pre zen ta cji Bel gii na zy wa ni są czę sto
„zło tym po ko le niem”. Część z nich gra
w naj sil niej szych eu ro pej skich klu -
bach; mię dzy in ny mi w Bar ce lo nie,
Mo na chium, Chel sea Lon dyn, Ar se -
na lu Lon dyn, czy Man che ste rze Uni -
ted. 

ddee  rree  ddaacc  ttiiee..bbee  

Opra co wa ła: 
KKaa  rroo  llii  nnaa  MMoo  rraaww  sskkaa  
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23 li sto pa da, w an twer -
pskim Cen trum Kul -
tu ry „Het Ou de Bad -

hu is”, go ście z Bel gii i Ho lan dii
mie li oka zję już po raz dru gi
uczest ni czyć w „Dniu kul tu ry
pol skiej”, zor ga ni zo wa nym
przez na szą or ga ni za cję kul tu -
ral no-oświa to wą Vi va-Pol. Ho -
no ro wym pa tro nem im pre zy był
Wy dział kon su lar ny Am ba sa dy
RP w Bruk se li. 

Wi ta liś my wszyst kich bar dzo
ser decz nie i ciep ło, jak w tra dy -
cyj nym pol skim do mu. Te go
dnia za szczy cił nas swo ją obec -
no ścią Pan Kon sul Ge ne ral ny
Piotr Ada miuk wraz z mał żon -
ką. 

Dla wszyst kich, któ rzy ko cha -
ją to co pol skie, od ra na do wie -
czo ra by ło wie le atrak cji. Dzień
upły nął nam zbyt szyb ko.

Ko zio łek bry kał, dzie ci z rą -
czka mi peł ny mi słod ko ści pisz -
cza ły ze szczę ścia.

„Cu kie re czki, li za czki, ko mu!
ko mu!...to mo że kil ka do kie -
szon ki, ale jesz cze ciast ko, bo
ta kie do bre, na sze pol skie” – za -
chę cał prze bra ny gość z Pa ca -
no wa. 

Dla już tro chę zmę czo nych
uczest ni ków, do peł nie niem uda -
nej za ba wy był wy stęp zes po łu
„Czar na Gó ra”. Kie dy ka pe la za -
gra ła, pu blicz ność jak by do sta -
ła skrzy deł. Na wet Bel go wie
chęt nie nu ci li w takt mu zy ki,
któ ra naj wy raź niej przy pa dła im
do gu stu i nie zwa ża jąc na ba -
rie ry ję zy ko we, ra zem z Po la ka -
mi ru szy li w ta ny... 

Uda ny dzień, ta ki zwy czaj ny,
tra dy cyj nie – „Po pol sku”

SSzzkkoo  ddaa,,  żżee  wwaass  ttaamm  nniiee  bbyy  łłoo!!
BBoożżeennaa  SSuucchhooddóółł

Szkoda, że was tam nie było!
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Dziadek Mróz,
postać
z rosyjskich
baśni
ludowych.
W ZSRR, 
tę postać
spopularyzowa
no, jako
świeckiego
odpowiednika
Świętego
Mikołaja

Wcza sach ko mu niz mu jed -
nym z sym bo li im por to -
wa nych do Pol ski ze

Wscho du był Dzia dek Mróz, któ -
ry miał za jąć miej sce na sze go
Świę te go Mi ko ła ja. W ra mach
wal ki z kul tu rą i tra dy cją chrze -
ści jań ską, du cho we do zna nia za -
stę po wa no ha ła śli wą za ba wą.

Po la cy Świę te go Mi ko ła ja za -
brać nie poz wo li li i Dzia dek
Mróz nie za grzał u nas miej sca.
Ko mu ni stom nie uda ło się wy -
kre ślić Świąt Bo że go Na ro dze -
nia nie tyl ko z ka len da rza, ale
i z serc Po la ków.

Skąd się wziął Dzia dek
Mróz?

W po ło wie lat 30-tych ubieg łe -
go wie ku, so wiec kie wła dze po -
sta no wi ły zor ga ni zo wać „Cho in -
kę”, czy li no wo rocz ne za ba wy dla
dzie ci. W kie row nic twie par tii
stwier dzo no, że trze ba po wró cić
do daw nych zwy cza jów i wy da no
„pri kaz”, że od tej chwi li na ca łym
te ry to rium Związ ku Ra dziec kie -
go, pre zen ty dzie ciom bę dzie wrę -
czał Dzia dek Mróz, po stać z ro -
syj skich baś ni lu do wych. WZSRR,
tę po stać spo pu la ry zo wa no, ja ko

świec kie go od po wied ni ka Świę -
te go Mi ko ła ja, z któ rym zresz tą 
czę sto był my lo ny. Ko mu ni ści do -
ko na li tym sa mym rze czy nie zwy -
kłej. Strasz ne go, bez li tos ne go
Dziad ka Mro za za bi ja ją ce go lu dzi
bez mru gnię cia okiem, na gle
uczy ni li uśmiech nię tym przy ja -
cie lem dzie ci.

Po re wo lu cji paź dzier ni ko wej,
już w epo ce ko mu niz mu, wła dze
nie to le ro wa ły żad nych prze ja -
wów bo żo na ro dze nio wych tra dy -
cji, uwa ża ły je za bur żu a zyj ne i re -
li gij ne, a te go ten sy stem nie
apro bo wał i nie to le ro wał. Dla te -
go Dzia dek Mróz stał się no wym
sym bo lem Świąt No wo rocz nych,
któ re za stą pi ły Bo że Na ro dze nie.
Wraz ze Śnie żyn ką i No wym Ro -
czkiem po ja wiał się w ko mu ni -
stycz nych szop kach bo żo na ro dze -
nio wych i ja seł kach, za stę pu jąc
Świę tą Ro dzi nę.

Wal ka z pol skim ka to li -
cyz mem i za chod nim im -
pe ria liz mem

Po za koń cze niu II woj ny świa -
to wej i roz po czę ciu w Pol sce 
so wiec kiej oku pa cji, na stą pi ły
pró by wpro wa dze nia Dziad ka

Mro za do na szej kul tu ry
Ak cja mia ła na ce lu wal kę z sil -

nie za ko rze nio nym w na szym
spo łe czeń stwie ka to li cyz mem.
Apa rat par tyj ny wy cho dził z za -
ło że nia, że ka to li cyzm jest tak sil -
nie zwią za ny z za chod nią kul tu -
rą, że mo że za ra zić oby wa te li
im pe rium, w tym Po la ków. Dla -
te go naj wyż sze wła dze pod ję ły
de cy zję, iż na le ży stwo rzyć świec -
kie tra dy cje świą tecz ne, przed -
sta wia jąc je ja ko ob rzę dy lu do we.

W Pol sce, od 1949 ro ku, w ra -
mach wal ki ze „zgni łą za chod -
nią cy wi li za cją”, Świę te go Mi -
ko ła ja za stą pił Dzia dek Mróz.
Co cie ka we, do swo je go po przed -
ni ka był bar dzo po dob ny. Nie
tyl ko ze wnętrz nie – dłu ga bro -
da, oku la ry, ale i spo so bem za -
cho wa nia dziw nie przy po mi nał
bi sku pa z Mir ry. Przy no sił dzie -
ciom pre zen ty, sa dzał je na ko -
la nach, a roz mo wy z ni mi czę -
sto prze ry wa ne by ły ru basz nym
ho, ho, ho.

By ły jed nak za sad ni cze róż ni -
ce. Dzia dek Mróz no sił bia ły lub
zło ty kaf tan (nie kie dy wy stę po -
wał w tra dy cyj nym chłop skim
stro ju lu do wym), to wa rzy szy ła

Kącik historyczny
Święty Mikołaj kontra Dziadek Mróz
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mu żo na Zi ma i wnu czka Śnie żyn ka.
Oprócz roz da wa nia pre zen tów, naj -
waż niej szym pun ktem no wo rocz nych
spot kań by ło czy ta nie dzie ciom ba jek,
zwłasz cza tych słusz nych ide o lo gicz -
nie. Prym wio dła opo wieść za ty tu ło -
wa na „Le nin wśród dzie ci”, trak tu ją -
ca o wspól nym świę to wa niu No we go
Ro ku wo dza re wo lu cji i dzie ci. W pro -
gra mie by ły i in ne cie ka we za ba wy na
przy kład, jak leś ne zwie rzę ta za kła -
da ją spół dziel nię pro duk cyj ną, al bo,
jak któ reś z nich zo sta je przo dow ni -
kiem pra cy.

Świę ty Mi ko łaj i wszyst ko co się
z nim wią za ło, ob ję te zo sta ło cen zu rą.
Ko mu ni stycz ne wła dze za wszel ką ce -
nę pró bo wa ły zde wa lu o wać Świę te go
Mi ko ła ja, ale pol skie spo łe czeń stwo by -
ło w tej ma te rii wy jąt ko wo opor ne. Wła -
dza po nio sła po raż kę. Po la cy 
na dal de ko ro wa li do my tra dy cyj ny mi
bo żo na ro dze nio wy mi ozdo ba mi, a ro -
dzi ce jak ognia uni kali po sy ła nia dzie -
ci na świec kie uro czy sto ści. Uwa ża li je
za świę to kradz two i ła ma nie wie ko wej
pol skiej tra dy cji. A pol skie dzie ci w ża -
den spo sób nie chcia ły za mie nić Świę -
te go Mi ko ła ja na przy by sza ze Wscho -
du.

Par tyj na cho in ka i świec kie
im pre zy

Na prze ło mie lat 40 i 50-tych, w za -
kła dach pra cy, urzę dach, szko łach
i świet li cach, sta wia no cho in ki. Wy -
tycz ne do ty czą ce wy stro ju drze wek
przy szły z sa mej gó ry, z Wy dzia łu Pro -
pa gan dy Ko mi te tu Cen tral ne go PZPR.
Na cho in ko wych ga łąz kach wi sia ły

sym bo le kół zę ba tych, mo de le hut i ko -
palń, mi nia tu ry sa mo cho dów i lo ko -
mo tyw, syl wet ki czoł gów i ar mat (na
szczę ście te osta t nie ozdo by naj czę ściej
by ły wy cię te z pa pie ru). By ły i bom bki,
z tą tyl ko róż ni cą, że za miast świą tecz -
nych mo ty wów ozda bia ły je na pi sy
w sty lu: „Po kój”, „Przy jaźń” „So cja -
lizm”. Tra dy cyj ne łań cu chy z bi bu ły za -
stą pio no ma kie ta mi trak cji elek trycz -
nej. I jak się moż na do my ślać, za miast
bet le jem skiej gwia zdy, szczyt cho in ki
ozda bia ła gwia zda czer wo na.

W tym cza sie i w la tach póź niej -
szych, po pu lar ny był zwy czaj or ga ni -
zo wa nia przez wła dze zbio ro wych
„cho i nek” lub „gwia zdek” dla dzie ci
pra cow ni ków ko palń, hut, mi li cjan -
tów lub żoł nie rzy. Oczy wi ście, wszel -
kie te go ty pu im pre zy nie po wsta wa -
ły spon ta nicz nie, mu sia ły być zgod ne
z od gór ny mi wy tycz ny mi. Wspom nia -
ny wy żej Wy dział Pro pa gan dy pro wa -
dził na te re nie ca łe go kra ju szko le -
nia, do kład nie in stru u jąc, jak ta kie
uro czy sto ści po win ny prze bie gać, że -
by by ły zgod ne z li nią par tii. Dla te go
cho in ko we im pre zy or ga ni zo wa no
w wy zna czo nych miej scach. W szko -
łach, przed szko lach, świet li cach
szkol nych i za kła do wych, spe cjal nie
prze szko le ni człon ko wie par tii, za ba -
wia li dzie ci nie za po mi na jąc o pod -
sta wo wym prze sła niu – ide o lo gicz -
nym. By ły więc gry ob ra zu ją ce wal kę
po ko ju (ko mu niz mu) z wro giem
(zgni łym Za cho dem), czy wiel ka ma -
pa Pol ski, na któ rej dzie ci za zna cza -
ły no wo po wsta ją ce za kła dy pra cy,
hu ty, fa bry ki.

Naj wię kszym „prze bo jem” tam tych
lat by ły bez wąt pie nia cho in ki no wo -
rocz ne u par tyj nych dy gni ta rzy, czy -
li pięk nie wy re ży se ro wa ne im pre zy
or ga ni zo wa ne w pier wszych dniach
stycz nia w Pa ła cu Ra dy Mi ni strów.
Ak tu al ny pre mier po dej mo wał dzie ci,
któ re ko niecz nie mu sia ły być „przo -
dow ni ka mi na u ki i spor tu”, a sa ma
za ba wa skła da ła się z kil ku ele men -
tów: wrę cza nia pre zen tów, wspól nych
śpie wów, czę sto wa nia sło dy cza mi
i plą sa mi wo kół ogrom nej cho in ki.
Świec kiej oczy wi ście.

Ko mu ni ści sta ra li się zmar gi na li zo -
wać Bo że Na ro dze nie w każ dy moż li -
wy spo sób. Dla te go na plan pier wszy
wy su wa li ob cho dy No we go Ro ku,
okres świą tecz ny po mi ja jąc zu peł nym
mil cze niem. Owszem, na ród miał wte -
dy wol ne, ale bar dziej pod ką tem od -
po czyn ku, nie zaś ce le bro wa nia Wi gi -
lii i dwóch dni świąt. Zresz tą wła dze
ro bi ły wszyst ko, aby w dniu Wi gi lii
ro bot ni ków za trzy mać w pra cy jak
naj dłu żej.

Pol ska gnę bio na by ła przez ko mu -
nizm przez wie le lat. Ale na wet Sta li -
no wi nie uda ło się zlik wi do wać w Pol -
sce Świąt Bo że go Na ro dze nia, cho in ki,
nie mó wiąc już o prze kształ ce niu
Świę te go Mi ko ła ja w Dziad ka Mro za.

Wszel kie pró by za szcze pie nia na ro -
do wi no wej świec kiej tra dy cji nie po -
wio dły się. Po la cy od rzu ci li ko mu ni -
stycz ne cho in ko we kół ka zę ba te,
no wo rocz ne za ba wy pod czas Świąt,
a prze de wszyst kim zim ne go Dziad -
ka Mro za.

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa
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Ste fan Szolc-Ro go ziń ski 
(1861 Ka lisz /nie któ re źró dła 
po da ją rok 1860/ – 1896 Pa ryż)

Po stać wy bit na, choć ma ło zna na.
Mi łoś nik li te ra tu ry pod róż ni czej, że -
glarz, pod róż nik, od kryw ca i ba dacz
Ka me ru nu.

Naj waż niej sze są ma rze nia
Już od wczes nej mło do ści dą żył do

re a li za cji swo ich pa sji. Ma rzył o da le -
kich wy pra wach i od kry wa niu nie zna -
nych lą dów. Po ukoń cze niu gim na -
zjum we Wroc ła wiu wstą pił do Szko ły
Ma ry nar ki Wo jen nej w Kron szta dzie.
Trzy let ni kurs ofi cer ski ukoń czył
w pół to ra ro ku, dzię ki cze mu ofi ce -
rem zo stał ma jąc za led wie 19 lat. Wy -
bie ra jąc ta ki kie ru nek na u ki, sprze -
ci wił się tym sa mym wo li oj ca,
Lud wi ka Schol tza, któ ry wi dział sy -
na w ro li za rząd cy ro dzin ne go ma jąt -
ku – fa bry ki tek sty liów w Ka li szu.

Ja ko ofi cer flo ty ro syj skiej, na okrę -
cie „Ge ne ral –Ad mi rał” op ły nął Af ry -
kę. Za fa scy no wał się Czar nym Lą dem
i po sta no wił tam po wró cić. Je go ży -
cio wym ce lem sta ło się od kry cie i po -
zna nie Ka me ru nu. Pół Nie miec pół
Po lak po sta no wił zor ga ni zo wać pol -
ską wy pra wę do Af ry ki.

W ma ju 1881 ro ku, w Pa ry żu, zo -
stał przy ję ty do Pa ry skie go To wa rzy -
stwa Ge o gra ficz ne go. Na stęp nie pod -
czas po by tu w Klu bie Af ry kań skim
w Ne a po lu, wraz z in ny mi ba da cza mi
Czar ne go Lą du opra co wał pier wszy
plan wy pra wy w głąb Ka me ru nu.
W tym sa mym ro ku wy stą pił z ma ry -
nar ki ro syj skiej i wró cił do Pol ski.

Za czął dzia łać. W po pu lar nym ty -
god ni ku „Wę dro wiec”, umie ścił ogło -
sze nie, w któ rym za pra szał śmiał ków
i pa sjo na tów do wspól nej, eks cy tu ją -
cej na u ko wej pod ró ży do Ka me ru nu.

Dla pod kre śle nia pa trio tycz ne go cha -
rak te ru wy pra wy spol szczył swo je na -
zwi sko, co po skut ko wa ło wy co fa niem
pa tro na tu Ro syj skie go To wa rzy stwa
Ge o gra ficz ne go.

Je że li nasz bo ha ter chciał wy wo łać
za in te re so wa nie, to z pew no ścią mu
się uda ło. War szaw ska eli ta za styg ła
w zdu mie niu. Wię ksze go zdzi wie nia
nie wy wo łał by na wet sta tek kos -
micz ny lą du ją cy na sta rym mie ście.
Roz pę ta ła się wal ka zwo len ni ków
i prze ciw ni ków wy pra wy. Bar dziej
po my sło wi i czyn ni by li oczy wi ście
ci dru dzy. Twier dzi li, że ta wy pra -
wa to non sens. Pol ska wy pra wa do
Af ry ki? Nie moż li we.

Zna ny pu bli cy sta war szaw ski Alek -
san der Świę to chow ski na pi sał: „Na -
wet gdy bym był kre zu sem, ze stu mi -
lio nów rub li nie dał bym pięć dzie się ciu
ko pie jek na tę wy pra wę”. Dzien ni karz
uwa żał, że wy pra wa Ro go ziń skie go
to „mar no wa nie po trzeb nych w kra -
ju pie nię dzy”. Pa da ły py ta nia: Kto to
jest ten Szolc-Ro go ziń ski? Ja kiś wa -
riat? Kie dy oka za ło się, że jest ofi ce -
rem ma ry nar ki, z tru dem to za ak cep -
to wa no. Ale kie dy świat ło dzien ne
uj rzał fakt, że nie do szły pod róż nik ma
do pie ro 21 lat, prze ciw ni cy eska pa dy
po szli na ca łe go. Wy ty ka no mu mło -
dy wiek, brak do świad cze nia, nie miec -
kie po cho dze nie i ro syj ską edu ka cję.

Po mi mo na gon ki, odzew spo łecz ny
był ogrom ny. Zgło si ło się wie lu kan -
dy da tów, ale nie ste ty bra ko wa ło im
te go, cze go mło dy pod róż nik naj bar -
dziej po trze bo wał: wie dzy, do świad -
cze nia i pie nię dzy. W koń cu ze bra no
eki pę. Oprócz Ro go ziń skie go miał po -
pły nąć Kle mens Tom czek i Le o pold
Ja ni kow ski. 

Po mo gli zwo len ni cy wy pra wy, mię -
dzy in ny mi Bo le sław Prus, Wa cław
Na łkow ski – zna ny i ce nio ny ge o graf,
oraz Hen ryk Sien kie wicz, któ ry prze -
zna czył na wy pra wę ca ły do chód z kil -
ku swo ich od czy tów. Dla Po la ków pod
za bo ra mi, pro jekt stwo rze nia ka wał -
ka wol nej Rze czy pos po li tej na Czar -
nym Lą dzie stał się na ro do wą mi sją.
Opi nia pu blicz na po ko cha ła Ro go ziń -
skie go, cze go do wo dem by ła pu blicz -
na zbiór ka pie nię dzy. Po mog ła w tym
z pew no ścią zmia na na zwi ska na pol -
skie i do da nie ja ko dru gie go czło nu
na zwi ska mat ki, Mal wi ny Ro go ziń -
skiej. Już nikt nie miał wąt pli wo ści,
że jest to pol ska mi sja na ro do wa. Hra -
bia Kon stan ty Bra nic ki syp nął gro -
szem, do ło żył się hra bia Be ne dykt
Tysz kie wicz. Pie nią dze otrzy ma ne

w spad ku po mat ce od dał też Ro go -
ziń ski. Wśród spon so rów zna lazł się
tak że bel gij ski król Le o pold II, zwo -
len nik ko lo ni za cji. Mło dzi śmiał ko wie
mo gli po pły nąć do Af ry ki.

Ma rze nia się speł nia ją
13 grud nia 1882 ro ku, z Hav ru we

Fran cji, nasz bo ha ter wy ru szył w pod -
róż swe go ży cia. Trzy masz to wy sta -
tek o wdzięcz nej na zwie „Łu cja Mał -
go rza ta” do pły ną wszy do ka na łu La
Man che był świad kiem nie zwy kłej
uro czy sto ści. Po trzy krot nym sa lu cie
ar mat nim, na po kła dzie od śpie wa no
„Jesz cze Pol ska nie zgi nę ła”, a na
masz cie za wi sła ban de ra z her bem
War sza wy. Dla za ło gi stat ku ło po czą -
cy na wie trze herb War sza wy był na -
miast ką pol sko ści (pol ska fla ga wów -
czas nie ist nia ła).

„Łu cja Mał go rza ta” pod ban de rą Sy -
ren ki pły nę ła do wy ma rzo ne go ce lu.
Ale rejs nie prze bie gał spo koj nie. Kil -
ka krot nie za ło ga by ła bli ska utra ty
stat ku, wresz cie w trak cie któ re goś
z ko lej nych sztor mów sta tek zo stał
po waż nie uszko dzo ny. Na szczę ście
po raz ko lej ny po mógł hra bia Tysz -
kie wicz, któ ry sfi nan so wał je go re -
mont na Ma de rze.

W kwiet niu 1883 ro ku pod róż ni cy
do pły nę li do wy spy Fer nan do Po, bę -
dą cej pod ju rys dyk cją Hisz pa nii. 22
kwiet nia uj rze li w od da li Gó ry Ka me -
ruń skie.

Miej scem do ce lo wym sta ło się Mon -
do leh na ka me ruń skim wy brze żu. Od
lo kal ne go ka cy ka Ro go ziń ski za ku pił
ka wa łek te re nu za pła ci wszy za nie go
po da run ka mi: „10 sztuk ma te ria łu, 6
fu zji, 3 skrzyn ki dżi nu, 4 ku fer ki, 1
cy lin der, 1 czar ny tu żu rek, 12 czer -
wo nych cza pek, 48 sło i ków po ma dy,
12 bran so le tek, 4 jed wab ne chust ki
i 3 ka pe lu sze”. Po wsta ła sta cja, któ -
ra by ła ba zą wy pa do wą dla eks pe dy -
cji w głąb lą du, schro nie niem i pra -
cow nią ba daw czą. Pod róż ni cy
za wie ra li zna jo mo ści, a na wet przy -
jaź nie z tu byl ca mi. Ale prze de wszyst -
kim prze mie rza li ple mien ne te ry to -
ria; Mun go, Ba lun ga, Ba kun du,
do tar li na wet na szczyt wul ka nu Mon -
go-ma Lo bach zwa ne go Gó rą Bo gów.
Na zwa li je den z trzech wierz choł ków
wul ka nu Mons Ro go ziń ski, a nie co
niż szy Gó rą Kra szew skie go.

Ka li ski pod róż nik na był od tu byl -
ców skra wek Czar ne go Lą du i za ło -
żył tam pol ską ko lo nię. Nie ste ty, zu -
peł nie zi gno ro wał fakt, że po wyż sze
te ry to rium by ło przed mio tem spo ru
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Zna ni nie zna ni
czy li cie ka we fak ty z ży cia wiel kich Po la ków



po mię dzy Wiel ką Bry ta nią a Niem ca -
mi. Ale o tym za chwi lę.

Po szu ki wa nia i od kry cia Po la ków
by ły na ty le cen ne, że co rusz dro gą
mor ską wy sy ła li do War sza wy skrzy -
nie peł ne cie ka wych eks po na tów, ple -
mien ne ma ski, na rzę dzia, rzeź by, ozdo -
by, a na wet pie nią dze z mu sze lek,
któ re sto so wa ne by ły w roz li cze niach
po mię dzy tam tej szy mi ple mio na mi.

Pod róż ni ków gnę bi ły tro pi kal ne
cho ro by. Na żół tą fe brę zmarł Kle mens
Tom czek. Po za tym, zu peł nie nie spo -
dzie wa nie w ich ży cie wdar ła się po li -
ty ka. Niem cy i An gli cy za wszel ką ce -
nę chcie li ob jąć pro tek to rat nad
tam ty mi te re na mi. Ro go ziń ski po parł
Bry tyj czy ków, bo wiem Po la cy nie mie -
li żad nych szans w star ciu dwóch mo -
carstw i mu sie li opo wie dzieć się po
któ rejś ze stron. Po wie lu, nie zbyt przy -
zwo i tych za cho wa niach ze stro ny
Niem ców i An gli ków, ci osta t ni, już po
pod pi sa niu trak ta tu prze jmu ją ce go
zie mie, zre zy gno wa li z nich na rzecz
Nie miec. Ro go ziń ski, któ re mu Niem -
cy nie mo gli da ro wać spo u fa le nia się
z An gli ka mi, stał się w Ka me ru nie oso -
bą nie po żą da ną. W tej sy tu a cji Po la cy
po wró ci li do kra ju, prze ka zu jąc ko lek -
cję i zbio ry Mu ze um Et no gra ficz ne mu
w Kra ko wie i Aka de mii Umie jęt no ści
w War sza wie.

Ma rzeń ciąg dal szy
W Pol sce, Ro go ziń ski i Ja ni kow ski

wy gła sza ją od czy ty, pi szą roz pra wy
na u ko we. W 1886 ro ku uka zu je się
dru kiem książ ka Ro go ziń skie go „Żeg -
lu ga wzdłuż brze gów za chod niej Af -
ry ki”, a na stęp nie zbiór od czy tów „Pod
rów ni kiem”.

Pod róż nik sta je się co raz bar dziej
po pu lar ny. Na jed nym ze swo ich od -
czy tów po zna je He le nę Bo gu ską, li te -
rat kę pi szą cą pod pseudo nimem 

Ha jo ta, mi łoś ni czkę li te ra tu ry, za fa -
scy no wa ną ta jem ni ca mi nie zba da nych
do tąd lą dów, któ ra bez pa mię ci za ko -
cha ła się w pod róż ni ku.

Ro go ziń ski nie re zy gnu je ze swo -
ich ma rzeń. Na hisz pań skiej wy spie
Fer nan do Po, są sia du ją cej z ka me ruń -
skim wy brze żem, ku pu je plan ta cję ka -
kao. Na pe wien czas osia da tam i bar -
dzo cięż ko pra cu je. Wy mie nia
z na rze czo ną pło mien ne mi łos ne li -
sty, aż wresz cie 29 sierp nia 1888 ro -
ku He le na i Ste fan bio rą ślub. Mie siąc
mio do wy spę dza ją w Pol sce, po czym
świe żo upie czo ny żon koś wsia da na
sta tek i wra ca na swo ją plan ta cję. Do -
ku pu je no we te re ny, zbie ra ka kao, bu -
du je dom. Pół ro ku póź niej przy jeż -
dża do nie go żo na. Nie ste ty, ich
zwią zek nie oka zał się uda ny. Na wy -
spie Fer nan do Po by li ra zem tyl ko dwa
la ta. Plan ta cja ka kao nie przy no si ła
zy sków o ja kich ma rzył Ro go ziń ski.
Zban kru to wał. Po wró ci li do Eu ro py
w lu tym 1891 ro ku przy wo żąc ze so -
bą tyl ko mał pkę i psa.

Wpraw dzie w na stęp nym ro ku He -
le na i Ste fan uda ją się wspól nie do
Egip tu, ale ich mał żeń stwo prze cho -
dzi bar dzo po waż ny kry zys. W 1893
ro ku He le na wy stę pu je o je go unie -
waż nie nie. Za ła ma ny Ste fan le czy się
w za kła dzie dla ner wo wo cho rych
w Kra ko wie i Bonn. Po tem wy jeż dża
do Pa ry ża, aby pla no wać dal sze pro -
jek ty ba daw cze. Za fa scy no wa ny Af ry -
ką, chce do niej wró cić. Je go ma rze -
nia prze ry wa tra gicz ny wy pa dek.
Gi nie pod ko ła mi pa ry skie go om ni bu -
sa ma jąc za led wie 35 lat.

He le na, mi łoś ni czka li te ra tu ry i sa -
ma nie źle wła da ją ca pió rem, przy wioz -
ła z Af ry ki no tat ni ki peł ne za pi sków,
li te rac kich szki ców, któ re ja ko eg zo -
tycz ne no we le za ty tu ło wa ne „Z da le -

kich lą dów” wy da ła dru kiem dwa la -
ta póź niej.

W Ka li szu, miej scu uro dze nia Szolc-
-Ro go ziń skie go, oprócz uli cy na zwa -
nej je go na zwi skiem, przy Głów nym
Ryn ku wmu ro wa na jest pła sko rzeź -
ba z wi ze run kiem pod róż ni ka. Imię
Ste fa na Szolc-Ro go ziń skie go no si 62
ka li ska Dru ży na Har cer ska. Uli ce na -
zwa ne je go na zwi skiem ist nie ją tak -
że w War sza wie, Kra ko wie, Wroc ła -
wiu, Gli wi cach, Prusz czu Gdań skim
i Prze my ślu.

Na u ka za wdzię cza mu waż ne od kry -
cia, usta le nia ge o gra ficz ne i et no gra -
ficz ne. 

Szolc-Ro go ziń ski od krył je zio ro Sło -
nio we, zdo był naj wyż szy szczyt Ka -
me ru nu wul kan Fa ko (4095 m n.p.m.).
spo rzą dził mo no gra fie nie któ rych
tam tej szych lu dów, stwo rzył uni -
katowy zbiór et no gra ficz ny, któ ry póź -
niej po da ro wał Mu ze um Et no gra ficz -
ne mu.

Kie ro wał naj waż niej szą w XIX wie -
ku eks pe dy cją Po la ków do Af ry ki. II
Rzecz pos po li ta wi dzia ła w nim bo ha -
te ra wal czą ce go o po zy ska nie dla Oj -
czyz ny tak po trzeb nych ko lo nii. Wie -
lu ów czes nych po li ty ków i zwy kłych
lu dzi uwa ża ło, że Pol ska ma do Ka me -
ru nu spe cjal ne pra wa.

Ro go ziń ski ma rzył, że Ka me run sta -
nie się „od po wied nim te re nem dla ko -
lo ni za cji pol skiej, ja ko przy szłej ostoi
dla tych, któ rym nie tyl ko ma te rial -
nie, ale i du cho wo by ło za cias no pod
rzą da mi trzech na szych za bor ców”.
Hi sto ria po ka za ła, że skra wek af ry -
kań skie go wy brze ża, ad mi ni stro wa -
ne go przez Po la ka, ni gdy jed nak do
Pol ski nie przy na le żał.

HHaann  nnaa  KKoorrcczz
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Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Lucja_Malgorzata_1882.jpg

Stefan Szolc-Rogoziński, „Żegluga wzdłuż wybrzeży
zachodniej Afryki”. Nowe wydanie. 
Źródło: http://www.ciekawe-miejsca.net/
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„An twer pia po pol sku” 
vo or on ze 

ne der lan dsta li ge vrien den

Nieuw tolsysteem voor camping cars
en wagens met aanhangwagen

Alle wagens zwaarder dan 3,
5 ton en ook wagens met
aanhangwagen of grote camping-
cars, die meer dan 1600 km
afleggen op Poolse wegen, zijn
verplicht de VIA-toll te betalen.

De desbetreffende voertuigen
moeten een elektronische box hebben, de VIABox, die het
aantal kilometers registreert op tolwegen. Het verschuldigde
tolbedrag wordt automatisch afgetrokken van het bedrag
dat bij de huur van het apparaatje werd opgeladen. De
ViaBox kan je huren aan de grens, bij het binnenrijden van
Polen en in één van de bureaus, die je terugvindt op de
site: www.viatoll.pl.

Het bedrag van de tol hangt af van de milieunormen van
de wagen. Hoe minder uitstoot, hoe goedkoper en dat
wordt berekend conform de normen van de EU, Euro 5.
Het goedkoopste tarief is 20 groszy/km (ong. 0,06 cent:
1 zloty = 100 groszy) op autostrades en 16 groszy (ong
0,04 centimes) op nationale banen.

Op het einde van uw verblijf kan u de ViaBox teruggeven
en dan krijgt u de waarborg van 120 PLN (ong 30 euro)
terug. Wie zijn wagen niet uitrust met de ViaBox, riskeert
een boete tot 3000 PLN (ong. 750 euro).

Om er meer over te weten: www.viatoll.pl

De Poolse keuken in beeld: universal
cooking

Alain Bettens van Blue Dream, producer van de collectie
Universal Cooking, bracht één week door in de keukens
van de regio Lublin in Polen en filmde er de bereiding van
maar liefst 25 typische Poolse soepen, voorgerechten,

hoofdgerechten en desserts door drie Poolse chefs. Op
12 september werd de DVD met deze films officieel
voorgesteld voor de pers. 

Universal Cooking is een collectie DVD's over de keuken
van verschillende landen in de wereld. De gerechten worden
bereid door iemand uit het land zelf en bereid 'zoals thuis'.
De commentaar is eenvoudig te volgen, wat het geheel
toegankelijker maakt dan een kookboek. Per DVD kan je
een twintigtal voor-, hoofd- en nagerechten zien uit één
land. Daarnaast is er bij elke DVD een boekje met de
ingrediënten per gerecht.

De DVD's worden verkocht in de Belgische
handelszaken, kijk op de website voor meer informatie!
(www.universalcooking.com)

De Galicische Keuken: 'Onder de gouden
pijp' opgenomen in internationale club

Restaurant «Pod Złotą Pipą» nieuw lid van Internationale
Club van de Galicische Keuken.

Sinds 1997 is het restaurant «Pod Złotą Pipą» (Onder
de Gouden Pijp) een niet weg te denken adres op de
gastronomische kaart van Krakau. Dit jaar is het restaurant
ook lid geworden van de Internationale Club van de
Galicische Keuken.

Het restaurant ligt in één van
de mooiste straten van Polen, de
‘ulica Floriańska’ en is
geďnstalleerd in een kelder, die
de sfeer oproept van de keizer
Frans-Jozef. Het restaurant heeft
een eigen brouwerij, waar je kan
genieten van een goed biertje in
een aangenaam interieur en in de
zomer een aangename tuin. Oude
Poolse recepten zijn de grootste
inspiratiebron van het restaurant,

naast gesofisticeerde, exotische en originele gerechten.
http://www.pipa.com.pl/
voor meer info ga naar
www.polen.travel
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Win ter sport
Het win ter se i zoen in Po len du urt lan ger dan in West of Zu -

id Eu ro pa. De sne e uw ligt da ar he el va ak va naf no vem ber tot
ma art. Po ol se ber gen bie den dus he el goe de mo ge lij khe den
vo or ge zel li ge win ter va kan ties, ma ar ook vo or skie en, snow -
bor den en an de re win ter spor ten. Er is in Po len een ru im aan -
bod van prach ti ge en gro te win ter spor tcen tra. Na ast deze zijn
er ook ve le ru sti ge en prach ti ge do rpen, die vo o ral gesc hikt
zijn vo or ge zel li ge fa mi lie va kan ties.

Skieën en snow bo ar den
TA TRA 

De Win ter ho of dstad van Po len is Za ko pa ne, ge le gen op een
ho og te van 800-1000 me ter bo ven de zee, aan de voet van
de TA TRA – een ge ber gte met een al pijns ka rak ter wat be treft
flo ra, fa u na en kli ma at. Za ko pa ne zelf besc hikt niet over de
na tu ur lij ke om stan dig he den om ze er moe i lij ke ski-ro u tes te
kun nen bie den. Skieërs heb ben hier en ke le tien tal len pi stes
met een kle i ne hel ling tot hun besc hik king. Deze pi sten zijn
uit ste kend gesc hikt vo or be gin ners en oner va ren skieërs. Op
al le pi sten zijn er ski lif ten. De me est po pu la i re en de me est
gesc hik te berg van de Ta tra om al pi ne skieën is de Ka spro wy
Wierch (1985 m). De top is va nu it Kuz ni ce met de ka bel ba an
te be re i ken (de len gte van het tra ject is 4,3km). Za ko pa ne is
een ski-ku u ro ord met de ho og ste Eu ro pe se stan da ard. In de
stad die on ge ve er 30.000 in wo ners telt, zijn ho tels, pen sions
en her ber gen, die te sa men ru im 100.000 toe ri sten kun nen
on tvan gen. Op de ga sten wach ten zwem ba den, ten nis ba nen
en uit ge bre i de fit ness-cen tra. Bij zon der rijk en aan trek ke lijk is
de fol klo re van deze re gio – de Pod ha le.

De an de re ge ber gten, Gu ba łów ka, top No sal en Po la na Szy -
mosz ko wa, bie den ook goe de ski mo ge lij khe den. Ove ral vindt u mo -
der ne en goed uit ge ru ste ver hu ur pun ten van kwa li te it skies. Vo or
bez oe kers die nog no o it heb ben ge skied is er een ru i me ke u ze
aan skisc ho len met pro fes sio ne le in struc te urs.

In de om ge ving van Za ko pa ne zijn ve le do rpen die uit ste ken de
ski mo ge lij khe den heb ben. De be lan grij kste van hun zijn: Bu ko wi -

na Ta trzań ska, Biał ka Ta trzań ska, Po ro -
nin. Op de za chte hel lin gen zijn er ve le
ski lif ten en men kan er ook lek ker skiën.

RE U ZEN GE BER GTE 
Een wa ar pa ra dijs vo or de skieërs vormt de Szklar ska Po -

re ba, een stad ge le gen op een ho og te van 440-886 m bo ven
de ze es pie gel in het Zu id-West Po len, aan de voet van RE U -
ZEN GE BER GTE (in de om ge vin van de Szre ni ca – 1362 m) en
Izer skie-Ber gen (de ho og ste top pen zijn de Wy so ki Ka mien
– 1058 m en de Czar na Go ra – 965 m). Dit po pu la ir win ter -
spor tcen trum he eft 8000 in wo ners en kan ca. 6000 skieërs
on tvan gen. 

Szklar ska Po re ba kent een spe ci fiek kli ma at, war do or de
sne e u wla ag op de hel lin gen die de stad om rin gen, ru im zes
ma an den per ja ar stan dho udt. Ve el zon en la ge voch tig he id
van de lucht zijn er de oo rza ak van dat hier het ty pisc he ber -
gkli ma at met ho ge sti mu lans-ei gen schap pen op tre edt. 

Ook in RE U ZEN GE BER GTE, aan de voet van Sniez ka (Sne -
e uw wit je, 1602 m), ligt een an der be kend win ter spor tcen trum
– Kar pacz. De stad ligt op een ho og te van 630 – 885 m en
besc hikt over uit ste ken de ski ter re i nen. Ho tels en pen sions
kun nen een com for ta bel ver blijf aan ru im drie du i zend skieërs
bie den.

Zie le niec is nog ste eds het be ken dste fa mi lies por tcen trum
van Su de ry. Deze win ter spor tpla ats sta at be kend om zijn lan -
ge sne e uw pe rio de. Er zijn hier me er dan twin tig ski lif ten. Zie -
le niec he eft sinds kort con cur ren tie ge kre gen van Czar na Gó -
ra, een nie uw on twik kel de win ter spor tpla ats. Czar na Gó ra ligt
be ne den aan de voet van de Snie i nik berg. Het win ter spor -
tcom plex be sta at uit een ka bel ba an en zes sle e plif ten. De Po -
ol se ber gen en het win ter spor tcen trum ver wel ko men niet al -
le en de klas sie ke skiër, ma ar ook de lief heb bers van de ste eds
po pu la ir der wor den de snow bo ard en an de re mo der ne win ter -
spor ten. Czar na Gó ra is een ge zel lig en sfe er vol dorp. 

In het Re u zen ge ber gte zijn er niet al le en goe de mo ge lij khe -
den om te skieën, ma ar ook om te lan gla u fen. De vor ming van
de om ge ving en de lang lig gen de sne e uw ma ken or ga ni sa tie
van mas sa-eve ne men ten met de el na me van ve le du i zen den
men sen mo ge lijk. Tot de be lan grij kste be ho ort de zgn. „Pia -
sten-lo op”'
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BE SKI DY
En be kend win ter spor tcen trum in Po len is Szczyrk ge le gen

in de BE SKID SLA SKI op een ho og te van 450 m. De stad telt
4500 in wo ners en kan ru im 10.000 ga sten on tvan gen. Ski-
ro u tes van ver schil len de moe i lij ke id sra ad zijn vo or na me lijk ge -
con cen tre erd op de Skrzycz ne (1257 m), bij de Sal mo pol ska-
Pas en op de Bi la in Szczyrk. Het net van ski lif ten wordt
ver bon den do or een ru im 32 km lan ge „do ol holf” van ski ro u -
tes.

Al le ro u tes in de om ge ving van Skrzycz ne zijn ge mar ke erd
met kle u ren die de moe i lij ke id sgra ad aan ge ven en, vo or de
be te re oriënta tie, ook een num mer heb ben. Zwart sta at vo or
ze er moe i lij ke ro u tes, ro od – moe i lij ke, bla uw – mak ke lij ke,
groen – he el mak ke lij ke ro u tes.

Tij dens een ver blijf in Szczyrk is het de moe i te de na bij lig -
gen de do rpjes te bez oe ken die be roemd zijn om hun ber gfol -
klo re en kun stnij ver he id. Het dorp Wis la is ook ze er aan te be -
ve len. U kunt er na me lijk uit ste kend ve rzor gde pi sten aan tref fen.

voor meer info ga naar www.polen.travel

Krakau en de
kerststallen

December is een zeer goede maand voor een citytrip naar
Krakau! In december is het Historisch Museum, op de hoek
van de ‘kerst’markt the place to be, want daar gaat dan een
tentoonstelling door van kerststallen. Tenzij u er al op de eerste
donderdag van december bent, natuurlijk, want dan ziet u de
inwoners van Krakau hun zelfgemaakte kerststallen de markt
op dragen voor de jaarlijkse kerststallenwedstrijd. De beste
exemplaren, meestal die met draaiende elementen, lichtjes en
muziek, worden achteraf tentoongesteld in het museum. Mocht
u nog willen deelnemen aan de wedstrijd, vergeet dan niet dat
de kerststallen gemaakt worden uit karton en blinkpapier en

dat naast Jezus, Maria, Jozef en de ezel, vooral de drie grote
torens van Krakau deel moeten uitmaken van de maquette.

Krakau wordt wel de parel in de Poolse kroon genoemd. De
fraaie historische stad ligt in het zuiden van Polen, aan de oever
van de rivier Wisla, de koningin van de Poolse rivieren. De
binnenstad van Krakau, ooit de hoofdstad van het land, staat
al sinds 1978 op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Jaarlijks
ontvangt de stad talloze bezoekers vanuit de gehele wereld.
Krakau is rijk aanhistorische monumenten: de grote Marktplein,
de Koninklijke Weg, de in gotische stijl gebouwde Barbakan, het
Koninklijke Kasteel Wawel, de wijk Kazimierz en veel, veel meer.

Wie een werkelijk goed beeld van de stad wil krijgen, en de
unieke sfeer tot zich wil laten doordringen, heeft aan een bezoek
van één dag dan ook niet genoeg. De bijzondere uitstraling van
Krakau heeft artiesten en schrijvers geďnspireerd, en ook
bezoekers worden erdoor bevangen. Logisch dus dat velen van
hen terugkeren om Krakau opnieuw te beleven. Het rijke culturele
leven draagt nog bij tot de uitstraling van de stad, net als het
gezellige karakter van de straatjes en kleine pleintjes met
restaurantjes, waar lokale delicatessen worden geserveerd.

Naast een rijkdom aan grotere en kleinere restaurants, kent
Krakau een ruime keuze aanovernachtingsmogelijkheden, van
comfortabele hotels tot sfeervolle pensions. Bovendien is de
stad vanuit België uitstekend bereikbaar. 

Niet alleen Krakau zelf, maar ook de directe omgeving van
de stad hebben bezoekers zeer veel te bieden Krakau is dan
ook een uitstekende uitvalsbasis voor fascinerende dagtrips.
Tot de belangrijkste bezienswaardigheden in de omgeving
behoren de zoutmijn van Wieliczka, het vroeger concentratiekamp
Auschwitz, Het Tatragebergte en Zakopane, wel ‘de hoofdstad
van de Tatra’ genoemd.

voor meer info ga naar www.polen.travel 
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Krakau. http://www.polen.travel/nl-be/steden/krakau-magische-stad
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Geachte lezers,

Het kerstfeest brengt met zich veel vreugde en
reflecties over het vorige jaar. We danken onze
lezers, medewerkers en vrienden voor het
vertrouwen en de medewerking en we wensen hen
een mooie vrolijke kerst en moge 2014 ons
allemaal rust, optimisme en liefde brengen, evenals
een mooie en hoopvolle blik op de toekomst. 
En als we in 2014 terugkijken naar het voorbije
jaar, laat dan alleen maar de goede herinneringen
boven komen. 

2013 is een mooi jaar, laat 2014 nog beter zijn! 

Children of Europe vzw
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Cała społeczność Szkoły Polskiej 
im gen. St. Maczka w Antwerpii 

składa wszystkim Państwu 
najserdeczniejsze życzenia 

szczęśliwych i pełnych radości Świat Bożego Narodzenia
oraz pomyślności 

i realizacji planów w Nowym Roku

Pasowanie pierwszoklasistów

Z okazji Świę ta Nie po dleg ło ści ucznio -
wie na szej szko ły wzię li udział w cie ka -
wych lek cjach hi sto rii i pa trio tyz mu, upa -
mięt nia ją cych rocz ni cę tych wy da rzeń.
Gim na zja li ści przy go to wa li dla ko le ża nek
i ko le gów przed sta wie nie, w któ rym przy -
bli ży li syl wet ki twór ców nie po dleg ło ści
oraz oko licz no ści jej od zy ska nia. Ucznio -
wie przy go to wa li też pra ce pla stycz ne
– pla ka ty i ry sun ki na wią zu ją ce do wy da -
rzeń sprzed 95 lat.

Dzisiaj wielka jest rocznica – 11 Listopada!
Tym, co zmarli za Ojczyznę,
Hołd wdzięczności Polska składa.
Im to bowiem zawdzięczamy
Wolność – polską mowę w szkole,
To, że tylko z ksiąg historii
Poznajemy dziś niewolę...

11 listopada. 
Narodowe Święto
Niepodległości

Naj młod si ucznio wie na szej szko ły 6. i 9. li sto pa da wzię -
li udział w uro czy sto ści pa so wa nia pier wszo kla si stów.
Uro czy stość po łą czo na by ła z wy cie czką do „Tech no po -
lis”. Wszyst kie dzie ci przy ję te w po czet uczniów na szej

szko ły uczest ni czy ły w licz nych grach, za ba wach i do -
świad cze niach dy dak tycz nych. Licz ne gro no ro dzi ców do -
pin go wa ło swo je po cie chy. 



Polonijne wiadomości sportowe
Piłka nożna
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Po czą tek se zo nu pił kar skie go
2013/2014 roz po czął się nie zbyt po -
myśl nie dla na szych za wod ni ków.

By ły wzlo ty i upad ki ale dzię ki cięż kiej
pra cy za rów no gra czy jak i tre ne rów za czę -
liś my od no sić suk ce sy. Osta t nie me cze za -
koń czy ły się wy gra ny mi na szych dru żyn.

Na wet z po wo du złej wi docz no ści 16-11, po nie waż mgła
nie chcia ła opaść, wszyst kie na sze dru ży ny wy szły zwy -
cię sko z roz gryw ek me czo wych.

Naj star sza gru pa A – Scho lie ren wy gra ła 4:2 z Ath le ti -
co An twer pen.

Skład dru ży ny:Tre ner – Ro man Ma zur, bram karz – Prze -
my sław Tro cian ko, Emil Zun, Piotr Ozięb lew ski, Woj ciech
Ma mak, Eryk Szu bar tow ski, Wik tor Mi tal, Ja kub Ża biń ski,
Kac per Schram, An to nio Pre stian ni, Ma te usz Le wan dow -
ski, Briam So ki Na bil, Ja kub Szy mań ski, Kac per Iwań ski.

Gru pa B – Mi ni men wy ra ła 4:3 z Groe nen hoek (Ber -
chem).

Skład dru ży ny:Tre ner – Krzysz tof Ko wal, bram karz – Er -
nest Ma zur, Ke vin Ci szek, Jan Da łek,

Kac pe rLu tyń ski, Se ba stian Czer niak, Oli wier Ko wal,
Ma ciej Woj tkie wicz, Ma ciej Szew czyk,

Hu bert Hy leń ski, Ga briel Bu niow ski, Kry stian No wak.

Na sza naj młod sza gru pa C – Mi ni mi ni men wy gra ła 2:0
z Va la ar hof (Wil rijk).

Skład dru ży ny:Tre ne rzy – Ro bert Mar ko wi czi, Mar cin
Rut kow ski, bram karz – Oli ver Ostrow ski,

Alek san der Zon ko, Fi lip Wil czyń ski, Ja kub Ja ni szew -
ski, Kon rad Czer nek, Kac per Mar ko wicz,

Jan Rut kow ski, Piotr Ba ra now ski, Ma ciej Ma lec ki, Hu -
bert Gi ry czuk, Adam Go dlew ski, Alex Ma daj czyk, Oli vier
An tczak.

Pomimo radości z odnoszonych sukcesów klub FC Nie -
uw Po lo nia na dal bo ry ka się z prob le mem bra ku od po -
wied nie go bo i ska, gdzie za wod ni cy pod nad zo rem tre ne -
rów mo gli by swo bod nie przy go to wy wać się do roz gry wek.
Obec ny te ren tre nin go wy jest zbyt ma ły, aby mog ło tre -
no wać na nim rów no cześ nie 60 za wod ni ków. Ma my na -
dzie ję, że wkrót ce bę dzie le piej.

KALENDARZ ROZGRYWEK 
NA GRUDZIEŃ 2013:

sobota  07-12

10:00 mini-minimen C NieuwPolonia – Groenendaal
11:00 minimen B NieuwPolonia – Sint-Jozef
12:30 scholieren A NieuwPolonia – Ossmi

sobota 14-12

10:00 mini-minimen C NieuwPolonia – Groenehhoek
11:00 minimen B NieuwPolonia – Simikos
12:30 scholieren A NieuwPolonia – Simikos

Tymi meczami zakończy się jesienny sezon rozgrywek
piłkarskich. Więcej na ten temat w następnym numerze.

Nadal serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych
w wieku od 6 do 18 lat, którzy chcieliby trenować i brać
udział w rozgrywkach piłkarskich.

AAddrreess  bbooiisskkaa::  
RRUUGGGGEEVVEELLDDLLAAAANN  448800,,  22110000  DDeeuurrnnee

Więcej informacji pod nr. tteell..  00448855664499660044 lub na  

hhttttppss::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//ffccnnwwppoolloonniiaa..aannttwweerrppeenn

Zapraszamy również na naszą nową stronę:

hhttttppss::////ffaacceebbooookk..ccoomm//ppaaggeess//FFcc--NNiieeuuww--PPoolloonniiaa--
AAnnttwweerrppeenn//118899334499883311225500991177

Serdeczne podziękowania składamy zarządowi Szkoły
Polskiej w Antwerpii.

Z poważaniem, zarząd klubu.



Siat ków ka

27 An twer pen
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ZZddrroo  wwyycchh,,  wwee  ssoo  łłyycchh  ii ppoo  ggoodd  nnyycchh  
ŚŚwwiiąątt  BBoo  żżee  ggoo  NNaa  rroo  ddzzee  nniiaa..  
NNiieecchh  bbęę  ddąą  oonnee  ookkaa  zzjjąą  ddoo  zzaa  dduu  mmyy,,  
aallee  ii rraa  ddoo  śśccii  zz rroo  ddzziinn  nnee  ggoo  ssppoott  kkaa  nniiaa..
NNiieecchh  pprrzzyy  nniioo  ssąą  wwyy  ttcchhnniiee  nniiee  
oodd  ccoo  ddzziieenn  nnyycchh  zzmmaa  ggaańń  ii ttrroosskk..
OObbyy  mmaa  ggiiaa  BBoo  żżee  ggoo  NNaa  rroo  ddzzee  nniiaa  
pprrzzee  ttrrwwaa  łłaa  ww nnaass  jjaakk  nnaajj  ddłłuu  żżeejj..  
OOrraazz  sszzcczzęę  śśllii  wwee  ggoo  NNoo  wwee  ggoo  RRoo  kkuu!!  

ŻY CZY ZA RZĄD KLU BU

Tre nin gi oraz to wa rzy skie me cze siat ków ki dla po cząt -
ku ją cych i śred nio za a wan so wa nych, od by wa ją się co
czwar tek w go dzi nach od 19:00 do 21:00 na Wil rij kse Ple -
in (ha la za Ex po) – Vo gel zan gla an 2020 An twer pen. 

Wię cej in for ma cji pod nu me rem te le fo nu: 
00448855  339922  224411

i na wwwwww..ffaa  ccee  bboo  ookk..ccoomm//ssiiaatt  kkooww  kkaa..aann  ttwweerr  ppeenn



25 paź dzier ni ka, w miłej nie mal ro -
dzin nej atmo s fe rze od by ło się otwar -
cie no wej sie dzi by Pris ma z Me che -
len. Świę tu ją ca swo je 20 uro dzi ny
or ga ni za cja po wsta ła w 1993 ro ku,
a otwar cie no we go bu dyn ku mia ło
zwią zek z tą okrąg łą rocz ni cą. 

W Me che len, Pris ma użyt ku je dwa
bu dyn ki. W jed nym, na Brus sel se po -
or tstra at 8, w no wo cześ nie wy po sa -
żo nych sa lach od by wa ją się kur sy 
in te gra cji spo łecz nej. Nato miast w no -
wym, wy re mon to wa nym obiek cie (bę -
dą cym włas no ścią or ga ni za cji), na Van
Be ne den la an 10-12, miesz czą się biu -
ra ad mi ni stra cji, kie row nic twa i na -
u czy cie li. Na uro czy ste otwar cie no -
wej sie dzi by Pris my przy był mi ni ster
– pre zy dent fla man dzkie go rzą du Ge -
ert Bo ur ge o is.

Pris ma jest od po wied ni kiem At la -
su w ca łej pro win cji An twer pia. Pro -
wa dzi bez płat ne kur sy in te gra cyj ne
w ję zy ku pol skim. Kom pe ten tni wy -
kła dow cy po ma ga ją czę sto za gu bio -
nym w no wej rze czy wi sto ści Po la kom,
„po czuć się we Flan drii jak u sie bie
w do mu”. 

W trak cie kur sów orien ta cji spo łecz -
nej pol sko ję zycz ni na u czy cie le z Pris -
my pod po wia da ją jak zna leźć w Bel -
gii in ną pra cę, gdzie naj le piej uczyć
się ję zy ka ni der lan dzkie go, jak zna -
leźć od po wied nie miesz ka nie. Udzie -
la ją wie lu prak tycz nych in for ma cji tak
bar dzo po trzeb nych w co dzien nym ży -
ciu.

Pris ma prze de wszyst kim po ma ga.
Po ma ga nie tyl ko Po la kom, ale i lu -
dziom in nych na ro do wo ści, któ rzy
zde cy do wa li się na ży cie w Bel gii. Na -

u czy cie le z Pris my, to gru pa za an ga -
żo wa nych, wy kształ co nych mło dych
lu dzi, dla któ rych pra ca jest jed no -
cześ nie pa sją. Od po wie dzą na wie le
py tań i z pew no ścią po mo gą za osz czę -
dzić czas, nie na ra ża jąc klien tów na
nie po trzeb ny stres.

Naj bliż sze kur sy Pris my roz po czy -
na ją się już 11 stycz nia w Me che len
i Tur nho ut. 

Aby być na bie żą co za pra sza my na
Fa ce bo ok: pris ma vzw oraz na
www.pris mavzw.be

A w ra zie py tań pro si my o kon takt:

Pris ma vzw
Brus sel se po or tstra at 8
2800 Me che len
tel.: 015 28 18 30
tel.: 0486 56 16 48 
– Sam Los sy (re gion Me che len)

Tel.: 0490 44 45 64 
– Ulka Del broek (re gion Tur nho ut)

PO LO NIJ NE
wia do mo ści z Flan drii
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Mechelen

Nasi rozmówcy z Prisma Mechelen, od lewej: Katarzyna, Ulka, Sam, Kim 



Dla cze go Le u ven?
Le u ven, to ma low ni cze mia ste czko

w pro win cji Vla ams-Bra bant, z cen -
tral nym miej scem któ rym jest uni -
wersytet. Od kil ku na stu lat, sta ty sty -
ki urzę du mia sta wska zu ją, że licz ba
Po lo nii wciąż wzra sta. Są stu den ci
bądź do kto ran ci z Pol ski, któ rzy po
ukoń cze niu stu diów, de cy du ją się na
roz po czę cie sa mo dziel ne go ży cia właś -
nie tu taj, z da la od do mu ro dzin ne go.
Po nad to, do tu tej szej gru py po lo nij -
nej za li cza się ro dzi ny pol sko-bel gij -
skie, w któ rych dwu ję zycz ne dzie ci
wy cho wy wa ne są w dwóch kul tu rach,
co ni ko go nie dzi wi w tym róż no rod -
nym kul tu ro wo spo łe czeń stwie. Dla -
cze go Le u ven jest tak chęt nie wy bie -
ra ne? To ma łe mia sto we Flan drii ma
du żo do za o fe ro wa nia mło dym ro dzi -
nom, a sym pa tycz nym są sia dom, 
da le ko do obo jęt nych miesz kań ców
sto li cy lub in nych du żych miast. W Le -
u ven jest przy jem nie. Moż na na wet
od nieść wra że nie, że ro dzin nie. Ale to
wciąż ob czyz na dla nas, Po la ków. Jak
wia do mo każ de mu, nie ła two jest
miesz kać z da la od ro dzi ny i oj czyzny.

Po lak Po la ko wi…
Mi mo, że po tra fi my wto pić się w kra -

jo braz bel gij ski bez prob le mu, je steś -
my tak świet nie zin te gro wa ni, że czę -
sto nie spo sób nas od róż nić od Bel gów.
Bra ku je nam jed nak na szych, swoj -
skich kli ma tów. Spo ty ka my się w szko -
łach na szych po ciech, na ba se nie, cza -
sem w skle pie i wy ko rzy stu je my
wszyst kie oka zje aby po czuć się jak
w do mu, po mię dzy swo i mi. Nie wąt pli -
wie, pol ski sklep peł ni fun kcję łącz ni -
ka po mię dzy ro da ka mi. Tam Po lak Po -
la ko wi prze ka że waż ne in for ma cje.
Wi dać go łym okiem, że Po lo nia „le u -
veń ska” pra gnie ro bić coś wspól nie,
aby wy ko rzy stać po ten cjał wszyst kich
zmo ty wo wa nych lu dzi chcą cych pro -
mo wać Pol skę i dbać o nasz po zy tyw -
ny wi ze ru nek w Bel gii i w Eu ro pie. Za -
le ży nam bar dzo na wy cho wa niu
na szych dzie ci w tra dy cji pol skiej, na
pod trzy my wa niu wię zi z kra jem i na
pie lę gno wa niu ję zy ka pol skie go. Dla -
te go każ da ini cja ty wa kul tu ral no-
oświa to wa spo ty ka się tu taj z wiel kim
za in te re so wa niem ze stro ny Po la ków,
ale tak że róż no rod nej kul tu ro wo spo -
łecz no ści bel gij skiej, cie ka wej na szych
tra dy cji.

Kul tu ra przez du że K
Od wrześ nia te go ro ku, miej sco wa

Po lo nia ma jesz cze jed ną oka zję aby
sko rzy stać z bo ga tej ofer ty wy da rzeń
kul tu ral nych, tym ra zem na włas nym
te re nie. Cen trum Po lo nii w Le u -
ven–Da ska lia (vzw) roz po czę ła dzia -
łal ność kul tu ral ną, któ ra wy peł nia lu -
kę w Le u ven. Or ga ni zo wa ne
wy da rze nia i im pre zy skie ro wa ne są
do wszyst kich śro do wisk po lo nij nych,
jak rów nież do na szych przy ja ciół
i wszyst kich bel gij skich ro dzin. Od
po cząt ku ist nie nia, cen trum ści śle
współ pra cu je z or ga ni za cja mi kul tu -
ral ny mi w An twer pii i Bruk se li, ale
prze de wszyst kim wspie ra Po lo nię
w Le u ven w zwy kłym, co dzien nym
fun kcjo no wa niu. Dzię ki za an ga żo wa -
niu lu dzi z róż nych śro do wisk i w róż -
nym wie ku, pro jek ty re a li zo wa ne
w Le u ven cie szą się ogrom nym za in -
te re so wa niem nie tyl ko wszyst kich
sym pa ty ków Pol ski, ale tak że przed -
sta wi cie li władz lo kal nych. Wszy scy
znaj dą coś dla sie bie, od naj młod sze -

go do naj star sze go. Każ dy, kto czu je
po trze bę two rze nia, mo że do łą czyć do
zes po łu. W tej po lo nij nej or ga ni za cji
non-pro fit nie ma po dzia łów ani uprze -
dzeń, a wszy scy, pra gną cy za an ga żo -
wać się spo łecz nie, są mi le wi dzia ni.

wwwwww..ddaa  sskkaa  lliiaa..eeuu
DDaa  sskkaa  lliiaa

39grudzień 2013 Antwerpia po polsku    

Leuven



Ge el, to mia ste czko we Flan drii, po -
ło żo ne 35 ki lo me trów od An twer pii.
W tej nie du żej miej sco wo ści i jej oko -
li cach, miesz ka co raz wię cej Po la ków,
któ rzy znaj du ją tu za trud nie nie w za -
kła dach mięs nych, fir mach trans por -
to wych i bu do wla nych. Wie lu mło dych
Po la ków przy jeż dża rów nież do Ge el
na sty pen dia na u ko we, po nie waż
właś nie tu taj znaj du je się In sty tut Ko -
mi sji Eu ro pej skiej IRMM (In sti tu te
for Re fe ren ce Ma te rials and Me a su -
re ments). Wszyst kich nas łą czy wspól -
ny ję zyk i kul tu ra.

Fakt, iż Ge el jest sto sun ko wo ma łą
miej sco wo ścią spra wia, że wię kszość
miesz ka ją cych tu Po la ków bar dzo do -
brze się zna. Do tej po ry spo ty ka li się
na pla cach za baw z dzieć mi, w skle -
pach, w do mach czy na spa ce rach. Jed -
nak bra ko wa ło cze goś, co mog ło by
wszyst kich zbli żyć. Dla te go też z ini -
cja ty wy gru py Po la ków, po wsta ło Po -
lo nij ne Sto wa rzy sze nie Kul tu ral no-
Oświa to we Pro Po lo nia.

- To ogrom ny suk ces – mó wi pre zes
za rzą du sto wa rzy sze nia Agniesz ka
Pia ścik – że po wsta ła ta ka or ga ni za -
cja. Mo że my spo ty kać się już nie tyl -
ko w ma łym gro nie, w na szych do -
mach, ale zor ga ni zo wać na przy kład
spot ka nie wi gi lij ne dla wię kszej gru -
py, kul ty wu jąc tym sa mym na sze
wspa nia łe pol skie tra dy cje.

Po za spot ka nia mi, któ re są oka zją
do in te gra cji, waż nym ce lem dzia łal -
no ści sto wa rzy sze nia jest za pew nia -
nie dzie ciom kon tak tu z ży wym ję zy -
kiem pol skim. Dla te go przy
sto wa rzy sze niu otwar to Pol ską Szko -
łę So bot nią i Pol skie Przed szko le So -
bot nie „Żół te Sło ne czko”, w któ rych
za ję cia pro wa dzo ne są w ję zy ku pol -
skim.

Dnia 16 li sto pa da 2013 ro ku, zor -
ga ni zo wa no w szko le Dzień Otwar ty.
Dla dzie ci przy go to wa no cie ka we eks -
pe ry men ty z za kre su fi zy ki, za ba wy,
oraz kon kurs ry sun ko wy na pro jekt
lo go przed szko la, któ ry wy gra ły sio -
stry Alek san dra i Fin nja Stroh. Zwy -
cięż czy nie na gro dzo no, a ich sło ne -
czko, po gra ficz nej edy cji, sta ło się
ofi cjal nym zna kiem przed szko la.

W tym cza sie ro dzi ce, przy ka wie
i do mo wych ro ga li kach ro dem z Pol -
ski, uzy ska li wy czer pu ją ce in for ma -

cje na te mat dzia łal no ści szko ły
i przed szko la.

- Bar dzo ce ni my moż li wość ta kich
spot kań – mó wią świe żo upie cze ni
człon ko wie sto wa rzy sze nia. Mo że my
wy mie nić do świad cze nia, po roz ma -
wiać o spra wach waż nych, mniej waż -
nych, a tak że po żar to wać. Dla nas, ja -
ko ro dzi ców, bar dzo istot na jest tak że
moż li wość spo ty ka nia się na szych
dzie ci z pol ski mi ró wieś ni ka mi.

W naj bliż szym cza sie, z ini cja ty wy
po lo nij nej or ga ni za cji, od bę dzie się
w Ge el spot ka nie wi gi lij ne, pod czas
któ re go do dzie ci przy jdzie „pol ski Mi -
ko łaj”.

„Pro Po lo nia” jest no wym sto wa rzy -
sze niem, otwar tym na współ pra cę z in -
ny mi or ga ni za cja mi po lo nij ny mi, ist -
nie ją cy mi we Flan drii. Wła dze
or ga ni za cji ma ją na dzie ję, że je go dzia -
łal ność przy czy ni się do pro mo wa nia
Pol ski, jej kul tu ry i tra dy cji, oraz po -
mo że Po la kom w zin te gro wa niu się
nie tyl ko ze so bą, ale tak że ze śro do -
wi skiem bel gij skim.

MMaa  rreekk  PPiiaa  śścciikk
wwwwww..pprrooppoolloonniiaa..bbee  

Geel
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20. paź dzier ni ka w bel gij skiej Gan -
da wie set ki ro dzi ców za sa dzi ło „Las
dzie ci” uro dzo nych w 2012 ro ku. Po -
mysł ge nial ny w swo jej pro sto cie. Je -
den z tych, na któ re wpa da są siad,
a my za sta na wia my się dla cze go nas
ubiegł.

Ob rze ża mia sta. Par ku je my au to.
Cze ka nas jesz cze kil ku na sto mi nu to -
wy spa cer. Im bli żej ce lu, tym wię cej
lu dzi – tych du żych i cał kiem ma lut -
kich. Dzień ra czej po god ny. Raz po
raz po je dyn czy pod much przy pom ni,
że to już je sień. Do dat ko wo roz grze -
wa sły sza na w da li or kie stra i łyk go -
rą cej cze ko la dy, któ rą po dro dze czę -
sto wa ne są wszyst kie ma ło la ty.

Przy wej ściu grup ka wo lon ta riu szy
w żół tych ko szul kach: Par ko wa nie ro -
we rów? Na pra wo! Od biór drzew ka?
Na le wo! Pod cho dzę do na mio tu, do -
sta ję nu me rek i ziar na do po sa dze nia
w do mu – ot tak – na pa miąt kę. Kil ka
me trów da lej cze ka ją już wy ko pa ne
do ły. Moż na wy brać krzew. Od naj dą
się na wet ci, któ rzy sko ja rzeń z „sa -
per ką” szu ka ją w czę ściach gar de ro -
by. Każ dy krzak pod pi sa ny i za o pa -
trzo ny w zdję cie „do ro słe go” drze wa.
Wy bie ra my dąb, bo dłu go wiecz ny,
moc ny, a po za tym (cy tu jąc Jim mie -
go z Pulp Fic tion) „Dąb jest ład ny”.
Prze strzeń szyb ko się za gęsz cza. Po -
sa dze nie drze wa to naj ła twiej sze za -
da nie. Trud niej upil no wać dzie ci, że -
by nie wpa da ły do do łków lub na
usa do wio ne już krze wy. Na szczę ście
ktoś po my ślał i o nich, roz kła da jąc
mi ni cyrk, gdzie każ dy ber beć mo że
sta wić czo ła naj śmiel szym wy zwa -
niom, ta kim jak: tor prze szkód, żon -
gler ka, czy sta nie jed ną no gą na ol -
brzy miej pił ce. Wszyst ko pod czuj nym,
acz „zre lak so wa nym” okiem ro dzi ców,
któ rzy czer pią z pięk nej po go dy i przy
oka zji z kuf la (przy pom nij my – rzecz
dzie je się w Bel gii, a co wy peł nia flan -
dryj ski ku fel – każ dy wie). Po tru dach
zwią za nych z sa dze niem drze wa
(brzmi dum nie, choć nie zdo ła łam na -
wet po rząd nie po bru dzić rąk) moż na
prze ką sić kieł ba skę z gril la lub ka wa -
łek do mo we go cia sta. To osta t nie ser -
wo wa ne z baj ko wej przy cze py, któ rej
wła ści ciel ka w kwie ci stej suk ni sta -
no wi pięk ny i prze de wszyst kim
uśmiech nię ty ak cent na zie lo nym, po -
lnym tle.

Mi lu siń skim wy sta wio no też po -
mnik w po sta ci drew nia nej kon struk -
cji, do któ rej przy bi to po je dyn cze sę -
ki z wy pa lo nym imie niem, na zwi skiem
oraz da tą uro dze nia każ de go szkra -
ba. W od da li wzno szą się rzeź by po -
przed nich rocz ni ków, w kształ cie kre -
dek czy ko lo ro wych kar mni ków.

„Nasz” las jest pią tym w hi sto rii.
Pier wsze krze wy po sa dzo no w 2009
ro ku, więc dziś są już cał kiem po kaź -
nych roz mia rów. Ca ła im pre za, po za
tym, że świet nie zor ga ni zo wa na (w
szcze rym po lu przy go to wa no sta no -
wi sko do prze wi ja nia nie mo wla ków
i punkt my cia rąk!) op ły wa ła wręcz
ra do ścią. Jest coś bu du ją ce go w tym
fe sty nie mło do ści i zie le ni. Jest w tym
i lo gi ka! Je śli chce my się do brze wy -
sy piać, or ga ni zu je my so bie wy god ne
łóż ko. Je że li więc ma rzy my, by na sze
dzie ci mog ły ha sać w le sie, dla cze go
im te go la su nie po sa dzić? Trud no
prze cież o lep szy sym bol „do bre go ju -
tra”!

War to wspom nieć, że po mysł po -
wstał też z my ślą o chłop cach i dziew -
czyn kach, któ rym nie ste ty nie bę dzie
da ne cie szyć się je go uro kiem. Ro dzi -
ce dzie ci, któ re ode szły za wcześ nie
są szcze gól nie za pra sza ni do wzię cia
udzia łu w ak cji.

Z te go ty pu ini cja tyw trze ba czer -
pać in spi ra cje! Pi szę te sło wa z Bel -
gii, gdzie miesz kam od dwóch lat. Ja
– ma ma. Lat 31. Gdy by po sa dzo no mi
ta kie drzew ko, dziś by ło by już na praw -
dę do rod ne. Zwa ży wszy na fakt, że ro -
dzi łam się w cza sach wy żu de mo gra -
ficz ne go, my ślę, że las mo je go
rocz ni ka wy glą dał by na praw dę dum -
nie. Być mo że mo je dzie ci ba wi ły by
się w nim te raz ze swo i mi dziad ka mi.
Na te go ty pu przed sięw zię cia ni gdy
nie jest za póź no. Moż li we, że ta ki la -
sek był by pier wszym kro kiem ku te -
mu, by dzie ci za pusz cza ły ko rze nie
w swo im oj czy stym kra ju. Tak, jak ich
krze wy.

AAlleekk  ssaann  ddrraa  NNaasszz--KKuuff  lliińń  sskkaa

Gent





Po la cy wy rzu ca ją żyw ność
„Rzecz pos po li ta” za ję ła się te ma tem

mar no wa nia żyw no ści. Oka zu je się, że
w Pol sce, co ro ku 7 mi lio nów ton żyw -
no ści tra fia na śmiet nik. Do ta kich
prak tyk przy zna je się aż 39 pro cent
ro da ków. Ta licz ba la wi no wo roś nie.
Przed ro kiem od se tek res pon den tów
przy zna ją cych się do wy rzu ca nia żyw -
no ści był mniej szy o 9 pun któw pro -
cen to wych – po da je Fe de ra cja Pol skich
Ban ków Żyw no ści.

W ko szu na śmie ci lą du ją prze de
wszyst kim pie czy wo i wę dli ny, w na -
stęp nej ko lej no ści wa rzy wa, owo ce
i da nia go to we. Po wo dem ta kie go sta -
nu rze czy jest naj czę ściej prze kro cze -
nie ter mi nu przy dat no ści do spo ży -
cia, zbyt du że po rcje lub za kup
nie wła ści we go pro duk tu.

„„RRzzeecczz  ppooss  ppoo  llii  ttaa””

Pol scy ar che o lo dzy do ce nie ni
Ty god nik „Ti me” opub li ko wał li stę

100 naj waż niej szych współ czes nych
od kryć na u ko wych. Zna le źli się na
niej pol scy ar che o lo dzy, któ rych do -
ce nio no za od kry cia do ko na ne w Na -
kum, daw nym mie ście Ma jów.

Pod kie run kiem dr Ja ro sła wa Źral ki
z In sty tu tu Ar che o lo gii Uni wersytetu
Ja giel loń skie go, pol skim ba da czom
uda ło się od kryć w Na kum po zo sta ło -
ści świą tyń, gro bow ców, pa ła ców, bo -
i sko do gry w pił kę, a tak że wie le przed -
mio tów co dzien ne go użyt ku.

Zna le zie nie się na tak pre sti żo wej
li ście jest dla pol skich na u kow ców
ogrom nym wy róż nie niem.

„„WWpprroosstt””

Wi rus HIV znów ata ku je
„Ga ze ta Wy bor cza” po ru sza te mat

nie po ko ją cej ak tyw no ści wi ru sa HIV
w Pol sce. Przez pier wsze sześć mie -
się cy te go ro ku, wy kry to 600 no wych
przy pad ków. Rok te mu, w ana lo gicz -
nym okre sie, ta kich przy pad ków by -
ło o oko ło 200 mniej – pi sze ga ze ta.

Eks per ci z Na ro do we go In sty tu tu
Zdro wia Pu blicz ne go Pań stwo we go
Za kła du Hi gie ny ostrze ga ją, że do
koń ca ro ku licz ba wy kry tych za ka żeń
bę dzie jesz cze wię ksza. W pier wszych
sze ściu mie sią cach te go ro ku z osób
u któ rych wy kry to za ka że nie, na AIDS
(cho ro ba wy wo ła na przez wi rus HIV),
za cho ro wa ło już 89, a 32 cho rych
zmar ło.

We dług le ka rzy, wi ru sa HIV no si
w swo im or ga niz mie oko ło 30 ty się -
cy Po la ków. Są to da ne sza cun ko we,

po nie waż ba da nia na obec ność wi ru -
sa zro bił je dy nie co dzie sią ty Po lak.

„„GGaa  zzee  ttaa  WWyy  bboorr  cczzaa””

Co raz wię cej Po la ków 
chce po sia dać bry tyj skie 
oby wa tel stwo

Tak wy ni ka z da nych bry tyj skie go
Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych.
W cią gu osta t nich pię ciu lat MSW
w Wiel kiej Bry ta nii roz pa trzy ło pra -
wie osiem ty się cy po dań od Po la ków
pra gną cych zo stać pod da ny mi an giel -
skiej kró lo wej. Przy zna nia bry tyj skie -
go pasz por tu od mó wio no 540 oso bom.

Z da nych bry tyj skie go MSW wy ni -
ka, że co ro ku roś nie licz ba wnio sków
skła da nych przez Po la ków sta ra ją cych
się o oby wa tel stwo te go kra ju. Aby
mieć bry tyj ski pasz port trze ba le gal -
nie miesz kać na Wy spach od sze ściu
lat, w cza sie któ rych po za Wiel ką Bry -
ta nią nie moż na spę dzić wię cej niż 450
dni. W przy pad ku mał żeń stwa z oby -
wa te lem bry tyj skim, czas ten skró co -
ny jest do trzech lat.

Kan dy dat na pod wład ne go bry tyj skiej
kró lo wej mu si tak że zdać eg za min ze
zna jo mo ści bry tyj skich praw i oby cza -
jów oraz ukoń czyć spe cjal ny kurs ję zy -
ko wy dla kan dy da tów na oby wa te li.

„„WWpprroosstt””

Pol ska nie dla imi gran tów
„Ga ze ta Wy bor cza” przy ta cza wy ni -

ki son da żu prze pro wa dzo ne go dla fun -
da cji „In na Prze strzeń”. Z opub li ko -
wa nych in for ma cji wy ni ka, że 67
pro cent Po la ków jest prze ciw ne osie -
dla niu się imi gran tów z Af ry ki, Azji
i Eu ro py Wschod niej w na szym kra -
ju, po nie waż oba wia ją się, że imi gran -
ci za bio rą im pra cę. Znacz na część an -
kie to wa nych uwa ża tak że, że Pol ski
nie stać na po ma ga nie imi gran tom,
a ich zbyt du ża ilość „na ru szy ła by pol -
ską tra dy cję i jed ność na ro do wą”.

Tyl ko 20 pro cent res pon den tów
chce po li ty ki bar dziej za chę ca ją cej
przy by szów z in nych kra jów do osie -
dla nia się w Pol sce.

„„GGaa  zzee  ttaa  WWyy  bboorr  cczzaa””

Emi gran ci sztur mu ją 
pol skie gra ni ce

W cią gu te go ro ku Pol ska od mó wi -
ła wja zdu 52 ty sią com osób ze Wscho -
du – do no si „Rzecz pos po li ta”. Cho dzi
głów nie o Ro sjan, ale też o Ukra iń -
ców, Cze czeń ców, Gru zi nów, czy Buł -
ga rów.

Rzecz ni czka Stra ży Gra nicz nej po -
twier dza, że ty sią ce ob co kra jow ców
za wra ca nych jest spod wschod niej
gra ni cy prze de wszyst kim z po wo du
bra ku wi zy lub do ku men tu upraw nia -
ją ce go do po by tu w stre fie Schen gen.
Czę sto nie po sia da ją oni do sta tecz nej
ilo ści pie nię dzy na czas po by tu w Pol -
sce, jak rów nież przed sta wia ją fik cyj -
ne za pro sze nia od pol skich firm.

Urząd do spraw Cu dzo ziem ców od
po cząt ku ro ku do po ło wy paź dzier ni -
ka przy jął po nad 14 ty się cy wnio sków
o na da nie sta tu su uchodź ców, czy li
dwa ra zy wię cej niż w ze szłym ro ku.
Pra wie 83 pro cent to oby wa te le Ro sji
na ro do wo ści cze czeń skiej.

„„RRzzeecczz  ppooss  ppoo  llii  ttaa””

Pol scy gim na zja li ści co raz 
czę ściej się ga ją po al ko hol

Spra wa jest co raz bar dziej dra ma -
tycz na – alar mu je por tal wp.plwia do -
mo sci. Tyl ko ma ła gru pa spoś ród pol -
skich gim na zja li stów w wie ku 15 lat
nie pi je al ko ho lu.

W na szym kra ju wiek al ko ho lo wej
ini cja cji bar dzo się ob ni żył. Te raz po
al ko hol się ga ją na wet 10 – 11 let nie
dzie ci. Jest to bar dzo nie po ko ją ce zja -
wi sko, zwłasz cza w gim na zjach, gdzie
spo ży cie al ko ho lu wzra sta bar dzo
szyb ko w gru pie uczniów po mię dzy
13 a 15 ro kiem ży cia.

Po mi mo wie lu kam pa nii edu ka cyj -
nych i pro fi lak tycz nych skie ro wa nych
do tej gru py wie ko wej, prob lem na ra -
sta. Spe cja li ści twier dzą, że to nie tyl -
ko wpływ „mo dy”, któ ra do cie ra do
nas z za cho du, ale prze de wszyst kim
lek ce wa że nie pod sta wo wych war to ści
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spo łecz nych obo wią zu ją cych w każ -
dym cy wi li zo wa nym spo łe czeń stwie.

Le ka rze alar mu ją, że pi cie al ko ho -
lu w tak mło dym wie ku uszka dza wie -
le na rzą dów i są to zmia ny nie od wra -
cal ne. Nie cho dzi tyl ko o al ko hol
wy so ko pro cen to wy, ale tak że o pi wo,
któ re go znacz na część mło dych lu dzi
do al ko ho li nie za li cza. Pi wo jest tak
sa mo nie bez piecz ne dla mło de go or -
ga niz mu jak wód ka i wi no, a nie ste -
ty, spo ro na sto lat ków nie chce te go
przy jąć do wia do mo ści.

Prob lem jest co raz wię kszy i upi ja -
ją cych się na sto lat ków przy by wa.

wwpp..ppll  wwiiaa  ddoo  mmoo  śśccii

Płać za grób, al bo go stra cisz
1 li sto pa da wie lu Po la ków od wie -

dza ją cych swo ich bli skich na cmen ta -
rzach, zna laz ło na gro bach in for ma -
cję o tre ści: „grób prze zna czo ny do
lik wi da cji z po wo du bra ku op łat”.
W za leż no ści od re jo nu Pol ski, op ła -
ty są róż ne ale z pew no ścią nie ma łe.
„Za utrzy ma nie gro bu przez ki lka lat,
nie któ rzy bę dą mu sie li za pła cić na -
wet 2 ty sią ce zło tych” – in for mu je sto -
łecz na ga ze ta „Me tro”.

We dług obo wią zu ją ce go pra wa, po
20 la tach od po grze bu, je że li bli scy
nie za pła cą za na stęp ne 20 lat, ad mi -
ni stra tor cmen ta rza mo że zlik wi do -
wać grób i to miej sce sprze dać ko muś
in ne mu. Je że li ro dzi na nie za re a gu je
na mo ni ty, szcząt ki zo sta ją prze nie -
sio ne do zbio ro wej mo gi ły.

Ad mi ni stra to rzy cmen ta rzy twier -
dzą, że po no szą co raz wię ksze op ła ty
zwią za ne z pie lę gna cją zie le ni, utrzy -
ma niem czy sto ści ale jek, czy wy wo -
zem śmie ci. Ro dzi ny któ re na dal chcą
od wie dzać swo ich bli skich, po upły -
wie 20 lat od po grze bu po win ny jak
naj szyb ciej skon tak to wać się z ad mi -
ni stra cją cmen ta rza i ure gu lo wać na -
leż no ści, w prze ciw nym wy pad ku mo -
że ich cze kać przy kra nie spo dzian ka.

„„MMee  ttrroo””

Re kor do we fun du sze uni j ne
Pol skie Ra dio.pl do no si, że w tym

i przy szłym ro ku z Unii Eu ro pej skiej
ma my do stać w su mie po nad 160 mi -
liar dów zło tych, a na sza skład ka do
wspól nej ka sy wy nie sie 35 mi liar dów.

To pier wszy ta ki przy pa dek, po nie -
waż do tych cza so wa skład ka do UE ro -
sła z ro ku na rok prze de wszyst kim
dla te go, że pod sta wo wy wskaź nik wy -
li cza nia skład ki ca ły czas rósł. Wzroś -
nie rów nież w 2014 ro ku, ale jak wy -
jaś nia Mi ni ster stwo Fi nan sów,
zmia nie ule ga część tak zwa nych me -
cha niz mów ko rek cyj nych.

W roz li cze niach z Unią Eu ro pej ską
ca ły czas po zo sta je my na plu sie – do -
da je por tal. Za rów no w tym jak

i w przy szłym ro ku, pol ski rząd ocze -
ku je re kor do wych trans fe rów z UE
– od po wied nio 84 mld i 80 mld. W su -
mie bę dzie to oko ło po ło wy wszyst -
kich na pły wów z Unii ja kie otrzy ma -
liś my od ma ja 2004 ro ku.

PPooll  sskkiiee  rraa  ddiioo..ppll

Po la cy pi szą do no sy 
do skar bów ki

Nie ste ty pi szą i to co raz czę ściej.
Tak przy naj mniej wy ni ka z in for ma -
cji po da nej przez rzecz ni ka Głów ne -
go Urzę du Skar bo we go.

„Życz li wi” Po la cy do no szą na są sia -
da któ ry ku pił no wy sa mo chód, czy
na maj stra, któ ry wy ma lo wał po kój
i nie wy sta wił fak tu ry. Do no szą na
współ mał żon ka, sze fa, są sia da, ku zy -
na. Do bry jest każ dy pre tekst.

Naj wię ksza gru pa do no sów, to tak
zwa ne oby cza jo we, zwią za ne z kon flik -
ta mi ro dzin ny mi lub są siedz ki mi. Bar -
dziej przy dat na dla urzę dów skar bo -
wych jest bez wąt pie nia dru ga gru pa,
w któ rej życz li wi oby wa te le in for mu ją
o bra ku fak tu ry VAT, niewy da niu
w skle pie pa ra go nu, bra ku za pła ty za
umó wio ną pra cę. Wszyst kie ano ni my
są do kład nie spraw dza ne i cza sa mi
w sto sun ku do nie rze tel ne go oby wa te -
la wy cią ga ne są kon sek wen cje praw ne.

„„GGaa  zzee  ttaa  KKrraa  kkooww  sskkaa””

Ogól no pol ski sy stem
an ty pla gia to wy

Do ta kie go właś nie sy ste mu tra fią
wszyst kie pra ce ma gi ster skie i li cen -
cjac kie po wsta łe po 30 wrześ nia 2005
ro ku. Od te go cza su do chwi li obec -
nej, dy plom ma gi stra, czy li cen cja ta
otrzy ma ło po nad 3,5 mi lio na osób. Sy -
stem an ty pla gia to wy spraw dzi, czy
zo sta ły one na pi sa ne sa mo dziel nie,
czy sko pio wa ne.

Nie wszyst kie wyż sze szko ły w Pol -
sce są w po sia da niu sy ste mów spraw -
dza ją cych rze tel ność tek stów, dla te -
go wpro wa dza ny w ży cie ogól no pol ski
sy stem an ty pla gia to wy umoż li wi wy -
ła pa nie wszyst kich na cią ga nych i sko -
pio wa nych prac.

Je że li oka że się, że pra ca nie zo sta -
ła na pi sa na sa mo dziel nie, rek to rzy
wyż szych uczel ni od bie rać bę dą ty tu -
ły za wo do we, czy li wszczy nać po stę -
po wa nie w spra wie cof nię cia dy plo -
mu. Ta ka de cy zja mo że za paść na wet
po kil ku dzie się ciu la tach.

ffoorr  ssaa..ppll
Pol ska pi wem stoi?

Tak wy ni ka z ra por tu In sty tu tu Eko -
no mi ki Rol nic twa i Gos po dar ki Żyw -
no ścio wej. Nie dość, że pro du ku je my
du żo hek to li trów pi wa, to i du żo wy -
pi ja my. Po la cy roz sma ko wa li się w pi -
wie i właś nie ten ro dzaj al ko ho lu pi ją

naj czę ściej. W osta t nich la tach war tość
kra jo we go ryn ku al ko ho li wzro sła
z 17,3 mi liar dów zło tych w 2000 ro ku,
do pra wie 30 mld zł w 2012 ro ku.

We dług da nych Świa to wej Or ga ni -
za cji Zdro wia, sta ty stycz ny Po lak pi -
je co raz wię cej al ko ho lu i cho ciaż
w osta t nim ro ku kon sum pcja moc -
nych trun ków by ła w Pol sce niż sza
niż śred nia eu ro pej ska, to i tak wy -
nio sła 10,1 li tra czy ste go al ko ho lu
w prze li cze niu na miesz kań ca po wy -
żej 15 ro ku ży cia. Naj wię cej pi je my
pi wa, w 2011 ro ku prze cięt ny Po lak
wy pił po nad 94 li try te go trun ku.

ffoorr  bbeess..ppll

Biz nes w Pol sce
W naj no wszym ran kin gu Do ing Bu -

si ness 2014, kla sy fi ku ją cym kra je na
świe cie pod wzglę dem ła two ści pro -
wa dze nia w nich biz ne su, na 189 skla -
sy fi ko wa nych państw Pol ska za ję ła
45 miej sce. To znacz ny awans w sto -
sun ku do po przed niej edy cji ran kin -
gu, po nie waż awan so wa liś my aż o 10
miejsc. Wpraw dzie na sze prze pi sy do -
ty czą ce dzia łal no ści biz ne so wej co raz
bar dziej zbli ża ją się do norm świa to -
wych, oka zu je się jed nak, że w Pol sce
cią gle du żym prob le mem po zo sta je
roz po czę cie dzia łal no ści gos po dar czej.
Pod tym wzglę dem Do ing Bu si ness
skla sy fi ko wał nas do pie ro na 116 miej -
scu na świe cie.

W ran kin gu bra nych jest pod uwa -
gę dzie sięć ob sza rów, mię dzy in ny mi:
roz po czę cie pro wa dze nia dzia łal no ści,
re je stro wa nie, wy stę po wa nie o poz -
wo le nie na bu do wę, otrzy my wa nie kre -
dy tu, czy eg zek wo wa nie kon trak tów.

Zwy cięz cą ran kin gu oka zał się Sin -
ga pur, zaś na osta t nim miej scu upla -
so wał się Czad.

„„WWpprroosstt””

Mło dzi Po la cy ucie ka ją 
do In ter ne tu

Z ba dań EU Kids On li ne wy ni ka, że
aż 35 pro cent mło dych lu dzi w wie ku
od 11 do 16 lat, zbyt du żo cza su spę -
dza sur fu jąc w sie ci. Zda niem spe cja -
li stów, po wyż sze da ne wska zu ją, że
w tych przy pad kach moż na już mó -
wić o uza leż nie niu się od In ter ne tu
i o ucie ka niu do wir tu al nej rze czy wi -
sto ści. Co raz wię cej pol skich na sto -
lat ków ko rzy sta z po mo cy psy cho lo -
gów, któ rzy pod czas te ra pii pró bu ją
uzmy sło wić mło dym lu dziom, że praw -
dzi we ży cie to czy się po za sie cią. Obec -
nie, co dru gie dziec ko przy pro wa dza -
ne do psy cho lo ga, ma prob lem
z od róż nie niem wir tu al nej rze czy wi -
sto ści od nor mal ne go ży cia.

„„RRzzeecczz  ppooss  ppoo  llii  ttaa””
Opra co wa ła: 

KKaa  ttaa  rrzzyy  nnaa  FFrraann  kkooww  sskkaa



Od stycz nia 2014 ro ku wcho dzą
w ży cie od daw na za po wia da ne
istot ne zmia ny w re gu la cjach do -

ty czą cych po dat ku VAT. Bę dą one mia -
ły bar dzo istot ny wpływ na spo sób roz -
li cza nia te go po dat ku w Pol sce. Zmie nia ją
się bo wiem za sa dy roz li cza nia VAT, któ -
re do ty czą mię dzy in ny mi mo men tu po -
wsta nia obo wiąz ku po dat ko we go i de fi -
ni cji pod sta wy opo dat ko wa nia. 

Zni ka za sa da zgod nie z któ rą, obo wią -
zek po dat ko wy po wsta wał z chwi lą ter -
mi no we go wy sta wie nia fak tu ry. Dla po -
dat ni ka ozna cza to ni mniej niż wię cej,
tyl ko to, że po da tek od do sta wy wy ko na -
nej pod ko niec mie sią ca bę dzie mu siał być
za pła co ny już w na stęp nym mie sią cu. 

Obo wią zek po dat ko wy w VAT
Naj i stot niej sza jest zmia na za sad usta -

le nia mo men tu po wsta nia obo wiąz ku po -
dat ko we go, z czym wią że się obo wią zek
wy sta wie nia fak tu ry. Jest to naj bar dziej
ra dy kal na zmia na w tym za kre sie w cią -
gu osta t nich 20 lat. Do tej po ry, mo ment
po wsta wa nia obo wiąz ku po dat ko we go
był za leż ny od mo men tu wy sta wie nia
fak tu ry. Od no we go ro ku bę dzie on po -
wsta wał już w chwi li do sta wy to wa rów
lub wy ko na nia usłu gi, a nie bę dzie uza -
leż nio ny od da ty wy sta wie nia fak tu ry.
Nie bę dzie już moż li wo ści prze su wa nia
ter mi nu roz li cze nia po dat ku, nie bę dzie
bo wiem za sa dy, w myśl któ rej obo wią -
zek po dat ko wy po wsta wał z chwi lą ter -
mi no we go wy sta wie nia fak tu ry. 

Co to ozna cza w prak ty ce? Bę dzie moż -
na wy sta wić fak tu rę za rów no przed, jak
i po trans ak cji, ale już nie w cią gu sied -
miu dni od trans ak cji, ale w cią gu 15 dni
li czo nych od koń ca mie sią ca w któ rym
mia ła miej sce trans ak cja.

W przy pad ku usług bu do wla nych i bu -
do wla no-mon ta żo wych, fak tu rę trze ba
bę dzie wy sta wić nie póź niej niż trzy dzie -
ste go dnia od dnia ich wy ko na nia.

Usłu gi trans por to we bę dą roz li cza ne
na za sa dzie ogól nej w mo men cie wy ko -
na nia usłu gi. 

Po za tym, wię kszość obo wią zu ją cych
w po wyż szym za kre sie do tej po ry re gu -
la cji praw nych, zo sta nie za stą pio na no -
wy mi re gu la cja mi, któ re do ty czyć bę dą
mię dzy in ny mi do sta wy ener gii elek -
trycz nej, wo dy, kwe stii ście ków oraz
usług bu do wla nych, te le ko mu ni ka cyj -
nych, le a sin go wych. Nie bę dzie obo wią -
zy wał mo ment po wsta nia obo wiąz ku po -
dat ko we go (jak ma to miej sce obec nie)
prze wi dzia ne go dla usług trans por to -
wych i li cen cji. 

Pod sta wa opo dat ko wa nia 
Od no we go ro ku pod sta wą opo dat -

ko wa nia bę dzie wszyst ko, co sta no wi
za pła tę. Bę dzie ona po wię ksza na mię -
dzy in ny mi o kosz ty do dat ko we po bie -
ra ne przez do staw cę od na byw cy (np.
kosz ty opa ko wa nia, trans port, pro wi -
zje oraz koszt ubez pie cze nia). 

W przy pad ku do staw nie od płat nych,
pod sta wą opo dat ko wa nia bę dzie ce na
na by cia to wa rów, a gdy nie ma ce ny na -
by cia – kosz ty wy two rze nia okre ślo ne
w mo men cie do sta wy tych to wa rów. 

No we li za cja prze wi du je rów nież moż -
li wość roz li cza nia nie po twier dzo nych
fak tur ko ry gu ją cych, co bę dzie moż li -
we do pie ro po speł nie niu okre ślo nych
wa run ków. 

We dług spe cja li stów, po wyż sza de fi -
ni cja pod sta wy opo dat ko wa nia mo że
spo wo do wać wie le prob le mów na tu ry
prak tycz nej, dla te go ko niecz na jest mo -
dy fi ka cja obec nie sto so wa nych pro ce -
dur fi nan so wych oraz od po wied nie go
do sto so wa nia pro gra mów fi nan so wo
– księ go wych. 

Od li cze nie po dat ku VAT na li -
czo ne go 

Pra wo do ta kie go od li cze nia po wsta -
wać bę dzie w okre sie, w któ rym u sprze -
daw cy po wstał obo wią zek po dat ko wy
w od nie sie niu do do star czo nych to wa -
rów lub świad czo nych usług; nie wcześ -
niej jed nak niż w de kla ra cji po dat ko -
wej za okres, w któ rym fak tu ra lub
do ku ment cel ny zo stał otrzy ma ny przez
na byw cę. 

Po 1 stycz nia 2014 ro ku na le ży pa mię -
tać, aby od li cza jąc VAT z fak tu ry mieć
pew ność, że u sprze daw cy po wstał obo -
wią zek po dat ko wy z ty tu łu sprze da ży udo -
ku men to wa nej przed mio to wą fak tu rą.

No we prze pi sy umoż li wia ją tak że pra -
wo do od li cza nia VAT na li czo ne go z ty -
tu łu we wnątrzwspól no to we go na by cia
to wa rów od otrzy ma nia fak tu ry od
sprze daw cy. Ozna cza to, że je że li w cią -
gu trzech mie się cy fak tu ra nie zo sta -
nie otrzy ma na, to po dat nik bę dzie obo -
wią za ny do do ko na nia od po wied niej
ko rek ty, czy li zmniej sze nia od li cze nia
VAT. To sko ry go wa nie bę dzie moż li we
w okre sie, w któ rym po dat nik otrzy ma
fak tu rę. 

Fak tu ro wa nie
Obec nie ob wią zu ją ce prze pi sy mó wią,

że VAT z fak tu ry na le ży roz li czyć
w okre sie (mie sią cu lub kwar ta le) przy -
pa da ją cym na da tę wy sta wie nia fak tu -
ry. Czy li, je że li fak tu ra zo sta ła wy sta -

wio na na przy kład 15 paź dzier ni ka, to
wy ni ka ją cy z niej VAT po wi nien tra fić
do roz li cze nia za paź dzier nik lub za IV
kwar tał. 

Nato miast od 1 stycz nia, da ta wy sta -
wie nia fak tu ry nie bę dzie mia ła wpły -
wu na ter mi ny roz li cza nia po dat ków.
Trze ba bę dzie za pła cić VAT z fak tu ry
sprze da żo wej w ter mi nie przy pa da ją -
cym na da tę sprze da ży (wy ko na nia usłu -
gi lub do star cze nia to wa ru). Fak tu ry
trze ba bę dzie wy sta wić nie póź niej niż
do 15 dnia mie sią ca na stę pu ją ce go po
mie sią cu w któ rym mia ła miej sce sprze -
daż lub otrzy ma nie płat no ści. 

Kie dy sprze daż (lub za pła ta) mia ła
miej sce na po cząt ku mie sią ca, na wy -
sta wie nie fak tu ry bę dzie mak sy mal nie
45 dni. Fak tu ry nie bę dzie moż na wy -
sta wić wcześ niej, niż 30-go dnia przed
do ko na niem sprze da ży lub spo dzie wa -
nym uzy ska niem płat no ści. 

Istot na zmia na do ty czy rów nież fak -
tur ko ry gu ją cych (ko rek ta). Od stycz nia
2014 za sa da ko niecz no ści po sia da nia po -
twier dze nia od bio ru ko rek ty zmie ni się
w spo sób ko rzyst ny dla sprze daw ców.
W prze pi sach znaj du je się za pis któ ry
mó wi, że po twier dze nie od bio ru ko rek -
ty nie jest ko niecz ne, o ile sprze daw ca
pod jął pró bę do star cze nia ko rek ty i dys -
po nu je na to do wo da mi. 

Po nad to bę dzie zlik wi do wa ny obo -
wią zek wy sta wia nia fak tur do ku men -
tu ją cych sprze daż usług zwol nio nych
z VAT – trze ba bę dzie je wy sta wiać tyl -
ko na żą da nie na byw cy. 

Dla wie lu po dat ni ków po wyż sze zmia -
ny nie bę dą ko rzyst ne fi nan so wo. Cho -
dzi prze de wszyst kim o pod mio ty do ko -
nu ją ce trans ak cji we wnątrz Unii
Eu ro pej skiej. Je że li po dat nik bę dzie
otrzy my wał fak tu ry z du żym opóź nie -
niem – dłuż szym niż trzy mie sią ce od
koń ca mie sią ca w któ rym mia ła miej sce
trans ak cja – bę dzie mu siał sko ry go wać
so bie na li czo ny po da tek. Spo wo du je to
obo wią zek za pła ty po dat ku, któ ry na -
stęp nie po otrzy ma niu fak tu ry bę dzie
moż na po now nie od li czyć.

MMaarr  ttaa  WWaa  wwrroocc  kkaa

Po wyż szy ar ty kuł nie ma mo cy praw -
nej, jest je dy nie krót ką in for ma cją o no -
wych prze pi sach.

Źró dło: de lo it te.com.viev.pl, gran tthor ton.pl, ban kier.pl
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Ko niec ro ku, to czas pod su mo -
wań. Ja ko, że miesz ka my i pra -
cu je my w Bel gii, istot na jest dla

nas kon dy cja bel gij skiej gos po dar ki
i opi nie ana li ty ków ryn ko wych. Bę -
dzie le piej, czy go rzej? W ja kiej kon -
dy cji bel gij ska gos po dar ka koń czy
2013 rok?

Co ro bi rząd?
Rząd pre mie ra Elio Di Ru po od dłuż -

sze go cza su re a li zu je sze reg re form,
któ re ma ją po pra wić stan bel gij skiej
gos po dar ki. We dług osta t nich prze -
wi dy wań biur ana li tycz nych, pro gno -
zy na la ta 2013 – 2018 prze wi du ją
wzrost PKB o 1,2 pro cent.

Rząd prze pro wa dza ca ły sze reg re -
form ko niecz nych do sta bi li za cji fi -
nan sów pu blicz nych i ro bi wszyst ko,
aby nie do pu ścić do ko lej ne go ob ni -
że nia ra tin gu bel gij skiej gos po dar ki.
W cią gu 2012 ro ku uda ło się zmniej -
szyć dziu rę bu dże to wą o po nad 18 mi -
liar dów eu ro. W 2013 ro ku przy ję to
wie le zmian, ale pro gno zy prze wi du -
ją, że pod ko niec te go ro ku w pań stwo -
wej ka sie Bel go wie ma ją nie do bór
środ ków, prze wi dzia ny dla re a li za cji
de fi cy tu bu dże to we go na po zio mie 2%.
Wy nie sie on oko ło 520 mln eu ro,
a w przy szłym do dat ko wo po nad 3,5
mld eu ro i to jest sy gnał, że nie wszyst -
kie za po wie dzia ne re for my uda się
prze pro wa dzić.

Skąd rząd chce wziąć pie nią dze?
Naj waż niej sza jest re for ma sy ste mu
eme ry tal ne go, co wią że się z za o strze -
nia mi do ty czą cy mi wcześ niej sze go
przej ścia na eme ry tu rę. Ko lej ne dzia -
ła nia, to znacz ne ogra ni cze nia ulg po -
dat ko wych, in we sty cji eko lo gicz nych,
za o strze nie kon tro li po dat ko wych, co
ma skut ko wać wię kszy mi wpły wa mi
do bu dże tu. „Przy krę ce nie śrub ki” tak
zwa nym wol nym za wo dom, ozna cza
w prak ty ce na pływ do bu dże tu do dat -
ko wych pie nię dzy. A prze de wszyst -
kim wzmo żo ny nad zór fi nan so wy bo -
ga tych spó łek, któ re nie jed no krot nie
po dej rze wa ne są o dzia ła nia fi nan so -
we nie zbyt zgod ne z pra wem.

Na ra zie naj wię kszym zmar twie -
niem pre mie ra jest zdo by cie pie nię -
dzy dla za ła ta nia przy szło rocz ne go
nie do bo ru, czy li wspom nia ne 3,5 mld
eu ro. W prze ciw nym wy pad ku Ko mi -
sja Eu ro pej ska mo że na ło żyć na Bel -
gię wy so kie ka ry, co przy czy ni się do
po gor sze nia sy tu a cji gos po dar czej. 

W cią gu te go ro ku bel gij ska gos po -
dar ka pod wzglę dem atrak cyj no ści in -
we sty cyj nej państw Eu ro py Za chod -
niej po pra wi ła swo ją po zy cję o 11
pro cent (pod ko niec 2012 ro ku zaj mo -

wa ła pią te miej sce). To chy ba do bre
pro gno zy.

Ry nek pra cy. 
Jest kry zys, czy go nie ma? 

Zde cy do wa nie jest, ale w mniej szym
stop niu niż w in nych pań stwach Unii
Eu ro pej skiej, co nie ozna cza, że jest
do brze. Na stro je wśród Bel gów nie są
op ty mi stycz ne, prze wa ża pe sy mizm
i nie po kój. Do ty czy to za rów no ryn -
ku pra cy, jak i pro gnoz eko no micz -
nych. W po rów na niu z ana lo gicz nym
okre sem ro ku ubieg łe go, wzro sła licz -
ba przed się biorstw bel gij skich, któ re
zban kru to wa ły. Jest ich o po nad 12
pro cent wię cej. Do ty czy to prze de
wszyst kim Bruk se li (wzrost o oko ło
30 %), na stęp nie Wa lo nii, a na koń cu
Flan drii.

Po wo dów ta kie go sta nu rze czy jest
kil ka.

Po pier wsze ogrom ne kosz ty pra cy.
W Bel gii kosz ty pra cy za li cza ne są do
naj wyż szych w Eu ro pie. Go dzi no wy
koszt pra cy wy no si 40,4 eu ro (wyż szy
jest tyl ko w Szwe cji). Nato miast śred -
ni koszt jed ne go pra cow ni ka to kwo -
ty w prze dzia le od 23,50 – 28,10 eu ro
za go dzi nę.

Po dru gie – ab sen cja w pra cy. We -
dług ra por tu SD Works, w po ło wie te -
go ro ku od no to wa no naj wyż szą jak
do tej po ry licz bę nie o bec no ści w pra -
cy. Ilość nie o bec no ści dłuż szej niż mie -
siąc, ale krót szej niż rok cią gle wzra -
sta i na ko niec 2012 ro ku osią gnę ła
2,33 pro cent. Jak wia do mo każ da ab -
sen cja pra cow ni ka, to dla fir my du że
kosz ty. Pier wsze 30 dni zwol nie nia są
prze cież płat ne. We dług ana li ty ków,
w bel gij skich fir mach pod ko niec 2012
ro ku te kosz ta wzro sły aż o 13 pro -
cent. Ja ki jest po wód ta kie go sta nu
rze czy? Kry zys, nie za do wa la ją ce wa -
run ki, brak od po wied niej mo ty wa cji
i sta rze ją ce się spo łe czeń stwo. To we -
dług spe cja li stów głów ne po wo dy ab -
sen cji pra cow ni ków w bel gij skich za -
kła dach i fir mach.

Po trze cie – wy jąt ko wo kosz tow na
po mo co wa po li ty ka pań stwa. Co ro ku
bel gij ski bu dżet prze zna cza ogrom ne
pie nią dze na wszel kie go ro dza ju ul gi,
od li cze nia po dat ko we, zwol nie nie z po -
dat ków za sił ków ro dzin nych i in ne.
W 2012 ro ku wy nio sły one 37,9 mi -
liar dów eu ro. Nie spo sób nie wspom -
nieć o ob ni żo nych staw kach VAT, co
ma nie ba ga tel ny wpływ na pań stwo -
wą ka sę.

W Bel gii obo wią zu je sze ścio pro cen -
to wa staw ka na pro duk ty spo żyw cze,
nie któ re ma te ria ły i usłu gi re mon to -
wo bu do wla ne, co kosz to wa ło pań stwo

1,8 mld eu ro. Ko lej ne po nad 300 mi -
lio nów to ul gi dla re sta u ra cji i ho te li,
nato miast zwol nie nie ga zet (dzien ni -
ków i ty god ni ków) z po dat ku VAT =
190 mi lio nów eu ro. Podatku VAT nie
płacą również adwokaci (od stycznia
2014 ma to się zmienić), co przekłada
się na niedobór w kasie kwoty ponad
100 milionów euro. Po za tym są jesz -
cze roż ne go ro dza ju ul gi i zwol nie nia,
mie dzy in ny mi od li cza nie wy dat ków
służ bo wych, zwol nie nia za pra cę na
noc nej zmia nie, za pra cę w nad go dzi -
nach. To ko lej ne pie nią dze rzę du po -
nad 1,5 mi liar da eu ro, któ rych bra ku -
je.

Pie ter Tim mer mans – no wy dy rek -
tor Bel gij skiej Fe de ra cji przed się bior -
ców (FEB) uwa ża, że w obec nym sy -
ste mie za trud nia nia i zwal nia nia
pra cow ni ków mu szą na stą pić istot ne
zmia ny i do pie ro wte dy bę dzie moż na
za cząć roz ma wiać na te mat roz wo ju
gos po dar ki. I tu rze czy wi ście ma ra -
cję, po nie waż koszt zwol nie nia pra -
cow ni ka jest dla bel gij skie go pra co -
daw cy jed nym z naj droż szych
w Eu ro pie, je że li pra cow nik zaś zwal -
nia się sam to kosz ty ja kie w związ ku
z tym po no si, są prak tycz nie żad ne.

Bę dzie le piej?
In fla cja – la ta 2009 – 2012, to nie -

wiel ki wzrost cen oscy lu ją cy po mię -
dzy 1,5% a 3,4%. Moż na więc uznać,
że wzrost cen w Bel gii jest sta bil ny,
co da je so lid ne pod sta wy do po zy tyw -
nej oce ny gos po dar ki w przy szłym ro -
ku. Ana li ty cy ryn ko wi twier dzą, że
w tym kra ju in fla cja jest pod kon tro -
lą, a im chy ba na le ży wie rzyć. 

PKB – Bel gia pod wzglę dem wiel -
ko ści PKB zaj mu je w UE dzie wią te
miej sce. W cią gu te go ro ku wiel kość
PKB wy nio sła 376 mi liar dów eu ro. De -
fi cyt bel gij skie go sek to ra fi nan sów na
ko niec 2013 ro ku osią gnie 3,4 pro -
cent PKB. 

We dług pro gnoz gos po dar ka bel gij -
ska wy jdzie na pro stą już w 2014 ro -
ku.

Kosz ty kre dy tu – sto py pro cen to -
we w Bel gii okre śla Eu ro pe an Cen tral
Bank (Bank EBC). W tym kra ju sto py
pro cen to we są ni skie i nie prze kra -
cza ją pię ciu pro cent. Ni skie sto py pro -
cen to we da ją moż li wość roz wo ju biz -
ne sów z ni ską mar żą. To rów nież jest
do bry znak na przy szłość. 

Bez ro bo cie – we dług in for ma cji Wy -
dzia łu Han dlu i In we sty cji Am ba sa dy
RP w Bruk se li, licz ba bez ro bot nych
w Bel gii wzro sła o 4 pro cent, czy li do -
tknę ła po nad 16 ty się cy pra cow ni ków.
Po wyż szy prob lem do ty czy prze de

Co tam Panie sły chać w Bel gii?
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wszyst kim męż czyzn we Flan drii,
przed Wa lo nią i Bruk se lą. Licz ba osób
po bie ra ją cych za si łek zwię kszy ła się
o 3,9 pro cent. Nie prze wi du je się
zmian na ryn ku pra cy, zwłasz cza, że
wzrost gos po dar czy jest na po zio mie
ze ro wym. Wszyst kie op ty mi stycz ne
wa rian ty na le ży trak to wać ra czej
ostroż nie.

Ry nek nie ru cho mo ści
Na bel gij skim ryn ku nie ru cho mo -

ści w ce nie są apar ta men ty i ka wa ler -
ki. Naj wię cej za miesz ka nia trze ba za -
pła cić w Bruk se li i we Flan drii. Ce ny
cią gle idą w gó rę, cho ciaż nie tak bar -
dzo jak w ze szłym ro ku. Na war to ści
tra cą grun ty i oka za łe do my, nato -
miast ce ny miesz kań wzro sły o oko ło
4,6 pro cent w po rów na niu z ubieg łym
ro kiem. 

Pro gno zy dla Bel gii są ra czej po zy -
tyw ne, prze wa ża ją opi nie, że Bel go -
wie w od róż nie niu od in nych kra jów
eu ro pej skich sku tecz nie wal czą z kry -
zy sem. Du ży wpływ na ta kie, a nie in -
ne na stro je ma wal ka z imi gran ta mi
(za o strze nie prze pi sów) nad u ży wa ją -
cych świad czeń so cjal nych. Bel go wie
nie chcą już dłu żej wy da wać pu blicz -
nych pie nię dzy na nie pra cu ją cych ob -
co kra jow ców, któ rych z ro ku na rok
przy by wa. Dla te go osta t nie za pi sy

praw ne za o strza ją prze pi sy imi gra cyj -
ne, skoń czą się za sił ki dla dzie ci i dla
bez ro bot nych wy łu dza ne z sy ste mu
opie ki spo łecz nej. Rząd, jak i sa mi
miesz kań cy Bel gii uwa ża ją, że każ dy
ob co kra jo wiec po wi nien umieć sam
się utrzy mać, a nie wy cią gać świad -
cze nia od pań stwa.

Sy tu a cja gos po dar cza Bel gii nie jest
tak do bra jak by so bie te go ży czył rząd
i oby wa te le. Gos po dar ka bel gij ska ma
spo ro sła bych pun któw jak ogrom ny
ry nek nie ru cho mo ści, któ ry jest znacz -
nie prze sza co wa ny, dług pu blicz ny któ -
ry sta le się po wię ksza a i tak jest
ogrom ny, prze cią żo ny sy stem spo łecz -
ny, po zo sta wia ją cy wie le do ży cze nia
seg ment ubez pie czeń spo łecz nych, ros -
ną ce wy dat ki pu blicz ne, sta rze ją ce się
spo łe czeń stwo i prob lem z imi gran ta -
mi, któ rzy nie kwa pią się do pra cy.

Wyj ścia są tyl ko dwa: al bo bel gij ska
gos po dar ka „ru szy z ko py ta” i sy tu a -
cja gos po dar cza ule gnie po pra wie, al -
bo bę dzie po pro stu go rzej.

Po mi mo kry zy su, któ ry do tknął Bel -
gię, z ro ku na rok Po la ków w Bel gii
jest co raz wię cej. Pol skie skle py, re -
sta u ra cje, za kła dy kos me tycz ne, fry -
zjer skie, ga bi ne ty sto ma to lo gicz ne,
fir my bu do wla ne – to tyl ko część
z dzia ła ją cych tu taj pol skich przed się -
biorstw, firm, czy spó łek.

Jak po da je Eks pert Wy dzia łu Pro -
mo cji, Han dlu i In we sty cji Am ba sa dy
RP w Bruk se li, Woj ciech Ła piń ski,
obec nie na tu tej szym ryn ku fun kcjo -
nu je po nad 8 ty się cy pol skich przed -
się biorstw, co sta no wi oko ło 8%
wszyst kich przed się bior ców – ob co -
kra jow ców w tym kra ju. Ozna cza to
ni mniej ni wię cej tyl ko to, że dla wie -
lu z nas Bel gia cią gle jest lep szym
miej scem do ży cia niż Pol ska. Mo że
spra wia to lo ka li za cja te go kra ju, roz -
bu do wa na in fra struk tu ra, mno gość
za gra nicz nych in we sty cji, no i Bruk -
se la, któ ra jest sie dzi bą wie lu mię dzy -
na ro do wych agend rzą do wych, ban -
ków, kor po ra cji.

Flan dria ku si in we sto rów ul ga mi,
wy so kim po zio mem in we sty cji i mi mo
wszyst ko sta bil no ścią gos po dar ki. To
we Flan drii ulo ko wa na jest wię kszość
bel gij skiej pro duk cji che micz nej. Wo -
kół An twer pii znaj du je się ogrom ny
kon glo me rat prze my słu che micz ne go.
An twer pski port i dia men to we cen -
trum, dla wie lu z nas są wy kład ni kiem
suk ce su te go re jo nu i gwa ran cją od -
nie sie nia suk ce su.

Trzy maj my więc kciu ki za bel gij ską
gos po dar kę, bo jej kon dy cja prze ło ży
się na za war tość na szych kie sze ni.

MMaarr  ttaa  WWaa  wwrroocc  kkaa
Źródło: biznes.pl, forsa.pl, forbes.pl,
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Wsiadły we dwie: Basieńka
i Irenka. Każda z nich ku
sobie

przy so bie mia ła ba gaż pod ręcz ny 
6 ra zy wię kszy od do pusz czal nych roz -
mia rów. Jed ną po dusz kę – że by nie
prze sa dzać. To reb kę, ko cyk oraz
mniej szą po dusz kę – ale nie zwy czaj -
ną, bo spe cjal ną, za po bie ga ją cą nad -
mier ne mu ki wa niu (tu dzież ru sza niu)
gło wą. Po sia da ły tak że – każ da z nich
osob no, rzecz jas na – re kla mów kę, bo
prze cież Ba sień ka w cza sie pod ró ży
mu si coś jeść! Na nic mo je dy wa ga cje
nad za war to ścią ba ga żu pod ręcz ne go
Ba sień ki i Iren ki, w któ rym lu dzie
prze trzy mu ją je dze nie. No cóż! Mo je
bo ha ter ki sta ra ją się być ory gi nal ne!
Spo koj nie, bez nad wy rę ża nia sił,
w tym przy pad ku, też by się uda ło
– z suk ce sem! 

Bar dzo nie po rad nie wta ra ba ni ły się
na miej sca. Iren ce z kie sze ni wierz -
chnie go okry cia się ga ją ce go do ko -
lan, któ ry miał chro nić ją przed zim -
nem i desz czem, wy sta wał po rad nik
– „Jak za cho wać for mę pod czas ja zdy”,
ka wa łek ar ty ku łu na te mat gim na sty -
ki na sie dze niu, oraz jak przy brać wy -
god ną i naj bar dziej moż li wą le żą cą po -
zy cję w pod ró ży. Fakt, w po rad ni ku
nie by ło nic na te mat re la cji z po zo -
sta ły mi pod ró żu ją cy mi, Iren ce na le -
ży wy ba czyć. Ten ka wa łek, któ ry uda -
ło mi się prze czy tać z kie sze ni mo jej
no wej zna jo mej, uświa do mił mi, że na
pew no usią dzie prze de mną. Sia dła.
Po my śla łem – to bę dzie cu dow na dro -
ga! Ba sień ka, jak się póź niej oka za ło
– sio stra Iren ki, usia dła po prze ciw -
nej stro nie. Chcia ło by się po wie dzieć,
że mia łem ją na oku, ale dziś są dzę,
że by ło zu peł nie od wrot nie. Gdy się -
ga łem po swój sztam buch by za pi sać
sło wa klu czo we roz mo wy bo ha te rek,
aby nie za pom nieć o nich przy pi sa -
niu fe lie to nu, Ba sień ka pod no si ła gło -
wę i spo glą da ła na mnie jak na przy -
by sza z cał kiem in nej pla ne ty. Za
każ dym ra zem. To do pie ro do świad -
cze nie! 

Kie dy obie panie po u kła da ły swo je
rze czy na sie dze niach i od na laz ły od -
po wied nią po zy cję, Ba sia za czę ła wy -

cią gać an dru ty i czę sto wać sio strę.
– Iren ko, masz roz luź nij się, spo koj -
nie, je dzie my ra zem, roz luź nij się na -
praw dę. Iren ko sły szysz? Ta kie do -
świad cze nie! Jesz cze ni gdy mnie nie
kon tro lo wa li, a już nie mó wię o wa -
że niu! Spo koj nie, mo jej bo ha ter ce cho -
dzi ło o wa że nie ba ga żu. Nor mal nie
szok Iren ko! Do świad cze nie mi zwa -
ży ło, Iren ko.

Szyb ko zo rien to wa łem się, że chcia -
ła po wie dzieć – „do świad cze nie mnie
na u czy ło”, ale cze go to nie wiem, bo
Ba sień ka nie na u czy ła się, że z peł ną
bu zią się nie mó wi. Ale pysz ne Iren -
ko! Co ty o tym są dzisz, jak Ty te an -
dru ci ki oce niasz? Iren ka, kon su mu -
jąc pysz ne an dru ty przy glą da się
sio strze i per fid nie po ka zu je na kie -
row cę. Prze łknę ła nie o ce nio ne go an -
dru ci ka – Ba siu nia, jak Ty go oce -
niasz, co Ty o tym Pa nu są dzisz?
Sio stra zde cy do wa nie po ki wa ła gło -
wą i za ję ły się je dze niem pa ró wek po
słod kim an dru ci ku. Iren ko, tu są pa -
ró we czki w cie ście. Pysz ne, nie? Iren -
ko, jak Ty je oce niasz, co Ty o nich
są dzisz? Ba sień ko, ten wczo raj szy
film ro man tycz ny wca le nie był ro -
man tycz ny. Tyl ko ta jed na sce na mi -
łos na, a resz ta to tak jak by ja kaś woj -
na, nie? Iren ko, co Ty o tym są dzisz,
co po wiesz w tym te ma cie, jak to oce -
nisz? Na praw dę – gdy bym nie prze -
żył te go do świad cze nia, nie wie dział -
bym, że tak moż na przez 27 go dzin
z krót ki mi przer wa mi na pa pie ro sa.
Cho ciaż, nie pa lę to nie wiem czy Ba -
sień kę i Iren kę na pa pie ro sie do świad -
cze nie nie na u czy ło cze goś wię cej niż
pod czas ja zdy. 

Sio stry wró ci ły z pa pie ro sa. Ba sień -
ka za sta ła na sie dze niu obok to wa -
rzy sza pod ró ży, któ ry na je go szczę -
ście – lub nie szczę ście – do stał ta ki
przy dział od kie row cy. Pan w wie ku
oko ło 60 lat. Ni ski, szczup ły. Po mie -
ścił się z no wo po zna ną to wa rzysz ką
z jej ob ła do wa nym ba ga żo wo do -
świad cze niem, któ re wcześ niej zo sta -
ło skon tro lo wa ne i na sza bo ha ter ka
mu sia ła pła cić za nad ba gaż – co by -
ło ab sur dal ne jak twier dzi ła, bo prze -
cież ona nic w tym ba ga żu nie mia -
ła! I tak za czę ła się dys ku sja po ko leń.
Pod chmie lo ny Pan za czął. Ba sień ka
cią gnę ła go za ję zyk. Na po cząt ku nie
wi dząc ob rą czki u jed nej z sióstr Pod -
chmie lo ny Pan oka zał się być wol ny,
póź niej wdow cem, a na koń cu, gdy
Ba sień ka po wie dzia ła, że ma jed nak
mę ża – (jak go oce nia), Pan oka zał
się być rów nież żo na ty, a ka wa któ -
rą pro po no wał wcześ niej oka za ła się
nie ak tu al na, bo Pod chmie lo ny Pan
miesz ka obok wścib skiej są siad ki,
któ ra wszyst ko wi dzi. Do wy mia ny
te le fo nów i adre sów, jak po cząt ko wo
Pan za kła dał, nie do szło. Moż na po -
wie dzieć – ta kie do świad cze nie chwi -
li! 

Cza sa mi du żo dzie je się pod wpły -
wem mo men tu, do świad cze nie po tra -
fi się dia me tral nie zmie niać. Czy tel -
ni ku, jak Ty to wi dzisz? Jak to
oce niasz i co o tym są dzisz? 

AAddaamm  SSnnaarr  sskkii
wwwwww..aaddaamm  ssnnaarr  sskkii..ccbbaa..ppll  

Au to bu sem do Pol ski
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Basieńko! Ten Pan zważył moje doświadczenie!
Doświadczenie Pani Basi i jej mądrości – na siłę można rzec, w duchowo-
fizycznej dyskusji łączącej pokolenia. Dyskusja, która emocjonalnie
doprowadziła autobus pełen ludzi do wrzenia.

II ccoo  IIrreennkkoo??  JJaakk  TTyy  ttoo  oocceenniiaasszz??  CCoo  TTyy  oo ttyymm  mmyyśślliisszz??
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Przy cho dzi ba ba do skle pu z łań -
cu cha mi i py ta: są łań cu chy?
Sprze daw ca od po wia da: ja ki pani

so bie ży cząc; ku ty, spa wa ny, czy za gi -
na ny? Panie ko cha ny, ja po trze bu ję ta -
ki kle jo ny. – Nie ro zu miem. – Prze cie
mó wię: kle jo ny, ko lo ro wy, na cho in kę!
Wy star czy z pięć me trów. Skle pi karz
już miał od po wie dzieć, jed nak przer -
wa ło mu skrzyp nię cie drzwi. Wcho dzi
ga jo wy i py ta: są łań cu chy? Sprze daw -
ca był tro chę zły, bo nie do koń czył roz -
mo wy z ba bą, a już miał dla niej cię tą
od po wiedź, jed nak od po wia da grzecz -
nie ga jo we mu: są, ale tyl ko ta kie, co
się wy gi na ją. – To gi tes, bo ja po trze -
bu ję ta ki do pi ły łań cu cho wej a Świę -
ta idą i cho in ki... Skle pi karz już był wy -
pro wa dzo ny z rów no wa gi, jed nak
po ha mo wał złość i mó wi: po pro szę
uprzej mnie (pi sow nia ory gi nal na) so -
bie wy brać. Wszyst ko co mam, wi si na
tych ścia nach. Ba ba mruk nę ła pod no -
sem: tu chy ba wszyst ko wi si.- Że co?
Py ta po dej rzli wie skle pi karz. – Mó wię,
że co ma wi sieć, nie uto nie. Aha – od -
bur knął wła ści ciel skle pu i ob my ślał
już chy try plan, jak tu do gryźć swo im
klien tom, któ rzy nie znaj dą cze go szu -
ka ją, więc nic nie ku pią.

Wtem otwie ra ją się drzwi i wcho dzi
na u czy ciel z po bli skiej szkół ki. Dzień
do bry! – mó wi jas nym te no rem i z do -
sko na łą dyk cją. – Aa... dzień do bry pa -
nu pro fe so ro wi. – Je stem tyl ko zwy -
kłym na u czy... – do bra, do bra,
prze ry wa sprze daw ca. – Cze go pan so -
bie ży cząc tu przy cho dzi do mnie po
pier wszy raz... – chciał się zgrab nie
wy sło wić, ale się po gu bił, więc mó wi:
czym mo gę po słu żyć? Na u czy ciel już
od daw na nie cier piał w głę bi du szy,
sły sząc tak nie skład ne wy po wie dzi,
na wet za czął sam się ba wić w słow ny
ba ła gan. Po chwi li za sta no wie nia mó -
wi: po słu żyć bym się ja chciał pa nem
sprze daw cą aby ten ze chciał uprzej -
mie mi do nieść łań cuch. Kle jo ny, gię -
ty, czy na mia rę – od po wia da skon -
ster no wa ny wła ści ciel skle pu
że laz ne go. Po trze bu ję ta ki, że by się
wy gi nał – od po wia da pro fe sor z miej -
sco we go awan su – bo to ma być łań -
cuch do mo to ro we ru. Sprze daw ca był
już si no-pur pu ro wy ze zło ści, ale nie
chciał za dzie rać z miej sco wą eli tą,
więc od po wia da: ca ły uso.. asu.. – ty -
met na ścia nie wi sząc... to wszyst ko
co mam... (eska la cja głoś no ści) na wet
mo ja mnie rzu ci ła przez te cho ler ne
łań cu chy! – krzyk nął, bo już dłu żej nie
wy trzy mał.

Nad bie ga ba ba i mó wi: prze cie jo ci
mó wi ła, z rok ty mu, prze rzuć się chło -
pie na żar cie i chla nie, to two ja wró -

ci i jesz cze sa ma bę dzie han dlo wić.
O... pan pro fe sorz, kła niam się pa nu
pro fe so rzo wi. Ach... opo wie dział zre -
zy gno wa ny na u czy ciel. Ci sza trwa ła
tyl ko uła mek se kun dy, bo nad biegł
ga jo wy i już miał coś po wie dzieć, ale
zno wu za skrzy pia ły drzwi...

Za pa dła (pra wie) ab so lut na ci sza,
prze ry wa na tyl ko kwa ka niem i gda -
ka niem do bie ga ją cym zza otwar tych
drzwi, w któ rych stał miej sco wy
amant, wy stro jo ny w brą zo wy gar ni -
tur, gra na to wą ko szu lę oraz kra wat
w ło so sio wym ko lo rze i w krop ki bor -
do. No cze go? – py ta sprze daw ca. Je -
den gru by łań cuch... al bo nie... trzy
cien kie. – Ile? – Amant od po wia da: no
ty le, że by się do rę ka wa zmie ścił.
Sprze daw ca od szedł w głąb skle pu,
a ga jo wy wtrą ca: te raz już wiem!

Aby nie prze kro czyć gra nic do bre -
go sma ku wy jaś nij my tyl ko, że ga jo -
wy miał na my śli szczę śli we po wro ty
Wit ka z za baw w są sied nich wsiach.
Cho dził tam zwy kle sam, gdyż nikt
z miej sco wych nie miał od wa gi iść na
po tań ców ki, któ re koń czy ły się za -
wsze tak sa mo.

Sprze daw ca wró cił za la dę w tro chę
lep szym hu mo rze, przy jął na leż ność
za trzy ku po ny łań cu cha, i spoj rzał
przy jaź niej na swo ich o ma ło co klien -
tów: a wi dzi cie, choć przy so bo cie za -
ro bi łem na kie li szek chle ba.

Na u czy ciel: wi dzę, że tu taj nie ku -
pię te go, co po trze bu ję. – A dla cze go
pan tak upar cie trzy ma się te go biz -
ne su? Prze cież tu nikt… no, pra wie
nikt nie przy cho dzi. Mo że po ra się
prze bran żo wić? Prze co? – wtrą ca ba -
ba. Sprze da wać coś in ne go. – A nie
mó wi łam? – Sprze daw ca na to: ła two
po wie dzieć; nie mam nic krom tych
łań cu chów. Gdy bym je sprze dał
wszyst kie, to mo że... mo ja by wró ci -
ła, roz ma rzył się. Ale nie ja je den...
wszyst ko pa da na pysk. Jak tyl ko wą -
sko to rów kę ska so wa li, to lu dzi ska
prze sta li ku po wać i te raz co? A dro gi
jak nie by ło, tak nie ma. Tyl ko ro we -
rem al bo... a ja mam w szo pie ta ki sam
mo to ro wer, to chy ba łań cuch się nada.
– Dzię ku ję bar dzo, od po wia da na u czy -
ciel. Ale co pan za mie rza? Prze cież tak
da lej nie moż na.

Odzy wa się ga jo wy: ona (wska zu je
na ba bę) ja koś prze ży je na tych swo -
ich arach, ja też cza sa mi coś puk nę
na bo ku (roz glą da się ostroż nie czy
nikt po stron ny nie słu cha), pan pro -
fe sor to prob le mu nie ma. Ale on, nie -
mło dy już prze cie. Wtrą ca się ba ba:

a ty – zwra ca się do sprze daw cy – nie -
źle się trzy masz jak na swo ją 60-kę.
Wy glą dasz naj wy żej na pięć dzie siąt.
– Ale ja mam do pie ro czter dzie ści pięć,
odzy wa się sprze daw ca.

Za pa dła ci sza. Na wet gda ka nie
i kwa ka nie ucich ło. Wszy scy po pa trzy -
li po so bie i nikt nie wie dział, co po -
wie dzieć.

Wtem otwie ra ją się drzwi i wcho dzi
Wi tek, ale jak by od mie nio ny. Na je go
twa rzy ma lo wa ła się po wa ga, nie by -
ło śla du nie daw nej po go dy du cha.
– Mam te go dość, po wie dział spo koj -
nie, ale do bit nie. Po pa trzył na swo ją
ma ry nar kę, zdjął ją i wrzu cił do ko -
sza. Co to za ży cie. Za ba wy nie ma,
na wet nie ma z kim się po wa dzić, bo
kto żyw, stąd wy jeż dża. Ja też się za -
ła pa łem na wy jazd. A do kąd to? – py -
ta ba ba. Zna jom ki zza rze ki ja dą do
Bel gii. Dzi siaj. – To szmat dro gi, wtrą -
cił na u czy ciel. – A co mi tam, mło dy
je stem i sil ny. Jak się tu taj po lep szy,
to mo że wró cę. Te raz nic tu po mnie.
– To po co żeś tu przy lazł, py ta ba ba.
– Sam nie wiem, od po wia da Wi tek. Ja -
koś tak no gi mnie tu sa me przy nio -
sły... no to na ra zie, mo że kie dyś... za -
milkł i skie ro wał się do drzwi. – Cze kaj
no! – zde cy do wa nym gło sem odzy wa
się sprze daw ca. Znaj dzie się jed no
miej sce... dla mnie? – Jest jed no wol -
ne, bo Ja chu uwa lił się jak wór i dzi -
siaj nie po je dzie. – Daj mi pięć mi nut,
za raz się spa ku ję... po dłuż szej chwi -
li skle pi karz wró cił z jed ną tor bą
i oparł się o la dę. – No to... by waj cie,
po wie dział spo koj nie.

Wy pro sto wał się, wzrok miał sku -
pio ny i z je go twa rzy znik nę ły la ta,
któ re sam so bie do dał zre zy gno wa -
niem i bez sil no ścią. Po chwi li wy szli
obaj po zo sta wia jąc otwar te drzwi.

Mu sie li iść szyb ko aby zdą żyć na
czas. Skle pi karz tyl ko raz sta nął
w szcze rym po lu i spoj rzał z da le ka
na swo ją wieś. Z je go pra we go oka
spły wa ła sa mot na łza. Wi tek też mi -
nę miał nie tę gą. Ale wie je, co? – spy -
tał. – Tak, to przez ten wiatr. Sprze -
daw ca prze tarł ener gicz nie twarz
dłoń mi, jak gdy by chciał ze trzeć z niej
resz tki snu i po wie dział: no, te raz na -
praw dę je stem go tów. To po wiedz mi,
co w tej Bel gii...

Tym cza sem ba ba po szła już do do -
mu, ga jo wy wy pro wa dził z szo py sta -
ry mo to ro wer, a na u czy ciel – pa trząc
na od la tu ją ce w klu czu pta ki po my ślał:

„Każ dy łań cuch jest tak sil ny, jak
je go naj słab sze ogni wo”.

MMii  cchhaałł  NNoo  wwaacc  kkii

Słowo o byle czym
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Alpha-Oil olej opałowy:
– wysoka jakość za najniższą cenę
– dostawa już od 500 litrów
– możliwość zamówień grupowych 

z extra zniżką
– sprzedaż w kanistrach 20l z dostawą 

do domu lub odbiorem własnym

ZAMÓW TERAZ 
I WYGRAJ OLEJ OPAŁOWY NA CAŁY ROK*
*tylko przy zamówieniach powyżej 2500l, losowanie w maju 2014

www.alpha-oil.be
tel.: 03.336.08.70 niderlandzki, angielski, francuski, niemiecki
GSM:0489/790 907 polski





KONKURS
Sandro Baruch, właściciel restauracji Parillada Argentina, 

zaprasza państwa do wzięcia udziału w konkursie, 
w którym nnaaggrrooddąą  ggłłóówwnnąą  jjeesstt  kkoollaaccjjaa  ddllaa  ddwwóócchh  oossóóbb  
ww jjeeggoo  rreessttaauurraaccjjii..
ZZaassaaddyy  kkoonnkkuurrssuu::  
Prosimy o nadesłanie wiersza – satyry, nawiązującego do treści artykułu o restauracji parillada
argentina, na adres mailowy: aannttwweerrppiiaappooppoollsskkuu@@ggmmaaiill..ccoomm  

Wśród osób, które nadeślą do nas prace konkursowe, wybierzemy trzech zwycięzców. 
Nagrodą za drugie i trzecie miejsce będzie wydrukowanie prac w gazecie, w następnym numerze
miesięcznika „Antwerpia Po Polsku”. Autor najlepszego wiersza oprócz publikacji w gazecie, 
otrzyma zaproszenie na kolację w restauracji Sandro Barucha. 
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Miejsce 

na Twoją
reklamę

KONTAKT:

antwerpiapopolsku@gmail.com

tel. 0489/823 803 



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
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Przed na mi Wi gi lia, Świę ta Bo że go Na ro dze nia i Syl we -
ster. Na świą tecz nym sto le nie za brak nie z pew no ścią róż -
nych dań i prze ką sek. Chcia ła bym po dzie lić się kil ku
spraw dzo ny mi ryb ny mi prze pi sa mi. Nie któ re do sta łam
od ma my, in ne od ko le ża nek. Wszyst kie są bar dzo pro ste
w przy go to wa niu i nie zbyt cza soch łon ne. Mam na dzie ję,
że bę dą sma ko wa ły. 

EEwwaa

Świą tecz ne śle dzi ki
Skład ni ki: l 6 sztuk pła tów śle dzio wych l pół sło i ka ma -
jo ne zu l pół szklan ki kwaś nej śmie ta ny l 2 czer wo ne ce -
bu le l 2 ogór ki kor ni szo ne l du że win ne jabł ko l pę czek
ko per ku l kil ka list ków sa ła ty l kil ka pla ster ków cy try -
ny l liść la u ro wy l zie le an giel skie l sól l pieprz l odro -
bi na cu kru. 

Przy go to wa nie: Śle dzie mo czyć w zim nej wo dzie przez
pół go dzi ny. Osą czyć i uło żyć na ta le rzu. W mię dzy cza sie
przy go to wać sos: po sie kać umy ty ko pe rek (od ło żyć kil ka
ga łą zek do de ko ra cji), kor ni szo ny drob no po kro ić. Wy -
mie szać ma jo nez ze śmie ta ną, do dać li stek la u ro wy i roz -
gnie cio ne zie le an giel skie. Kor ni szo ny i ko pe rek przy pra -
wić so lą, pie przem i szczyp tą cu kru. Ce bu le po kro ić
w cie niut kie krąż ki, a jabł ko na cien kie pla stry. 

Uło żo ne na ta le rzu śle dzie po kryć so sem, ozdo bić sa ła -
tą, pla ster ka mi jabł ka, ce bu li, cy try ny i ga łąz ka mi ko per -
ku. 

Śle dzie z ko per kiem w so sie chrza no wym 
Skład ni ki: l dkg ma tia sów l 2 łyż ki tar te go chrza nu l
3 ogór ki kon ser wo we l 4 łyż ki śmie ta ny l pę czek ko per -
ku l pieprz. 

Przy go to wa nie: Ma tia sy wy mo czyć przez oko ło 2,5 go -
dzi ny w mle ku. Ogór ki kon ser wo we po kro ić w drob ną
kost kę, ko pe rek po sie kać. Wy mo czo ne ma tia sy osu szyć,
po kro ić w wą skie pa se czki i uło żyć w mi sce. Na to po ło -
żyć po kro jo ne ogór ki. 

Po sie ka ny ko pe rek wy mie szać z chrza nem i śmie ta ną,
do dać odro bi nę pie przu. Tak przy go to wa nym so sem po -
lać śle dzie i wsta wić do lo dów ki, aby się schło dzi ły. 



Śle dzio wa sa łat ka war stwo wa 
Skład ni ki: lpół ki lo gra ma ma tia sów l 5 śred niej wiel -
ko ści ziem nia ków l 3 ce bu le l 3 bu ra ki l 3 jaj ka l sól
i pieprz do sma ku l ma jo nez. 

Przy go to wa nie: Ma tia sy wy mo czyć w mle ku przez oko -
ło 2,5 go dzi ny, od są czyć i po kro ić w nie du żą kost kę.
W osob nych gar nkach ugo to wać ziem nia ki i bu ra ki, ostu -
dzić i ob rać ze skór ki. Na stęp nie ze trzeć na tar ce o gru -
bych oczkach. Ugo to wać na twar do jaj ka, ostu dzić, ob rać
i roz gnieść wi del -
cem. Ce bu le drob no
po sie kać. 

W szkla nej mi sce
ukła dać war stwo wo:
ma tia sy, ce bu la, bu -
ra ki, ma jo nez, ziem -
nia ki, ma jo nez i jaj -
ka. Odro bi ną so li
i pie przem po sy pać
tyl ko jaj ka. 

Pysz ne fi le ty ryb ne 
Skład ni ki: l 6 fi le tów ryb nych w kost kach l 2 łyż ki
śmie ta ny l 2 łyż ki ma sła l 2 łyż ki musz tar dy l 2 łyż ki
drob no po sie ka nych kor ni szo nów l sól i pieprz do sma -
ku. 
Przy go to wa nie: Ża ro od por ne na czy nie wy sma ro wać ma -
słem i uło żyć w nim fi le ty. Je że li fi le ty są za mro żo ne, przed
wło że niem do pie kar ni ka trze ba je od mro zić. Za pie kać
przez 15 mi nut w tem pe ra tu rze 200 stop ni. Wy jąć z pie -
kar ni ka i od lać płyn, któ ry po wstał w cza sie pie cze nia. 

W mi secz ce wy mie szać śmie ta nę, musz tar dę, kor ni szo -
ny, sól i pieprz. Po wsta ły sos rów no mier nie roz pro wa dzić
na usma żo nych fi le tach i po now nie ża ro od por ne na czy -
nie wsta wić do pie kar ni ka. Piec 10 mi nut, rów nież w tem -
pe ra tu rze 200 stop ni. Do sko na le sma ku je z upie czo ny mi
ziem nia czka mi lub fryt ka mi. 

Ry ba po grec ku 
Skład ni ki: l1 ki lo gram min ta ja lub pan gi l 3 jaj ka l 4
mar chew ki l 1 pie trusz ka l ma ły se ler l 2 ce bu le l słod -
ka pa pry ka l 1 szklan ka kon cen tra tu po mi do ro we go l
10 ły żek ole ju l szklan ka wo dy l sok z cy try ny l tar ta
buł ka l sól i pieprz do sma ku. 

Przy go to wa nie: Ry bę po kro ić na nie du że ka wał ki, do -
kład nie opró szyć so lą i pie przem. Ma cza my ją w roz trze -
pa nym jaj ku, ob ta cza my w tar tej buł ce i sma ży my na roz -
grza nym ole ju na zło ty ko lor (na wol nym ogniu). 

Ob ra ne wa rzy wa ze trzeć na tar ce o gru bych oczkach,
a ce bu le po kro ić w piór ka. Na pa tel ni roz grzać tro chę ole -
ju (3-4 łyż ki) i ze szklić ce bu lę. Na stęp nie do dać po zo sta -
ły olej i star te wa rzy wa. Sma żyć przez trzy mi nu ty, po -
tem pod le wać wo dą i du sić na wol nym ogniu pod
przy kry ciem, oko ło 20 mi nut (wa rzy wa mu szą być mięk -
kie). 

Do da je my kon cen trat po mi do ro wy, wy mie sza my i sma -
ży my przez dwie mi nu ty. Do pra wia my do sma ku so lą, pie -
przem, so kiem z cy try ny i słod ką pa pry ką. 

W na czy niu war stwa mi ukła da my ry bę, na to ma sę wa -
rzyw ną. Trze ba pa mię tać, by osta t nią war stwą by ły właś -
nie wa rzy wa. Wsta wia my do lo dów ki na ca łą noc. Ry bę
po grec ku moż na jeść na ciep ło i na zim no. 
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Czwo ro noż ny bur mistrz
Kot Stu ubs, od 15 lat za sia da w fo -

te lu bur mi strza ame ry kań skie go mia -
ste czka Tal ke et na na Ala sce. Pięt na -
ście lat te mu, kie dy po raz ko lej ny
miesz kań cy stra ci li za u fa nie do lo kal -
nej wła dzy, pod ję li de cy zję, że od tąd
rzą dzić ni mi bę dzie czwo ro nóg. Pa dło
na ko ta. Wpraw dzie peł ni on tę fun -
kcję tyl ko ho no ro wo, ale po sia da włas -
ną stro nę na Twit te rze, Fa ce bo o ku
i mnó stwo fa nów na ca łym świe cie.

Osta t ni mi cza sy kot bur mistrz moc -
no po du padł na zdro wiu, zo stał bo -
wiem po gry zio ny przez psa. Skoń czy -
ło się na in ter wen cji we te ry na rza, ale
nie ste ty na wet peł nie nie tak wy so kiej
fun kcji nie da ło ko tu pra wa do ubez -
pie cze nia zdro wot ne go. Wła ści ciel ka
czwo ro no ga zwró ci ła się więc z ape -
lem o po moc do in ter ne to wej spo łecz -
no ści, któ ra oczy wi ście nie za wio dła.
Pie nią dze dla ko cie go bur mi strza spły -
nę ły sze ro kim stru mie niem z ca łe go
świa ta.

Szczę śli we dziec ko, 
to brud ne dziec ko

W miej sco wo ści West land w sta nie
Mi chi gan w Sta nach Zjed no czo nych,
zor ga ni zo wa no Dzień Bło ta. Pod czuj -
nym okiem do ro słych, w prze o grom -
nym do le wy peł nio nym bło tem, ma -
lu chy ta pla ły się w sza ro-czar nej ma zi.
We dług or ga ni za to rów, bło to przy go -
to wa ne spe cjal nie dla dzie ci, by ło czy -
ste (jak na bło to) i oczy wi ście w żad -
nym stop niu nie za gra ża ło zdro wiu
uczest ni ków. Na po trze by te go rocz -
nej im pre zy zu ży to po nad 70 ty się cy
li trów wo dy oraz 200 ton gle by naj -
lep szej ja ko ści.

Ma lu chy z ra do ścią za nu rza ły się
w bło cie od stóp do głów, a pod ko -
niec za ba wy wy bra no błot ne go kró la
i kró lo wą. Im pre za za koń czy ła się gru -
po wym my ciem w czy stej wo dzie.

Chcesz zdro wo spać? 
Jedź na kem ping

Do ta kie go wnio sku do szli na u kow -
cy z Uni wersytetu Co lo ra do w Sta nach
Zjed no czo nych. Po prze pro wa dze niu
sze re gu eks pe ry men tów ba da cze
uzna li, że brak świat ła sło necz ne go
pod czas dnia i sztucz ne oświet le nie
w no cy roz stra ja ją na sze bio lo gicz ne
ze ga ry. W kon sek wen cji kła dzie my
się spać du żo póź niej, go rzej od po czy -
wa my, a po prze bu dze niu, przez kil -
ka go dzin po zo sta je my w sta nie pół -
snu.

Na u kow cy za bra li uczest ni ków eks -
pe ry men tu na kem ping i stwier dzi li,

że na świe żym po wie trzu u każ de go
z nich cy kle snu zsyn chro ni zo wa ły się
ze wscho dem Słoń ca. W naj wię kszym
stop niu ta zmia na do ty czy ła tak zwa -
nych noc nych Mar ków. Spa li tak sa -
mo, ale bu dzi li się bar dziej wy spa ni
i wy po czę ci.

Dłu go wiecz ne Ja pon ki
Dziew czyn ki uro dzo ne w Ja po nii,

ma ją szan se do żyć 86,41 ro ku. Tym
sa mym miesz kan ki Kra ju Kwit ną cej
Wiś ni od zy ska ły pier wsze miej sce
w ran kin gu ocze ki wa nej dłu go ści ży -
cia.

Swo ją wy so ką po zy cję Ja pon ki (jak
i Ja poń czy cy) za wdzię cza ją zdro wej
die cie za wie ra ją cej ma ło tłusz czu
i cu kru, ak tyw ne mu try bo wi ży cia,
jak i wy jąt ko wo spraw nie dzia ła ją -
ce mu sy ste mo wi ubez pie czeń zdro -
wot nych. Dłu go wiecz ność miesz ka -
nek Ja po nii jest tak że ści śle zwią za na
z ogól nie pa nu ją cym w tym kra ju do -
bro by tem.

Naj lep szy ho tel świa ta
We dług ran kin gu ogło szo ne go

przez pre sti żo wy ma ga zyn „Tra vel +
Le i su re”, naj lep szym ho te lem świa ta
w 2013 ro ku zo stał Mom bo Camp&Lit -
tle Mom bo Camp w Bot swa nie. Zwy -
cięz ca po ko nał ta kich ho te lar skich gi -
gan tów jak Ritz – Car lton, czy Fo ur
Se a sons. Ho tel, zbu do wa ny w del cie
rze ki Oka wan go w re zer wa cie Mo re -
mi Ga me, uzy skał do sko na łą pun kta -
cję – 96,60 na 100 moż li wych pun -
któw do zdo by cia.

Naj lep szy ho tel na świe cie, po ło żo -
ny w naj bar dziej dzi kiej czę ści Af ry -
ki, jest nie wiel ki. Skła da się z dzie -
wię ciu drew nia nych pa wi lo nów
usy tu o wa nych na wy so ko ści dwóch
me trów nad zie mią, przy kry tych trzci -
ną i za si la nych ener gią sło necz ną.

Każ dy z prze stron nych do mków ofe -
ru je ła zien kę, sy pial nie z łóż ka mi pod
bal da chi ma mi i mo ski tie ra mi, pry wat -
ny ba sen, we ran dy i bib lio te kę. Ho te -
lo wa kuch nia jest na naj wyż szym, bo
pię ciog wiazd ko wym po zio mie, a po -
sił ki mo gą być ser wo wa ne w każ dym
miej scu na te re nie oś rod ka i o każ dej
po rze. Do dys po zy cji go ści jest tak że
bar, si łow nia i po ko je roz ryw ko we.
Nie wąt pli wą atrak cją ho te lu jest ota -
cza ją ca go wspa nia ła przy ro da. Za ok -
na mi prze cha dza ją się ży ra fy, no so -
roż ce i sło nie.

Za wy na ję cie jed ne go do mku trze -
ba za pła cić oko ło 1,7 ty siąca do la rów
za do bę. Moż na wy na jąć po je dyn czy
obiekt, jak rów nież ca ły oś ro dek.

Chcesz być zdro wy, 
jedz śnia da nia

Na u kow cy z Har var du do wie dli, że
oso by któ re nie je dzą śnia da nia, są
o wie le bar dziej na ra żo ne na za wa ły
i in ne cho ro by ser ca. W ra mach eks -
pe ry men tu prze pro wa dzi li ba da nia na
oko ło 30 ty sią cach męż czyzn w róż -
nym wie ku.

Wy ni ki po twier dzi ły, że pa no wie
któ rzy nie mie li w zwy cza ju roz po -
czy nać dnia od po sił ku, ge ne ral nie
od ży wia li się nie zdro wo, czę sto uza -
leż nie ni by li od ni ko ty ny i mie li nad -
wa gę.

Na u kow cy twier dzą, że cho ciaż ich
ba da nia prze pro wa dzo ne by ły tyl ko
w gru pie męż czyzn, to pew ne jest, że
ko bie ce or ga niz my za cho wu ją się
w ta kich przy pad kach bar dzo po dob -
nie.

An ty – Nob le roz da ne
W tym ro ku an ty na gro dę otrzy ma -

li che mi cy za cykl ba dań, któ re mia -
ły wy jaś nić, dla cze go czło wiek pła cze
kro jąc ce bu lę. Czy uda ło się zna leźć
od po wiedź – nie wia do mo. W ka te go -
rii me dy cy na, wy grał na u ko wiec któ -
ry udo wod nił, że pa cjen ci po prze -
szcze pie ser ca ży ją dłu żej tyl ko wte dy,
je że li słu cha ją ….ope ry. Ko lej ne na -
gro dzo ne od kry cie do ty czy ło fi zy ki
i re we la cyj ne go (zda niem au to ra) od -
kry cia, że lu dzie mo gą cho dzić po wo -
dzie, ale na Księ ży cu. Wszyst kich prze -
bił pe wien bio log któ ry udo wod nił, że
chrząsz cze gnoj ni ki gu bią ce dro gę
w no cy, od naj du ją ją dzię ki Dro dze
Mlecz nej.

Trze cia płeć
Od li sto pa da, Niem cy są pier wszym

kra jem w Eu ro pie, w któ rym ro dzi ce
i le ka rze bę dą mo gli zre zy gno wać
z płci no wo rod ka. W ta kim przy pad -
ku w ru bry ce płeć bę dzie wid niał ter -
min: nie u sta lo na. Cho dzi o uła twie -
nie ży cia dzie ciom, któ re ro dzą się
z na rzą da mi płcio wy mi obu płci na -
raz.

Wpro wa dze nie trze ciej płci jest wy -
ni kiem orze cze nia nie miec kie go Kon -
sty tu cyj ne go Try bu na łu któ ry uznał,
że „płeć su biek tyw nie od czu wa na
i prze ży wa na na le ży do pod sta wo wych
praw czło wie ka”. Oso by z nie u sta lo -
ną płcią, mo gą w każ dym mo men cie
zmo dy fi ko wać toż sa mość w księ gach
sta nu cy wil ne go.

Opra co wa ła: 
KKaa  rroo  llii  nnaa  TToomm  cczzaakk

Ciekawostki
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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 
 

 

 



CNC OPE RA TOR/PRO GRA MI STA

Wy ma ga nia:
- Min 3-let nie do świad cze nie na po dob nym sta no wi sku
- Umie jęt ność czy ta nia ry sun ku tech nicz ne go
- Umie jęt ność ob słu gi fre zar ki CNC (5 oraz 3 osio we ma -
szy ny, pro gra mo wa nie na pul pi cie Ha i den he im-ISO)

- Do bra zna jo mość M-ko dów
- Ko mu ni ka tyw na zna jo mość ję zy ka an giel skie go
Za da nia:
- Pro gra mo wa nie i ob słu ga fre zar ki CNC
- Od po wied ni do bór oraz skła da nie na rzę dzi
- Fa bry ka cja ele men tów (do 20m dłu go ści, bronz, du plex,
ty tan,…)

- Ob li cza nie oraz do da wa nie pa ra me trów (pręd kość ob -
ro tów, po sów..)

- Do ko ny wa nie po mia rów za po mo cą: mi kro me tru, suw -
miar ki, głę bo kość, itd.

BLA CHARZ WAR SZTA TO WY 
SY STE MÓW WEN TY LA CYJ NYCH

Nasz klient spe cja li zu je się w mon ta żu ka na łów wen ty -
la cyj nych w bu dyn kach i w ha lach prze my sło wych. Oprócz
izo la cji, rów nież zaj mu je się pro duk cją obu do wy wszyst -
kich urzą dzeń i czę ści wen ty la cyj nych. Obu do wa jest zro -
bio na z alu mi nio wych płyt, któ re pra cow nik mu si ciąć,
zgi nać, wier cić, itd. Na pod sta wie włas nych kal ku la cji,
ry sun ków tech nicz nych i za po mo cą kon wen cjo nal nych
ma szyn ob rób czych.
Sta no wi sko:
Bla charz sam jest od po wie dzial ny za oce nę sy tu a cji na
miej scu/na bu do wie oraz za po miar po miesz czeń. Przy -
go to wu je ry su nek tech nicz ny (3D), że by póź niej do kład -
nie pro du ko wać obu do wy z płyt alu mi nio wych. 
Wy ma ga nia:
- Kil ka lat do świad cze nia ja ko bla charz
- Mieć do sko na le wy o bra że nie prze strzen ne
- Do bra zna jo mość for muł ma te ma tycz nych (po wierz -
chnie, ob wo dy, ko la, kwa dra ty, Pi, etc.). 

- Być in no wa cyj nym
- Ob słu gi wać ma szy ny kon wen cjo nal ne (gię tar ki, wier tar -
ki, pi ły, szli fier ki,…)

- Po tra fić do kład nie mie rzyć, szki co wać
- Ob rób ka cien kich blach alu mi nio wych
- Skła dać ele men ty ra zem (bez spa wa nia! Za po mo cą ni -
tów)

- Umie jęt ność oce ny sy tu a cji z prze szko da mi.
- Pra co wać do kład nie, bio rąc pod uwa gę miej sce dla izo -
la cji (+/- 10cm gru bo ści)

ELEK TRO ME CHA NI KÓW WÓZ KÓW
WI DŁO WYCH

Za da nia
- Ana li za ca łej ma szy ny za po mo cą sy ste mów dia gno -
stycz nych (tzw. Mul ti me ters) i do ku men ta cji tech nicz -
nej.

- Na pra wa sil ni ków dies la róż nych ma szyn.

- Na pra wa sy ste mów hy dra u licz nych (sy ste my pod noś -
ne/pom py/etc.).

- Na pra wy pne u ma tycz nych sy ste mów np. ukła dy ha mul -
co we.

- Uży wa nie sy ste mów dia gno stycz nych w ce lu na pra wy
sy ste mów elek tro nicz nych.

- Zna jo mość sy ste mów Can bu sa i sy ste mów ste ro wa nia
Mos fet.

- Wy mia na ob wo dów elek trycz nych, oświet le nia, itd.
- Spa wa nie Mig/Mag i elek tro da.
Wy ma ga nia:
- Do świad cze nie na po dob nym sta no wi sku (me cha nik
wóz ków wi dło wych, ko par ki, ła do war ki)

- Ko mu ni ka tyw ny an giel ski
- Włas ny sa mo chód że by do jeż dżać do pra cy

ŚLU SARZ-NA RZĘ DZIO WIEC 
– pra ca w Gent

Za da nia:
- przy go to wać ma te riał (Alu, stal, pla sty ki, itd. – pi ło wać,
szli fo wać, etc)

- in ter pre to wać skom pli ko wa ne ry sun ki tech nicz ne 3D/
2D

- Ob słu gi wać kon wen cjo nal ne fre zar ki, to kar ki, wier tła, itd.
- Ob rób ka mniej szych ele men tów (ma try cy, na rzę dzia)
w wy so kich to le ran cjach (sek tor sa mo cho do wy)

- ob li czyć pa ra me try
- Mon taż wszyst kich czę ści (ma try cy/na rzę dzia – cza sem
czę ści pne u ma tycz nych)

- Plus: spa wać Tig/ace ty len
Wy ma ga nia:
- kil ku let nie do świad cze nie ja ko ope ra tor kon wen cjo nal -
nych ma szyn do ob rób ki me ta lu

- kil ku let nie do świad cze nie przy mon ta żu skom pli ko wa -
nych czę ści

- pra co wać sa mo dziel nie
- ko mu ni ka tyw na zna jo mość ję zy ka an giel skie go
- włas ny sa mo chód że by do jeż dżać do pra cy

CNC OPE RA TOR OKLE I NIAR KI
TY PU IMA 

Fir ma spe cja li zu je się w pro duk cji meb li ku chen nych, biu -
ro wych, ła zien ko wych, sy pial ni, po sia da no wo czes na flo -
tę z CNC ma szy na mi do ob rób ki drew na (CNC Ma ster -
wo od, CNC IMA okle i niar ka).
Za da nia:
- Pra ca nad pod sta wie ry sun ków tech nicz nych
- Kon fi gu ra cja (nie mu sisz za pro gra mo wać ma szy ny!) CNC
okle i niar ki ty pu IMA. W ra zie prob le mów, mu sisz zro bić
drob ne ko rek ty w pro gra mie CNC. 
Wy ma ga nia:
- do świad cze nie w bran ży drzew nej
- do bra wie dza na te mat róż nych ro dza jów drew na
- do świad cze nie w pra cy z CNC okle i niar ka mi ty pu IMA
- ko mu ni ka tyw na zna jo mość ję zy ka an giel skie go

- do bra zna jo mość tech nicz na

DO ŚWIAD CZO NY ELEK TRO ME -
CHA NIK AU TO BU SÓW 

Za da nia:
- Usta le nie dia gno zy za po mo cą sy ste mu dia gno stycz ne -
go MAN CAT i WIZ

- Od ho lo wa nie sa mo cho du w awa riach dro go wych (la we -
ta)

- Wy ko ny wa nie me cha nicz nych, elek tro nicz nych, hy dra -
u licz nych i pne u ma tycz nych na praw: ha mul ce, za wie -
sze nie, sil ni ki Die sel, oświet le nie, … 

- Kon ser wa cja i na pra wa sy ste mów kli ma ty za cyj nych 
- Kon ser wa cja i na pra wa ogrze wa nia noc ne go (WE BA -
STO)
Ma szy ny: au to ka ry mar ki Mer ce des, Vol vo, Man en Van -

ho ol, cię ża rów ki
Trak to wa ne ja ko plus:
- Wy ko nu jesz elek tro nicz ne na pra wy
- Po sia dasz do bra zna jo mość PLC i po tra fisz pro gra mo -
wać PLC 

- Po sia dasz do świad cze nie w ob cho dze niu się z naj no -
wszy mi eko lo gicz ny mi ga za mi (AD Blue) 

- Po sia dasz do świad cze nie z sy ste ma mi EDC (Elec tro nic
Die sel Con trol) 

- Na pra wa i kon ser wa cja au to ma tycz nych drzwi
- Na pra wa i kon ser wa cja au to ma tycz nej skrzy ni 
Wy ma ga nia: 
- 5-let nie do świad cze nie na po dob nym sta no wi sku 
- Ko mu ni ka tyw ny an giel ski
- Włas ny sa mo chód że by do jeż dżać do pra cy
- Je steś go to wy aby pra co wać nad go dzi ny i w week end

ELEK TRO ME CHA NIK SA MO CHO -
DÓW CIĘ ŻA RO WYCH (IVE CO)
– SER WIS MO BIL NY 

Wy ma ga nia: 
- Kil ku let nie do świad cze nie na sta no wi sku elek tro me -
cha ni ka sa mo cho dów cię ża ro wych

- Do bra zna jo mość pro gra mów dia gno stycz nych
- Ko mu ni ka tyw na zna jo mość j. an giel skie go 
- Sa mo dziel ność, od po wie dzial ność, do kład ność
- Mo ty wa cja do pra cy
- Włas ny sa mo chód

DO ŚWIAD CZO NY ELEK TRO ME -
CHA NIK SA MO CHO DÓW 
DO STAW CZYCH (FIAT)

Wy ma ga nia:
- Kil ku let nie do świad cze nie na po dob nym sta no wi sku
- Umie jęt ność do ko ny wa nia na praw me cha nicz nych, hy -
dra u licz nych i pne u ma tycz nych

- Ko mu ni ka tyw na zna jo mość ję zy ka an giel skie go
- Po sia da nie włas ne go sa mo cho du

OFERTY PRACY

belgijska agencja pośrednictwa pracy pilnie poszukuje kandydatów na następujące stanowiska : 
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OFERUJEMY:
4 Atrakcyjne wynagrodzenia
4 Zakwaterowanie
4 Legalną pracę w sprawdzonej firmie
4 Załatwienie formalności związanych z pobytem i pracą
4 Opiekę medyczną podczas  zatrudnienia
4 Długoterminowy kontrakt z możliwością stałego zatrudnienia
4 Regularny kontakt z polskojęzycznymi konsultantami

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV 
w jezyku angielskim lub niderlandzkim na adres
mailowy

jobs@jobtalent.be 
lub kontakt telefoniczny 
+32 011 71 92 92, +32 016 85 21 21

Najnowsze oferty pracy Job Talent na www.antwerpiapopolsku.be 

Erkenningen VG. 1862/BU – VG. 1862/BUC
Certified Member Federgon



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).

PRA CA

% Szu kam ko goś do pra cy w kuch ni, z prak ty ką, na 3 dni w ty -
god niu. Tel.: 0475.335.432

% Bel gij ska fir ma po szu ku je od za raz sto la rza z do świad cze -
niem. Mi le wi dzia na oso ba, któ ra po sia da A1/E101. Pro si my
o kon takt pod nu mer: 0485-639-001

SZU KAM PRA CY

% Szu kam pra cy na 2 ty god nie od 25.12.13.do 8.01.14 opie ka
nad dziec kiem, sprzą ta nie itp. K.24l. An twer pia mój e-ma il
asia5@onet.pl po zdra wiam 

% Do świad czo na opie kun ka osób star szych, cho rych, nie peł -
no spraw nych, po dej mie pra cę. Tel.: 0489.925.531
% Na zy wam się Bar tosz, mam 27 lat. Szu kam ofi cjal nej pra cy
w po sta ci wy koń cze ń bu do wla nych. Po sia dam do świad cze nie,
bel gij skie do ku men ty, znam ję zyk fla man dzki oraz mam sa mo -
chód. Tel.: 0485.052.376

% Szu kam pra cy przy prze pro wadz kach, znam ję zyk fla man -
dzki, po sia dam pra wo ja zdy i do świad cze nie w tej bran ży. Pro -
szę o kon takt pod nr.: 0485.052.376, Bar tek

% Pa weł, 22 la ta, po szu ku ję pra cy ja ko po moc nik bu do wla ny.
Zna jo mość prac bu do wla nych. Lo ka li za cja – An twer pia. Tel.:
0489.206.299

%Szu kam pra cy w za wo dzie me cha nik sa mo cho do wy, bla charz-
la kier nik. Tel.: 0493.448.982, 0048 694.698.510

% Szu kam pra cy ja ko spa wacz. Po sia dam du że do świad cze nie
w spa wa niu mo stów, kon struk cji o du żych ga ba ry tach, ru ro -
cią gów. 7 lat pra cy w Bel gii, po byt le gal ny. Tel.: 0492.187.388

MIESZ KA NIE – SZU KAM 

% Po szu ku ję apar ta men tu do wy na ję cia z 1 lub 2 sy pial nia mi,
max 550 eu ro, oko li ce De ur ne Zu id lub Ber chem. Tel.:
0488.317.702 lub 0488.111.148

SPRZE DAM

%Sprze dam bluz ki, ma ry nar kę i spód ni cę do Sint Jan Ber chman -
scol le ge. Tel.: 0495.878.038

% Sprze dam ubran ka dla dziew czyn ki, roz miar 62-80, stan ide -
al ny, ce na 1-4 eu ro za sztu kę. Tel.: 0494.351.221

% Sprze dam kom plet meb li dzie cię cych mar ki Chil dwo od: sza -
fa, ko mo da z prze wi ja kiem, łó że czko wraz z ma te ra cy kiem,
prze ście ra deł ka ochron ne i ba weł nia ne, śpi wo rek ocie pla ny
mar ki No u kie’s (roz miar 98-104); ba by fo on mar ki Phi lips mo -
del SCD 519 ta nio!. Tel.: 0494.351.221

%Sprze dam wó zek dzie cię cy ty pu „rok po ro ku” mar ki Phil&Teds,
mo del ex plo rer, dwa sie dzon ka, pod wój na fo lia prze ciw desz -
czo wa, tor ba do no sze nia dziec ka + dwa śpi wor ki ocie pla ne.
Stan bar dzo do bry, ta nio! Tel.: 0494.351.221

% Sprze dam dom – par ter + pię tro z dział ką pięk nie za gos po -
da ro wa ną + dział ka bu do wla na, al ta na, ba sen, bu dy nek 
gos po dar czy. Dom nie wy ma ga re mon tu (no wy dach). 
2 km od mia sta OŁA WA. Kon takt.: 0048 503.179.203 lub 
0048 886.016.358

TO WA RZY SKIE

% Mam 39 lat, nie szu kam związ ku lecz roz sąd nej przy ja ciół ki.
Tel.: 0484.703.128

IN NE

% Po szu ku ję do brej księ go wej lub księ go we go na te re nie An -
twer pii do roz li cza nia skle pu spo żyw cze go. Pro szę o kon takt:
da nu ta pu zon@gma il.com lub GSM: 0487 596 213.

% Wy naj mę po miesz cze nie na sklep Out let (no we rze czy), do -
bra lo ka li za cja, w po bli żu re sta u ra cji i Del ha i ze, na tej uli cy
każ de go dnia prze cho dzi ok. 8000 pie szych. Git scho tel lei, Ber -
chem, w po bli żu przy stan ku tram wa jo we go z tram wa jem nr
9, 11 i 4 au to bu sy 31, 51, 52, 53. Sie dzi bą sta łych klien tów.
Wię cej in for ma cji: 0484433096. Ines sa.
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Korepetycje
– prywatne lekcje z języka francuskiego

Niderlandzkojęzyczny, doświadczony
nauczyciel, udziela korepetycji 

– prywatnych lekcji języka
francuskiego, uczniom szkoły

podstawowej i średniej, we własnym
domu.

Antwerpia tel. GSM 0475/ 20 31 25 
po godz. 17.00

Lider zespołu 
ANKER

udziala 
lekcji gry 
na gitarze

Tel.: 0485 37 59 11Tel.: 0485 37 59 11

Do wynajęcia
mieszkanie

z jedną sypialnią, 
przy Lamorinierestraat. 

Cena: 625 euro za miesiąc,
ogrzewanie i elektryczność 

w cenie wynajmu. 

tel: 0475 28 00 27 
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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
konsultanci, prawnicy, psycholog,
pedagog i logopeda. Porady tylko
na umówione spotkanie
Tel.: 0485 628 498
e-mail.:
centrumantwerpia@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
pożarna 100
Policja 101
Europejski numer alarmowy
w sytuacjach zagrożenia życia,
zdrowia lub mienia 112
Telefon zaufania dla dorosłych 107
Zaginięcie dziecka lub przemoc
seksualna 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
www.kapucyni.be

Waż ne nu me ry te le fo nów
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