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Od Redakcji
Mamy nadzieję, że nowy, 2014 rok, zaczął się dla wszystkich pomyślnie. Zapraszamy do lektury pierwszego numeru

naszej gazety w tym roku, który jest rokiem zmian w zakresie przepisów, dotyczących niektórych dziedzin naszego
życia.

Warte polecenia są z pewnością nowe przepisy prawne i ustawowe w Polsce, ale też w Unii Europejskiej. Niektóre
z wprowadzanych zmian są bardzo istotne, dlatego namawiamy do zapoznania się z nimi.

Wszyscy rodzice zapisujący dzieci do szkół i przedszkoli w Antwerpii, powinni zapoznać się z nowymi zasadami
obowiązującymi w tym zakresie. Terminy w których trzeba dziecko zarejestrować są tuż, tuż, dlatego przygotowaliśmy
dokładną informację na ten temat.

Interesujący jest także artykuł dotyczący tak zwanych pracowników delegowanych, a co za tym idzie, polskiego
sektora budowlanego w UE. Jeżeli nowa dyrektywa, nad którą Komisja Europejska zakończyła już prace, wejdzie
w życie, sytuacja polskich firm i przedsiębiorstw budowlanych ulegnie zmianie.

Polecamy także wywiad z burmistrzem Mortsel, przeprowadzony specjalnie dla „Antwerpii po polsku” przez Maję
Stępień.

W kulinarnych podróżach po Antwerpii, tym razem odwiedzimy kuchnię żydowską.
Miłej lektury!

RReeddaakkccjjaa
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K ie dy w 1993 ro ku w Po zna niu
po wsta wał Slums At tack, nikt
jesz cze nie przy pusz czał, że

mło dzień cza pa sja prze ro dzi się
w skład, któ ry przez ko lej ne 20 lat bę -
dzie miał ogrom ny wpływ na pol ską
sce nę i na roz wój kul tu ry hip hop
w Pol sce. Pe ja i DJ Decks zwień czy li
swój ju bi le usz ogrom ną im pre zą w po -
znań skiej Are nie, na któ rej po nad 6
ty się cy fa nów uczci ło uro dzi ny ulu -
bień ców, oraz wy da niem pły ty 20/20.
Roz po czę ła się też tra sa kon cer to wa
Ever gre en To ur, któ ra od wie dzi tak -
że Bel gię. Już 1 lu te go Pe ja i DJ Decks
za gra ją w An twer pii.

Po mi mo upły wu cza su Slums At tack
wciąż ki pią wi go rem, na gry wa ją i kon -
cer tu ją. Nie bra ko wa ło ży cio wych za -
krę tów, o któ rych otwar cie mó wi sam
Pe ja. Od kil ku lat ży je jed nak w szczę -
śli wym związ ku, za ło żył ro dzi nę, co
od ra zu moż na od czuć choć by w tek -
stach. Od cię cie gru bą kre ską od im -
pre zo we go sty lu ży cia da ło Slums At -
tack dru gie ży cie. 

Na kon cer cie zo ba czy my na sce nie,
oprócz rzecz jas na Pe ji i DJ'a Dec ksa,
Gan dzio ra oraz Śli wę. Po zna nia cy za -
gra ją swo je naj waż niej sze utwo ry, a że
jest te go na praw dę spo ro mo że my spo -
dzie wać się zna ko mi te go kon cer tu.

Po kon cer cie af ter par ty po pro wa -
dzi DJ Ras ma tal. Wstęp od lat 16.

So bo ta 1 lu te go 2014
Za ppa 
Au gust Le y weg 6, 
2020 An twer pen
Start: 20.00

Bi le ty do na by cia w ce nie 25EUR
w sie ci pol skich skle pów Ra ry tas
w An twer pii. W dniu kon cer tu bi le ty
do stęp ne w ce nie 30EUR.

Re zer wa cje in ter ne to we oraz in fo:
dmd@o2.pl

Peja zagra w Antwerpii
3styczeń 2014 Antwerpia po polsku    

Kon kurs
dla czy tel ni ków 

– do wy gra nia 
wej ściów ki na kon cert.

Py ta nie kon kur so we: 

Jak brzmi 
imię i na zwi sko 

Pe ji?
Opo wie dzi pro si my wy sy łać 

na adres:  
da niel.xsi de mu sic@gma il.com



Re dak cja por ta lu Wi zy tow ka.be
zde cy do wa ła pod su mo wać nie
to, co za na mi a to, co przed na -

mi. W ni niej szym tek ście przed sta -
wia my zmia ny do ty czą ce ży cia w Bel -
gii, do któ rych bę dzie my mu sie li się
przy zwy cza ić i przy sto so wać w 2014
ro ku. Są to zmia ny praw ne, no we ce -
ny i za sa dy. Po ni żej oma wia my naj -
cie ka wsze i naj i stot niej sze z nich
z pun ktu wi dze nia Po la ków ży ją cych
w Bel gii.

Istot na zmia na dla wie lu Po lek
pra cu ją cych w sy ste mie Ti tres-Ser -
vi ces/Dien stche qu es – od 1 stycz nia
o 50 cen tów do rów nych 9 eu ro wzra -
sta ce na cze ków usłu go wych (do ilo -
ści 400 szt. na oso bę lub 800 na ro -
dzi nę). Każ dy na stęp ny czek bę dzie
kosz to wał „pa tro na” 10 za miast 9.50
eu ro, jak by ło do tej po ry. Mak sy mal -
nie „pa tron” bę dzie mógł na być do 500
cze ków na oso bę lub 1000 na ro dzi -
nę. Po wyż sze ob o strze nia mo gą do -
pro wa dzić do te go, że Paniom za trud -
nio nym w sy ste mie TS ubę dzie
kil ka/kil ka na ście go dzin, co nie znacz -
nie mo że wpły nąć na ich za rob ki.

Z hu kiem szam pa nów w ży cie we -
szły no we li za cje w tzw. Gmin nych
San kcjach Ad mi ni stra cyj nych (hol.
Ge me en te lij ke Ad mi ni stra tie ve San -
cties – GAS, fr. San ctions ad mi ni stra -
ti ves com mu na les – SAC), któ re poz -
wa la ją gmi nom na spraw niej sze
i szyb sze ka ra nie man da ta mi za wy -
kro cze nia ta kie jak: za śmie ca nie,
szczu cie agre syw nym zwie rzę ciem,
rzu ca nie ka mie nia mi w cu dze mie nie,
od da wa nie mo czu w miej scach pu -
blicz nych, nisz cze nie po mni ków
i rzeźb, ma lo wa nie gra fit ti, za kłó ca -
nie po rząd ku pu blicz ne go, nisz cze nie
mie nia pu blicz ne go czy pi jań stwo
w miej scu pu blicz nym, groź by, po bi -
cia, ob ra ża nie oraz kra dzie że. Do no -
wo ści zwią za nych z GAS/SAC na le ży
ob ni że nie wie ku od po wie dzial no ści za
po wyż sze wy kro cze nia z 16 do 14 lat.
Naj wyż szy man dat mo że wy nieść aż
250 eu ro. Po nad to pra wo prze wi du je
moż li wość na ło że nia na oso bę po peł -
nia ją cą wy kro cze nie na kaz wzię cia
udzia łu w pra cach pu blicz nych.

Ko lej ną zmia ną, nie zwią za ną już
z GAS/SAC, jest znie sie nie pra wa poz -
wa la ją ce go wszyst kim pa sa że rom ko -
rzy sta ją cym z miej skiej ko mu ni ka cji
pu blicz nej w Has selt we wschod niej
Bel gii na ko rzy sta nie z niej bez płat -
nie. Od 1 stycz nia za bi let bę dą mu -
sia ły za pła cić oso by od 19 do 65 ro ku
ży cia. Z kar tą Has sel tpass za pła ci -
my 60 cen tów za prze jazd. Bez niej
po mię dzy 1 a 3 eu ro w za leż no ści, w ja -

kich oko licz no ściach i ilo ściach ku -
pu je my bi le ty.

Od 1 stycz nia że gna my SIS-kar tę
– kar tę ubez pie cze nia zdro wot ne go.
Pod czas naj bliż szej wi zy ty u le ka rza,
ten za py ta nas o bel gij ską ID kar tę,
któ rą każ dy z nas po wi nien do stać lub
na być w urzę dzie gmi ny pod czas mel -
do wa nia się w miej scu za miesz ka nia.

Jak co ro ku zmie nia ją się też ce ny
to wa rów i usług: zna czki po czto we
dro że ją o 3 cen ty w przy pad ku za ku -
pu 10 sztuk. Ce na po je dyn cze go zna -
czka nie zmie ni się. Zmie nią się ce ny
zna czków wy sy ła nych z Bel gii do kra -
jów eu ro pej skich – z 1.03 do 1.07 eu -
ro w przy pad ku za ku pu po wy żej 5
sztuk. Zna czki po za Eu ro pę zdro że ją
do 1.29 eu ro w przy pad ku za ku pu po -
wy żej 5 sztuk. Je śli po trzeb ny nam
bę dzie po je dyn czy zna czek do Eu ro -
py lub po za jej gra ni ce, za pła ci my od -
po wied nio 1.34 i 1.39 eu ro (tj. 21 i 22
cen ty wię cej niż w 2013 ro ku).

W pra wie pra cy na stę pu je wy rów -
na nie praw tzw. bia łych i nie bie -
skich koł nie rzy ków. (ka dry za rzą -
dza ją cej i ro bot ni ków) – obie gru py
mo gą się cie szyć po dob ny mi pra wa -
mi od noś nie od praw z pra cy czy ur lo -
pów cho ro bo wych.

W ob ro nie kon su men tów, z dniem
1 stycz nia 2014 wpro wa dza się za pis
na ka zu ją cy do staw com ener gii pro -
po no wa nie swo im kon su men tom naj -
tań szej z ofert w ich pa kie cie. Jed nak -
że o 17 pro cent ma le je do pła ta
fe de ral na za elek trycz ność i gaz tj.:
z 2.9781 do 2.4714 eu ro za MWh elek -
trycz no ści oraz z 0.4774 eu ro do
0.3978 eu ro za MWh ga zu ziem ne go.
Wpły nie to na wy so kość ra chun ków,
ja kie przy jdzie nam za pła cić po no -
wym ro ku. Naj wię kszych zmian po -
win ny spo dzie wać się przed się bior -
stwa pro duk cyj ne, któ re za pew ne nie
omiesz ka ją prze rzu cić do dat ko we go
kosz tu ener gii na swo ich klien tów po -
przez pod nie sie nie cen to wa rów
i usług.

Z 1 stycz nia de wa lu u je się nie co we
Flan drii po wie dze nie „ta ni jak wo da”.
Miesz kań cy do sta ną o oko ło 6 eu ro
wyż sze ra chun ki za wo dę niż w 2013.
Dla od mia ny ta nie ją o 2.5% nie któ re
le ki ogól ne tj. le ki o skła dzie ta kim
sa mym jak ko mer cyj ne le kar stwa, ale
nie o pa trzo ne lo go ty pem pro du cen ta.
War to py tać w ap te ce o tań sze za mien -
ni ki.

Oso by pro wa dzą ce ba ry i re sta u ra -
cje bę dą mog ły za re je stro wać w swo -
ich przy byt kach tzw. bia łe ka sy fi -
skal ne. W 2014 ro ku nie bę dzie to
jed nak obo wiąz ko we, ale sta nie się
tak z dniem 1 stycz nia 2015. Ma to na

ce lu ukró ce nie u wła ści cie li ba rów nie -
ucz ci wo ści po dat ko wej. Aby sty mu lo -
wać re je stra cję owych bia łych kas fi -
skal nych usta wo daw ca prze wi dział
licz ne zniż ki w op ła tach zwią za nych
z użyt ko wa niem ta kiej ka sy w przy -
pad ku, gdy za re je stro wa na zo sta ła
przed 2014 ro kiem.

Złe wie ści dla osób ko rzy sta ją cych
z usług ad wo ka ta – ra chun ki od praw -
ni ków, któ re są już dziś nie ma łe,
wzros ną o 21% – czy li stan dar do wą
staw kę VAT (TVA/BTW). Z po dat ku
zwol nio ne zo sta ną nie któ re usłu gi
praw ni cze.

Ciąg dal szy złych wie ści – tym ra -
zem dla człon ków Bel gij skiej Ro dzi -
ny Kró lew skiej – Księż na Astrid i Ksią -
żę La u rent uzy ska ją mniej sze do cho dy
ze skar bu pań stwa. Ro dzeń stwo księż -
nej El żbie ty nie do sta nie wię cej do ta -
cji. Co wię cej, mo nar cho wie zo sta -
ną ob ło że ni po dat kiem do cho do wym
od kwot, któ re jed nak uda im się uzy -
skać ze skar bu pań stwa.

W przy pad ku kon ku ren cji oso by peł -
no spraw nej z nie peł no spraw ną w kon -
kur sie o pra cę na sta no wi sko w rzą -
dzie fe de ral nym, pier wszeń stwo
do sta nie oso ba nie peł no spraw na.

Od 1 stycz nia wszyst kie no wo re -
je stro wa ne au ta w Bel gii mu szą zo -
stać za re je stro wa ne przy uży ciu
apli ka cji Web DIV w In ter ne cie. Do -
dat ko wo cel ni cy zo sta li wy po sa że ni
w moż li wość wy kry wa nia aut nie u -
bez pie czo nych oraz nie po sia da ją cych
ak tu al nych ba dań tech nicz nych. Bę -
dą to ro bić przy po mo cy ka mer za in -
sta lo wa nych na lot nych pun ktach
kon trol nych. Po ja zdy prze jeż dża ją ce
przez punkt, w któ rym usta wi go pa -
trol, bę dą au to ma tycz nie kon tro lo wa -
ne i we ry fi ko wa ne, czy ich wła ści ciel
op ła cił ubez pie cze nie i do ko nał prze -
glą du. W przy pad ku wy kry cia nie pra -
wi dło wo ści de lik went do sta nie do
skrzyn ki po czto wej sro gi man dat. Ra -
dzi my ubez pie czyć swo je po ja zdy.

Jak wi dzi my, li sta zmian jest nie -
krót ka. Prak tycz nie każ dy z nas znaj -
dzie jed ną, dwie zmia ny, któ re go 
do ty czą. Ma my na dzie ję, że nie przy -
spo rzą nam do dat ko we go bó lu gło wy
ani że li ten po szam pań skiej za ba wie.

Co nowego w 2014 roku
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Z no wo rocz ny mi ży cze nia mi 
po myśl no ści – re dak cja por ta lu 
Wi zy tow ka.be



Me ir część III

Ko lej ną wę drów kę po Me ir
roz pocz nie my od stro ny Fran -
krij klei. Nie wszy scy za pew ne
wie dzą, że po cząt ko wą czę ścią
dep ta ka jest uli ca Le ys stra at,
a wła ści we Me ir roz po czy na się
w miej scu, w któ rym usy tu o wa -
na jest ga le ria „In no”. Miej skim
ar chi tek tom uda ło się stwo rzyć
wspa nia łą prze strzeń za czy na -
ją cą się od Dwor ca Cen tral ne -
go, po przez Ke i zer lei, Le ys stra -
at i Me ir aż do Groen pla ats. Ca ły
ten ob szar ma wie le do za o fe ro -
wa nia za rów no miesz kań com
mia sta jak i tu ry stom.

Na po cząt ku Le ys stra at, na
Teniersplaats znaj du je się oka -
za ły po mnik Da vi da Te nier sa de
Jun ge re (1610 – 1690), an twer -
pskie go ma la rza – za ło ży cie la
Aka de mii Sztuk Pięk nych,
w któ rej kształ ci li się ar ty ści bę -
dą cy chlu bą Ni der lan dów. Po -
mnik Te nier sa de Jun ge re dłu -
go nie miał swo je go sta łe go
miej sca. Do pie ro w 1993 ro ku
prze nie sio no go z ogro dów Aka -
de mii na Le ys stra at, gdzie stoi
do dziś. Au to rem rzeź by jest Jo -
seph Jac qu es Du ca ju – na u czy -
ciel z an twer pskiej Aka de mii
Sztuk Pięk nych.

Na dwóch ro gach Le ys stra at
sto ją sy me trycz ne, ko pu la ste
bu do wle two rzą ce „bra mę do
sta re go mia sta”. Te dwie pięk -
ne bliź nia cze ka mie ni ce za chwy -
ca ją każ de go i nie spo sób
przejść obok nich obo jęt nie.
Z przo du bu dyn ków umiej sco -
wio ne są po dwie rzeź by przed -
sta wia ją ce po ry ro ku. Na ka mie -
ni cy z le wej stro ny, ja ko
pier wsza od le wej stoi Len te
(Wios na) z ko szem kwia tów, au -
tor stwa Ju le sa We yn sa. To wa -
rzy szy jej Zo mer (La to), w pra -
wej rę ce trzy ma ją ca kij, w le wej
zaś sło necz nik. Au to rem tej po -
sta ci jest rzeź biarz Ge or ges Ge -
efs.

Rzeź ba od le wej stro ny, umiej -
sco wio na na dru giej ka mie ni cy,
przed sta wia Herfst (Je sień), któ -
ra w pra wej rę ce trzy ma kosz
z owo ca mi, a po jej le wej stro nie
stoi je leń. Tę rzeź bę wy ko nał Ju -
les An to ne. Osta t ni po sąg to
Win ter (Zi ma) z ko ło wrot kiem
w pra wej rę ce, dłu ta Al phon se
van Be ur de na

I jesz cze jed na cie ka wa rzeź ba
au tor stwa Fran sa Jo ri sa, wi docz -
na na ka mie ni cy po ło żo nej na
ro gu Le ys stra at i Je sus stra at.
Przed sta wia ona wiel ce za słu żo -
ne go dla roz wo ju mia sta Lo de -
wy ka van Ber cke na. W ro ku
1476 ja ko mło dy czło wiek, Be -
rec ken wy na lazł me to dę ob rób -
ki dia men tów (ob ra bia nie dia -
men tu dru gim dia men tem), co
uczy ni ło An twer pię dia men to -
wą sto li cą. Jo ris wy rzeź bił mi -
strza w po zy cji sie dzą cej, na ław -
ce w swo jej pra cow ni. W pra wej
rę ce trzy mał on dia ment, ale
obec nie dłoń jest pu sta po nie -
waż ka mień znik nął. W tle wi -
dać szli fier kę do ob rób ki szla -
chet nych ka mie ni i po stać
uskrzy dlo ne go straż ni ka na wią -
zu ją cą do mi to lo gii rzym skiej.
Wy ko na na z brą zu rzeź ba zo sta -
ła umiesz czo na na bu dyn ku
w 1907 ro ku, dla upa mięt nie nia
za sług Be rec ke na. Zaś im po nu -
ją cy bu dy nek, po wstał na prze -
ło mie XIX i XX wie ku i od 1973
ro ku chro nio ny jest ja ko za by -
tek.

Fa sa dy wzno szą cych się przy
Le ys stra at do mów ozdo bio ne są
wie ży czka mi, a po zła ca ne po są -
gi i ko pu ły two rzą im po nu ją cą
bra mę do XIX– wiecz nej czę ści
mia sta.

Za czy na my wę drów kę 
po Me ir 

Na ro gu Me ir i Ot to Ve nius -
stra at, stoi wy jąt ko wa Ga le ria
„In no”, roz cią ga ją ca się na kil -
ka są sied nich bu dyn ków, na
szczy cie któ rej znaj du je się nie -
zwy kła, zło ci sta, ko bie ca fi gu ra
ze skrzy dła mi trzy ma ją ca w rę -
ku dwa pio ru ny. To „Elec tri ca”
Emi le Jes per sa. Na bu dyn ku,
nad bocz nym wej ściem do ga le -
rii, umiesz czo ne są dwie rzeź by
przed sta wia ją ce po stać ko bie ty
i męż czyz ny. Po sąg męż czyz ny

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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Leysstraat kiedyś. Źródło: http://www.retroscoop.com

Teniersplaats i pomnik Davida Teniersa. Źródło: www.panoramio.com



odzwier cie dla „De Stu die” – na u kę,
a ko bie ty „On twik ke ling” – roz wój.
Obie fi gu ry są dzie łem Ed war da Dec -
ker sa.

Nie spo sób nie za u wa żyć po mni ka
An to o na van Dyc ka (1599 – 1641)
wiel kie go sy na An twer pii, jed ne go
z naj bar dziej re pre zen ta cyj nych ba ro -
ko wych ma la rzy fla man dzkich. Rzeź -
ba au tor stwa Le o nar da De Cu y per,
w 1856 ro ku sta nę ła przed wej ściem
do Kró lew skiej Aka de mii Sztuk Pięk -
nych. W 1901 ro ku zo sta ła prze nie -
sio na na Ro o se vel tpla ats (daw niej Ge -
me en te pla ats). W ro ku 1948 zna laz ła
się w miej skim ma ga zy nie i prze le ża -
ła tam po nad trzy dzie ści lat. Do pie ro
w 1982 ro ku po mnik ma la rza zo stał
od no wio ny i rok póź niej uro czy ście
od sło nię ty sta nął na Me ir.

Spa ce ru jąc uli cą Me ir w kie run ku
sta re go mia sta, war to spoj rzeć na bu -
dy nek, w któ rym obec nie mie ści się
sklep „Za ra”. Na fron to wej ele wa cji wi -
docz ne są umiesz czo ne na tej sa mej
wy so ko ści czte ry rzeź by. Pier wsza od
le wej stro ny na zy wa się „De To orts”
(„Po chod nia”) i przed sta wia fi gu rę czło -
wie ka z cza sów pre hi sto rycz nych trzy -
ma ją ce go po chod nię. Jej au to rem był
Ed war da Dec kers. Ko lej na to „De Olie -
lamp” („Lam pa oliw na), uka zu ją ca an -
tycz nie ubra ną ko bie tę dzier żą cą w dło -
ni sta ro żyt ną lam pę. Rzeź ba stwo rzo na
zo sta ła przez Al phon se Pe e ter sa. Trze -
cia rzeź ba „ Ka ar sver lich ting” („ Świat -
ło świec”) przed sta wia śred nio wiecz -
ne go czło wie ka trzy ma ją ce go lam pę
ze świe cą. Jej au to rem był Jo sue Du -
pon. Osta t ni, czwar ty po sąg „ De Gas -
ver lich ting” („Oświet le nie ga zo we”),
uka zu je dzie więt na sto wiecz ną ko bie -
tę trzy ma ją cą lam pę ga zo wą. Twór cą
jest tak że Jo sue Du pon.

Oster rieth hu is 
– Pa łac Oster rieth

Oster rieth hu is – pięk ny ro ko ko wy
pa łac, zbu do wa ny zo stał w XVII wie -
ku na resz tkach XVI-to wiecz ne go do -
mu. Jest to jed na z naj pięk niej szych
re zy den cji w An twer pii. Stoi na ro gu
Me ir i Ei ken stra at. Oster rieth hu is był
osta t nią pra cą ar chi tek ta Ja na Pie te -
ra van Ba ur sche i ta.

Bu dy nek po wstał w 1749 ro ku na
zle ce nie The re se du Bo is – wdo wy po
Jo sep hie Mel cho rze van Su ste ren. Ro -
dzi na du Bo is miesz ka ła tam do 1850
ro ku i dla te go miej scy prze wod ni cy
opo wia da jąc o Oster rieth hu is, uży wa -
ją cza sa mi okre śle nia „Ho tel van Su -
ste ren du Bo is”.

W 1874 re zy den cję ku pił po cho dzą -
cy z Nie miec bo ga ty ku piec Er nest
Oster rieth i od te go cza su fun kcjo nu -
je jej obec na na zwa. Ów czes ne la ta w hi -
sto rii mia sta za pi sa ły się zło ty mi li te -
ra mi. Po otwar ciu ru chu na Schel dzie
(któ ry daw niej zam knął Na po le on),
mia sto sta ło się atrak cyj nym te re nem
do ro bie nia in te re sów. Ja ko miej sce do
ży cia wy bie ra li je bo ga ci kup cy i ary -
sto kra ci z róż nych kra jów. Oster rieth
oże nił się z cór ką za moż ne go kup ca
i na sta łe osiadł w An twer pii. Zmarł
w 1893 ro ku, a w te sta men cie po zo sta -
wił każ de mu z pra cow ni ków i słu żą -
cym rów no war tość ich rocz nej pen sji.

W la tach 30-tych XX wie ku, obiekt
chcia ło za ku pić wiel kie fi nan so we
kon sor cjum, aby wy bu do wać w tym
miej scu wy so ki bu dy nek. Ów czes ne
wła dze mia sta za re a go wa ły na szczę -
ście w po rę i Oster rieth hu is do da no
do li sty chro nio nych bu dyn ków.

W cza sie II woj ny świa to wej, ro ko -
ko wy pa łac zo stał bar dzo znisz czo ny.

Na szczę ście zna lazł się in we stor w po -
sta ci jed ne go z ban ków (De xia Bank,
obec nie Bel fius Bank), któ ry po za ku -
pie niu nie ru cho mo ści przez kil ka ko -
lej nych lat za in we sto wał ogrom ne su -
my pie nię dzy w re sta u ra cję obiek tu.
Już w 1948 ro ku by ło wi dać efek ty od -
no wie nia bu dyn ku, hi sto rycz na część
zo sta ła cał ko wi cie od re sta u ro wa na
i za cho wa ła pier wot ny cha rak ter.

Obec nie mie ści się tu nie zwy kła ko -
lek cja bel gij skie go ma lar stwa, gra fi -
ki i rzeź by. Jed ną z głów nych atrak -
cji jest bez wąt pie nia sześć krze seł,
wy ko na nych przez pro du cen ta meb li
fran cu skie go kró la Lud wi ka XV.
W Oster rieth hu is znaj du ją się rów -
nież dwa szki ce Pa u la Pe te ra Ru ben -
sa: „De ro of van Sa bij nse Ma a gden”
i „De ve rzoe ning van Sa bij nen en de
Ro me i nen”. Wszyst kie zgro ma dzo ne
tam eks po na ty to wspa nia ły przy kład
fla man dzkie go dzie dzic twa na ro do -
we go. A bank, ja ko me ce nas sztu ki,
zna lazł tu taj har mo nię po mię dzy eko -
no mią a kul tu rą.

W 2012 ro ku Bel fius Bank ogło sił,
że chce sprze dać bu dy nek. Do trans -
ak cji do szło w grud niu ubieg łe go ro -
ku. No wym wła ści cie lem Oster rieth -
hu is sta ła się fir ma Athe le an, któ ra
za ten wspa nia ły ro ko ko wy pa łac za -
pła ci ła 24 mi lio ny eu ro.

Dom Oster rieth jest chro nio ny ja -
ko za by tek tyl ko od ze wnątrz i to unie -
moż li wia no we mu wła ści cie lo wi do -
ko na nie ja kich kol wiek zmian. Spra wa
jest o ty le po waż na, że wspa nia łe 
ro ko ko we wnę trze, za cho wa ne do tej
po ry w ca ło ści, nie jest pod opie ką
kon ser wa to ra za byt ków i praw nie
chro nio ne. Bio rąc pod uwa gę, że Athe -
le an chce w tym miej scu otwo rzyć Pomnik An to o na van Dyc ka. Źródło: www.citytripplanner.com

De Olielamp. Źródło: http://blog.seniorennet.be Electrica. Źródło: http://www.andreabrewee.be/

Antwerpia po polsku     styczeń 20146



eks klu zyw ną ga le rię han dlo wą z ru -
cho my mi scho da mi i skle pa mi, z za -
byt ko we go wnę trza mo że nie po zo -
stać wie le. Wła dze An twer pii chcą
od ku pić ko lek cję dzieł sztu ki, a prze -
de wszyst kim szki ce Ru ben sa, ale na
ra zie sprze daż zo sta ła prze nie sio na
na póź niej szy ter min.

Stad sfe est za al
Neo klasycystyczny gmach, sym bol

miej sco we go bo gac twa i prze py chu.
Na po cząt ku XX wie ku bra ko wa ło
w An twer pii du żej sa li na uro czy sto -
ści or ga ni zo wa ne w cią gu ro ku. Do
tej po ry, mniej sze i wię ksze ga le od -
by wa ły się w bu dyn ku gieł dy lub

w miej skim te a trze. De -
cy zją władz mia sta,
w 1908 ro ku po wsta ła im -
po nu ją ca sa la z cha rak te -
ry stycz nym prze szklo -
nym skle pie niem, du ży mi
mar mu ro wy mi scho da mi
i mnó stwem zło tych de -
ko ra cji. Stad sfe est za al by -
ła czę ścią oka za łe go,
eklek tycz ne go bu dyn ku
za pro jek to wa ne go przez
głów ne go ar chi tek ta mia -
sta – Ale xi sa van Me che -
len, któ ry był od po wie -
dzial ny za ca ły kom pleks
po miesz czeń.

Sa la ba lo wa na gó rze
mia ła uni kalną, jak na
owe cza sy, me ta lo wą kon -
struk cję i przez dłu gi czas
by ła to jed na z naj bar dziej
zna nych sal w An twer pii,
gdzie od by wa ły się nie tyl -
ko ba le, ale tak że wy sta -
wy, tar gi sztu ki, czy sa lon
sa mo cho do wy.

No wa miej ska sa la by ła
gos po da rzem wie lu zna -
czą cych wy da rzeń w hi sto -
rii mia sta. Go ści ła ko ro -
no wa ne gło wy, wie lu

po li ty ków i ar ty stów. Od ro ku 1983
fun kcjo nu je ja ko chro nio ny, miej ski
za by tek.

27 grud nia 2000 ro ku, pod czas
świą tecz ne go jar mar ku wy buchł po -
żar, w wy ni ku któ re go pra wie ca ły 
bu dy nek uległ znisz cze niu. Wła dze
mia sta pod ję ły de cy zję o zre kon stru -
o wa niu obiek tu i do sto so wa niu go do
po trzeb miesz kań ców ja ko eks klu -
zyw ne go cen trum han dlo we go. Bu -
do wa roz po czę ła się w 2004 ro ku,
a trzy la ta póź niej otwar to od no wio -
ną ga le rię.

Stad sfe est za al im po nu je prze py -
chem i roz ma chem. Z po wo dze niem
łą czy w so bie mar mu ro we scho dy
z mo za i ką, zło co ny mi fa sa da mi i skle -
pie nia mi, wy jąt ko wym da chem i kom -
plek sa mi skle pów. Znaj du je się w nim
oko ło 40 skle pów roz miesz czo nych
na 20 ty sią cach me trów kwa dra to -
wych. Bez wąt pie nia jest jed nym
z sym bo li miej sco we go bo gac twa
i prze py chu.

Na tym koń czy my spa cer po Me ir
– han dlo wym cen trum mia sta. Znaj -
du je się tu mnó stwo wię kszych
i mniej szych skle pów, du że han dlo -
we ga le rie a w nich tłu my lu dzi. Od -
re sta u ro wa ne, za byt ko we bu dyn ki na -
da ją tej uli cy wy jąt ko wy cha rak ter.
Me ir ma swój nie pow ta rzal ny kli mat
i coś co spra wia, że chce się tu wró -
cić.

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa

Stadsfeestzaal w 1960 roku. Źródło: http://www.knack.be/nieuws
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Wła dza spraw dza urzęd ni ków 
Wło da rze An twer pii ma ją za miar do -

kład nie spraw dzać, gdzie w go dzi nach
pra cy prze by wa ją urzęd ni cy i ile cza -
su mar nu ją na za ła twia nie swo ich pry -
wat nych spraw. Do te go ce lu, wła dze
mia sta za mie rza ją wy ko rzy stać tab le -
ty z wbu do wa nym od bior ni kiem GPS.
Jak po da je „Ga zet van An twer pen”
– urzą dze nia już zo sta ły roz da ne pra -
cow ni kom. 

Aby po wyż sze dzia ła nia by ły zgod -
ne z pra wem, urząd miej ski w An twer -
pii koń czy pra ce nad spe cjal nym 
roz po rzą dze niem, któ re bę dzie umoż -
li wia ło kon tro lo wa nie urzęd ni ków.
W po wyż szym roz po rzą dze niu bę dzie
mo wa o ochro nie pry wat no ści, znaj -
dzie się rów nież za pis, że „za cho wy -
wa nie da nych o prze miesz cza niu się
po cho dzą cych z sy ste mu GPS jest do -
pusz czal ne tyl ko wte dy, gdy speł nia
za sa dy ce lo wo ści, pro por cjo nal no ści
i przej rzy sto ści”. 

Cel władz jest oczy wi sty, cho dzi o za -
prze sta nie mar no tra wie nia przez
urzęd ni ków cza su pra cy. Co raz wię -
cej jest bo wiem przy pad ków, że za -
miast przy biur ku, pra cow ni cy znaj -
du ją się zu peł nie gdzieś in dziej. 

Roz po rzą dze nie jesz cze nie we szło
w ży cie, a już zo sta ło opro te sto wa ne
przez ko mi sję ochro ny pry wat no ści,
któ rej po wyż sze ar gu men ty władz nie
prze ko nu ją. We dług dzia ła czy ko mi -
sji, „pra co daw ca mo że kon tro lo wać
pra cow ni ków, je śli ci o tym wie dzą
i zna ją po wo dy”. 

„„GGaa  zzeett  vvaann  AAnn  ttwweerr  ppeenn””  

Sa mo chód pre mie ra 
z an ty ra da rem 

Bel gij ska pra sa opub li ko wa ła zdję -
cia, na któ rych wi docz ny jest sa mo -
chód któ rym po ru sza się pre mier Elio
di Ru po. Au to ma za mon to wa ny an -
ty ra dar, dla te go na pre mie ra spa dła
fa la kry ty ki i obu rze nia me diów, po -
li tycz nych prze ciw ni ków, a tak że czę -
ści spo łe czeń stwa. Wpraw dzie rzecz -
ni czka rzą du po da ła do wia do mo ści,
że ten mo del an ty ra da ru jest w Bel gii
le gal ny, ale to nie zam knę ło spra wy.
Sa mo cho do wi eks per ci mó wią wprost,
że „pre mier po wi nien się wsty dzić. Bo
je że li ktoś ma an ty ra dar, to zna czy,

że chce uni k nąć kar za szyb ką ja zdę,
a prze pi sy obo wią zu ją wszyst kich kie -
row ców, w tym tak że tych, któ rzy wo -
żą sze fa rzą du”. 

Od kil ku lat bel gij ski rząd pro wa -
dzi kam pa nię „ze ro to le ran cji dla pi -
ra tów dro go wych” i za chę ca kie row -
ców do wol niej szej ja zdy, aby
zmniej szyć ilość wy pad ków dro go -
wych. Dla te go też za sko cze nie i obu -
rze nie wy wo ła ły zdję cia uka zu ją ce sa -
mo chód pre mie ra z an ty ra da rem na
przed niej szy bie. 

IIAARR  

Za trzy ma nie Bel ga 
re kru tu ją ce go bo jow ni ków

Po li cja bruk sel ska za trzy ma ła bel -
gij skie go mu zuł ma ni na po dej rza ne -
go o na ma wia nie mło dych lu dzi do
wy ja zdu na woj nę do Sy rii. Stró że pra -
wa ob ser wo wa li męż czyz nę przez kil -
ka mie się cy i po ze bra niu od po wied -
nich do wo dów, zde cy do wa li się na
je go aresz to wa nie. Z pew no ścią o za -
trzy ma niu prze są dził fakt, że w po bli -
żu jed ne go z bruk sel skich dwor ców
ko le jo wych gło sił on ra dy kal ne po glą -
dy re li gij ne i za chę cał mło dych lu dzi
do wal ki w sze re gach Al -Ka i dy. 

Belg prze szedł na is lam osiem lat
te mu i od dłuż sze go cza su był człon -
kiem skraj nie ra dy kal nej is lam skiej
or ga ni za cji Sha ria4Bel gium. Wy jąt -
ko wo ak tyw nie udzie lał się w in ter -
ne cie umiesz cza jąc w nim swo je prze -
mó wie nia na wo łu ją ce do dżi ha du. 

We dług po li cji, na sku tek je go dzia -
łal no ści przy naj mniej dwóch na sto -
lat ków wy je cha ło do Sy rii, aby wziąć
udział w trwa ją cej tam woj nie do mo -
wej. 

PPAAPP  

Fla man do wie pro te stu ją
prze ciw ko so cjal nym 
na cią ga czom 

We dług por ta lu de re dac tie.be, po -
nad 50 pro cent Fla man dów uwa ża, że
lu dzie po bie ra ją cy za sił ki so cjal ne nie
za słu gu ją na nie. An kie to wa nym nie
po do ba się, że co raz wię cej osób
(zwłasz cza imi gran tów) nie bie rze
udzia łu w two rze niu pań stwa i za le -
ży im tyl ko na wy pro wa dze niu z nie -

go pie nię dzy. Fla man do wie dum ni są
z mo de lu pań stwa opie kuń cze go obo -
wią zu ją ce go w ich kra ju, ale zde cy do -
wa nie sprze ci wia ją się wszel kie go ro -
dza ju nad u ży ciom i wy cią ga niu
z sy ste mu so cjal ne go pie nię dzy przez
oso by, któ rym nie chce się pra co wać.
Bel gij scy na cjo na li ści z N-VA co raz
głoś niej i czę ściej mó wią o znacz nym
ogra ni cze niu za sił ków dla wszyst kich,
któ rzy mo gą pod jąć pra cę, ale po pro -
stu nie chce im się pra co wać. 

ddee  rree  ddaacc  ttiiee..bbee  

Bel gia wy łą czy fo to ra da ry? 
Co raz czę ściej sły chać gło sy, że bel -

gij ska po li cja bę dzie mu sia ła wy łą czyć
część fo to ra da rów. Po wo dem jest ich
nad mier na sku tecz ność. 

Na wie lu dro gach Bel gii za in sta lo -
wa ne są fo to ra da ry, któ re mie rzą śred -
nią pręd kość po ja zdu na kon kret nym
od cin ku dro gi. Nie każ dy kie row ca
za re je stro wa ny przez fo to ra dar go dzi
się na za pła ce nie man da tu, mo że go
przy jąć al bo nie. Wnio ski o uka ra nie
kie row ców przy go to wu je pro ku ra tu -
ra, dla te go w nie któ rych pro ku ra tu -
rach ta kich spraw jest na wet kil ka na -
ście ty się cy. Tyl ko w ubieg łym ro ku,
na od cin ku E40 mie dzy Er pe – Me re
i Wet te ren, na prze kro cze niu pręd ko -
ści zła pa no oko ło 100 ty się cy osób. 

Jak wia do mo, w spra wach o prze -
kro cze nie pręd ko ści nie obo wią zu je
am ne stia, ale być mo że doj dzie do sy -
tu a cji, że po li cja aby ul żyć pro ku ra -
tu rze, bę dzie mu sia ła na ja kiś czas wy -
łą czyć fo to ra da ry. 

„„LLee  SSoo  iirr””  

Bel gia ob ni ża po dat ki 
za elek trycz ność 

W grud niu, rząd pre mie ra Elio di
Ru po zde cy do wał się ob ni żyć po dat -
ki za elek trycz ność, dzię ki cze mu
miesz kań cy kra ju bę dą mniej pła cić
za prąd. 

Po da tek od sprze da ży oraz VAT zo -
sta ną zmniej szo ne z 21 do 6 pro cent.
Po wyż sza de cy zja ma na ce lu zwię -
ksze nie kon ku ren cyj no ści bel gij skie -
go prze my słu, któ ry od lat bo ry ka się
ze znacz nie wię kszy mi op ła ta mi niż
Ho lan dia czy Niem cy. Niż sze po dat ki

To warto wiedzieć
– przegląd prasy

belgijskiej
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obo wią zy wać bę dą co naj mniej do koń -
ca 2015 ro ku, jed no cześ nie bel gij ski
rząd za mie rza do pro wa dzić do sy tu a -
cji, w któ rej op ła ty nie by ły by wyż sze
niż w są sied nich kra jach. 

Eks per ci sza cu ją, że ob ni że nie VAT
na elek trycz ność, poz wo li na stwo rze -
nie w Bel gii na wet 8 ty się cy miejsc
pra cy. 

ddee  rree  ddaacc  ttiiee..  bbee  

Rów ne szan se? 
Dzien nik „De Mor gen” po ru sza

spra wę nie rów no ści w sy ste mie edu -
ka cji we Flan drii. We dług ga ze ty, na -
dal utrzy mu je się wy so ka róż ni ca po -
mię dzy dzieć mi z za moż nych ro dzin
a bied niej szy mi, oraz po mię dzy dzieć -
mi bel gij ski mi a po tom ka mi imi gran -
tów. 

Te róż ni ce naj bar dziej wi docz ne są
już w chwi li za koń cze nia na u ki
w szko le pod sta wo wej i wy bo rze dal -
sze go kształ ce nia. Dzie ci z ro dzin ro -
bot ni czych i imi gran ckich, o wie le czę -
ściej kie ro wa ne są do kształ ce nia
za wo do we go lub tech nicz ne go, co au -
to ma tycz nie zmniej sza ich szan se na
zdo by cie wyż sze go wy kształ ce nia. 

Rząd Flan drii za po wie dział, że wal -
ka z po wyż szy mi róż ni ca mi jest jed -
nym z naj wię kszych wy zwań dla edu -
ka cji. W przy go to wy wa nej re for mie
edu ka cji znaj dzie się za pis, że wy bór
szko ły śred niej po wi nien za le żeć od
po zio mu kształ ce nia i zdol no ści da ne -
go ucznia. W żad nym wy pad ku ten
wy bór nie po wi nien być uza leż nio ny
od stop nia za moż no ści, czy po cho dze -
nia. 

„„DDee  MMoorr  ggeenn””  

Rok 2013 – nie u da ny se zon
bran ży ho te lar skiej 

UNI ZO – or ga ni za cja zrze sza ją ce
ma łe i śred nie fir my we Flan drii, po -
da ła do wia do mo ści, że po przed ni rok
był nie do cho do wy dla bran ży ho te lar -
skiej i re sta u ra tor skiej. 

Tu ry ści, któ rzy w 2013 ro ku go ści -
li na bel gij skim wy brze żu, nie zo sta -
wi li nie ste ty ty le pie nię dzy co w la -
tach po przed nich. Po mi mo do brej
po go dy, przed się bior cy z bran ży tu -
ry stycz nej nie ma ją więc po wo dów do
za do wo le nia. Wpraw dzie licz ba wcza -
so wi czów nie by ła dra stycz nie niż sza
niż w la tach ubieg łych, ale pra wie
wszy scy wy po czy wa ją cy skró ci li swo -
je ur lo py. Po wo dem był oczy wi ście
kry zys i mniej sza ilość pie nię dzy w do -
mo wym bu dże cie prze zna czo na na wa -
ka cje. Aby ogra ni czyć wy dat ki, znacz -
na część przy jezd nych zre zy gno wa ła
z wy ku pie nia po sił ków i przy go to wy -
wa ła wy ży wie nie we włas nym za kre -
sie. W związ ku z tym zmniej szy ła się
dra stycz nie ilość wi zyt w re stau -

racjach, a na wet ba rach szyb kiej ob -
słu gi. 

W 2013 ro ku, spo ra część tu ry stów
zre zy gno wa ła z dwu ty god nio we go czy
na wet mie sięcz ne go wy po czyn ku i po -
prze sta ła na sied miod nio wym ur lo -
pie. To wszyst ko spra wi ło, że ani ho -
te la rze, ani re sta u ra to rzy, nie mo gli
na rze kać na tłu my go ści. 

vvoo  yy  aa  ggee..bbee  

Ak cja fe de ral nej po li cji 
W no cy z 10 na 11 grud nia, fe de ral -

na po li cja bel gij ska przy wspar ciu 
Eu ro pej skie go Urzę du Po li cji (Eu ro -
po lu), skon tro lo wa ła dziel ni ce „czer -
wo nych la tar ni” w Bruk se li. 

Osła wio na bruk sel ska dziel ni ca to
miej sce, gdzie le gal nie pra cu ją pro -
sty tut ki. In ter wen cja bel gij skiej po -
li cji i Eu ro po lu mia ła na ce lu ukró -
ce nie pro ce de ru han dlu ludź mi i za -
pew nie nie bez pie czeń stwa paniom
wy ko nu ją cym naj star szy za wód świa -
ta. Przy oka zji wy szło na jaw, że naj -
bar dziej ak tyw ni w or ga ni zo wa niu
sie ci han dlu ludź mi w Bel gii i in nych
kra jach uni j nych są oby wa te le Ni ge -
rii. 

IIAARR  

Księż ni czka 
w nie bez pie czeń stwie 

Re dak cja bel gij skiej ga ze ty „La Der -
nie re He u re” otrzy ma ła list za a dre so -
wa ny do kró la Bel gii – Fi li pa. Ten „wy -
jąt ko wo ra si stow ski i neo nazistowski
list”, jak okre śli ła go ga ze ta, za wie rał
groź by pod adre sem naj star szej cór -
ki kró la – księż ni czki El żbie ty. 

„Po rwę księż ni czkę El żbie tę. To nie
jest żart” – przy ta cza ły bel gij skie me -
dia frag ment ano ni mo we go li stu. Ze
słów w nim za war tych wy ni ka, iż au -
tor nie na wi dzi ob co kra jow ców,
a zwłasz cza mu zuł ma nów, któ rzy je -
go zda niem do pro wa dzi li do cięż kiej
sy tu a cji gos po dar czej w Bel gii. 

W związ ku z re al nym nie bez pie czeń -
stwem po rwa nia księż ni czki, w szko -
le do któ rej ona uczęsz cza, zwię kszo -
no środ ki bez pie czeń stwa, a El żbie ta
otrzy ma ła do dat ko wa ochro nę. 

IIAARR  

Książ ki z drob no u stro ja mi 
Dwaj bel gij scy pro fe so ro wie uni -

wersyteccy po sta no wi li spraw dzić, co
kry je się w książ kach z bib lio te ki
w An twer pii. Wy bra li dzie sięć naj czę -
ściej wy po ży cza nych, za li cza nych do
best se le rów ty tu łów i prze pro wa dzi li
na każ dej książ ce te sty bak te rio lo gicz -
ne i tok sy ko lo gicz ne. Ku ich zdu mie -
niu oka za ło się, że bib lio tecz ne wo lu -
mi ny po kry te są bar dzo du żą ilo ścią
drob no u stro jów.

We dług sta cji te le wi zyj nej „Van da -
ag”, na wszyst kich dzie się ciu książ -
kach od kry to mniej sze lub wię ksze
śla dy ko ka i ny. Jed nak naj wię kszym
za sko cze niem dla na u kow ców by ło
zna le zie nie na eg zem pla rzach po wie -
ści „Pięć dzie siąt twa rzy Gre ya” obec -
no ści śla dów wi ru sa oprysz czki. 

Pro fe so ro wie za pew nia ją, że śla dy
ko ka i ny zna le zio ne na książ kach są
zbyt ma łe aby stwa rza ły ja kie kol wiek
za gro że nie dla zdro wia osób za rów no
pra cu ją cych w bib lio te ce, jak tych wy -
po ży cza ją cych książ ki. Do da ją jed nak,
że ist nie je moż li wość, iż po lek tu rze
„za ra żo nej książ ki” wy nik te stu prze -
pro wa dzo ne go na obec ność ko ka i ny
był by nie ste ty po zy tyw ny i śla dy ko -
ka i ny po cho dzą ce z okła dek ksią żek
mog ły by się zna leźć we wło sach, krwi
i mo czu ko lej nych użyt kow ni ków.
Obec nie sto so wa na w tym ce lu apa ra -
tu ra jest tak do sko na ła, że jest w sta -
nie wy kryć na wet naj mniej sze śla dy
nar ko ty ków.

„„VVaann  ddaa  aagg””  

Sha ria4Bel gium 
chce wpro wa dze nia sza ria tu 

Mu zuł mań ska or ga ni za cja Sha -
ria4Bel gium, o któ rej dzia ła niach co -
raz czę ściej ro bi się głoś no za po wie -
dzia ła, że „chce usta no wić w Bel gii
pra wo sza ria tu, a ich prze ciw ni ków
wy rzu cić z kra ju”. Przed sta wi ciel or -
ga ni za cji w fil mi ku opub li ko wa nym
na Yo u Tu be.com po wie dział: „My tu
przy by liś my i tu zo sta nie my. Je że li to
się ko muś nie po do ba – niech znaj dzie
in ne pań stwo […] Je steś my po to, aby
pod bić ten kraj. Zro bi my z Bel gii pań -
stwo is lam skie”. 

Na py ta nie dzien ni ka rza, jak za mie -
rza ją to uczy nić, An jem Cho u da ry – je -
den z człon ków gru py po wie dział: „
Al bo wię kszość lu dzi przej dzie na is -
lam, al bo is lam ska si ła pod bi je kraj
lub stwo rzy re be lię prze ciw ko uci sko -
wi mu zuł ma nów, al bo mu zuł ma nie
oba lą rzą dzą cy re żim. Spo łe czeń stwo
zo sta nie zjed no czo ne przez is lam”. 

Sha ria4Bel gium to or ga ni za cja
stwo rzo na przez is la mi stów, któ ra
sprze ci wia się de mo kra cji, uwa ża jąc
ją za nie zgod ną z is la mem. 

„„DDee  SSttaann  ddaa  aarrdd””  

Opra co wa ła: 
KKaa  rroo  llii  nnaa  MMoo  rraaww  sskkaa
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Wszyst kie przed szko la i szko ły
pod sta wo we w An twer pii ma -
ją obo wią zek ko rzy sta nia z sy -

ste mu (Lo ka al Over leg Plat form
– LOP), któ ry umoż li wia ro dzi com za -
pi sa nie dziec ka do wy bra nej szko ły
przez in ter net i uni k nię cia ko le jek.
Po wyż szy sy stem uwzględ nia rów nież
pra wo pier wszeń stwa dla dzie ci, któ -
re ma ją już ro dzeń stwo w tej sa mej
szko le i dla dzie ci ro dzi ców – pra cow -
ni ków an twer pskich szkół i przed -
szko li.

Naj pierw re je stra cja, a póź -
niej za pi sy!!! 

Re je stra cją są ob ję te:
• wszyst kie dzie ci uro dzo ne w ro -

ku 2012 
• wszyst kie dzie ci uro dzo ne w la -

tach 2009, 2010 i 2011, któ re nie są
jesz cze za pi sa ne do szko ły

• dzie ci, któ re idą do pier wszej kla -
sy w ro ku szkol nym 2014-2015

• wszyst kie dzie ci, któ re zmie nia ją
szko łę i idą do no we go przed szko la
lub szko ły pod sta wo wej w ro ku szkol -
nym 2014-2015

Za pi sy dziec ka do przed szko la lub
szko ły pod sta wo wej w An twer pii od -
by wa ją się w dwóch eta pach:
1. Re je stra cja: za re je stro wa nie dziec -

ka w wy bra nych szko łach na stro -
nie: www.mel dje a an.an twer pen.be

2. Za pi sy: po otrzy ma niu ze szko ły li -
stu lub e-ma i lu, umó wie nie się na
wi zy tę w szko le, że by do ko nać za -
pi su. Pro ces za pi sy wa nia dziec ka
jest osta teczny w mo men cie pod pi -
sa nia przez ro dzi ców kar ty ucznia,
co jest jed noz nacz ne z za ak cep to -
wa niem re gu la mi nu szko ły i jej pla -
nu pe da go gicz ne go. 

Waż ne:
- Je że li dziec ko uro dzi ło się po 18

li sto pa da 2012 ro ku, naj le piej za re je -
stro wać je do szko ły już te raz. W ten
spo sób zwię ksza ją się szan se na wol -
ne miej sce w wy bra nej przez ro dzi -
ców szko le. 

- Je że li dziec ko bę dzie uczęsz czać
do szko ły spe cjal nej, nie trze ba go re -
je stro wać, tyl ko za pi sać bez poś red nio
w szko le. 

- Je że li dziec ko skie ro wa ne zo sta ło
do szko ły spe cjal nej, a ro dzi ce chcą
za pi sać je do zwy kłej szko ły, na le ży
sko rzy stać z sy ste mu re je stra cyj ne go

za zna cza jąc, że dziec ko po sia da atest
szko ły spe cjal nej. 

DNI OTWAR TE: 
Wy bór od po wied nie go przed szko la

czy szko ły jest bar dzo waż ny. Każ da
te go ty pu pla ców ka ma swój włas ny
cha rak ter i ce chu ją cy ją spo sób pra -
cy. By uła twić ro dzi com ich wy bór, od
20 stycz nia do 7 lu te go, wie le szkół
or ga ni zu je tak zwa ne dni otwar te. Jest
to ide al na oka zja, aby le piej po znać
szko łę i jak naj wię cej do wie dzieć się
o jej spo so bie pra cy i wkła dzie w ca -
łoksz tałt edu ka cji dziec ka.

Do kład ne dni i go dzi ny otwar tych
szkół znaj du ją się na stro nie:
www.mel dje a an.an twer pen.be 

RE JE STRA CJA DZIECI
W SZKOLE, DO KTÓREJ
ZAPISANE JUŻ JEST
RODZEŃSTWO 
LUB W KTÓREJ
ZATRUDNIONY JEST JEDEN
Z RODZICÓW: 

n Re je stra cja od by wać się bę dzie
w ter mi nie od śro dy 8 stycz nia od
go dzi ny 9:30 do śro dy 22 stycz nia
2014 ro ku do go dzi ny 17:00.

n Mo ment re je stra cji nie ma wpły wu
na miej sce na li ście. Aby za cho wać
pra wo pier wszeń stwa, dziec ko mu -
si być za re je stro wa ne naj póź niej 22
stycz nia. 

n Do re je stra cji po trzeb ny jest bel gij -
ski nu mer PE SEL dziec ka (rijksre -
gi ster num mer), znaj du ją cy się
w pra wym, gór nym ro gu kar ty SIS,
lub na od wro cie do wo du oso bi ste -
go dziec ka „Kids-ID”. Je że li dziec -
ko nie po sia da ta kie go nu me ru, trze -
ba skon tak to wać się z cen trum
in for ma cyj nym, lub udać się do pun -
ktu re je stra cyj ne go (wy kaz pun -
któw znaj du je się na stro nie
www.mel dje a an.an twer pen.be)

n Re je stra cja od by wa się po przez in -
ter net. Je że li ktoś nie ma do stę pu
do in ter ne tu, mo że udać się do jed -
ne go z pun któw re je stra cyj nych.

Spo sób re je stra cji:
n Na le ży wejść na stro nę www.mel dje -

a an.an twer pen.be, obej rzeć film aby
do wie dzieć się jak dzia ła sy stem re -
je stra cyj ny i po stę po wać zgod nie
z in struk cja mi wy świet la ny mi na
ekra nie. Na stęp nie wy brać ha sło

i imię użyt kow ni ka. Za rów no ha sło
jak i na zwę trze ba za pa mię tać, bę dą
bo wiem po trzeb ne, że by spraw dzić
lub zmie nić da ne. We ry fi ka cja da -
nych jest moż li wa do śro dy 22 stycz -
nia 2014 włącz nie, do go dzi ny 17:00. 
Je że li ktoś po trze bu je po mo cy przy
re je stra cji dziec ka, mo że sko rzy stać
z usług któ re goś z pun któw re je -
stra cyj nych, lub za dzwo nić pod nu -
mer te le fo nu: 0800 62 185. 

n Po do ko na niu re je stra cji, naj póź -
niej do 7 lu te go 2014 ro ku, za in te -
re so wa ni otrzy ma ją list lub wia do -
mość e-ma il, w któ rej zo sta ną
po in for mo wa ni o tym, czy mo gą za -
pi sać dziec ko do szko ły, w któ rej
jest już za pi sa ne ro dzeń stwo, lub
w któ rej za trud nio ny jest je den z ro -
dzi ców. 

n W wy jąt ko wych przy pad kach mo -
że się zda rzyć, że szko ła nie ma wy -
star cza ją cej ilo ści miejsc. Wte dy na -
le ży po wtór nie za re je stro wać
dziec ko w in nej szko le w ter mi nie
od 10 lu te go 2014 ro ku. 

Za pi sy do szko ły:
Re je stra cja dziec ka nie ozna cza, że
jest ono już za pi sa ne do szko ły.
Na le ży za pi sać dziec ko oso bi ście!!! 

Za pi sy do szkół bę dą mia ły miej sce
w dniach od po nie dział ku 17 lu te go
do 8 ma ja 2014 (w cza sie fe rii za pi sy
nie bę dą moż li we). 

Po otrzy ma niu wia do mo ści li sto wej
lub e-ma i la o moż li wo ści za pi sa nia
dziec ka do da nej szko ły, na le ży umó -
wić się na wi zy tę i oso bi ście udać się
do szko ły aby za pi sać dziec ko. Po pod -
pi sa niu kar ty ucznia, co jest jed noz -
nacz ne z za ak cep to wa niem re gu la mi -
nu szko ły i jej pla nem pe da go gicz nym,
dziec ko bę dzie peł no praw nym uczniem
wy bra nej przez ro dzi ców pla ców ki.
Waż ne jest, aby po pro sić o pi sem ne
po twier dze nie za pi su.

REJESTRACJA DZIECI
W SZKOLE, W KTÓREJ 
NIE JEST ZAPISANE ICH
RODZEŃSTWO
LUB W KTÓREJ ŻADNE
Z RODZICÓW NIE JEST
ZATRUDNIONE: 

Na stro nie: www.mel dje a an.an twer -
pen.be znaj du je się do kład ny spis an -
twer pskich przed szko li i szkół pod -
sta wo wych. 

Za pi sy dziec ka 
do przed szko la lub szko ły pod sta wo wej 
w An twer pii, rok szkol ny 2014-2015
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Na le ży spo rzą dzić li stę szkół, do któ -
rych chce się za pi sać dziec ko i wy brać
przy naj mniej pięć z nich, a ulu bio ną
szko łę umie ścić na miej scu pierw szym.
W ten spo sób zwię ksza ją się szan se na
umiesz cze nie dziec ka w wy bra nej szko -
le. Na li stę moż na wpi sać ty le szkół ile
się chce. Nie za szko dzi tak że oso bi ste
od wie dze nie wy bra nych pla có wek pod -
czas tak zwa nych dni otwar tych. 

n Re je stra cja od by wać się bę dzie od
po nie dział ku 10 lu te go od go dzi ny
9:30 do piąt ku 28 lu te go 2014 ro -
ku do go dzi ny 17:00. 

n Do re je stra cji po trzeb na jest li sta
wy bra nych szkół wraz z od po wia -
da ją cy mi ko da mi po czto wy mi, bel -
gij ski nu mer PE SEL dziec ka znaj -
du ją cy się na kar cie SIS lub
do wo dzie „Kids-ID”. 

n Re je stra cji na le ży do ko nać przez
in ter net, lub udać się do jed ne go
z pun któw re je stra cyj nych (wy kaz
na stro nie: www.mel dje a an.an twer -
pen.be)

Spo sób re je stra cji:
n Na le ży wejść na stro nę www.mel -

dje a an.an twer pen.be, obej rzeć film,
by do wie dzieć się jak dzia ła sy stem
re je stra cyj ny i po stę po wać zgod nie
z in struk cja mi wy świet la ny mi na
ekra nie. Trze ba wy brać ha sło i na -
zwę użyt kow ni ka, któ re w przy szło -
ści bę dą po trzeb ne że by spraw dzić
lub zmie nić da ne. We ry fi ka cja da -
nych jest moż li wa do piąt ku 28 lu -
te go 2014 ro ku do go dzi ny 17:00. 

n Naj póź niej do piąt ku 28 mar ca
2014, za in te re so wa ni otrzy ma ją list
lub wia do mość e-ma il in for mu ją ce,
w któ rej szko le moż na do ko nać za -
pi su dziec ka. 

n Je że li nie zo sta ła wy zna czo na żad -
na szko ła do któ rej ro dzi ce chcie li -
by za pi sać dziec ko, pra cow ni cy cen -
trum in for ma cyj ne go mo gą do dnia
20 ma ja 2014 udzie lić in for ma cji
o szko łach, w któ rych są jesz cze wol -
ne miej sca. Dzie ci mo gą być za pi sy -
wa ne od 22 ma ja 2014 ro ku od go -
dzi ny 9:00. 

n Je że li ro dzi ce nie otrzy ma ją li stu lub
e-ma i la, po win ni na tych miast za -
dzwo nić do cen trum in for ma cyj ne -
go pod bez płat ny nu mer te le fo nu:
0800 62 185. 

Za pi sy do szko ły:
Re je stra cja dziec ka nie jest jed noz -
nacz na z za pi sa niem. Trze ba za pi -
sać dziec ko do szko ły oso bi ście!!!

n Za pi sy do szkół od by wać się bę dą
w dniach od śro dy 2 kwiet nia do 8
ma ja 2014 (za pi sy nie bę dą od by wa -
ły się w cza sie fe rii).

n Na le ży umó wić się na wi zy tę w szko -
le wy mie nio nej w li ście lub e-ma i lu

i udać się do niej w ce lu za pi sa nia
dziec ka. Po pod pi sa niu w szko le kar ty
ucznia, za ak cep to wa niu re gu la mi -
nu szko ły i jej pla nu pe da go gicz ne -
go, dziec ko bę dzie już peł no praw -
nym uczniem w wy bra nej przez
ro dzi ców szko le lub przed szko lu.
Na le ży pa mię tać o ode bra niu pi sem -
ne go po świad cze nia za pi su dziec ka. 

WAŻ NE!!!
n Je śli ro dzi ce nie za re je stru ją swo je -

go dziec ka w od po wied nim ter mi -
nie, bę dą mo gli za pi sać je do szko -
ły lub przed szko la do pie ro od 22
ma ja 2014 ro ku. Trze ba wziąć pod
uwa gę fakt, że w tym cza sie w wie -
lu szko łach i przed szko lach nie bę -
dzie już wol nych miejsc. 

n Dzie ci moż na re je stro wać we wszyst -
kich an twer pskich przed szko lach
i szko łach pod sta wo wych wszyst -
kich sie ci. Bar dzo waż ne jest, aby do
re je stra cji wy brać pięć, czy wię cej
szkół. W ten spo sób dzie ci ma ją wię -
ksze szan se na miej sce w jed nej
z pre fe ro wa nych szkół. Je że li w wy -
bra nej przez ro dzi ców szko le jest ma -
ło do stęp nych miejsc (lub nie ma ich
wca le), i tak na le ży umie ścić ją na
pierw szym miej scu. W trzech pierw -
szych wy bra nych szko łach są au to -
ma tycz nie wię ksze szan se na przy -
ję cie dziec ka. Przy przy zna wa niu
wol nych miejsc, uwzględ nia się naj -
pierw te trzy szko ły. 

Naj pierw bie rze się pod uwa gę
wol ne miej sca w szko le, któ rą ro -
dzi ce umie ści li na miej scu pierw -
szym (1). Je śli w tej szko le jest wol -
ne miej sce dla dziec ka, ro dzi ce
otrzy mu ją list lub e-ma il o moż li wo -
ści za pi sa nia dziec ka do tej szko ły.
Je śli w szko le (1) nie ma już wol -
nych miejsc, przy cho dzi ko lej na
szko łę umiesz czo ną ja ko dru ga (2).
Je że li w tej szko le jest wol ne miej -
sce, ro dzi ce otrzy mu ją list lub e-ma -
il o moż li wo ści za pi sa nia dziec ka do
tej szko ły, a dziec ko au to ma tycz nie
tra fia na li stę re zer wo wą szko ły (1). 

n Po wyż sza pro ce du ra po wta rza na
jest dla wszyst kich po da nych przez
ro dzi ców szkół. Dziec ku zo sta je
przy dzie lo ne miej sce w szko le o naj -
wyż szej pre fe ren cji. Ozna cza to, że
dziec ko nie mo że roz po cząć na u ki
w szko le znaj du ją cej się na niż szej
po zy cji na li ście. Je że li jed nak w póź -
niej szym ter mi nie zwol ni się miej -
sce w szko le, w któ rej dziec ko znaj -
du je się na li ście re zer wo wej, ro dzi ce
dziec ka bę dą mo gli za pi sać je do tej
szko ły na wet wte dy, kie dy jest już
za pi sa ne do in nej szko ły. W ta kiej
sy tu a cji szko ła sa ma skon tak tu je
się z ro dzi ca mi. 

Li sta re zer wo wa obo wią zu je wszyst -
kie dzie ci do 7 paź dzier ni ka 2014
ro ku. Przed szko la ków uro dzo nych
w 2012 ro ku, li sta re zer wo wa obo -
wią zu je do dnia 1 wrześ nia 2015 ro -
ku. 

n Po za koń cze niu re je stra cji, dla każ -
de go przed szko la i szko ły pod sta -
wo wej w An twer pii usta la się li stę
ran kin go wą dla wszyst kich za re je -
stro wa nych dzie ci. Dzie ci po dzie lo -
ne są na trzy gru py: 
- Dzie ci, któ rych ro dzeń stwo jest już

za pi sa ne w da nej szko le. Ta gru pa
po sia da ab so lut ne pier wszeń stwo,
je śli szko ła ma wy star cza ją cą ilość
wol nych miejsc. 

- Dzie ci pra cow ni ków przed szko li
lub szkół pod sta wo wych w An twer -
pii. Ta gru pa po sia da ab so lut ne
pier wszeń stwo, je śli szko ła w któ -
rej za trud nio ny jest je den z ro dzi -
ców, ma wy star cza ją cą ilość wol -
nych miejsc. 

- Po zo sta łe dzie ci. 

n Wszyst kie za re je stro wa ne dzie ci zo -
sta ją skla sy fi ko wa ne we dług dwóch
kry te riów: od leg łość od szko ły i pre -
fe ro wa na szko ła. Szko ły sa mo dziel nie
de cy du ją o ilo ści wol nych miejsc prze -
zna czo nych dla każ de go z kry te riów. 

11))  OOdd  lleegg  łłoośśćć  ((pprrzzyy  nnaajj  mmnniieejj  5500%%))  
Z tej licz by 75 pro cent miejsc zo sta -

je przy dzie lo na na pod sta wie od leg ło -
ści do szko ły od ofi cjal ne go adre su
dziec ka. Po zo sta łe miej sca zo sta ją
przy dzie lo ne na pod sta wie naj krót szej
od leg ło ści od ofi cjal ne go adre su lub
od miej sca pra cy ro dzi ca/ów. Od leg -
łość jest mie rzo na w li nii pro stej.
W tym wy pad ku bra ne są pod uwa gę
adre sy we dług da nych rzą du Flan drii. 
22))  PPrree  ffee  rroo  wwaa  nnaa  sszzkkoo  łłaa  ((nnaajj  wwyy  żżeejj  5500%%))

W pierw szych trzech szko łach do
któ rych ro dzi ce za re je stro wa li swo je
dzie ci, ma ją do dat ko we szan se przy
przy dzie la niu wol nych miejsc. 

n Przy re je stra cji moż na po da wać na -
stę pu ją ce adre sy:
– ofi cjal ny adres, pod któ rym za mel -

do wa ne jest dziec ko. Nie li czy się
adres dziad ków, opie kun ki do
dziec ka, czy żłob ka. 

– adres za trud nie nia pod któ rym
pra cu je mat ka lub oj ciec. Moż na
po dać oba adre sy. Waż ne jest ich
po da nie, po nie waż zwię ksza się
szan sa na miej sce w pre fe ro wa nej
szko le. 

Po da ne adre sy bę dą wy ko rzy sta ne
dla wszyst kich wy bra nych przez ro -
dzi ców szkół. Przy okre śla niu po zy cji
dziec ka na li ście, za wsze bra na jest
pod uwa gę naj krót sza od leg łość do
wy bra nych szkół. W tym wy pad ku bra -
ne są pod uwa gę adre sy we dług da -
nych Rzą du Flan drii. 
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n Je że li re je stra cja dziec ka do szko ły
nie po wio dła się, ro dzi ce mo gą się
zwró cić do „ko mi sji dys fun kcji”,
w skład któ rej wcho dzą przed sta wi -
cie le LOP szkół pod sta wo wych. Oni
spraw dzą co jest te go przy czy ną
i udzie lą od po wie dzi na py ta nia ro -
dzi ców. Ist nie je moż li wość zło że nia
skar gi lub za ża le nia. 

n Wszy scy ucznio wie po dzie le ni są na
dwie ka te go rie: ucznio wie in dy ka -
cyj ni i nie in dy ka cyj ni. Obie gru py
mo gą li czyć na za re zer wo wa ną ilość
miejsc przy za pi sach. Szko ły przy -
dzie la ją cał ko wi tą ilość wol nych
miejsc tym dwóm gru pom i usta la -
ją ile miejsc zo sta nie przy dzie lo nych
dla dzie ci in dy ka cyj nych, a ile dla
nie in dy ka cyj nych. 

n Okre śle nie uczeń in dy ka cyj ny sto -
su je się do dzie ci, któ re speł nia ją cho -
ciaż jed no z po niż szych kry te riów: 
- je że li ro dzi ce dziec ka pro wa dzą mi -

gra cyj ny tryb ży cia, miesz ka ją na
przy kład w przy cze pie kem pin go -
wej lub na stat ku

- je że li ro dzi na otrzy mu je do da tek
edu ka cyj ny

- je że li mat ka dziec ka nie po sia da
świa dec twa szko ły śred niej

- je że li dziec ko jest umiesz czo ne
(tym cza so wo) po za ro dzi ną 

Na wszyst kie po wyż sze py ta nia 
ro dzi ce dzie ci zo bo wią za ni są od po -
wie dzieć przy re je stra cji na stro nie in -
ter ne to wej. Mu szą jed no cześ nie
oświad czyć, że po da ne przez nich in -
for ma cje są zgod ne z praw dą. Je że li
oka że się, że ro dzi ce nie udzie li li praw -
dzi wych od po wie dzi, dziec ko mo że nie
zo stać za pi sa ne do szko ły. 

n Po przez okre śle nie „ro dzeń stwo”
ro zu mie się nie tyl ko ro dzeń stwo,
ma ją ce wspól nych ro dzi ców i sta -
no wią cych ro dzi nę, ale i ta kie, któ -
re ma wspól nych ro dzi ców, ale nie -
ko niecz nie miesz ka pod jed nym
da chem. Po za tym do ty czy tak że ro -
dzeń stwa przy rod nie go z jed nym
wspól nym ro dzi cem (nie ko niecz nie
miesz ka ją cym pod jed nym da chem)
oraz dzie ci miesz ka ją ce pod jed nym
adre sem, ale nie ma ją ce wspól ne go
ro dzi ca (na przy kład ro dzeń stwo
przy bra ne). 

n Je że li ro dzi ce za re je stro wa li dzie ci
w szko łach, któ re nie po sia da ją wol -
nych miejsc, otrzy mu ją z tych szkół
wia do mość o nie zre a li zo wa nym za -
pi sie. Każ da ta ka wia do mość po wią -
za na jest z jed ną szko łą i jest po -
twier dze niem, że dziec ko znaj du je
się na li ście re zer wo wej da nej szko -
ły.

n Je że li z ja kichś po wo dów dziec ko
nie zo sta ło za pi sa ne do szko ły, od
20 ma ja 2014 ro ku na stro nie Cen -
trum In for ma cyj ne go bę dzie wy kaz
pla có wek, w któ rych są jesz cze wol -
ne miej sca. Pra cow ni cy Cen trum po -
mo gą ro dzi com zna leźć jak naj lep -
sze roz wią za nie i uła twia za pi sa nie
dziec ka do szko ły. 

Pun kty re je stra cyj ne:
Je że li ro dzi ce nie po tra fią ob słu gi -

wać kom pu te ra, czy ma ją prob le my
z re je stra cją i za pi sem dziec ka, mo gą
otrzy mać po moc w pun ktach re je stra -
cyj nych (wy kaz na stro nie: www.mel -
dje a an.an twer pen.be) 

Go dzi ny pra cy Cen trum 
In for ma cyj ne go: 

Od po nie dział ku do piąt ku w go dzi -
nach od 9:00 do 17:00. 

Wy kaz pun któw re je stra cyj nych
znaj du je się stro nie: 
wwwwww..mmeell  ddjjee  aa  aann..aann  ttwweerr  ppeenn..bbee  
TTee  llee  ffoonn::  0800 62 185 
EE--mmaa  iill::  
hel pdesk.aan mel den@stad.an twer pen.be 
SSttrroo  nnaa  iinn  tteerr  nnee  ttoo  wwaa::  
www.mel dje a an.an twer pen.be 

Na podstawie
mmeellddjjeeaaaann..aannttwweerrppeenn..bbee
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Bę dzie le piej czy go rzej?
W grud niu ubieg łe go ro ku, Ko mi -

sja ds. Za trud nie nia i Spraw So cjal -
nych Par la men tu Eu ro pej skie go, prze -
gło so wa ła pro jekt no wej dy rek ty wy
wdro że nio wej, w za kre sie de le go wa -
nia pra cow ni ków do pra cy za gra ni cą.
Ma ło któ re prze pi sy oma wia ne w Eu -
ro par la men cie wzbu dza ją tak wiel kie
za in te re so wa nie ko men ta to rów i opi -
nii pu blicz nej, jak po wyż sza dy rek ty -
wa.

Co ozna cza ter min pra cow ni cy de -
le go wa ni? Są to oso by, któ re w ra -
mach swo jej umo wy o pra cę, tym cza -
so wo wy jeż dża ją za gra ni cę,
po dej mu jąc tam pra cę. Przy czym na -
dal pra cu ją dla swo je go kra jo we go
pra co daw cy. W miej scu, w któ rym
pod ję li pra cę, po win ny ich obo wią zy -
wać prze pi sy da ne go kra ju. Do ty czy
to mię dzy in ny mi mi ni mal ne go wy -
na gro dze nia, go dzin pra cy, licz by dni
wol nych od pra cy, czy prze pi sów BHP.
Jed nak do tej po ry w prak ty ce wy glą -
da ło to róż nie. 

Część prze pi sów nie by ła res pek to -
wa na, czy to z bra ku od po wied nich
kon tro li, czy nie ucz ci wo ści fir my przyj -
mu ją cej de le go wa nych pra cow ni ków.
Czę sto lo kal ne fir my trak to wa ły ich ja -
ko nie ucz ci wą kon ku ren cję. Jesz cze
czę ściej, za trud nie ni ja ko pra cow ni cy
de le go wa ni, by li nie od po wied nio trak -
to wa ni przez na zwij my rzecz po imie -
niu – nie ucz ci wych przed się bior ców. 

No wa dy rek ty wa ma te prak ty ki
ukró cić, przy naj mniej w te o rii. Ma
chro nić pra cow ni ków de le go wa nych
o wie le le piej niż do tej po ry (rów nież
te o re tycz nie). I tu do cho dzi my do po -
ję cia so li dar nej od po wie dzial no ści. Był
to naj bar dziej za pal ny punkt po mię -
dzy po szcze gól ny mi kra ja mi UE, po -
nie waż do tej po ry ta ką od po wie dzial -
ność sto so wa ło tyl ko kil ka państw,
czę ściej na pa pie rze niż w prak ty ce.
W so li dar nej od po wie dzial no ści cho -
dzi o to, aby za nie wy wią zy wa nie się
z obo wiąz ków wo bec pra cow ni ków de -
le go wa nych, od po wie dzial ny był 
tak że głów ny wy ko naw ca. Co to ozna -
cza? Je że li na przy kład pod wy ko naw -
ca, czy li pol ska fir ma de le gu ją ca pra -
cow ni ka do Bel gii, nie wy pła cił by im
wy na gro dze nia, to zo bo wią za nie au -
to ma tycz nie prze cho dzi ło by na głów -
ne go, bel gij skie go wy ko naw cę. 

We dług grud nio we go po ro zu mie -
nia, so li dar na od po wie dzial ność obo -
wią zy wać bę dzie tyl ko i wy łącz nie
w sek to rze bu dow nic twa. Jed nak i tu
każ de z państw uni j nych bę dzie 
mia ło otwar tą fur tkę. Mia no wi cie 

bę dzie mog ło de cy do wać, czy za miast
so li dar nej od po wie dzial no ści, za sto -
su je w da nym przy pad ku na przy kład
san kcje wo bec głów ne go wy ko naw -
cy. Z przy ję tej dy rek ty wy wy ni ka, że
po wyż sze san kcje bę dą mia ły za sto -
so wa nie „w przy pad ku oszustw i nad -
u żyć w sy tu a cjach, kie dy pra cow ni cy
ma ją prob lem z uzy ska niem praw”,
czy li na przy kład gdy nie zo sta ło im
wy pła co ne wy na gro dze nie. 

Zmia ny na lep sze, 
czy na gor sze? 

I tu do cho dzi my do sed na spra wy.
Bel gia, Fran cja i Niem cy prze for so -
wa ły zmia ny, któ re bar dzo bo leś nie
od czu ją pol scy pra cow ni cy od de le go -
wa ni do pra cy za gra ni cą. Tak uwa ża
znacz na część pol skich eko no mi stów.
Dla cze go właś nie Po la cy? Otóż w de -
le go wa niu je steś my eu ro pej ską po tę -
gą – co ro ku po nad 230 ty się cy na -
szych ro da ków wy jeż dża do pra cy
za gra ni cą (da ne PKPP Le wia tan). We -
dług Ko mi sji Eu ro pej skiej, w 2012 ro -
ku od de le go wa liś my do pra cy 233 ty -
sią ce pra cow ni ków, czy li co czwar ty
pra cow nik od de le go wa ny za gra ni cę
jest Po la kiem. 

Przy ję te zmia ny dra stycz nie za o -
strza ją ry go ry, ja kie mu szą speł niać
fir my de le gu ją ce pra cow ni ków. Część
pol skiej pra sy na zwa ła ten za bieg
„ogra ni cze niem na pły wu Po la ków (a
tak że oby wa te li in nych państw ze
wschod niej Eu ro py) do kra jów sta rej,
za chod niej, bo gat szej Unii”. W trak -
cie prac nad po wyż szą dy rek ty wą, Bel -
gia za rzu ci ła Pol sce sto so wa nie „pła-
 co we go dum pin gu”, jak by za po mi na -
jąc, że znacz na część za rów no Fla man -
dów jak i Wa lo nów, nie chcia ła by wy -
ko ny wać prac zle ca nych Po la kom. Nie
mó wiąc już o tym, że z dy rek ty wą czy
bez niej (czy taj: le gal nie lub na czar -
no) Po la cy i in ni pra cow ni cy ze
wschod niej Eu ro py da lej bę dą wy ko -
ny wać cięż kie, ma ło płat ne pra ce, któ -
rych ża den Belg, Fran cuz, czy Nie -
miec nie bę dzie chciał się pod jąć. 

Kto zy ska, kto stra ci? 
Naj wię cej kon tro wer sji bu dzi

wspom nia ny wy żej, prze gło so wa ny
już prze pis o wpro wa dze niu so li dar -
nej od po wie dzial no ści. Z jed nej stro -
ny brzmi do brze. „So li dar na od po wie -
dzial ność za klien ta, za świad cze nia
wo bec pra cow ni ka”. Ale z dru giej…
je że li na przy kład bel gij ska fir ma za -
trud ni pol ską fir mę, a ta od de le gu je
swo ich pra cow ni ków do Bel gii i im
nie za pła ci na czas za wy ko na ną pra -
cę, świad cze nia so cjal ne, czy po dat ki

– to kto za pła ci? Oczy wi ście fir ma bel -
gij ska, któ ra bę dzie pła cić pod wój nie.
Raz – pol skiej fir mie któ rą za trud ni -
ła, dwa – jej od de le go wa nym pra cow -
ni kom, któ rym mia ła za pła cić pol ska
fir ma. Ja kie na su wa ją się wnio ski?
Bel gij ska fir ma (dmu cha jąc na zim -
ne) bę dzie bar dziej za in te re so wa na
sko rzy sta niem z usług fir my lo kal nej,
bez na ra ża nia się na do dat ko we ry zy -
ko. Kto stra ci? Uczci we pol skie (i nie
tyl ko) fir my. Je że li bo wiem w myśl so -
li dar nej od po wie dzial no ści za gra nicz -
na fir ma nie za trud ni pod wy ko naw -
cy z Pol ski, ta ka fir ma stra ci płyn ność
fi nan so wą, a jej pra cow ni cy nie bę dą
mie li pra cy. 

Ko lej ny za pis umoż li wia sto so wa -
nie wszel kich do stęp nych dzia łań kon -
trol nych wo bec de le go wa nych pra -
cow ni ków. Obec nie pol skie go
pra cow ni ka od de le go wa ne go do Bel -
gii czy in ne go kra ju UE, obo wią zu ją
pol skie prze pi sy pra wa pra cy, gdyż je -
go pra co daw ca pod le ga pol skie mu
pra wu. Od mo men tu wej ścia w ży cie
no wej dy rek ty wy, bel gij ska kon tro la
bę dzie mog ła za kwe stio no wać to roz -
wią za nie i za żą dać, aby pol ski pra co -
daw ca prze strze gał za sad obo wią zu -
ją cych w da nym kra ju. Czy li, pol ski
przed się bior ca, de le gu jąc pra cow ni -
ka na przy kład do Bel gii, bę dzie mu -
siał speł nić wszyst kie obo wią zu ją ce
w tym kra ju wa run ki, aby je go pra -
cow ni cy pra co wa li le gal nie i zgod nie
z pra wem. Kto stra ci? Pol skie przed -
się bior stwa. Po nie waż otwar ta li sta
środ ków kon trol nych wpro wa dza nie -
pew ność praw ną i mo że do pro wa dzić
do dy skry mi na cji przed się biorstw
świad czą cych cza so wo usłu gi w in -
nym pań stwie.

Jest jesz cze je den bar dzo ry go ry -
stycz ny za pis – mia no wi cie ar ty kuł 9
wspom nia nej dy rek ty wy. Za wie ra on
mię dzy in ny mi obo wią zek tłu ma cze -
nia ca łej do ku men ta cji na ję zyk kra -
ju w któ rym pra cow ni cy od de le go wa -
ni bę dą wy ko ny wać usłu gi. Po za tym,
ca ła do ku men ta cja do ty czą ca pra cow -
ni ków po win na być prze cho wy wa na
w kra ju do któ re go zo sta li od de le go -
wa ni. Kosz ty pra co daw cy zwią za ne
z de le go wa niem wzros ną, po nie waż
we dług pol skie go pra wa, nie wol no
ar chi wi zo wać do ku men tów w for mie
elek tro nicz nej i pol ski pra co daw ca bę -
dzie mu siał wy na jąć spe cjal ne po -
miesz cze nie w kra ju do któ re go wy -
słał swo ich pra cow ni ków, op ła cać
koszt je go wy naj mu i ma ga zy no wać
w nich wszyst kie po trzeb ne do ku men -
ty. 

Pra cow ni cy de le go wa ni
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Bar dzo nie po ko ją cy jest rów nież ko -
lej ny za pis do ty czą cy wpro wa dze nia
jed no ra zo we go cha rak te ru de le go wa -
nia. Ozna cza on, że pra cow nik X mo -
że być de le go wa ny w to sa mo miej sce
tyl ko je den raz. 

We dług por ta lu kosz ty pra cy.pl dy -
rek ty wa któ ra w za my śle mia ła eli mi -
no wać z ryn ku pra cy nie ucz ci we fir -
my, za szko dzi ty sią com dzia ła ją cych
przed się biorstw de le gu ją cych swo ich
pra cow ni ków za gra ni cę i set kom ty -
się cy sa mych pra cow ni ków. 

Jak twier dzi eks pert ryn ku pra cy
– Ar tur Ra gan z fir my Work Ex press,
„Pro jekt dy rek ty wy jest ko lej ną pró -
bą prze kie ro wa nia stru mie nia pie nię -
dzy z ty tu łu świad czeń so cjal nych de -
le go wa nych pra cow ni ków do kas
w pań stwach de le go wa nia […]. O tym,
że dzię ki te mu ręcz ne mu ste ro wa niu
gos po dar ką set ki ty się cy lu dzi z kra -
jów Eu ro py Wschod niej nie bę dzie
mog ło za ro bić w bo ga tych kra jach sta -
rej Unii, też nikt nie my śli”. 

„Na po my słach Bruk se li zy ska ją je -
dy nie nie ucz ci wi po śred ni cy. Stra cą
wschod nio e u ro pej scy pra cow ni cy,
któ rzy przej dą do sza rej stre fy, oraz
kra jo we bud że ty uszczu plo ne o da ni -
ny pła co ne obec nie przez le gal nie de -
le go wa nych. Ale prze de wszyst kim

prze gra Eu ro pa, któ ra w imię po pu -
li stycz nych ha seł chce ha mo wać jed -
no z naj waż niej szych swych osią gnięć:
otwar ty prze pływ osób i usług” (Łu -
kasz Gu za, pres se u rop.eu). 

Pol scy eko no mi ści prze wi du ją, że
w mo men cie wej ścia w ży cie dy rek ty -
wy, na stą pi ogrom ny wzrost sza rej
stre fy. Nie ucz ci wi po śred ni cy i tak bę -
dą dzia łać, na ma wia jąc i re kru tu jąc
pra cow ni ków do wy ja zdu za gra ni cę,
tyl ko ich pro wi zje bę dą o wie le wię -
ksze. Pra cow ni cy ze wschod niej Eu -
ro py i tak bę dą jeź dzić na Za chód aby
zna leźć pra cę. Bę dą więc pra co wać
nie le gal nie. Bud że ty ich kra jów stra -
cą pie nią dze któ re na pły wa ły od le -
gal nie za trud nio nych pra cow ni ków,
zaś pra co daw cy na Za cho dzie, nie
chcąc ko rzy stać z nie le gal nych pra -
cow ni ków, bę dą mie li prob le my z re -
a li za cją za mó wień. Tak błęd ne ko ło
się za my ka. W dy rek ty wie nie ste ty
jest spo ro za pi sów, któ re bar dzo ob -
cią ża ją pol skich pra co daw ców, co
w kon sek wen cji mo że do pro wa dzić do
spad ku ich kon ku ren cyj no ści i blo ko -
wa nia ich na za chod nim ryn ku. 

Du że agen cje po śred ni czą ce w wy -
sy ła niu lu dzi do pra cy za gra ni cę i dzia -
ła ją ce le gal nie i zgod nie z pra wem,

nie po nio są z ty tu łu po wyż szych
zmian wię kszych strat, mo gą je dy nie
od czuć pew ne utrud nie nia. Nato miast
no wa dy rek ty wa za szko dzi głów nie
ma łym i śred nim fir mom bu do wla -
nym. Część z nich (nie ste ty) dzia ła na
gra ni cy pra wa al bo po za nim i z pew -
no ścią, z ta ką pa to lo gią trze ba wal -
czyć. Ale przy ję te przez Eu ro par la -
ment no we prze pi sy te pa to lo gie ra czej
po wię kszą niż usu ną. 

Wpraw dzie gło so wa nie nad dy rek -
ty wą bę dzie mia ło miej sce w pierw -
szym kwar ta le te go ro ku, ale państw,
któ re są jej prze ciw ne w obec nym
kształ cie, jest nie ste ty za led wie kil ka
(w tym Pol ska). Szan se na zmia nę za -
war tych w niej prze pi sów są bar dzo
ni kłe. Ten „dziw ny ad mi ni stra cyj ny
twór”, je śli wej dzie w ży cie, w znacz -
nym stop niu ogra ni czy po ten cjał ma -
łych i śred nich pol skich firm bu do -
wla nych. 

Na pod sta wie in for ma cji 
prasowych opra co wa ła: 

AAlleekk  ssaann  ddrraa  DDoo  bbiieecc  kkaa..

Źró dła: pres se u rop.eu, wgos po dar ce.pl, kosz ty pra cy.pl,
wor kex press.pl, pra ca.in te ria.pl 
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Par la ment Eu ro pej ski po parł no wą,
uni j ną dy rek ty wę gwa ran tu ją cą
wszyst kim oby wa te lom państw człon -
kow skich Unii Eu ro pej skiej, któ rym
po sta wio no za rzu ty kar ne, pra wo do
ad wo ka ta od po cząt ku do cho dze nia aż
do je go za koń cze nia.

Ozna cza to, że każ da oso ba bę dą ca
po dej rza na lub oskar żo na, któ ra zo sta -
ła za trzy ma na w jed nym z kra jów UE,
przed roz po czę ciem prze słu cha nia
przez po li cję czy za raz po za trzy ma niu,
mu si uzy skać do stęp do ad wo ka ta i tłu -
ma cza. Spot ka nia oskar żo ne go z ad -

wo ka tem ma ją być po uf ne, a wy jaś nie -
nia zło żo ne przez oso bę za trzy ma ną
z na ru sze niem pra wa (bez kon sul ta cji
z ad wo ka tem), nie bę dą mia ły mo cy
praw nej i nie bę dą mog ły być wy ko -
rzy sta ne prze ciw ko oskar żo ne mu w do -
cho dze niu. Ad wo ka ci bę dą mo gli rów -
nież peł nić ak tyw ną ro lę w trak cie
prze słu cha nia.

Kra je UE zo bo wią za ne są tak że, by
na tych miast po aresz to wa niu oso by po -
dej rza nej i na jej ży cze nie, o za ist nia łej
sy tu a cji po wia do mio na zo sta ła oso ba
trze cia. Aresz to wa ny mu si mieć tak że
za pew nio ny kon takt z ro dzi ną. Po wyż -
sze prze pi sy do ty czyć bę dą tak że Eu -
ro pej skie go Na ka zu Aresz to wa nia.

Ne go cja cje po mię dzy pań stwa mi
człon kow ski mi trwa ły pra wie rok.

Sy ste my po szcze gól nych państw UE
w tym za kre sie róż nią się od sie bie,
dla te go trze ba by ło zna leźć kom pro -
mis. Par la ment Eu ro pej ski przy jął
no we prze pi sy pra wie jed nog łoś nie.
Za gło so wa ło 661 po słów, prze ciw by -
ło 29, a oś miu wstrzy ma ło się od gło -
su.

Dy rek ty wa o do stę pie do ad wo ka ta
jest czę ścią szer szej pro ce du ry praw -
nej, w myśl któ rej w ca łej Unii Eu ro -
pej skiej mu szą pa no wać ta kie sa me
pra wa osób za trzy ma nych i oskar żo -
nych. Po wej ściu w ży cie, usta wa bę -
dzie mia ła za sto so wa nie do oko ło 8 mi -
lio nów po stę po wań kar nych we
wszyst kich kra jach człon kow skich.

OOpprr..  EEwwaa  JJaa  nniikk

Od paź dzier ni ka ubieg łe go ro ku,
kwa li fi ka cje za wo do we pol skich pie lę -
gnia rek i po łoż nych są uzna wa ne w kra -
jach Unii Eu ro pej skiej. Ozna cza to, że
wszyst kie pie lę gniar ki i po łoż ne, bez
wzglę du na to czy ukoń czy ły stu dia
wyż sze czy też daw niej sze li cea me dycz -
ne lub szko ły po ma tu ral ne, mo gą bez
żad nych prze szkód po dej mo wać pra cę
w swo im za wo dzie we wszyst kich kra -
jach człon kow skich UE. 

Od te go mo men tu kwa li fi ka cje pie -
lę gnia rek i po łoż nych są uzna wa ne au -
to ma tycz nie na za sa dzie praw na by -
tych. Skró co ny zo stał rów nież okres
wy ma ga ne go do świad cze nia za wo do -
we go do trzech ko lej nych lat z osta t -
nich pię ciu lat, za miast 5 lat do świad -
cze nia z osta t nich 7 lat. 

Pol ski rząd za bie gał o ta ki właś nie za -
pis od sied miu lat, a pie lę gniar ki wal -
czy ły o nie go pra wie 10 lat, czy li od mo -
men tu wstą pie nia Pol ski do Unii
Eu ro pej skiej. Dla pol skich pie lę gnia rek
ipo łoż nych jest do de cy zja prze ło mo wa,
po nie waż do tej po ry nie wszyst kie znich
mia ły za pew nio ne ta kie sa me wa run ki
pra cy i pła cy, jak przed sta wi ciel ki te go
za wo du z in nych kra jów. Dzię ki zmia -
nie dy rek ty wy 2005/26/WE, oko ło 150
ty się cy pie lę gnia rek i po łoż nych, któ re
ukoń czy ły nie ist nie ją ce już li cea me dycz -
ne czy szko ły po ma tu ral ne, nie bę dzie
mia ło żad nych ogra ni czeń aby pod jąć
pra cę w swo im za wo dzie na te re nie UE. 

Do tej po ry kwa li fi ka cje pol skich pie lę -
gnia rek i po łoż nych, któ re nie ukoń czy -
ły stu diów, nie by ły ho no ro wa ne. Stwa -
rza ło to pre ce dens, po nie waż znacz na ilość

pań zogrom nym do świad cze niem wswo -
im za wo dzie nie mog ła pod jąć le piej płat -
nej pra cy w któ rymś z kra jów człon kow -
skich UE. Mu sia ły al bo no stry fi ko wać
dy plom, al bo się do kształ cić. I jed no idru -
gie roz wią za nie wią za ło się z wie lo ma 
trud no ścia mi, biu ro kra tycz ny mi prze -
szko da mi, czy pod ję ciem trzy let nich do -
dat ko wych stu diów (na włas ny koszt). 

Pol skie pie lę gniar ki są bar dzo ce nio -
ne przez pra co daw ców i bez prob le mów,
nie mal od za raz, znaj du ją pra cę w UE.
Obec nie, po zmia nie prze pi sów, je dy ną
ba rie rą bę dzie ję zyk obo wią zu ją cy w da -
nym kra ju. Bio rąc pod uwa gę za rob ki
w pol skiej służ bie zdro wia i wa run ki
pła cy pro po no wa ne przez szpi ta le czy
przy chod nie w bo gat szych pań stwach
Unii, moż na tyl ko mieć na dzie ję, że nie
wszyst kie panie pra cu ją ce w tych za -
wo dach wy ja dą do le piej płat nej pra cy.
W Pol sce i tak jest ma ło pie lę gnia rek,
a po wyż szy za pis mo że jesz cze uszczu -
plić i tak ma łą ka drę me dycz ną. 

W Pol sce przy pa da śred nio 5,4 pie lę -
gnia rek na ty siąc miesz kań ców. W Da -
nii licz ba ta wy no si 15,4 pie lę gnia rek,
a na przy kład w Szwaj ca rii 16. Licz ba
osób uczą cych się te go za wo du wPol sce
zna czą co spa da inie ba wem pie lę gnia rek
i po łoż nych za brak nie w szpi ta lach. We -
dług osta t nich pro gnoz, wro ku 2035 ma
być ich wca łym kra ju za led wie 164,8 tys.
Część przej dzie na eme ry tu rę, ale znacz -
na część wy je dzie do pra cy za gra ni cę. Na
pol skie pie lę gniar ki cze ka ją Niem cy,
gdzie do ob sa dze nia jest oko ło trzech ty -
się cy wa ka tów w szpi ta lach i pra wie 14

ty się cy miejsc pra cy w do mach spo koj -
nej sta ro ści. Cze ka też Bel gia. Oprócz
wol nych miejsc dla ab sol wen tek wyż -
szych uczel ni, szan se na pra cę ma ją tak -
że oso by po szko łach pie lę gniar skich.
Ko niecz na jest zna jo mość ję zy ka ni der -
lan dzkie go, ale jak za pew nia ją me na dże -
ro wie szpi ta li cze ka ją cy na pol skie pra -
cow ni ce, na po cząt ku wy star czy
ko mu ni ka tyw ny an giel ski lub fran cu ski.
WBel gii, wie lu pra co daw ców op ła ca pie -
lę gniar kom kurs ję zy ko wy oraz w ca ło -
ści po kry wa kosz ty tłu ma czeń nie zbęd -
nych do otrzy ma nia au to ry za cji dy plo mu
pie lę gniar ki lub po łoż nej. 

Sza cu je się, że po tych zmia nach usta -
wo wych, do pra cy za gra ni cę mo że wy -
je chać na wet kil ka na ście ty się cy pol -
skich pie lę gnia rek. Nie ba ga tel ną ro lę
w pod ję ciu de cy zji o wy jeź dzie ma ją
kwe stie fi nan so we. Obec nie, w Pol sce
śred nia pła ca w tym za wo dzie wy no si
oko ło trzech ty się cy zło tych brut to, a na
przy kład w bo ga tej Skan dy na wii – oko -
ło 2.800 eu ro brut to. Róż ni ca jest wiec
nie ba ga tel na. Po za tym w wie lu kra -
jach pie lę gniar ki ma ją za gwa ran to wa -
ną współ pra cę z opie ku nem me dycz -
nym, któ ry prze jmu je od nich część
obo wiąz ków, na przy kład przy za bie -
gach pie lę gna cyj nych i hi gie nicz nych. 

Je że li pol ski rząd nie za dba o od po -
wied nie upo sa że nia w tym sek to rze, to
z pew no ścią już nie dłu go bę dzie w kra -
ju ty le wa ka tów do ob sa dze nia, co w bo -
gat szych kra jach Unii. Jed nak naj praw -
do po dob niej, Pol ska nie bę dzie pła cić
pie lę gniar kom aż tak du żo. 

OOpprr..  KKaa  rroo  llii  nnaa  MMoo  rraaww  sskkaa  

Warto wiedzieć

Prze ło mo we zmia ny w prze pi sach do ty czą cych
po dej mo wa nia pra cy przez pol skie pie lę gniar ki
i po łoż ne w Unii Eu ro pej skiej. 

Ad wo kat 
dla każ de go
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Zgod nie z de cy zją Par la men tu
Eu ro pej skie go, we wszyst kich
pań stwach UE bę dzie obo wią zy -

wał jed no li ty for mu larz dla klien tów
bio rą cych kre dyt hi po tecz ny. Ma to
na ce lu ochro nę in te re sów osób sta -
ra ją cych się o ta ki kre dyt na za kup
miesz ka nia lub in nej nie ru cho mo ści.

No we re gu la cje wy e li mi nu ją nie jas -
no ści i pu łap ki czy ha ją ce na klien tów
w in for ma cjach pi sa nych drob nym dru -
czkiem. Po za tym, bę dą oni czę ścio wo
chro nie ni przed ros ną cy mi kosz ta mi
i ewen tu al nym za dłu że niem. Ban ki zo -
bo wią za ne bę dą do do kład ne go in for -
mo wa nia klien tów o fak tycz nych, rze -
czy wi stych kosz tach trans ak cji.

„Eu ro pej ski For mu larz Kre dy to wy”
ma za wie rać tak że przej rzy ste in for -
ma cje do ty czą ce wszel kie go ro dza ju
czy ha ją cych za gro żeń przy pod pi sy -
wa niu umów i wy e li mi no wa nie na
przy szłość nie bez pie czeństw zwią za -
nych ze spła tą po ży czki. Po ten cjal ny
klient bę dzie mógł wy brać naj lep szą
ofer tę, a ban ki zo bo wią za ne bę dą do
te go, aby mu ją przed sta wić. Po przed -
sta wie niu ofer ty, klient bę dzie miał
przy naj mniej ty dzień aby się za sta no -
wić i pod jąć de cy zję. Bę dą tak że obo -
wią zy wa ły bar dziej ela stycz ne za sa dy
umoż li wia ją ce wcześ niej szą spła tę kre -
dy tu i za sa dy ob li cza nia rze czy wi stej
sto py pro cen to wej.

Ban ki bar dzo czę sto ofe ru ją ze staw
usług (lub pro duk tów), któ re klient
„ku pu je” wraz z umo wą o kre dyt. Zna -
ne są prak ty ki, kie dy w ra mach po -
wyż szej trans ak cji wią za nej, ban ki nie
in for mu ją do kład nie klien ta o wszyst -
kim co mo że go spot kać po pod pi sa -
niu umo wy. Z chwi lą wej ścia w ży cie
„Eu ro pej skie go For mu la rza Kre dy to -
we go” bank nie bę dzie już mógł tak
po stę po wać. Po za tym, ban ki zo bo -
wią za ne bę dą do wpro wa dze nia stan -
dar dów wy ce ny nie ru cho mo ści przed
pod pi sa niem umo wy o kre dyt, a wy -
na gro dze nie pra cow ni ków ban ku nie
bę dzie uza leż nio ne od ilo ści umów kre -
dy to wych.

W myśl Dy rek ty wy, bank bę dzie
miał obo wią zek prze ka za nia klien to -
wi z od po wied nim wy prze dze niem,
w spo sób jas ny, kla row ny i – co waż -
ne – bez płat nie, wszel kich moż li wych
in for ma cji o udzie la nym kre dy cie,
zwią za nych z tym kosz tach i ewen tu -
al nym dal szym ry zy ku. Umo wa o kre -
dyt mo że zo stać pod pi sa na tyl ko i wy -
łącz nie wte dy, kie dy klient bę dzie miał
do sta tecz nie du żo cza su na po rów na -
nie ofert, osza co wa nie ich skut ków
i pod ję cie de cy zji.

We dług Dy rek ty wy, re kla my skie -
ro wa ne do klien tów nie mo gą wpro -
wa dzać kre dy to bior ców w błąd, a ban -
ki zo bo wią za ne są do za pre zen to wa nia
in nych ofert, aby klient mógł się z ni -

mi za poz nać.
W oce nie Ko mi sji Eu ro pej skiej, dzię -

ki któ rej po wstał „Eu ro pej ski For mu -
larz Kre dy to wy”, wie lu kre dy to bior -
ców pod ję ło nie od po wied nie de cy zje
o za cią gnię ciu kre dy tu hi po tecz ne go
na sku tek nie peł nej, wręcz błęd nej po -
ra dy po śred ni ków kre dy to wych. Stąd
tak du ży na cisk na nad zór nad wszel -
kie go ro dza ju kre dy to wym po śred nic -
twem. Ko mi sja wska za ła jed no cześ nie
sze reg nie pra wi dło wo ści, zwią za nych
z nie od po wie dzial nym udzie la niem i za -
cią ga niem kre dy tów hi po tecz nych,
zwłasz cza w cza sie kry zy su gos po dar -
cze go. 

Po wyż sza dy rek ty wa re gu lu je rów -
nież za sa dy udzie la nia kre dy tów w ob -
cych wa lu tach oraz kwe stie przed ter -
mi no wej spła ty kre dy tu.

Dzię ki przy ję tym zmia nom kre dy -
to bior cy na te re nie ca łej Unii Eu ro -
pej skiej bę dą mie li ta kie sa me pra wa.
Dy rek ty wa bę dzie mia ła za sto so wa -
nie do umów o kre dyt na za kup miesz -
ka nia, jak rów nież umów o kre dyt na
sfi nan so wa nie za ku pu lub utrzy ma -
nia pra wa włas no ści nie ru cho mo ści
grun to wej lub ist nie ją ce go al bo pla -
no wa ne go bu dyn ku.

Po wyż sze pra wo wej dzie w ży cie po
przed sta wie niu przez pań stwa człon -
kow skie me tod jej wdro że nia w swo -
ich kra jach i po opub li ko wa niu jej
w Dzien ni ku Urzę do wym Unii Eu ro -
pej skiej.

Opr. EEwwaa  JJaa  nniikk
Źró dła: ry nek pier wot ny.com, biz nes.pl

Uni j ne uła twie nia do ty czą ce 
kre dy tów hi po tecz nych

P R Z Y P O M N I E N I E

KOMUNIKAT WYDZIAŁU KONSULARNEGO AMBASADY RP 
W BRUKSELI

ZAPISY NA WIZYTY W SPRAWACH PASZPORTOWYCH, OBYWATELSKICH,
PRAWNYCH i WIZOWYCH :

Wydział Konsularny Ambasady RP w Brukseli przypomina, że w związku
z dobiegającym końca okresem treściowym – od 1 stycznia 2014 r. w sprawach
paszportowych, obywatelskich, prawnych i wizowych przyjmowane będą
WYŁĄCZNIE osoby uprzednio zapisane poprzez stronę http://www.e-
konsulat.gov.pl/ Interesanci, którzy nie zapisali się – nie zostaną przyjęci.

Jednocześnie informujemy, iż zapisanie się na spotkanie nie jest wymagane
w celu odbioru paszportu oraz 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:
http://www.bruksela.msz.gov.pl/.

Ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki chorobowe
i macierzyńskie w Belgii, przenoszenie praw
do ubezpieczenia zdrowotnego w obszarze
Unii Europejskiej

Se sja in for ma cyj na, któ rą po pro wa dzi pra cow nik ka sy
ubez pie cze nia zdro wot ne go CM

Śro da 19 lu te go 2014, godz. 19.30
ACV
Na tio na le stra at 111
2000 An twer pia

Ze wzglę dów or ga ni za cyj nych pro si my o za pi sy do dnia
12 lu te go 2014 pod nr.tel. 03/222 71 64 lub po przez
e-ma il: iwo na.cie szyn ska@acv-csc.be

Se sja bę dzie tłu ma czo na na j.pol ski.
Udział w se sji jest bez płat ny.
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JJuużż  nniiee  ddłłuu  ggoo  zzoo  ssttaa  nnąą  wwpprroo  wwaa  ddzzoo  --
nnee  zzmmiiaa  nnyy  ww ssyy  ssttee  mmiiee  nnaa  llii  cczzaa  nniiaa
wwyy  ssoo  kkoo  śśccii  sskkłłaa  ddeekk  uubbeezz  ppiiee  cczzeeńń

ssppoo  łłeecczz  nnyycchh  ww pprrzzyy  ppaadd  kkuu  oossóóbb  ssaa  mmoo  --
zzaa  ttrruudd  nniioo  nnyycchh..  ZZmmiiaa  nnyy  ww pprraa  wwiiee,,
pprrzzyy  jjęę  ttee  pprrzzeezz  ppaarr  llaa  mmeenntt  BBeell  ggiiii  1100
ppaaźź  ddzziieerr  nnii  kkaa  ii 77  llii  ssttoo  ppaa  ddaa  22001133  rr..
uummoożż  llii  wwiiaa  jjąą  ddoo  ssttoo  ssoo  wwaa  nniiee  wwyy  ssoo  kkoo  śśccii
sskkłłaa  ddeekk  nnaa  uubbeezz  ppiiee  cczzee  nniiee  ssppoo  łłeecczz  nnee
oossóóbb  ssaa  mmoo  zzaa  ttrruudd  nniioo  nnyycchh  ((nniidd..  ssoo  cciiaa  --
llee  bbiijj  ddrraa  ggeenn)) ddoo  bbiiee  żżąą  cceejj  wwyy  ssoo  kkoo  śśccii
uuzzyy  sskkii  wwaa  nnyycchh  ddoo  cchhoo  ddóóww..  NNoo  wwee  pprraa  --
wwoo  wweejj  ddzziiee  ww żżyy  cciiee  11  ssttyycczz  nniiaa  22001155  rr..

W obec nym sy ste mie, stwo rzo nym
w 1967 ro ku, wy so kość skład ki na
ubez pie cze nie spo łecz ne ob li cza na jest
na pod sta wie do cho dów uzy ska nych
trzy la ta wcześ niej (np. wy so kość
skład ki pła co nej w 2013 r. jest ob li -
cza na na pod sta wie do cho dów uzy -
ska nych w 2010 r.). Ozna cza to, że
przed się bior ca, któ re go do cho dy spa -
dły w osta t nich 3 la tach, mu si pła cić
skład ki nie a dek wat nie wy so kie w sto -
sun ku do swo ich bie żą cych do cho dów.
Stąd też wy ni ka ła – zna na do brze za -
a wan so wa nym sta żem sa mo za trud -
nio nym – re gu la ry za cja. By ła ona po -
wo dem utrud nień w pro wa dze niu
dzia łal no ści gos po dar czej z uwa gi na
czę sto zna czą ce, do dat ko we ob cią że -
nie fi nan so we. Dzię ki wpro wa dza nej
w ży cie re for mie, w przy pad ku po gor -

sze nia ko niun ktu ry, oso ba sa mo za -
trud nio na bę dzie mog ła pła cić niż sze
skład ki, a w przy pad ku lep szej ko -
niun ktu ry, wy so kość skład ki bę dzie
ro sła, jed nak że za leż nie od do cho du
w da nym ro ku. Sa mo za trud nio ny jak
za wsze bę dzie otrzy my wał co kwar tał
wez wa nie do za pła ty tym cza so wej
skład ki, ob li czo nej na pod sta wie do -
cho dów uzy ska nych 3 la ta wcześ niej.
Dla przy kła du, je że li sa mo za trud nio -
ny uzy sku je obec nie do cho dy po ni żej
12 830 eu ro rocz nie, je go skład ka wy -
no si 727 eu ro na kwar tał, pod czas gdy
do cho dy są po ni żej 25 661 eu ro, skład -
ka wy no si 1 454 eu ro na kwar tał.

Aby móc zmie nić wy so kość skład -
ki, sa mo za trud nio ny bę dzie mu siał 
uzy skać zgo dę ka sy ubez pie czeń spo -
łecz nych (po wy ka za niu w spo sób
obiek tyw ny, że je go do cho dy się
zmniej szy ły). W przy pad ku wzro stu
do cho du bę dzie wy star cza ła zwy kła
de kla ra cja. Gdy osta teczna wy so kość
do cho dów bę dzie zna na (np. do cho dy
uzy ska ne w ro ku 2015 bę dą zna ne do -
pie ro w 2017 r.) wy so kość osta teczna
skład ki mo że się zmie nić. W przy pad -
ku gdy sa mo za trud nio ny zbyt nio za -
ni żył wy so kość swo ich do cho dów, bę -
dzie mu siał po kryć róż ni cę mię dzy
tym, co za pła cił a tym, co po wi nien
był za pła cić oraz od set ki od tej róż ni -

cy w wy so ko ści 3% za kwar tał i rocz -
ną  od set kę w wy so ko ści 7%. W przy -
pad ku, gdy zbyt nio za wy żył swo je do -
cho dy, zo sta nie mu zwró co na róż ni ca,
jed nak bez żad ne go od szko do wa nia.

No wy sy stem bę dzie wier niej
odzwier cie dlał bie żą cą ko niun ktu rę
i poz wo li oso bom sa mo za trud nio nym
na lep sze do pa so wa nie wy so ko ści
skła dek do ich obec nej sy tu a cji ma te -
rial nej. Zmia ny te są istot ne, gdyż
w obec nej, trud nej sy tu a cji gos po dar -
czej, wie lu z nich jest w trud nej sy tu -
a cji fi nan so wej. W la tach 2005 – 2010
licz ba po dań o zwol nie nie z pła ce nia
skła dek wzro sła o 50%.

Cze ka my za tem, aż no we re gu la cje
wej dą w ży cie.

Opr. 
RRaa  ddoo  ssłłaaww  CCiiooss

Re gu la ry za cji, 
po 3 la tach mó wi my: adieu!
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Śmierć i dziew czy na

To, co zro bi ła, by ło zwy kłym sza leń -
stwem. Nikt przy zdro wych zmy słach
ina czej te go nie na zwie. Sza leń stwo
mu sia ło kieł ko wać w gło wie Ma rii już
od dzie ciń stwa, sko ro ja ko 24-lat ka
oka za ła się re gu lar ną wa riat ką. Bo co
ona so bie wy o bra ża ła? Że pój dzie w po -
je dyn kę na Ko za ków i wy gra? A na -
wet je śli prze gra i za pła ci ży ciem, to
po la tach ktoś tę ofia rę weź mie na po -
waż nie? Spró bu ję opo wie dzieć Two ją
hi sto rię Ma rio, choć nie wiem, czy mi
się uda, bo nie ro zu miem Cię ani
w ząb...

Oto Ma ria. Ślicz na dziew czy na z bo -
ga tej zie miań skiej ro dzi ny, któ ra po -
win na pro wa dzić sa lo no we ży cie he -
ro i ny z wik to riań skie go ro man su.
Bie gać na ba le, strze lać spoj rze nia mi
zza wach la rza, prze bie rać w ado ra to -
rach, a na ko niec stwo rzyć z jed nym
z nich szczę śli wą ro dzi nę i do cho wać
się gro mad ki dzie ci. Ale nie ste ty, Ma -
ria jest Po lką. W do dat ku uro dzi ła się
w Rzecz pos po li tej 1839 ro ku, ist nie -
ją cej tyl ko w umy słach lu dzi, któ rzy
tu miesz ka ją. To nie jest kraj dla nor -
mal nych lu dzi! I Ma ria nie jest nor -
mal ną pan ną. Nie czy tu je na do bra -
noc ro man sów pani de Staël, tyl ko
za tru wa ją cą du szę pi sa ni nę Mic kie -
wi cza, te wszyst kie strasz ne hi sto rie
o bun tow ni kach, spi skach i kaź niach.
Nie wzru sza się śmier cią szek spi row -
skiej Ju lii, bo wszyst kie łzy wy la ła
przy Kon ra dzie Wal len ro dzie. Jest jas -
ne, że nic do bre go z te go nie bę dzie!

W do mu nikt Ma rii nie przy wo łu je
do po rząd ku. A gdzież by, sko ro wszy -
scy my ślą tak sa mo! Jej oj ciec, Zyg -
munt Ro go liń ski, wal czył w po wsta -

niu li sto pa do wym; wuj na le żał do spi -
sku, któ ry po wsta nie za i ni cjo wał. To
tak zwa ny pa trio tycz ny pol ski dom,
w któ rym żad ną mia rą nie ha mu ją na -
ro do wych za pę dów dziew czy ny. No
więc dziew czy na ro bi co chce.

Źle się ba wi, już od po cząt ku. Ma
led wie 17 lat, gdy znaj du je so bie mę -
ża – kom plet nie nie od po wied nie go.
Kon stan ty Pio tro wicz to na u czy ciel
w szko le ele men tar nej, bied ny jak
mysz koś ciel na, ale w grun cie rze czy
ta ki sam, jak Ma ria. Je den z tych ide -
ow ców, któ rzy bio rą nędz ne po sa dy
na u czy ciel skie z jed ne go tyl ko po wo -
du: by krze wić swo je idee na ro do we
wśród dzie ci, by opo wia dać im te szko -
dli we baj dy o wol no ści. Ma ria na tych -
miast się za ko chu je i oczy wi ście sta -
wia na swo im, choć to prze cież
me za lians. Dziw ne, że nikt z ro dzi ny
nie sta je w po przek tym pra gnie niom.
Ule ga ją nad spo dzie wa nie ła two, uzna -
jąc, że wiel ka for tu na dziew czy ny wy -
star czy im oboj gu. 

Kon stan ty i Ma ria po bie ra ją się, za -
miesz ku ją w za sob nym fol war ku pod
Ło dzią, i cze ka ją. Czu ją, że la da mo -
ment nad ej dzie ten nie zwy kły czas,
o któ rym słu cha li przez ca łe dzie ciń -
stwo. Wszy scy to wie dzą, wszy scy
czu ją, że za raz się za cznie. Przed po -
wsta niem stycz nio wym uli ce pol skich
miast przy po mi na ją wiel ki te atr na -
ro do wy. Ko bie ty no szą czar ne suk -
nie, a za miast pier ścion ków wsu wa -
ją na pal ce że laz ne ob rą czki
z krzy ży kiem. Męż czyź ni prze bie ra -
ją się w kon tu sze i koś ciusz kow skie
mun du ry, za kła da ją kra kow skie ro -
ga tyw ki. Po la ków ogar nia ja kaś zbio -
ro wa, nar ko tycz na go rą czka, z któ -
rej wy wo dzą pew ność, że la da dzień
się do peł ni dzie jo wa spra wie dli wość,
że hi sto ria na pra wi krzyw dy i wy -
rów na ra chun ki, że wy star czy gar -

stka go rą cog ło wych ide a li stów, by
po ko nać ro syj skie im pe rium zła.

Gdy wy bu cha po wsta nie, Ma ria jest
go to wa. Ob ci na war kocz, za kła da mę -
ski strój. Ra zem z Kon stan tym idą do
po wstań cze go od dzia łu. Mi zer ny to
od dział, skła da się głów nie z ko sy nie -
rów, strzel ców ma nie wie lu. Ale kto
by tam li czył strzel by w tym hip no -
tycz nym na ro do wym spek ta klu! Im
się wy da je, że si ła wo li i głę bo kie pra -
gnie nie to aż nad to, by sen o wol no -
ści się speł nił.

Ma ria na po cząt ku za cho wu je się
w mia rę roz sąd nie. Ro bi to, w czym
my, ko bie ty, je steś my do bre. Zbie ra
pie nią dze dla od dzia łu, or ga ni zu je
mun du ry i żyw ność, ku pu je broń. Ale
prze cież wie, że na tym się nie skoń -
czy, że tym, cze go jej do wód cy po -
trze bu ją naj bar dziej, wca le nie są lu -
dzie zaj mu ją cy się apro wi za cją.
Bra ku je tych, któ rzy bę dą się bić.
I Ma ria za mie rza sta nąć w pier wszej
li nii.

Jej los do peł nia się 24 lu te go 1863 r.
Te go dnia Ro sja nie za ska ku ją po -
wstań ców obo zu ją cych na skra ju 
la su, w oko li cach wsi Do bra. Bi twa
roz po czy na się w go dzi nach po łud nio -
wych i trwa do 17.00. Od po cząt ku
jest jas ne, że bę dzie to ko lej na pięk -
na klę ska. Po wstań cy od pie ra ją dwa
ata ki Ko za ków, przy trze cim bro nią
się już cha o tycz nie.

Ma ria nie za mie rza się pod dać, choć
ro syj ski ofi cer go tów jest ją osz czę -
dzić. Na wet on nie chce mieć na su -
mie niu dwu dzie sto lat ki, co to za ho -
nor za bić dziew czy nę! Ale ta
dziew czy na za hań bę uzna je je go pro -
po zy cję. Bro ni sztan da ru od dzia łu
i wal czy jak fu ria. Uzbro jo na w re wol -
wer i ko sę, okrą żo na przez Ko za ków,
jed ne go za bi ja, dru gie go ra ni, pod

Znani nieznani
czyli ciekawe fakty z życia wielkich Polaków
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trze cim za bi ja ko nia. Na koń cu gi nie
sa ma od cio sów pik i sza bel.

Ko za cy pa stwią się nad jej cia łem
tak, jak by o szcze gól ną wście kłość
przy pra wia ło ich to, że sta wa ła prze -
ciw nim dziew czy na. Wbi ja ją ba gne -
ty w jej pierś, aż ku brak Ma rii zmie -
nia się w krwa wy strzęp, tak po kłu ty,
że trud no zli czyć cio sy. A gdy po bi -
twie jej cia ło przy wo żą do do mu, wy -
cho dzi na jaw jesz cze jed na strasz na
praw da: dziew czy na by ła w cią ży, mia -
ła uro dzić bliź nię ta. Co zro bi łaś, Ma -
rio? War to by ło od dać trzy ży cia za
po wstań czy sztan dar? 

W re la cjach świad ków za cho wał się
opis jej po że gna nia: „W otwar tej trum -
nie – w sta rym oj ców dwo rze le ża ły

jej zwło ki. Za pa lo ne grom ni ce, na o -
kół szlo cha ją ca rze sza. Do świet li cy
wszedł ka pi tan ro syj ski – ten, któ re -
go żoł nie rze za mor do wa li Ma rię. Wy -
jął z kie sze ni świe cę, za pa lił, po sta wił
u nóg bo ha ter ki, a sam cof nął się w kąt
iz by i na szab li wspar ty – pła kał”.

Ran kiem, 28 lu te go 1863, w ca łej
Ło dzi bi ją dzwo ny. Mia sto szy ku je się
do po grze bu po wstań ców. W bi twie
pod Do brą zgi nę ło ich 70, dru gie ty -
le umar ło z ran. Dźwięk dzwo nów sły -
chać w szpi tal nej sa li, gdzie le ży Kon -
stan ty. Do stał ba gne tem cios wzdłuż
pra wej pier si, padł nie przy tom ny
w wal ce, ale te raz le karz mó wi, że
wszyst ko skoń czy się do brze, że bę -
dzie żył. Tyl ko, do da je, „trze ba osz -
czę dzać mu wzru szeń”. Ukry wa ją
przed nim śmierć Ma rii, ale te go ran -
ka, gdy py ta, ko mu tak dzwo nią, ga -
dat li wej pie lę gniar ce, wy ry wa się: „To
dla pań skiej żo ny ten wspa nia ły po -
grzeb”. Więc już wie cie, jak to się skoń -
czy, ser ce Kon stan te go nie wy trzy ma,
jej po grzeb sta nie się i je go koń cem. 

I to osta t ni akt tej hi sto rii Ro mea
i Ju lii znad Wi sły, w któ rą za wsze mu -
si wmie szać się Pol ska.

Pa tos, pa tos, wszyst ko to pa tos! Na
ko niec trze ba wziąć się w garść i wy -
gar nąć im pa rę słów praw dy. Bo to

przez ta kich jak oni wciąż prze ży wa -
my tę nie znoś ną, pol ską udrę kę. Ma -
my 150. rocz ni cę wy bu chu po wsta nia
stycz nio we go i – Je zu! – zno wu spa -
dły na nas te wszyst kie strasz li we opo -
wie ści o Bo gu, Ho no rze i Oj czyź nie,
o prze gra nych bi twach i bez sen sow -
nych ofia rach, o umę czo nym Tra u gut -
cie i Sie ra kow skim, po wie szo nym
z prze trą co nym kar kiem. Znów ka żą
nam słu chać o da rem nym he ro iz mie
po wstań ców, a prze cież nud ne to i dur -
ne! No wo czes ny pa trio tyzm to nie po -
hu ki wa nia o oj czyź nie, ale su mien na
pra ca w kor po ra cjach i zbie ra nie psich
kup z traw ni ków! Tak właś nie my ślę,
tyl ko... ja koś nie mo gę za pom nieć
o Ma rii... o wa riat ce w ku bra czku po -
ha ra ta nym przez Ko za ków. Jej hi sto -
ria upar cie sie dzi mi w gło wie i wca -
le nie chce z niej wyjść. Spi sa łam ją,
mo że w koń cu prze sta nie mnie drę -
czyć. Ty le do bre go, że in nych drę czyć
nie bę dzie, bo o Ma rii ma ło kto sły -
szał. Jej imię no si jed na pol ska szko -
ła, ale ża den uni wersytet; po świę co -
no jej kil ka tek stów, ale żad nej książ ki.
Tyl ko cze mu wciąż czu ję, że po win -
nam za to prze pro sić? I po wie dzieć:
dzię ku ję, Ma rio, Ty wa riat ko...

Źró dło: www.ko bie ty i hi sto ria.blog spot.be
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Po wsta nie Stycz nio we roz po czę -
ło się 22 stycz nia 1863 ro ku,
kie dy po wstań cy za a ta ko wa li

ro syj skie gar ni zo ny w Kró le stwie Pol -
skim. W cią gu trwa ją cych po nad pół -
to ra ro ku dzia łań zbroj nych, do szło
do oko ło ty sią ca dwu stu mniej szych
lub wię kszych po ty czek, a w wal kach
wzię ło udział na wet 200 ty się cy po -
wstań ców. W to ku walk, póź niej szych
re pre sji, jak i ter ro ru Ro sjan, stra ty
w lu dziach (tak że wśród cy wi li) by ły
bar dzo wy so kie. W ca łym kra ju wy ro -
sły ty sią ce świe żych mo gił, kil ka na -
ście ty się cy po wstań ców ucie kło na
Za chód, pra wie 40 ty się cy ze sła no na
Sy bir. Skon fi sko wa no ty sią ce pol skich
ma jąt ków, znisz czo no kraj gos po dar -
czo i po li tycz nie. 

W ubieg łym ro ku ob cho dzi liś my
150. rocz ni cę te go na ro do wo ścio we -
go zry wu. Z tej oka zji po ja wi ło się
mnó stwo opi nii do ty czą cych za rów no
prze bie gu po wsta nia, jak i to wa rzy -
szą cych mu oko licz no ści. Dla czę ści
spo łe czeń stwa, Po wsta nie Stycz nio -
we by ło naj wię kszą klę ską w do tych -
cza so wej hi sto rii Pol ski, dla in nych
zaś, otwar ciem drzwi do wol nej, nie -
po dleg łej Oj czyz ny. Przy oka zji te go
ju bi le u szu, co raz głoś niej za czę to mó -
wić o wy jąt ko wej ro li ja ką w po wsta -
niu ode gra ły ko bie ty. O nich chcia ła -
bym tu taj opo wie dzieć. 

Mat ki, żo ny, sio stry, cór ki
i ko chan ki

Udział ko biet w po wsta niu stycz nio -
wym, prze wyż szał wszyst kie do tych -
cza so we pol skie zry wy nie po dleg ło -
ścio we. Na wie lu fron tach i w róż nym
cha rak te rze wal czy ły szlach cian ki, zie -
mian ki, miesz czan ki, in te li gen tki,
a na wet pro ste ko bie ty wy wo dzą ce się
z lu du, któ re za miast szab li mia ły w rę -
kach ko sy. By ły w róż nym wie ku, po -
cho dzi ły z róż nych sta nów i wy zna -
wa ły róż ne re li gie. Obok sie bie
sta wa ły ary sto krat ki i nie piś mien ne
chłop ki, skle pi kar ki, słu żą ce i szlach -
cian ki. Nie wia do mo do kład nie ile
z nich, w mę skich prze bra niach wal -
czy ło z bro nią w rę ku oko w oko z nie -
przy ja cie lem, ile dzia ła ło w służ bie sa -
ni tar nej, ile by ło wy wia dow czy nia mi
i agen tka mi. Wia do mo jed no. By ło ich
du żo i by ły wi docz ne. Do ko nu jąc ta -
kie go wy bo ru, czę sto pła ci ły za to wy -
so ką ce nę. Na wet tę naj wyż szą. 

Ko bie ty ma so wo za an ga żo wa ły się
w po wsta nie. Peł ni ły naj róż niej sze
fun kcje. Od łącz ni czek i zwia dow czyń
po przez adiu tan tki i sa ni ta riusz ki.

Bra ły udział w pa trio tycz nych ma ni -
fe sta cjach, prze cho wy wa ły broń i za -
o pa try wa ły w nią po wstań ców, ukry -
wa ły i pie lę gno wa ły ran nych, szy ły
mun du ry i or ga ni zo wa ły dla wal czą -
cych żyw ność. Sta wa ły też do wal ki
na rów ni z męż czyz na mi, wy ka zu jąc
wiel ką od wa gę i da jąc przy kład bo ha -
ter stwa. Tak wy glą dał dzie więt na sto -
wiecz ny pa trio tyzm w wy da niu pol -
skich ko biet. Wie le z nich zgi nę ło,
wie le ze sła no na Sy bir. Mu sia ły ucie -
kać za gra ni cę po zba wio ne ma jąt ków
i opie ki mę ża, bra ta, czy oj ca. Nie ro -
bi ły te go ani dla sła wy, ani dla pie nię -
dzy. Wal czy ły dla Pol ski. 

Du ża część ko biet – po wstań ców po -
zo sta ła bez i mien na, gdyż wie le z nich
po słu gi wa ło się mę ski mi imio na mi
i na zwi ska mi, dla te go trud no dziś
osza co wać do kład ną ich licz bę. Ob -
szer niej sze re la cje za cho wa ły się za -
led wie o kil ku dzie się ciu z nich. Na
kar tach hi sto rii za pi sa ły się mię dzy
in ny mi: ku rier ka i łącz ni czka Lu cy na
Żu kow ska, uczest ni czka bi twy pod
Do brą – Ma ria Pio tro wi czo wa, pi sar -
ka wspie ra ją ca po wstań ców Eli za
Orzesz ko wa, pięt na sto let nia uczest -
ni czka po wsta nia Te re sa Cisz kie wi -
czo wa, więź niar ka Cy ta de li War szaw -
skiej Jad wi ga Pren dow ska, wal czą ca
na pier wszej li nii fron tu An na Hen ry -
ka Pó stó woj tow na, pi sar ka i na u czy -
ciel ka Na rcy za Żmi chow ska. 

Za po mi na ne i nie za wsze
zna ne 

Po upad ku Po wsta nia Li sto pa do we -
go, pol skie ko bie ty z pło ną cy mi po li -
czka mi słu cha ły opo wia dań o wal kach
z ro syj skim za bor cą. W za ci szu szla -
chec kich dwor ków czy w miesz czań -
skich sa lo nach, wie le z nich zmu szo -
nych by ło prze jąć obo wiąz ki swo ich
mał żon ków, bra ci czy
oj ców ze sła nych na Sy -
bir po klę sce po wsta -
nia. Chcia ły pom ścić
do zna ne krzyw dy
i upo ko rze nia, po wo li
prze jmo wa ły mę skie
ro le. Co raz mniej ak -
tu al na oka zy wa ła się
obo wią zu ją ca w spo łe -
czeń stwie za sa da, że
woj na to nie jest miej -
sce dla nie wiast. 

W la tach 50 i 60-tych
dzie więt na ste go stu le -
cia, roz po czę ły się nie -
od wra cal ne zmia ny
do ty czą ce ro li ko biet

w spo łe czeń stwie. Ruch fe mi ni stycz -
ny przy bie rał na si le i po raz pierw szy
panie zy ska ły szan sę na zmia nę miej -
sca w po u kła da nym do tąd kon ser wa -
tyw nym świe cie. Na le ży pa mię tać, że
w tam tych cza sach udział ko biet w ja -
kich kol wiek wal kach był zła ma niem
obo wią zu ją cych re guł przy zwo i to ści
i za sad mo ral nych. Po mi mo te go, wie -
le z nich wie dzio nych mi ło ścią do Oj -
czyz ny do bro wol nie po dej mo wa ło de -
cy zję o czyn nym włą cze niu się do wal ki. 

W lu tym 1861 ro ku, w War sza wie,
mia ła miej sce krwa wa ma ni fe sta cja
w trak cie któ rej w wy ni ku starć z woj -
skiem i po li cją ro syj ską za bi to pię ciu
ma ni fe stan tów. Ogło szo no „ża ło bę na -
ro do wą”. Od tej po ry ko bie ty za kła -
da ły tyl ko czar ne, ża łob ne stro je. Gło -
wy za kry wa ły czar ny mi chu sta mi lub
ka pe lu sza mi, czar ne by ły tak że przy -
pi na ne do ka pe lu szy kwia ty i wo al ki.
Fry zu ry rów nież obo wią zy wa ły
skrom ne. Mło de dziew czy ny za pla ta -
ły war ko cze, a mę żat ki za cze sy wa ły
wło sy do ty lu spla ta jąc je w wę zeł na
kar ku. Ża łob ny strój do ty czył tak że
dzie ci. Mat ki za kła da ły im tyl ko czar -
no-bia łe lub sza re ubra nia.

Ów czes ne ko bie ty no si ły cha rak te -
ry stycz ną dla te go okre su bi żu te rię
pa trio tycz ną i ża łob ną – czar ne krzy -
ży ki, bro sze i bran so le ty z ele men ta -
mi na ro do wy mi, czy przy po mi na ją cy -
mi kaj da ny i łań cu chy. Ko twi ce, ser ca
i krzy ży ki by ły do wo dem pa mię ci o hi -
sto rii Pol ski i wia ry w od zy ska nie nie -
po dleg ło ści. Ża łob ne stro je ko biet na -
wią zy wa ły do utra co nej wol no ści,
odzwier cie dla ły smu tek i cier pie nie
po stra cie Oj czyz ny. 

W Pol sce pod za bo ra mi, no sze nie
ża ło by wy ma ga ło od pań wiel kiej od -
wa gi, po nie waż car skie wła dze su ro -
wo ka ra ły każ dy prze jaw nie su bor dy -
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na cji. Za no sze nie ża łob nych stro jów
ko bie ty wie lo krot nie by wa ły aresz to -
wa ne i upo ka rza ne. 

Po lki wal czy ły w każ dy moż li wy spo -
sób. Uczy ły wiej skie dzie ci „Ma zur ka
Dą brow skie go” i za chę ca ły chło pów
do wal ki zbroj nej. Two rzy ły licz ne sto -
wa rzy sze nia cha ry ta tyw ne, gro ma dzi -
ły środ ki fi nan so we, or ga ni zo wa ły
piel grzym ki i pie lę gno wa ły hi sto rycz -
ne rocz ni ce. Tak by ło na przy kład 12
sierp nia 1861 ro ku, gdy w ko lej ną
rocz ni cę pod pi sa nia Unii Lu bel skiej,
miesz kan ki War sza wy za miast ża łob -
nych su kien „ubra ły jas ne suk nie
o bar wach na ro do wych”. 

Kie dy wy buch ło po wsta nie, pol skie
ko bie ty po tra fi ły ze brać pie nią dze, aby
wy pra wić po grze by po leg łym po -
wstań com i to one dba ły o tych, któ -
rzy utra ci li mę żów, oj ców, sy nów i bra -
ci. Za pew nia ły opie kę mo ral ną
i fi nan so wą ro dzi nom uwię zio nych,
za ła twia ły wi dze nia ska zań ców z naj -
bliż szy mi, po ma ga ły ro dzi nom po -
wstań ców ze sła nych na Sy bir. Za gro -
żo nym aresz to wa niem or ga ni zo wa ły
bez piecz ne schro nie nie, za pew nia ły
im trans port, odzież, fał szy we do ku -
men ty i środ ki fi nan so we. Czy ści ły
broń i od le wa ły ku le. Pro wa dzi ły szpi -
ta le, la za re ty i przy tuł ki. Zno si ły ran -
nych z po la wal ki i pie lę gno wa ły ich
w wiej skich cha tach, szla chec kich

dwo rach i ple ba niach. Szy ły mun du -
ry i ko szu le, przy go to wy wa ły opa trun -
ki i wy po sa że nie szpi ta li. Gdy bra ko -
wa ło pie nię dzy, bez wa ha nia od da wa ły
swo ją bi żu te rię, czy ro do we sre bra. 

W taj nych or ga ni za cjach na ro do -
wych mia ły swo je włas ne, ko bie ce ko -
mór ki. W War sza wie dzia ła ły tak zwa -
ne „Piąt ki”, we Lwo wie „Kla u dyn ki”,
a w Wil nie „Win cen tyn ki”. Od naj młod -
szych lat wy cho wy wa ne w du chu mi -
ło ści do Oj czyz ny i go to we od dać za
nią ży cie, ko bie ty – po wstań cy sta nę -
ły obok swych oj ców, bra ci i mę żów. 

W hi sto rii Pol ski, ko bie ty za wsze
od gry wa ły istot ną ro lę. By ły na tchnie -

niem dla ar ty stów i wspar ciem dla
wal czą cych męż czyzn. To one wy cho -
wy wa ły dzie ci w du chu mi ło ści Oj czyz -
ny, to one czy ta ły im pol skie książ ki,
śpie wa ły pol skie pieś ni. Swo ją nie u -
stra szo ną po sta wą, wy jąt ko wą od wa -
gą, zde cy do wa niem i bo ha ter stwem,
zy ski wa ły uzna nie wśród to wa rzy szy
bro ni. Te ci che bo ha ter ki wy war ły
ogrom ny wpływ na lo sy na sze go kra -
ju, war to więc oca lić je od za pom nie -
nia i od dać na leż ny im hołd. 

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa  
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PO LO NIJ NE
wia do mo ści z Flan drii
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Leuven
Pol sko-bel gij ski, świą tecz ny
most po ro zu mie nia.

Dla wię kszo ści Po la ków, miesz ka -
ją cych za gra ni cą, ko niec ro ku ozna -
cza świą tecz ne wy ja zdy do ro dzi ny
w Pol sce. Te tra dy cyj ne świę ta, naj -
bar dziej ro dzin ne ze wszyst kich świąt,
trud no prze żyć z da la od naj bliż szych. 

Naj waż niej szy mie siąc 
w ro ku

W grud niu, czas pły nie o wie le szyb -
ciej niż w in nych mie sią cach ro ku.
Led wie pier wsza kar tka z ka len da rza
zo sta nie ze rwa na, a już mie siąc się
koń czy zwłasz cza, że dla nie któ rych
jest on na praw dę bar dzo krót ki. Po -
lo nij ni stu den ci oraz ro dzi ny z ma ły -
mi dzieć mi, opusz cza ją Le u ven na dłu -
go przed koń cem grud nia. Star sze
dzie ci i mło dzież ma ją obo wią zek cho -
dze nia do szko ły do osta t nie go dnia,
tym bar dziej, że właś nie wte dy szko -
ły or ga ni zu ją eg za mi ny se me stral ne.
Za czy na się grud nio we im pre zo wa -
nie. Św. Mi ko ła ja, świą tecz ne im pre -
zy w pra cy, spot ka nia op łat ko we. Za -
nim czło wiek się obej rzy, już jest
pier wsza gwiazd ka, a pre zen ty…
w na tło ku róż nych obo wiąz ków cze -
ka ją czę sto do osta t niej chwi li. Dzię -
ki han dlo wym nie dzie lom w grud niu,
moż na ku pić prze róż ne po dar ki,
a wsze cho bec ne re kla my ku szą swo -
ją bo ga tą ofer tą. Po nad to, na wszyst -
kich, któ rzy szu ka ją cze goś ory gi nal -
ne go, cze ka, or ga ni zo wa ny każ de go
ro ku w Le u ven, jar mark świą tecz ny.
Tak jak w wie lu mia stach w Bel gii,
cen trum Le u ven na dwa ty god nie
prze kształ ca się w wiel ką świą tecz ną
wio skę róż nych kul tur i spe cjal no ści.
Idąc moc no za lud nio ny mi alej ka mi,
moż na tam spró bo wać nie tyl ko bel -

gij skich spe cja łów z róż nych re gio -
nów kra ju, ale na pić się tak że nie -
miec kie go Gro ga, czy na wet ku pić za -
ko piań ską wer sję sza chów.

Pol skie „Ko lę do wo”
W świą tecz ny na strój wpro wa dził

wszyst kich kon cert – wspól ne ko lę do -
wa nie, w któ rym wzię ło udział po nad
dwie ście pięć dzie siąt osób mó wią cych
po pol sku i ni der lan dzku. W nie dziel -
ne po po łud nie, w naj pięk niej szym 
koś cie le w Le u ven, dzie ci, mło dzież i do -
ro śli po łą czy li się w ra dos nym świą -
tecz nym śpie wa niu. Dla nie zna ją cej na -
szej tra dy cji wspól ne go ko lę do wa nia
bel gij skiej czę ści go ści, nie la da nie spo -
dzian ką był udział w tak nie kon wen -
cjo nal nym kon cer cie. Na po cząt ku, 
ma lu chy od śpie wa ły z ogrom nym en -
tu zjaz mem i przy akom pa nia men cie
wy cho waw czyń oraz ro dzi ców, od mie -
sią ca ćwi czo ną pod czas za jęć przed -
szkol nych w Ma łej Da ska lii, ko lę dę
„Przy bie że li do Bet le jem”. Mło dzież i do -
ro śli wspól nie czy ta li wy bra ne frag men -
ty po ezji świą tecz nej w dwóch ję zy kach,
a wszyst ko to by ło prze pla ta ne zna ny -

mi ko lę da mi, przy akom pa nia men cie
chi lij skie go mu zy ka E. Car vo ur’a (ta ty
jed ne go z przed szko la ków). Uwień cze -
niem wie czo ru był wy stęp chó ru An -
twer pia oraz Te a trzy ku Dzie ci Pol skich
z An twer pii, któ rzy przy ję li za pro sze -
nie i przy je cha li do Le u ven.

Po dzie lić się ra do ścią
Za po cząt ko wa na pod czas kon cer -

tu, zbiór ka na Cen trum Wspar cia Ro -
dzi ny w Czę sto cho wie po ka za ła, że
Po lo nia bel gij ska nie jest obo jęt na na
po trze by in nych. Na ten cel, zo sta ły
spe cjal nie przy go to wa ne kar tki-ce -
gieł ki, sprze da wa ne za do wol ną op -
ła tą. Ca ły do chód zo stał prze zna czo -
ny na za kup naj po trzeb niej szych
rze czy dzie ciom i mło dzie ży z bied -
nych lub dys fun kcyj nych pol skich ro -
dzin. Je śli są jesz cze lu dzie wiel kie -
go ser ca, któ rzy czu ją po trze bę
wspar cia ak cji świą tecz nej, mo gą
skon tak to wać się z Cen trum Po lo nii
w Le u ven, któ re prze ka że adres Fun -
da cji w Pol sce.

DDaa  sskkaa  lliiaa
wwwwww..ddaa  sskkaa  lliiaa..eeuu
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Geel
Gru dzień to mie siąc, w któ rym przy -

pa da ją naj bar dziej lu bia ne przez nas
świę ta – Świę ta Bo że go Na ro dze nia.
Bez wzglę du na to, czy jest śnież nie
czy desz czo wo, wszyst kich nas ogar -
nia sza leń stwo. Bie ga my za pre zen ta -
mi dla naj bliż szych, my śli my o wie -
czo rze wi gi lij nym i o tym jak spę dzi my
te nad cho dzą ce świę ta.

Gru dzień w Pro Po lo nii był bar dzo
pra co wi tym mie sią cem. Chcąc po ka -
zać dzie ciom, któ re uczęsz cza ją na za -
ję cia do pol skie go przed szko la i szko -
ły przy sto wa rzy sze niu, jak
w tra dy cyj ny spo sób ob cho dzo ne są
Świę ta Bo że go Na ro dze nia w Pol sce,
spe cjal nie przy go to wa no za ję cia zwią -
za ne z pol ski mi tra dy cja mi bo żo na ro -
dze nio wy mi. Dzie ci do wie dzia ły się
o wie cze rzy wi gi lij nej, i dwu na stu po -
tra wach któ re na le ży ser wo wać w cza -
sie wi gi lii, o śpie wa niu ko lęd oraz
o zwy cza ju przy go to wy wa nia żłób ków
w koś cio łach.

Osta t nie za ję cia w szko le i przed -
szko lu w Ge el w ro ku 2013 przy pa da -
ły na 14- go grud nia. Na u czy cie le wraz

z ro dzi ca mi dzie ci, zor ga ni zo wa li
w tym dniu Mi ko łaj ki, ubie ra nie cho -
in ki oraz spot ka nie op łat ko we.

Dzień roz po czął się od wspól ne go
przy go to wy wa nia ozdób cho in ko -
wych, co oka za ło się wspa nia łym po -
my słem. Dzie ci do sko na le się ba wi ły,
wy ko nu jąc z ko lo ro we go pa pie ru łań -
cu chy, pa wie oczka i in ne ozdo by cho -
in ko we. Po tem na stą pi ło uro czy ste
ubie ra nie cho in ki. Na u czy cie le z dzieć -
mi umie ści li wszyst kie ozdo by na cho -
in ce. Star sze dzie ci po ma ga ły przed -
szko la kom w zna le zie niu miej sca na
drzew ku. Wia do mo, że dla przed szko -
la czków drzew ko wy glą da naj pięk niej,
gdy wszyst kie ozdo by wi szą w jed nym
miej scu. Bez cen ne by ło au ten tycz ne
za sko cze nie dzie ci efek tem koń co -
wym, ustro jo ną przez nich cho in ką.
Wy glą da ła fan ta stycz nie.

Jed nak naj wię cej emo cji przy nio sło
po ja wie nie się św. Mi ko ła ja z wor kiem
peł nym pre zen tów. Spot ka nie ze św.
Mi ko ła jem wzbu dza za wsze wie le od -
czuć. By ło du żo ra do ści, ale i tro sze -
czkę stra chu, któ ry jed nak szyb ko mi -
nął i już po chwi li dzie ci ba wi ły się
otrzy ma ny mi pre zen ta mi. Mi ko łaj zo -
stał przy ję ty z ogrom nym en tu zjaz -

mem więc za pew nił, że wró ci w przy -
szłym ro ku.

Te go sa me go dnia od by ło się rów -
nież spot ka nie op łat ko we, na któ re
za pro sze ni zo sta li ro dzi ce dzie ci
uczęsz cza ją cych na na sze za ję cia, zna -
jo mi i przy ja cie le sto wa rzy sze nia. Na
ten wie czór zo stał przy go to wa ny krót -
ki wy stęp ar ty stycz ny. Jed no z dzie -
ci prze czy ta ło spe cjal ne ży cze nia świą -
tecz ne i no wo rocz ne, a na stęp nie
wszyst kie dzie ci za śpie wa ły ko lę dę
„Pój dźmy wszy scy do sta jen ki”. Po -
tem zgod nie z na szym pol skim zwy -
cza jem, po dzie li liś my się op łat kiem,
któ ry za mó wio ny wcześ niej, do je chał
z Pol ski na czas. Za przy jaź nio ny a na -
mi pa sjo nat kuch ni, przy go to wał dla
wszyst kich pysz ny ma ko wiec i ka pu -
stę z grzy ba mi. Dzie ci bar dzo grzecz -
nie ba wi ły się otrzy ma ny mi za baw ka -
mi, a do ro śli spę dzi li mi łe chwi le na
roz mo wie. W po wie trzu czuć by ło
atmo s fe rę zbli ża ją cych się świąt.

Na stęp ne spot ka nia ge e low skiej Po -
lo nii w stycz niu 2014.

Do sie go ro ku!!!
MMaa  rreekk  PPiiaa  śścciikk

wwwwww..pprroo  ppoo  lloo  nniiaa..bbee
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W Mor tsel, po łud nio wej gmi nie pro -
win cji An twer pii, miesz ka du że sku -
pi sko Po la ków.

Wię kszość z nich osie dli ła się tu taj
po ro ku 2009, w któ rym to Bel gia ofi -
cjal nie otwo rzy ła swój ry nek pra cy dla
oby wa te li Unii Eu ro pej skiej. O tym,
ja ki wi ze ru nek ma ją na si ro da cy
w Mor tsel oraz jak in te gru ją się z lo -
kal ną spo łecz no ścią, roz ma wia łam
z obec nym bur mi strzem Mor tsel – Pa -
nem Eri kiem Broeckx.

Panie bur mi strzu, właś nie wesz liś -
my w no wy rok 2014. Bę dzie to
szcze gól ny rok za rów no dla Bel gii,
jak i dla Pol ski. W tym ro ku w Bel -
gii od bę dą się bo wiem wy bo ry do
Par la men tu: Fla man dzkie go, Fe de -
ral ne go i Eu ro pej skie go. Pol ska
z ko lei ob cho dzić bę dzie 10-tą rocz -
ni cę swo je go człon ko stwa w Unii Eu -
ro pej skiej. Dla Pa na rów nież bę dzie
to wy jąt ko wy czas, mi nął bo wiem
rok od kie dy zo stał Pan bur mi strzem
mia sta Mor tsel. Jak oce nia pan mi -
nio ny rok dla sie bie i dla mia sta? 

Istot ne zmia ny, któ re chcie li byś my
zre a li zo wać pod czas sze ścio let niej ka -
den cji, za war liś my w jed nym zda niu
prze wod nim: Wszyst kie drob ne prob -
le my każ de go miesz kań ca Mor tsel
chce my po trak to wać z na le ży tą po wa -
gą, a jed no cześ nie pra gnie my wy ka -
zać wszel ką sta now czość w re a li za cji
du żych i nie zbęd nych pro jek tów.
Właś nie te dą że nia są cen tral nym ce -
lem na sze go po ro zu mie nia ad mi ni -
stra cyj ne go w Mor stel. Pierw szy rok

ma my już za so bą i wszel kie fun da -
men ty, aby ten cel osią gnąć, zo sta ły
po ło żo ne. Nasz no wy zes pół za rzą dza -
ją cy mu si do ko nać nie zbęd nych wy -
bo rów za rów no na płasz czyź nie po li -
tycz nej, jak i fi nan so wej. Nie by ło to
ła twym za da niem, nie mniej cie ka wym
wy zwa niem. Dwa na ście mie się cy upły -
nę ło nie po strze że nie. W no wym ro ku
2014 mo że my wy star to wać po now nie
peł ną pa rą. 

Rok 2014 to rze czy wi ście czas wy -
bo rów. Mam na dzie ję, iż mo ja par tia
na pi sze no wy roz dział w hi sto rii. Fla -
man dzka Par tia Na cjo na li stycz na, któ -
ra sta ła by się naj wię kszą, rów na się
pi sa niu no wych kart hi sto rii.

W mie ście Mor tsel miesz ka wie le na -
ro do wo ści. Sta no wią one oko ło 12%
lo kal nej po pu la cji. W tej gru pie jest
po noć rów nież spo ro Po la ków. Czy
w ja kiś spo sób do świad czył Pan tej
obec no ści? Ja ko bur mistrz, ja ko są -
siad? 

Naj wię kszą gru pę cu dzo ziem ców
w Mor tsel sta no wią Ho len drzy. Miesz -
ka ich dziś u nas 369. Pol ska spo łecz -
ność li czy 200 osób i w ten spo sób zaj -
mu je dru gie miej sce. W mo jej oko li cy
miesz ka nie wie le osób in nych na ro -
do wo ści, w związ ku z czym mo je do -
świad cze nie w tym za kre sie jest ni -
kłe. Ja ko bur mistrz nato miast mam
bar dzo po zy tyw ne do świad cze nia
z pol ską spo łecz no ścią w na szym mie -
ście. Po la cy zna ni są z te go, iż ge ne -
ral nie sza nu ją przy ję te re gu ły i sa mi
bio rą od po wie dzial ność w swo je rę ce.
Cięż ko pra cu ją, wy kształ ce nie dzie ci
jest dla nich naj wię kszym prio ry te -
tem oraz do kła da ją wszel kich sta rań,
aby jak naj szyb ciej na u czyć się ję zy -
ka ni der lan dzkie go.

Mi gra cja po cią ga za so bą wy zwa nia
in te gra cji – róż ni ce spo łecz no-eko -
no micz ne, kul tu ro we, wy klu cze nie
spo łecz ne, ba rie rę ję zy ko wą. W ja ki
spo sób, Pa na zda niem, spo łecz ność
pol ska po win na dą żyć do efek tyw -
nej in te gra cji? Czy ma Pan ja kieś
przy dat ne wska zów ki?

W dłu go ter mi no wym pla nie mia sta
Mor tsel po świę ca my wie le uwa gi za -
gad nie niom in te gra cji oraz po ten cjal -
nym roz wią za niom prob le mów z nią
zwią za nych. Prio ry te ty po li ty ki fla -
man dzkiej do ty czą ce in te gra cji oby -
wa tel skiej sta no wią w tej kwe stii
głów ny rdzeń. Na u ka ję zy ka ni der -

lan dzkie go jest za sad ni czym ele men -
tem i otwie ra wie le drzwi, po nie waż
uła twia obu stron ną ko mu ni ka cję.
Nasz wy bór za trud nie nia, wy kształ -
ce nia oraz in te gra cja na płasz czyź nie
spo łecz nej prze bie ga ją spraw niej bez
ogra ni czeń ję zy ko wych. Do bra ra da:
cza sa mi ła twiej jest uczyć się ni der -
lan dzkie go z dzieć mi, np. po przez
wspól ne od ra bia nie za da nia do mo we -
go, przy go to wy wa nie lek tu ry szkol -
nej, któ rą na le ży omó wić w kla sie.
W ten spo sób ła twiej jest nam zro zu -
mieć włas ne dzie ci, a jed no cześ nie,
my ro dzi ce, sta je my się dla nich wzo -
rem. I jesz cze jed na ra da: dbaj my
o uczest nic two na szych dzie ci w tra -
dy cyj nych kół kach mło dzie żo wych lub
wszel kie go ro dza ju klu bach spor to -
wych. Poz wa la to bo wiem szyb ciej na -
wią zy wać im no we kon tak ty, za wie -
rać no we zna jo mo ści i spra wia, że idą
raź niej, od waż niej przez ży cie. A te -
raz wska zów ka dla do ro słych: an ga -
żuj cie się pań stwo we wszel kie go ro -
dza ju sto wa rzy sze nia i lo kal ne
im pre zy, któ re wy cho dzą po za wa szą
włas ną spo łecz ność. Dzie le nie wspól -
nych za in te re so wań po wo du je, że
szyb ciej po czu je cie się jak u sie bie
w do mu oraz spra wi, że wa sze ma rze -
nia ła twiej się speł nią.

Mia sto Mor tsel od 1 stycz nia 2013
ro ku po sia da Ra dę Mi gran tów, któ -
rej za da niem jest re pre zen to wa nie
in te re sów mniej szo ści lo kal nych.
W ja ki spo sób in te re sy spo łecz no ści
pol skiej mog ły by być kon kret nie re -
pre zen to wa ne przez ten właś nie or -
gan?

Utwo rze nie Ra dy Mi gran tów jest
zgod ne z za ło że nia mi pla no wej po li -
ty ki in te gra cyj nej w Mor tsel. Mor tsel
dą ży do te go, aby pod wyż szać udział
oraz za an ga żo wa nie oby wa te li róż ne -
go po cho dze nia i wspie ra wszel kie for -
my struk tu ral nej par ty cy pa cji w lo -
kal nej po li ty ce w wie lo ra ki spo sób.
W związ ku z tym Ra da Mi gran tów,
ma ją ca fun kcjo no wać ja ko cia ło do -
rad cze, jest nie zwy kle od po wied nim
in stru men tem w tym ce lu. Na szym za -
mie rze niem jest re pre zen to wać in te -
re sy wszyst kich grup et nicz no-kul tu -
ro wych. W tym rów nież in te re sy
spo łecz no ści pol skiej, któ ra jest dru -
gą naj wię kszą gru pą Mor tsel czy ków
ob ce go po cho dze nia. Je że li człon ko -
wie spo łecz no ści pol skiej pra gną po -
dzie lić się z lo kal ny mi wła dza mi pew -
ny mi do świad cze nia mi in te gra cji lub

Polonia Morstel
Wywiad z burmistrzem Mortsel 
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chcą pew ne rze czy za su ge ro wać, na -
sze drzwi sto ją otwo rem. Człon ko wie
Ra dy Mi gran tów mo gą sy gna li zo wać
pew ne kwe stie czy prob le my. Nasz za -
rząd chęt nie usły szy, w ja ki spo sób
mo że my ulep szyć i zmie nić cha rak ter
wdro że nio wej po li ty ki in te gra cyj nej.
A to wszyst ko w for mie wy mia ny in -
for ma cji po mię dzy rzą dem, sto wa rzy -
sze nia mi oraz in dy wi du al ny mi oby -
wa te la mi, z Ra dą Mi gran tów w ro li
ak tyw ne go re ży se ra. 

Ogól nie przy ję ło się po wie dze nie, że,
aby zaj mo wać się po li ty ką, trze ba
być za pa leń cem oraz wy ka zy wać się
du żą od por no ścią. A co Pa na po cią -
ga w po li ty ce? 

Naj waż niej sza w po li ty ce, mo im zda -
niem, jest pra ca z ludź mi i dla lu dzi.
Mo żesz na da wać dy na mi kę rze czom,
zmie niać i ulep szać rze czy wi stość. Tak
dłu go, jak pro pu bli co bo no zaj mu je
cen tral ne miej sce, po li ty ka jest fan ta -
stycz nym in stru men tem ulep sza nia
świa ta. Na wet na płasz czyź nie lo kal -
nej w tak nie wiel kim mie ście jak Mor -
tsel stwier dzam to z nie ja ką sa tys fak -
cją, że pew nym rze czom moż na nad ać
bieg. Ro la bur mi strza po le ga na tym,
aby wszel kie spo strze że nia miesz kań -
ców trak to wać po waż nie. Każ dy z nas
ma swo ją wer sję wy da rzeń, swo je włas -
ne spoj rze nie na świat. Na le ży to usza -
no wać. Słu cha nie i by cie otwar tym na
kry ty kę ma za sad ni cze zna cze nie.
Prze tran sfor mo wa nie te go w coś po -
zy tyw ne go jest du żym wy zwa niem.
Sta ram się być jak naj bar dziej przy -
stęp nym dla wszyst kich miesz kań ców
Mor tsel i na sta wiać ucha. 

W kra ju, z któ re go po cho dzę, po li -
ty ka jest do me ną męż czyzn. Bel gia
nato miast two rzy dość du żą prze -
strzeń dla ko biet. A ja kie jest Pa na
zda nie na te mat pa ry te tów i obec -
no ści ko biet w po li ty ce? 

Pa ry te ty mo im zda niem są świet -
nym in stru men tem, aże by wpro wa -
dzać okre ślo ne zmia ny. Po li ty ka to
wła dza i nie ma ni ko go, kto by się jej
chęt nie wy zbył. Mę ską par tio kra cję
na le ża ło prze tran sfor mo wać przy po -
mo cy in stru men tu, ja kim są pa ry te -
ty. W ten spo sób uzy ska no śro do wi -
sko po li ty ków o wy so kim stop niu
zróż ni co wa nia, któ re jest z za ło że nia
naj bar dziej de mo kra tycz ne. Za rząd
Rad nych i Bur mi strza w Mor tsel two -
rzy dziś 5 ko biet i 3 męż czyzn. Se kre -
tarz sta nu, gło wa wszyst kich ad mi -
ni stra cyj nych od dzia łów, jest rów nież
ko bie tą. Oso bi ście nie mam co do te -
go naj mniej szych obiek cji. Wręcz
prze ciw nie. Ko bie ty bar dzo czę sto ina -
czej po strze ga ją rze czy wi stość na
płasz czyź nie spo łecz nej i ten fakt już

sam w so bie sta no wi dla de mo kra tycz -
nej de ba ty do dat ko wą war tość. 

Co Pan są dzi na te mat za an ga żo wa -
nia po li tycz ne go mi gran tów. Czy
w Pań skim mie ście mi gran ci an ga -
żu ją się spo łecz nie lub po li tycz nie?

W Mor tsel ist nie je wie le sto wa rzy -
szeń. Każ dy jest tu taj mi le wi dzia ny
nie za leż nie od po cho dze nia. To sa mo
do ty czy de mo kra tycz nych par tii po li -
tycz nych. Ma my w Mor tsel miesz kań -
ców ob ce go po cho dze nia, któ rzy wid -
nie ją na li stach wy bor czych róż nych
par tii po li tycz nych. Ale za pew ne wciąż
jesz cze za ma ło... Jest rze czą nie zmier -
nie trud ną do trzeć do mi gran tów
i prze ko nać ich, aby an ga żo wa li się
po li tycz nie. Wie le par tii po li tycz nych
te go pra gnie. Po wie dział bym: rzu caj -
cie się w wir lo kal nej po li ty ki. Mo że
to być wzbo ga ce niem nie tyl ko dla mi -
gran tów, ale i dla rdzen nych miesz -
kań ców na szej gmi ny.

Od dłuż sze go cza su zaj mu je się Pan
dzia łal no ścią po li tycz ną. Czy po cho -
dzi Pan z ro dzi ny o tra dy cjach po li -
tycz nych? Skąd się wzię ło Pa na za -
in te re so wa nie po li ty ką?

Uro dzi łem się w 1959 ro ku i wy cho -
wa łem się w burz li wych la tach 60 i 70-
tych. We Flan drii, tak jak w ca łej Eu -
ro pie, mia ły wte dy miej sce wiel kie
zmia ny. Ja ko przy kład po dam ma ni fe -
sta cje w ro ku 1968 w ce lu utwo rze nia
Uni wersytetu w Le u ven. Po stu lo wa no
wów czas, aby ję zy kiem wy kła do wym
był ję zyk ni der lan dzki, co spo wo do wa -
ło wzrost włas nej toż sa mo ści u prze -

cięt ne go Fla man da. Dą że nie Flan drii
do wię kszej au to no mii, przy bra ło w ten
spo sób cha rak ter na ro do wy. Ta myśl
prze wod nia po wra ca ła od lat 70-tych
do po ło wy lat 80-tych i na bra ła dziś
bar dzo ak tu al ne go cha rak te ru. Właś -
nie te prze mia ny oraz fakt, iż moi ro -
dzi ce by li ak tyw ny mi „fla min gan ta mi”
i wal czy li o spra wie dli wą, so cjal ną oraz
fe de ral ną Flan drię, wpły nę ły na mnie
w zna czą cym stop niu. Ich za an ga żo -
wa nie w Ruch Fla man dzki okre śli ło
mo ją po li tycz ną orien ta cję. Wy bra łem
przy na leż ność do Vol ksu nie, któ ra póź -
niej prze kształ ci ła się w No wy So jusz
Fla man dzki (N-VA). 

Przy pusz czam, że Pa na pra ca wy ma -
ga wie le za an ga żo wa nia, za tem nie
po zo sta wia zbyt wie le wol ne go cza -
su. Je że li jed nak znaj du je Pan chwi -
lę dla sie bie, co wów czas naj chęt niej
Pan ro bi?

Zwy kłe le niu cho wa nie – w sen sie
„nie ro bie nie ni cze go” szcze gól ne go
– spra wia mi ogrom ną przy jem ność.
A po za tym: ja zda na ro we rze, spa ce -
ry i czy ta nie ksią żek na le żą do mo ich
ulu bio nych za jęć. Sta ram się tak że
spę dzać jak naj wię cej wol ne go cza su
z mo ją ro dzi ną. Wspól ne prze by wa nie
z mał żon ką i z dzieć mi jest naj przy -
jem niej szą rze czą, ja ką moż na so bie
wy o bra zić. Nie praw daż?

Tak, w zu peł no ści się z Pa nem zga -
dzam.

Ro ma wia ła: 
MMaayyaa  SSttęę  ppiieeńń
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In Mor tsel, een zu i de lij ke ge me en te
van de Provincie Antwerpen woont
een groot aantal Polen. 
De meerderheid ervan heeft zich
hier gevestigd na 2009, het jaar
waarin België officieel de
arbeidmarkt geopend heeft voor de
Oost Europese EU-burgers. 
Om te weten te komen welk imago
onze landgenoten in Mortsel hebben
en hoe hun integratieproces met 
de lokale bevolking verloopt, 
had ik een gesprek met de huidige
burgemeester van Mortsel
– mijnheer Erik Broeckx.

Mij nhe er bur ge me e ster. Ja ar 2014 is be gon nen, een
bij zon der ja ar vo or zo wel Bel gië als Po len. Vo or Bel gië
om dat het Moe der der ver kie zin gen is, dit zo wel op Vla -
ams en het Fe de ra al ni ve au als vo or het Eu ro pe es Par le -
ment. Vo or Po len be te kend het 10 ja ar lid ma at schap in
de EU. En vo or u is het één ja ar dat u bur ge me e ster van
Mor tsel bent. Als u zou te rug wil len blik ken, hoe is deze
pe rio de vo or u en uw ge me en te ge we est?

De gro te ve ran de ring die wij wen sen te re a li se ren in een
be stu ur spe rio de van zes ja ar heb ben wij sa men ge vat in
één ker nzin: De kle i ne zor gen van de Mor tse la ar er nstig
ne men en te ge lijk da ad kracht to nen in de on twik ke ling van
de no o dza ke lij ke gro te pro jec ten. Be i de am bi ties lo pen als
een ro de dra ad do or het Mor tsel se be stu ur sak ko ord. Het
eer ste ja ar is bij na vo or bij en de fun da men ten om dit te
be re i ken wer den ge legd. Zo wel po li tiek als fi nan cie el moe -
sten er ke u zes ge ma akt wor den met de nie u we be stu ur -
sploeg. Dit is niet evi dent ma ar wel ze er boe iend. Twa alf
ma an den zijn dus ze er vlug vo or bij ge ga an en va naf 2014
kun nen wij er vo lu it vo or ga an!

2014 is in der da ad het ja ar van de ver kie zin gen. Ho pe -
lijk wordt er gesc hie de nis gesc hre ven vo or mijn par tij: een
Vla ams na tio na le par tij die de gro ot ste wordt, het zou hi -
sto risch zijn! En kel met een goed re sul ta at kan Vla an de -
ren au to no mer wor den.

In uw Stad wo nen er he el ve el ver schil len de na tio na li -
te i ten die ong. 12 % van de be vol king vor men. In deze
groep zijn ook he el wat Po len na ar het schijnt. Hebt u deze
aan we zig he id kun nen er va ren. Als bur ge me e ster of als
bu ur man?

De gro ot ste groep nie uw ko mers in Mor tsel, zijn Ne der -
lan ders, ze zijn van da ag met een 369-tal. De Po ol se ge -
me en schap telt van da ag een 200-tal per so nen en vor men
zo de twe e de pla ats in on ze ge me en te. In mijn bu urt wo -
nen re la tief we i nig ver schil len de na tio na li te i ten en da a rom
heb ik als bu ur man dus we i nig er va ring. Als bur ge me e ster
er va ar ik de Po ol se ge me en schap in on ze stad als po si -
tief. Zij res pec te ren in het al ge me en de re gels en ne men
zelf ve ran two or de lij khe id op. Zij wer ken hard, vin den het
on der wijs vo or hun kin de ren ze er be lan grijk en doen hun
best om zo snel mo ge lijk het Ne der lands te le ren. 

De mi gra tie brengt in te gra tie-uit da gin gen met zich
mee. So cio-eco no misc he ver schil len, cul tu re le ver schil -
len, so cia le ex clu sie, ta al bar ričre. Vol gens u, hoe kan de
Po ol se ge me en schap na ar een ef fi ciënte in te gra tie stre -
ven. Hebt u tips vo or ons?

In het me er ja ren plan van de stad Mor tsel be ste den we
ve el aan dacht aan het oplos sen van in te gra tiev ra ag stuk -
ken. De Vla am se be le id sprio ri te i ten in za ke in bur ge ring en
in te gra tie die nen hier vo or als ro de dra ad. 

Ne der lands le ren en spre ken is he el be lan grijk en opent
ve el de u ren om dat je el ka ar be ter be grijpt. Je wer kke u ze,
ople i ding en ma at schap pe lij ke in te gra tie ver lo pen ve el vlot -
ter zon der ta al be per kin gen. Da a rom een tip: het is soms
een vo u di ger om het Ne der lands sa men met je kin de ren te
le ren. Doe sa men een hu i sta ak, be re id sa men een boek -
be spre king vo or in de klas. Zo be grijp je je kin de ren be ter
en kun nen ze u als rol mo del zien. En nog een tip: de el na -
me van je kin de ren aan de tra di tio ne le je ugd be we ging of
spor tbe oe fe ning in bre der ver band la at ze snel ler vrien den
ma ken en zich be ter in hun vel voe len. Vo or vol was se nen:
ne em ook de el aan het re gu lie re ve re ni gingsle ven en eve -
ne men ten bu i ten je her kom stgroep. Do or ge me en schap -
pe lij ke in te res ses voel je je snel ler thu is en la at je je dro -
men snel ler uit ko men.
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Mor tsel he eft sinds 1 ja nu a ri 2013 een nie u we Di ver si -
te i tra ad die de be lan gen van de mi gran ten groe pen zal ver te -
gen wo or di gen. Wat zou zul ke on der ste u ning con cre et vo or
de Po ol se Ge me en schap kun nen be te ke nen?

De oprich ting van de di ver si te it sra ad ligt in de lijn van do -
elstel lin gen van het in te gra tie be le id splan in Mor tsel. Stad Mor -
tsel stre eft er na ar om de in spra ak en par ti ci pa tie van bur gers
van di ver se her komst te ver ho gen en de mo ge lij khe id tot een
struc tu re le par ti ci pa tie aan het lo ka al be le id op ver schil len de
ma nie ren te on der ste u nen.

Da ar vo or is een ad vies ra ad als de di ver si te it sra ad een ui -
ter ma te gesc hikt in stru ment. Het is ju ist de be doe ling dat al -
le ethisch-cul tu re le groe pen hier wor den ver te gen wo or digd. Ook
de Po ol se ge me en schap die de twe e de gro ot ste groep van
Mor tse la ars van vre em de her komst ver te gen wo or digt. In dien
le den van de Po ol se ge me en schap be pa al de in te gra tie be le ve -
nis sen na ar het be stu ur toe wil len ver wo or den of aan be ve lin -
gen doen, sta at on ze de ur al tijd open. De le den van de di ver -
si te it sra ad kun nen de no di ge vra gen al so ok prob le men
si gna le ren. Als be stu ur ho ren wij gra ag hoe we ons in te gra tie
en in bur ge ringsbe le id nog be ter kun nen uit stip pe len, en dat
in een ge or ga ni se erd over leg tus sen over he id, ve re ni gingsle -
ven en in di vi du e le bur gers, met de di ver si te it sra ad als ac tie -
ve re gis se ur.

Men zegt om aan po li tiek te doen moet men ge dre ven zijn
en een oli fan ten hu id heb ben. Ma ar wat boe it u per so on lijk
aan po li tiek?

Het werk met en vo or men sen is het be lan grij kste in de po -
li tiek. Je kan din gen bij stu ren, ve ran de ren, ver be te ren. Zo lang
dat je vo lu it ga at vo or het al ge me en be lang is po li tiek een ge -
wel dig mo oi in stru ment om „de we reld te ver be te ren”. Zelf op
lo ka al vlak, in een kle i ne stad zo als Mor tsel, is het pret tig vast
te stel len dat je din gen in be we ging kan krij gen…

Als bur ge me e ster moet je wel el ke op mer king van een bur -
ger se rie us ne men. Ie de re en he eft zijn ei gen ver ha al, zijn ei -
gen kijk op de din gen. Dat moet je res pec te ren. Lu i ste ren en
open sta an vo or kri tiek is be lan grijk. En hier mee iets po si tiefs
doen is de kunst. Ik pro be er zo ve el mo ge lijk aan spre ek ba ar
te zijn vo or al le Mor tse la ars. 

In mijn land is po li tiek een man nen do me in. Bel gië da a ren -
te gen creëert he el ve el ru im te vo or vro u wen. Ma ar wat vindt
u zelf van qu o ta’s en van vro u wen in de po li tiek. Als ik mij
niet ver gis hebt u een me er der he id van vro u we lij ke col le ga’s
ron dom u? 

Qu o ta’s zijn een goed in stru ment om be pa al de ve ran de rin -
gen af te dwin gen. Po li tiek is macht en nie mand ge eft dit gra -
ag uit han den. Dus de man nen par tic ra tie moest je wel met een
in stru ment om bu i gen tot een di vers landschap van po li ti ci. Een
ze er di vers ge zel schap van po li ti ci is per de fi ni tie het me est
de moc ra tisch. Het col le ge van bur ge me e ster en sche pe nen te
Mor tsel be sta at van da ag uit 3 man nen en 5 vro u wen. Ook de
stad ssec re ta ris, het ho ofd van de ad mi ni stra tie ve dien sten,
is een da me. Op zich heb ik hier mee he le ma al ge en prob le em,
in te gen de el. Vro u wen den ken toch va ak ma at schap pe lijk an -
ders dan man nen en dat al le en al op zich is een me er wa ar de
vo or het de moc ra tisch de bat. 

Wat vindt u van de par ti ci pa tie van de mi gran ten in po li -
tiek? Hebt u mi gran ten die in uw ge me en te so cia al, po li tiek
be wo gen zijn?

Er is een rijk ve re ni gingsle ven in Mor tsel. Ie de re en is hier
van har te wel kom on ge acht de af komst. Dit is ook zo bij de
ove ri ge po li tie ke par ti jen. Er zijn ook in wo ners van Mor tsel van
vre em de her komst die op de ver kie zingslij sten sta an van ver -
schil len de par ti jen. Ma ar mis schien nog al tijd te we i nig… Mi -
gran ten be re i ken én dan nog eens over tu i gen om zich po li tiek
te en ga ge ren is he el moe i lijk. De me e ste po li tie ke par ti jen zijn
vra gen de par tij. Ik zou ze ggen: en ga ge er jul lie in de lo ka le po -
li tiek. Het kan ver rij kend zijn vo or de mi gran ten én vo or de au -
toch to ne Mor tse la ars.

Mij nhe er Broeckx, u bent al lan ger in de po li tiek. Komt
u van een fa mi lie met po li tie ke tra di ties? Van wa ar uw in te -
res se in po li tiek?

Ik ben ge bo ren in 1959 en ben dus in de be ruch te ja ren ’60
en ’70 op ge groe id. Net zo als in he el Eu ro pa ve ran der de er ook
he el wat in Bel gië. De gro te en he vi ge be to gin gen in 1968 vo -
or een Ne der lan dsta li ge uni versiteit te Le u ven le id de tot me -
er ze lfbe wust zijn bij de do or snee Vla ming. Het stre ven na ar
me er au to no mie vo or Vla an de ren werd on der me er hier do or
een vol kse be we ging. Deze ge dach te stro om de do or in de ja -
ren ze ven tig tot mid den ja ren tach tig en is van da ag op nie uw
ze er ac tu e el.. Deze evo lu ties en het fe it dat mijn ou ders ac tie -
ve fla min gan ten wa ren en op kwa men vo or een rech tva ar dig,
so cia al en fe de ra al Vla an de ren he eft mij beďnvloed. Ik heb ge -
le erd dat elk volk in de we reld het recht he eft op vre de, vrij he -
id en zijn ei gen he id. Da a rom ben ik in na mijn in zet in de Vla -
am se Be we ging na ar de par tij po li tiek ge ga an. De Vol ksu nie
werd mijn par tij en deze evo lu e er de tot de hu i di ge N-VA. (Nie -
u we Vla am se Al lian tie)

Ik ne em aan dat uw job als bur ge me e ster ze er druk is en
er blijft niet ve el vri je tijd over.

Ma ar toch, als u deze hebt, wat doet u dan gra ag in uw
vri je tijd?

Van ge wo on „niets doen” kan ik me er en me er ge nie ten.
Ma ar fiet sen, wan de len en le zen ho ort toch ook tot mijn fa vo -
rie ten. En ik pro be er op vri je mo men ten tijd te ma ken vo or mijn
ge zin. Ge wo on sa men zijn met je ech tge no te en kin de ren is
toch het he er lij kste wat er is …of niet soms?

Ik ben het vol le dig met u eens.
In de na am van „An twer pia po pol sku” en per so on lijk dank

ik u vo or het ge sprek.
Maya Stę pień
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Zo ja, dan hoeven wij u niet uit te
nodigen, u zult hier zelfspre- kend
terugkeren. Zo nee, dan moet u zeker hier
heen komen!

Polen is een land met jonge mensen, met
mensen met een jonge fantasie, en vol met
talrijke onconventionele ideën, open voor
alles wat nieuw is. Door deze kenmerken
winnen Poolse mensen aan sympathie en
wekken de interesse van buitenlanders. Zo
is het ook gegaan in de meer dan duizend
jaar oude geschie- denis van het land.

Rijke geschiedenis, vele
bezienswaardigheden, de traditie van de
cultuur, veelzij- digheid van het landschap
en de gastvriendelijkheid en hartelijkheid
van de bewo- ners, en dit alles in
combinatie met de moderne toeristische
infrastructuur, creërt de ideale
omstandigheden voor elke toerist die naar
Polen komt.

De lief hebber van de geschiedenis en
zijn getuigenissen, wordt tevreden gesteld
in historische steden zoals Kraków,
Warschau, Gdańsk en Wrocław, die vol zijn
van oude bezienswaardigheden, musea,
galeriën en bieden tevens talrijke
uitgaansmo- gelijkheden. Voor de mensen
die een actieve vakantie willen, zijn de
beste gebie- den: De Baltische barnsteen
zeekust (Bursztynowe Wybrzeże), 
Mazurië – Land van duizend meren, en ook
het bergachtige zuiden van Polen met de
winterhoofd- stad Zakopane. Deze
gebieden, maar ook vele andere zijn een
paradijs voor toe- risten, gedurende het
gehele jaar. De inhoud van deze brochure
geeft mogelijk- heden en oorden aan die op
de jonge toerist liggen te wachten. Er zijn
hiernaast nog vele andere mogelijkheden
en bestemmingen in het gehele land.
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Kent u Polen?

Polen is dichterbij dan denkt
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„Mo ja prze strzeń
kul tu ro wa – de sign
in spi ro wa ny 
pol skim fol klo rem”

To by ły wy jąt ko we war szta ty
zor ga ni zo wa ne dla uczniów bel -
gij skiej szko ły Sint Jan Ber -
chman scol le ge (SJB). Dzie ci
z ca łe go świa ta po zna wa ły pol -
ską kul tu rę i fol klor pod czas no -
wa tor skich za jęć pla stycz nych,
prze pro wa dzo nych przez gru pę
ar ty stycz ną KI WI. W ra mach
war szta tów ucznio wie pro jek to -
wa li włas ne ko szul ki, przy go to -
wy wa li pra ce pla stycz ne a in spi -
ra cję do swo ich prac czer pa li
z pol skich wzo rów i mo ty wów
lu do wych. Eks po zy cja ich prac
od by ła się w szko le SJB. Był to
wspól ny pro jekt Szko ły Pol skiej
w An twer pii, Sint Jan Ber -

chman scol le ge, Fun da cji Chil -
dren of Eu ro pe przy udzia le gru -
py ar ty stycz nej KI WI. 

Z ży cia pol skiej szko ły w An twer pii
Newsletter
Szkolnego
Punktu
Konsultacyjnego
im. Gen.
Stanisława
Maczka 
przy
Ambasadzie
RP w Brukseli
z siedzibą
w Antwerpii. 
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War szta ty świą tecz ne 
W ra mach po zna wa nia i pie lę gno -

wa nia pięk nych pol skich tra dy cji świą -
tecz nych ucznio wie na szej szko ły wzię -
li udział w spe cjal nych war szta tach
ar ty stycz nych. Pod czas za jęć uczy li
się no wych tech nik pla stycz nych
i przy go to wy wa li włas ne, nie pow ta -
rzal ne, bo in spi ro wa ne tra dy cją, świą -
tecz ne ozdo by pod okiem ar ty stek Ju -
sty ny Ste fań skiej i Mał go rza ty
Wnuk.Or ga ni za to rem war szta tów by -
ły Szko ła Pol ska w An twer pii oraz
Fun da cja Chil dren of Eu ro pe. 

Ra dość z Na ro dzin 
Je zu sa

W śro dę 4 grud nia i so bo tę 7 grud -
nia w Szko le Pol skiej w An twer pii od -
by ło się spot ka nie ewan ge li za cyj ne,
któ re po prze dzi ło war szta ty pla stycz -
ne o,, Bo żym Na ro dze niu”. Bar dzo
dzię ku je my Pani Mo ni ce Pru skiej-Dy -
rek tor ce Szko ły wraz z wszyst ki mi jej
współ pra cow ni ka mi za po moc w zor -
ga ni zo wa niu te go spot ka nia. Ka te che -
zę po pro wa dził br. Ra fał Chwe do ruk
ra zem ze scho lą po słu gu ją cą przy na -
szym klasz to rze.

bbrr..  MMaarr  cciinn  DDeerr  ddzziiuukk

Wi gi lie kla so we 
Te go dnia w kla sach pa no wał nie -

zwy kły świą tecz ny na strój. Ucznio wie
spot ka li się z na u czy cie la mi i ro dzi ca -
mi, aby wspól nie za śpie wać pol skie
ko lę dy, zło żyć ży cze nia i przy pom nieć
tra dy cje i zwy cza je utrwa lo ne w na -
szej kul tu rze na ro do wej. 



I je cha liś my tak przez mgłę, przez
do li ny – je den blon dyn mó wił, że
to jak wzlo ty i upad ki w ży ciu.

Nie wiem, czy miał ra cję. Bar dziej od -
czu wa łem te do li ny i wzgó rza w swo -
im żo łąd ku. Po dróż nie wy róż nia ła się
ni czym spe cjal nym aż do póź ne go wie -
czo ru. Za czę ło się bar dzo kla sycz nie,
wręcz stan dar do wo – mó wiąc mło dzie -
żo wo. Na dwor cu sta ło chy ba z pięć
au to bu sów do Pol ski. Okres świą tecz -
ny, wca le nie my śla łem, że sie dzieć
bę dę sam. By ły oczy wi ście ta kie Panie
i ta cy Pa no wie, któ rzy nie wie dzie li,
że ja dą w okre sie świą tecz nym i nie
my śle li, że trzy swo je ba ga że przy nor -
mie jed ne go, to za du żo. A to na praw -
dę nie był au to bus do In dii!

Spo glą da jąc przez ok no za u wa ży -
łem, że dziw nie za czy na my ha mo wać.
Oczy wi stą kon sek wen cją by ło za trzy -
ma nie zu peł ne kół au to bu su. Pew nie
ja kiś ko rek – po my śla łem. Po dwu -
dzie stu mi nu tach roz legł się głos
z kom pu te ra po kła do we go – au to bus
uległ awa rii. Da lej nie mo że my je chać,
mu si my za cze kać na po moc.

Do kład nie tak. Na sta ła se kun do wa
ci sza, któ ra wy da wa ła się trwać wiecz -
ność. W tym mo men cie chy ba każ dy
z nas – pa sa że rów, po czuł bra ter skie
wię zi. Ale jak to? Prze cież ju tro jest
Wi gi lia! Wszy scy cze ka ją. Na kie dy
do je dzie my? Pa dło ta kie py ta nie. Nie
cze ka jąc na od po wiedź kie row ców,
wy krzy cza łem: mam na dzie ję, że na
Syl we stra zdą ży my!

Ro bi ło się co raz zim niej. Ubra łem
kur tkę. Któ raś z Pań wy ję ła świe czki
– pra wie jak na stół wi gi lij ny, tyl ko
nie za po wie dzia nych go ści – wę drow -
ców – by ło zde cy do wa nie wię cej. I tak
za czę ły się po ja wiać róż ne sy tu a cje,
o któ rych chy ba nie wy pa da dzi siaj
pi sać. Tak, na pew no nie dzi siaj.

Kie dy usi ło wa łem za snąć i prze ko -
czo wać ten kosz mar, do ucha do cie -
ra ły nu ty ko lęd. W su mie bar dzo się
ucie szy łem, po sta wi ło mnie to na no -
gi. W mo im ży ciu za wsze ktoś śpie -
wał. Ja, nie ste ty tyl ko do słu chaw ki
prysz ni co wej, ale np. mój dzia dek – on
to śpie wał „Uła nów” przy wód ce. Mo -
ja mat ka szła przez ży cie z utwo rem
„Wiel ka da ma tań czy sa ma” na ustach.
A oj ciec? Pew nie nie kon wen cjo nal nie
i pew nie bar dzo nie ty po wo jak na pol -
ską ro dzi nę, to wa rzy szy ła mu „Ja ka
to me lo dia” z dźwię ka mi pio sen ki

„Zim ny drań”. Wu jek Max, każ dej so -
bo ty da wał po pis in to nu jąc „W Pol skę
idzie my”, jed nak do śmier ci zo stał
miesz kań cem ma łe go mia sta.

A my? W świe cie, w na szym zim nym
au to bu sie we mgle na au to stra dzie,
sta ra jąc się na pra wić, zmie niać to, co
pod na szy mi ma ska mi emi gra cji, pró -
bu jąc jed nym gło sem. Bo prze cież
Świę ta!

Te pieś ni po czte rech go dzi nach
moc no mnie zi ry to wa ły, choć sam
przez mo ment wnie bog ło sy – na zwij -
my to – śpie wa łem, bo prze cież po cho -
dzę z moc no mu zy kal nej pol skiej ro -
dzi ny. Gdy ca ły re per tu ar się
wy koń czył i któ ryś z Pa nów za chcie -
wał śpie wać ba so wym to nem „Szła
dzie we czka do la se czka”, uj rza łem
pier wsze tań ce w przej ściach mię dzy
sie dze nia mi. Wy glą da ło to tro chę po -
dob nie mo jej ciot ki Ge ni, któ ra lu bi -
ła się nie co za pom nieć, dla te go pier -
wot nie pod ry gi wa ła do „Wa riat ka
tań czy”, a póź niej no wo cześ nie,
w rytm „Je steś sza lo na”.

Nie mo gę na rze kać, na praw dę by ło
ina czej, niż jak co ro ku. I tak na praw -
dę, ta kie wy da rze nia po ka zu ją, że każ -
dy z nas jest in ny – swój czy ob cy. Nie
ma iden tycz nych lu dzi, ani w kra ju,
ani po za je go te ry to rium. Tak na do -

brą spra wę to tyl ko ję zyk nas wszyst -
kich róż ni od sie bie. A właś nie! A pro -
pos ję zy ka i śpie wa ją cych ro dzin. Mój
brat Whi sky śpie wał od uro dze nia przy
akom pa nia men cie ra kie ty do bad min -
to na. Pa mię tam. W do dat ku po an giel -
sku – ee en dzy, ennndzzdzy – dzy – dzy!
Tak mniej wię cej to brzmia ło. Whi sky
twier dził, że to czy sta an giel szczyz -
na, a my te go nie po tra fi my zro zu -
mieć.

Ten pięk ny, świą tecz ny czas przer -
wał spraw nie już dzia ła ją cy sil nik. Ru -
szy liś my w dro gę na dru gą, tym ra -
zem ści śle ro dzin ną Wi gi lię.

AAddaamm  SSnnaarr  sskkii
www.adam snar ski.cba.pl

Autobusem do Polski
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Nie mo że my na rze kać 
– na praw dę tym ra zem by ło ina czej jak co ro ku.
Bra cie Whi sky! Za czy na my bie sia dę oczy wi ste go wy da rze nia!
Co Wy na to?!
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KONKURS DLA CZYTELNIKÓW
do wygrania kkoollaaccjjaa  ddllaa  ddwwóócchh  oossóóbb
w restauracji Parillada Argentina

Prosimy o nadesłanie wiersza – satyry lub dowolnego tekstu nawiązującego do treści artykułu o restauracji
Parillada Argentina, który ukazał się w nr wrześniowym „Antwerpii po polsku” (www.antwerpiapopolsku.be,
numer wrześniowy, str. 56) 

Wśród osób, które nadeślą do nas prace konkursowe na adres mailowy aannttwweerrppiiaappooppoollsskkuu@@ggmmaaiill..ccoomm,
wybierzemy trzech zwycięzców. Nagrodą za drugie i trzecie miejsce będzie wydrukowanie prac w gazecie,
w numerze miesięcznika „Antwerpia Po Polsku”. 

Autor najlepszego wiersza oprócz publikacji w gazecie, otrzyma zaproszenie na kolację w restauracji Sandro
Barucha – Parillada Argentina.



Ban krut ZUS
Pol ski Zwią zek Przed się bior ców

i Pra co daw ców ogło sił, że Za kład
Ubez pie czeń Spo łecz nych (ZUS) zban -
kru tu je w cią gu naj bliż szych 5 – 8 lat.
We dług związ ko wych eks per tów „pol -
ski sy stem eme ry tal ny jest tak zbu -
do wa ny, że nie jest w sta nie sam się
bi lan so wać”. PZPiP po da je, że aby
ubez pie cze nio wy mo loch mógł na bie -
żą co wy pła cać świad cze nia eme ry tal -
ne, co ro ku trze ba do nie go do kła dać
co raz wię kszą ilość środ ków fi nan so -
wych. Ar cha icz ne mu sy ste mo wi ubez -
pie cze nio we mu z pew no ścią nie po -
ma ga rów nież wy pła ca nie wie lu
prze sza co wa nych eme ry tur (np. mun -
du ro wych), do któ rych do kła da zwy -
kły po dat nik. Do ZUS-ow skiej ka sy
wpły wa co raz mniej pie nię dzy, na co
istot ny wpływ ma ją zmia ny de mo gra -
ficz ne za cho dzą ce w na szym kra ju.
Pol skie spo łe czeń stwo się sta rze je
i tych wpły wów bę dzie jesz cze mniej,
a te go ża den sy stem nie wy trzy ma.

Rzecz nik pra so wy ZUS, ko men tu -
jąc po wyż sze do nie sie nia prze ko nu je,
że nic złe go się nie dzie je, pie nię dzy
wy star czy i pol scy eme ry ci mo gą spać
spo koj nie.

„„WWiiaa  ddoo  mmoo  śśccii  JJee  ddyynn  kkii””

Ko lej ki do le ka rzy 
spe cja li stów co raz dłuż sze

Jak do no si „Rzecz pos po li ta”, Po la -
cy co raz dłu żej mu szą cze kać na wi -
zy ty u le ka rza spe cja li sty. Ga ze ta, po -
wo łu jąc się na ra port Naj wyż szej Iz by
Kon tro li po da je, że każ dy z 400 ty się -
cy pa cjen tów za kwa li fi ko wa nych do
ope ra cji za ćmy, mu si ocze ki wać na za -
bieg przy naj mniej pół to ra ro ku. Bio -
rąc pod uwa gę kon dy cję fi nan so wą
na szej służ by zdro wia, pro gno zy nie
są nie ste ty op ty mi stycz ne. W tym ro -
ku czas ocze ki wa nia na wi zy tę u le -
ka rza spe cja li sty jesz cze się wy dłu ży.

Naj dłu żej cze ka się w Pol sce na wi -
zy tę u kar dio lo ga, en do kry no lo ga i on -
ko lo ga. Po nad pół ro ku pa cjen ci 
mu szą ocze ki wać na le cze nie w szpi -
tal nych od dzia łach na rzą dów ru chu.

„„RRzzeecczz  ppooss  ppoo  llii  ttaa””  

Prze mę cze ni le ka rze
TVN24 po da je, że pol scy le ka rze na -

le żą do naj bar dziej za pra co wa nych
i prze mę czo nych w Eu ro pie. Pań stwo -
wa In spek cja Pra cy prze pro wa dzi ła
kon tro le w 120 szpi ta lach i oka za ło
się, że pra wie 40 pro cent tych pla có -
wek nie prze strze ga cza su pra cy me -

dy ków. Dy żu ru ją cy le ka rze pra co wa -
li cza sem bez przer wy przez 48, 72,
a na wet 96 go dzin. Re kor dzi sta spę -
dził na dy żu rze nie przer wa nie 103 go -
dzi ny. Jest to jaw ne ła ma nie prze pi -
sów – twier dzi TVN24, po nie waż
we dług obo wią zu ją cej w ca łej Unii dy -
rek ty wy, le karz mo że pra co wać 48 go -
dzin tyl ko raz w ty god niu łącz nie z dy -
żu ra mi, a w cią gu do by mu si mieć 11
go dzin nie przer wa ne go od po czyn ku.

Prze pra co wa nie le ka rzy jest groź -
ne w skut kach dla nich sa mych, ale
prze de wszyst kim dla pa cjen tów. Bo -
wiem ba da nie i ope ro wa nie cho rych
w sta nie ogrom ne go prze mę cze nia
jest bar dzo nie bez piecz ne.

„„TTVVNN2244””

Pra cow ni cy pil nie 
po szu ki wa ni

We dług ana liz fir my Man po wer Gro -
up, w tym ro ku w nie któ rych bran żach,
pol skie fir my bę dą po szu ki wać no wych
pra cow ni ków. Na sza gos po dar ka po -
wo li przy spie sza i wię cej przed się -
biorstw bę dzie za trud niać lu dzi, a mniej
zwal niać. We dług pro gnoz gos po dar -
czych, w ta kich sek to rach ryn ku jak
trans port czy prze mysł, po ten cjal ny
pra cow nik bę dzie mógł na wet prze bie -
rać w ofer tach. Ana li ty cy ryn ko wi
twier dzą, że no we miej sca pra cy po -
wsta ną głów nie w sek to rach biz ne so -
wych, ba daw czo – roz wo jo wych, a tak -
że spo żyw czym i mo to ry za cyj nym.

Naj wię cej no wych pra cow ni ków bę -
dą za trud niać sek to ry: trans port – lo -
gi sty ka i ko mu ni ka cja, pro duk cja
prze my sło wa, re sta u ra cje, ho te le, han -
del de ta licz ny i hur to wy, bu dow nic -
two, fi nan se, ubez pie cze nia, leś nic -
two, ry bo łów stwo.

W pierw szym kwar ta le 2014 ro ku,
po raz pierw szy od trzech lat, pra co -
daw cy za czną szu kać pra cow ni ków
i jest to bez wąt pie nia do bra wia do -
mość dla na szej gos po dar ki.

ppooll  sskkiiee  rraa  ddiioo..ppll

Kar ta Du żej Ro dzi ny

„Rzecz pos po li ta” in for mu je, że
wcho dzi w ży cie przy go to wa na przez
re sort pra cy Kar ta Du żej Ro dzi ny, któ -
rą otrzy ma ją ro dzi ny wy cho wu ją ce co
naj mniej tro je dzie ci. Wkrót ce w pra -
wie 2,5 ty sią cach gmin roz pocz nie się
ich wy da wa nie.

Kar ta Du żej Ro dzi ny, to sze reg ulg
i udo god nień dla wie lo dziet nych ro -
dzin. Za wie ra zniż ki na prze ja zdy PKP,
się ga ją ce na wet 90 pro cent, bez płat -
ne wej ścia do par ków na ro do wych
i re zer wa tów przy ro dy. Po za tym wie -
lo dziet ne ro dzi ny bę dą mog ły sko rzy -
stać z 50-cio pro cen to wej zniż ki do
Cen tral nych Oś rod ków Spor tu, na im -
pre zy wi do wi sko wo – spor to we i za -
ję cia.

Jed nak praw dzi wym prze ło mem we -
dług ga ze ty, mo że oka zać się wej ście
do pro gra mu biz ne su. Fir my zi den ty -
fi ku ją klien tów z du żych ro dzin, któ re
bę dą mog ły li czyć na spe cjal ne zniż ki.

„„RRzzeecczz  ppooss  ppoo  llii  ttaa””

Po lki nie osz czę dza ją 
na kos me ty kach

Jak do no si „Puls Biz ne su”, Po lki wy -
da ją na kos me ty ki co raz wię cej pie -
nię dzy. Co pią ty zło ty zo sta wia ny jest
w skle pach ofe ru ją cych pre pa ra ty kos -
me tycz ne. Wpraw dzie znacz nej część
Po lek nie stać na dro gie, mar ko we
per fu my, ale za ku pie nie na przy kład
la kie ru do paz nok ci do brej fir my nie
sta no wi już wię ksze go prob le mu.
Panie naj wię cej środ ków prze zna cza -
ją na za kup tak zwa nych kos me ty ków
ko lo ro wych czy li: szmi nek, pod kła -
dów, pro duk tów do ko lo ry za cji oczu
(zwłasz cza kre dek), la kie rów do paz -
nok ci i cie ni do po wiek.

Pod ko niec paź dzier ni ka 2013 ro -
ku, ich sprze daż w po rów na niu z ana -
lo gicz nym okre sem ro ku po przed nie -
go, wzro sła pra wie o 10 pro cent, czy li
kwo ty 990 mi lio nów zło tych.

Prze gląd pra sy pol skiej
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We dług pre ze sa De lia Cos me tics

– Jó ze fa Szmi cha, „w kry zy sie nie mo -
gąc so bie poz wo lić na wię ksze wy dat -
ki, Po lki szu ka ją przy jem no ści
w mniej szych”.

„„PPuullss  BBiizz  nnee  ssuu””

„NIE” dla gim na zjów 
i szkół dla sze ścio lat ków

In sty tut Ho mo Ho mi ni opub li ko wał
nie daw no wy ni ki prze pro wa dzo ne go
son da żu na te mat pol skie go sy ste mu
edu ka cji. Aż 60 pro cent an kie to wa -
nych sprze ci wia się roz po czy na niu na -
u ki szkol nej przez sze ścio lat ków i nie
po pie ra wpro wa dzo ne go nie daw no
obo wiąz ku szkol ne go dla dzie ci 6-let -
nich. Jesz cze wię ksza część res pon -
den tów (po nad 79 pro cent) uwa ża, że
zlik wi do wa ny w 1999 ro ku sy stem oś -
mio kla so wej szko ły pod sta wo wej
i czte ro let niej szko ły śred niej był
o wie le ko rzyst niej szy niż obec nie obo -
wią zu ją cy. Po nad po ło wa an kie to wa -
nych jest zda nia, że wię kszy na cisk
pań stwo po win no po ło żyć na kształ -
ce nie w szko łach za wo do wych i tech -
ni kach.

„„DDoo  RRzzee  cczzyy””

Za bra kło pie nię dzy 
dla bez ro bot nych

W pier wszej po ło wie 2013 ro ku z po -
wo du nie naj lep szej kon dy cji na szej
gos po dar ki, na stą pi ła fa la gru po wych
zwol nień pra cow ni ków. Ci, któ rzy
stra ci li pra cę, usta wi li się na tych miast
w ko lej ce po za sił ki. Zgło si ło się tak
du żo osób, że w urzę dach pra cy za -
bra kło pie nię dzy na wy pła ty tych
świad czeń. Z za pla no wa nej przez re -
sort pra cy kwo ty 3,73 mi liar da zło -
tych, nie zo sta ło już nic i pod ko niec
ro ku rząd mu siał wy sup łać do dat ko -
we zło tów ki. W su mie wy pła co no po -
nad czte ry mi liar dy zł.

Nie ste ty, prze wi dy wa nia gos po dar -
cze na pier wsze mie sią ce te go ro ku,
nie są zbyt op ty mi stycz ne i mo że się
zda rzyć, że w 2014 ro ku kwo ta prze -
zna czo na na wy pła ty za sił ków dla bez -
ro bot nych bę dzie jesz cze wię ksza.

„„AAnn  ggoo  rraa””

Ran king FI FA – pol scy 
pił ka rze naj ni żej w hi sto rii

We dług opub li ko wa ne go nie daw no
ran kin gu FI FA, na si pił ka rze zaj mu -
ją w nim nie chlub ną 78 po zy cję. Tak
źle w hi sto rii pol skiej pił ki noż nej jesz -
cze nie by ło – po da je Ra dio Zet. „Pol -
skie or ły” skla sy fi ko wa ne zo sta ły mię -
dzy in ny mi za: Al gie rią, Li bią, Ha i ti,
Sier ra Le o ne, czy eg zo tycz ną Bur ki -
na Fa so. W czo łów ce jak zwy kle znaj -
du ją się zes po ły Hisz pa nii, Nie miec
i Ar gen ty ny, a pier wszą dzie siąt kę naj -

lep szych pił kar skich dru żyn na świe -
cie za my ka gos po darz przy szło rocz -
ne go mun dia lu – Bra zy lia.

Spa dek z 16 miej sca w ran kin gu,
któ re Po la cy zaj mo wa li za ka den cji
ho len der skie go tre ne ra Leo Be en hak -
ke ra, za jął na szym za wod ni kom za -
led wie sześć lat – pod su mo wu je Ra -
dio Zet.

WWiiaa  ddoo  mmoo  śśccii  RRaa  ddiiaa  ZZeett

W Pol sce co raz dro żej
„Fakt” po ku sił się o ze sta wie nie sy -

tu a cji ma te rial nej Po la ków w ro ku
2003 i 2013. We dług ga ze ty, przez te
dzie sięć lat, pol skie spo łe czeń stwo
znacz nie zu bo ża ło. Mie sięcz ne wy na -
gro dze nie w 2013 ro ku, nie star czy -
ło na za kup na wet jed ne go me tra kwa -
dra to we go miesz ka nia, a jesz cze
dzie sięć lat te mu by ło to moż li we.

W ze szłym ro ku, ce na ryb by ła pra -
wie czte ry ra zy wię ksza niż w 2003
ro ku, droż sza by ła tak że ben zy na, na -
biał i mię so. Ga ze ta po da je, że gdy by
ca łą pen sję z 2013 ro ku prze zna czyć
na za kup chle ba, prze cięt ny Po lak ku -
pił by go o 1/3 mniej niż dzie sięć lat
te mu.

Po dob nym te ma tem za jął się por tal
mo ney.pl. Wy li czył on, że w cią gu
ubieg łe go ro ku, kosz ty utrzy ma nia
miesz ka nia prze cięt nej czte ro o so bo -
wej ro dzi ny wzro sły o pra wie 20 zło -
tych mie sięcz nie. We dług por ta lu,
w 2013 ro ku naj moc niej zdro ża ły usłu -
gi, żyw ność, na po je i używ ki. Wzro -
sły rów nież ce ny meb li, wy ro bów sto -
lar skich, środ ków do pra nia,
czysz cze nia, ener gii i opa łu.

„„FFaakktt””,,  mmoo  nneeyy  ppll..

Spa da licz ba da ro wizn 
na koś ciół

„Rzecz pos po li ta” po da je, że od kil -
ku lat w Pol sce dra stycz nie spa da licz -
ba da ro wizn prze ka zy wa nych róż nym
koś cio łom. Do ty czy to tak że wszel -
kich or ga ni za cji cha ry ta tyw nych pro -
wa dzo nych przez pod mio ty koś ciel ne.

W 2012 ro ku, z jed ne go pro cen ta
od pi su od po dat ku oraz da ro wizn na
or ga ni za cje po żyt ku pu blicz ne go, Po -
la cy prze ka za li 480 mi lio nów zło tych.
Naj wię ksza or ga ni za cja koś ciel na
– Ca ri tas Pol ska do sta ła z tej pu li za -
led wie 1,6 mln zł.

Po mi mo za pew nień rzą du o lik wi -
da cji Koś ciel ne go Fun du szu, co ro ku
róż ne koś cio ły otrzy mu ją z bud że tu
pań stwa oko ło 90 mi lio nów zło tych,
z cze go znacz ną część za bie ra koś ciół
ka to lic ki. Do chwi li obec nej, za rów no
Epi sko pat jak i przed sta wi cie le rzą -
du, nie po ro zu mie li się co do dal szych
lo sów Fun du szu. Epi sko pat wy ra ził
zgo dę na je go lik wi da cję pod wa run -
kiem do bro wol nych op łat na koś ciół,

czy li od pis od po dat ku w wy so ko ści 1
pro cent. Rząd zgo dził się na 0,5 pro -
cent.

We dług ga ze ty, po lik wi da cji Fun -
du szu, koś ciół jak i pro wa dzo ne przez
nie go or ga ni za cje cha ry ta tyw ne mo -
gą po paść w spo re kło po ty fi nan so -
we, bo wiem znacz na część spo łe czeń -
stwa prze ka zu je swo je pie nią dze na
dzia ła nia or ga ni za cji nie zwią za nych
z koś cio łem.

„„RRzzeecczz  ppooss  ppoo  llii  ttaa””

Po la cy wy jeż dża ją za pra cą
Po twier dza ją się naj gor sze sce na -

riu sze – pi sze ban kier.pl. Co raz wię -
cej Po la ków wy jeż dża za gra ni cę do
pra cy. Wy so kie bez ro bo cie i brak per -
spek tyw na za trud nie nie w kra ju, to
nie ma ły kło pot dla pol skiej gos po dar -
ki. Set ki ty się cy lu dzi, mło dych, star -
szych, do brze wy kształ co nych i tych
bez za wo du, wy jeż dża ją za chle bem
do bo ga tych państw Unii Eu ro pej -
skiej.

Głów ne kie run ki wy ja zdów to:
Niem cy (30%), Wiel ka Bry ta nia (17%),
kra je skan dy naw skie (8%), Ho lan dia
i Bel gia (7%). Eks per ci z fir my Work
Ser vi ce pod kre śla ją, że ros ną ca licz -
ba chęt nych do wy ja zdu wy ni ka z do -
świad czeń człon ków ro dzi ny i zna jo -
mych, któ rzy ma ją pra cę w tych
kra jach. Po la cy wy bie ra ją prze de
wszyst kim kra je któ re zna ją, nie ba -
ga tel ną ro la od gry wa tak że zna jo mość
ję zy ka.

We dług wstęp nych sza cun ków,
w ze szłym ro ku wy je cha ło z Pol ski
oko ło 100 ty się cy lu dzi. Obec nie za -
gra ni cą prze by wa po nad dwa mi lio ny
Po la ków, któ rzy prze sy ła ją do kra ju
ogrom ne ilo ści pie nię dzy (w 2013 ro -
ku po nad 20 mld zło tych). Dla nie sta -
bil ne go fi nan so wo pol skie go sy ste mu
eme ry tal ne go, po dej mo wa nie przez
mło dych Po la ków pra cy za gra ni cą jest
pra wie nie do udźwi gnię cia. W kra ju
zo sta ją eme ry ci i bez ro bot ni, a w do -
dat ku ro dzi się co raz mniej dzie ci. To
wszyst ko po wo du je, że ko lej na wiel -
ka fa la mi gra cji za chwie je i tak kru -
chą pol ską gos po dar ką.

bbaa  nnkkiieerr..ppll

Opra co wa ła: 
KKaa  ttaa  rrzzyy  nnaa  FFrraann  kkooww  sskkaa
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Polonijne wiadomości sportowe
Piłka nożna

W so bo tę 21.12.2013, od był się osta -
t ni mecz se zo nu je sien ne go. Ro ze gra -
li go za wod ni cy na szej naj młod szej
dru ży ny, gru py C – Mi ni Mi ni men
z OL VAC Ede gem. Obie dru ży ny sto -
czy ły za cię ty bój o wy gra ną. Cho ciaż
na si prze ciw ni cy mie li przy naj mniej
dwie do god ne szan se na strze le nie
nam go la, to właś nie Nie uw Po lo nia
wy gra ła spot ka nie 3:0.

Dru ży nę pro wa dzi tre ner Ro bert
Mar ko wicz, a w jej skład wcho dzą:
bram karz Oli ver Ostrow ski, Adam Go -
dlew ski (strze lec pier wsze go go la),
Kac per Mar ko wicz (strze lec dwóch ko -
lej nych go li), Igor Wy soc ki, Ma riusz
La sek, Fi lip Wil czyń ski, Alek san der
Zon ko, Ja kub Ja ni szew ski, Piotr Ba -
ra now ski, Alex Ma daj czyk, Ma ciej Ma -
lec ki. BBrraa  wwoo  cchhłłoo  ppaa  kkii!!!!!!

Klub FC Nie uw Po lo nia or ga ni zu je
w tym ro ku tur niej, któ ry od bę dzie
się 24 ma ja na bo i sku „Ro chus” w De -
ur ne, na któ ry wszyst kich ser decz nie
za pra sza my!

Za rząd na sze go klu bu wy szedł z ini -
cja ty wą utwo rze nia no wej gru py gra -
czy „Se nio rów”. Do udzia łu w niej 
za pra sza my wszyst kich za in te re so wa -
nych Pa nów w wie ku od 18 do 35 lat.

Nie zmien nie za pra sza my rów nież
wszyst kich chęt nych w wie ku od 6 do
18 lat, a szcze gól nie mło dzież uro dzo -
ną w la tach 2001-2004, mi łoś ni ków
pił ki noż nej, chcą cych brać udział
w roz gryw kach na sze go klu bu.

Adres bo i ska: 
RRuugg  ggee  vveell  ddllaa  aann  448800,,  22110000  DDee  uurr  nnee

nu mer te le fo nu kon tak to we go:
00448855  6644  9966  0044
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Rozpoczął się Nowy Rok, więc z tej okazji
naszym Czytelnikom, fanon, kibicom 
oraz wszystkim pozostałym
zarząd klubu Fc Nieuw Polonia Antwerpen 
wraz z trenerami i zawodnikami
składa najserdeczniejsze życzenia noworoczne,
dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności 
i wytrwałości.

Dziękujemy, że jesteście z nami!!!
Wszystkim naszym drużynom 
życzymy jak najwyższych notowań 
w tabelach rozgrywek!





Praw dzi wa
astro lo gia 
to roz leg ły
i ma gicz ny
świat. 
Do ho ro sko pów
i prze po wied ni
pod chodź my
z dy stan sem

Odwie ków lu dzie sta ra li
się od gad nąć swo ja
przy szłość i od kryć to,

co czę sto za kry te po win no po -
zo stać. Na sza ludz ka cie ka wość
nie zna gra nic i przy bie ra na si -
le z po cząt kiem każ de go no we -
go ro ku. Wte dy jak deszcz 
me te o ry tów spa da ją na nas ho -
ro sko py, prze po wied nie, wróż -
by. Wie rzyć w nie, czy nie wie -
rzyć?

Z naj no wszych son da ży Cen -
trum Ba da nia Opi nii Spo łecz nej
wy ni ka, że ja ko spo łe czeń stwo
je steś my co raz bar dziej po dat ni
na wróż by i ma gię. Ho ro sko py
za miesz cza ne w ga ze tach czy ta
po nad po ło wa Po la ków, a po nad
46 pro cent z nas przy zna je, że
po dej mu jąc waż ne, ży cio we de -
cy zje bie rze pod uwa gę wska -
zów ki za war te w ho ro sko pach
lub su ge stie usły sza ne od wróż -
ki.

Tech no lo gicz ni 
ja ski niow cy

Już na si pra oj co wie wie rzy li
w ma gię, wróż by i prze są dy, któ -
re wy zna cza ły ra my ich ży cia.
Wraz z roz wo jem cy wi li za cji
i zdo by wa niem wie dzy, upo -
wszech nia ła się opi nia, że w ho -
ro sko py czy prze po wied nie 
wie rzą lu dzie pro ści, nie wyksz -
tał ce ni, pró bu ją cy za po mo cą
prze po wied ni wy tłu ma czyć so -
bie to wszyst ko cze go nie po tra -
fią zro zu mieć. To by ło daw niej.
Ale te raz? Prze cież ży je my
w epo ce bar dzo roz wi nię tej na -
u ki i tech ni ki, jak ma się więc
do te go po stę pu cy wi li za cyj ne -
go ho ro skop lub wróż ba? Prze -
cież z usług wró żek czy jas no -
wi dzów, ko rzy sta ją tak że oso by,

któ rym bra ku wy kształ ce nia za -
rzu cić nie moż na. Do ktor Ra fał
Wiś niew ski z Uni wersytetu Kar -
dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go
okre śla to zja wi sko do kład nie
tak: „czło wiek XXI wie ku jed ną
no gą był już na księ ży cu, a dru -
gą tkwi na dal w ja ski ni”.

Dziś, w epo ce kom pu te ry za -
cji, cyf ry za cji i tech no lo gii o ja -
kich nie śni ło się na szym dziad -
kom, wszyst ko co zwią za ne jest
z prze po wia da niem przy szło ści
cie szy się ogrom nym za in te re -
so wa niem i ma się do brze. Na
ca łym świe cie wróż bia rze, jas -
no wi dze i wszel kie go ro dza ju
„prze po wia da cze przy szło ści”
nie na rze ka ją na brak za in te re -
so wa nia ze stro ny klien tów. Nie
ma co się dzi wić, że ko lo ro we
ga ze ty, in ter ne to we ser wi sy
i plot kar skie por ta le za rzu ca ją
nas in for ma cja mi w sty lu: „w na -
stęp ny czwar tek mu sisz za cząć
osz czę dzać. Uwa żaj rów nież na
bru ne ta, któ ry na gle po ja wi się
ko ło cie bie”. I tym po dob ne i tak
da lej.

Wie rzyć
czy nie wie rzyć?

Naj le piej po dejść do wszyst -
kie go z umia rem. To nic złe go
cho dzić do wróż ki, słu chać prze -
po wied ni, czy tać ho ro sko py, ale
za cho waj my w tym zdro wy roz -
są dek. Nie wpa daj my w pani kę,
gdy czar ny kot prze bie gnie nam

dro gę, al bo ko lej ny pią tek oka -
że się właś nie trzy na stym dniem
w ka len da rzu, bo to są zwy kłe
prze są dy. Z dru giej stro ny pa -
mię taj my, że ho ro sko py zna ne
by ły już w sta ro żyt no ści, a nie -
któ rzy wiel cy wo dzo wie nie wy -
ru sza li na ko lej ną wy pra wę bez
swo ich astro lo gów. I dzię ki ich
ra dom wy gry wa li bi twy.

Psy cho lo dzy po sta no wi li
spraw dzić, czy in for ma cje za -
war te w ho ro sko pach za miesz -
cza nych w po pu lar nych cza so -
pis mach i na in ter ne to wych
por ta lach da ją od po wiedź na 
naj czę ściej za da wa ne py ta nia 
do ty czą ce zdro wia, mi ło ści i pie -
nię dzy. Po prze pro wa dze niu
wni kli wej ana li zy, nie zna le źli
jed nak związ ku po mię dzy kon -
kret nym zna kiem zo dia ku, a do -
brym sa mo po czu ciem w czwar -
tek, złym w so bo tę, nie mó wiąc
już o przy pi sa nej kon kret nej 
da cie to wa rzy szą cej da ne mu wy -
da rze niu (na przy kład: w po nie -
dzia łek ko niecz nie za graj w to -
to lot ka).

Jed nak lu dzie na dal na mięt -
nie czy ta ją ga ze to we ho ro sko py
i w nie wie rzą. Dla cze go? Po nie -
waż prze po wied nie za miesz cza -
ne w ko lo ro wych ma ga zy nach za -
wie ra ją ogól ni ko we stwier dze nia,
któ re ni ko mu nie wy rzą dza ją
krzyw dy. Na przykład treść zda -

Kto chce niech wie rzy
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nia: „w stycz niu bę dziesz miał (a) tro -
chę wię cej po wo dów do ra do ści niż
zwy kle” jest jak naj bar dziej praw do -
po dob na, po nie waż naj pew niej zda rzą
się sy tu a cje, któ re wy wo ła ją na na szej
twa rzy uśmiech. Al bo stwier dze nie:
„w grud niu spot ka cię mi ła nie spo -
dzian ka fi nan so wa”, też nie od bie -
ga od praw dy, po nie waż spo ra
część pra cow ni ków do sta je od fir -
my no wo rocz ne bo nu sy. Nie ma
się więc co dzi wić, że tak znacz -
na ilość osób ufa prze po wied -
niom za miesz cza nym w ga ze -
tach. Cho ciaż z dru giej stro ny
trud no uwie rzyć w to, że na przy -
kład dru gie go grud nia wszyst kie
oso by spod zna ku Strzel ca bę dą
mia ły po wo dy do zmar twie nia,
a uro dze ni pod zna kiem Ko zio roż ca,
ko niecz nie mu szą wy peł nić ku pon to -
to lot ka.

Je że li chce my do wie dzieć się cze -
goś bar dziej kon kret ne go o swo jej
przy szło ści, czę sto uda je my się do
wróż ki. Czy od po wie ona na na sze py -
ta nia? To wszyst ko za le ży od te go, czy
ko bie ta (zwy kle są to panie) pa ra ją ca
się wró że niem jest fa chow cem, czy po -
zer ką ze szkla ną ku lą. Je że li tra fi my
na tą dru gą, le piej mieć się na bacz -
no ści, bo wy wró żo ne przez nią re we -
la cje mo gą wy wo łać wię cej szko dy niż
po żyt ku i tyl ko jesz cze bar dziej skom -
pli ko wać na sze i tak nie ła twe, dzień
po dniu ukła da ne ży cie.

Czym się roż ni ho ro skop od
ho ro sko pu?

Sło wo „ho ro skop” wy wo dzi się z ję -
zy ka grec kie go i ozna cza „pod glą da -
nie go dzi ny”. Praw dzi we go ho ro sko -
pu nie znaj dzie my w ko lo ro wych
ma ga zy nach z plot ka mi o ży ciu
gwiazd, tyl ko w pro fe sjo nal nych sa -
lo nach astro lo gicz nych. Ko lo ro we pis -
ma czę sto za trud nia ją swo ją włas ną
wróż kę (czę sto pseudo – wróż kę), za
któ rą kry je się oso ba po pro stu nie -
źle wła da ją ca pió rem. Bo wiem ukła -
da nie te go ty pu in for ma cji zwią za ne
jest z od po wied nim do bo rem tre ści,
choć czę sto ma się zu peł nie ni jak do
rze czy wi sto ści. Ta kie ho ro sko py słu -
żą ra czej roz ryw ce, nie są rze tel nie
i fa cho wo opra co wa ne. Moż na to
spraw dzić po rów nu jąc ho ro sko py na
da ny ty dzień za war te w róż nych cza -
so pis mach. W jed nym z nich prze czy -
ta my na przy kład, że ten mie siąc bę -
dzie dla nas szcze gól nie uda ny,
w dru gim zo sta nie my ostrze że ni o nie -
przy jem no ściach, któ re na nas czy ha -
ją.

Praw dzi wa astro lo gia jest dzie dzi -
ną zna ną już od sta ro żyt no ści i u jej
pod staw le żą ma te ma tycz ne wy li cze -
nia. Wy kształ ce ni w tym kie run ku fa -
chow cy czę sto wy ko nu ją ho ro sko py
dla kon kret nej oso by i zaj mu je im to

na wet kil ka ty god ni. Aby pra wi dło wo
wy li czyć ho ro skop, mu szą znać da tę
uro dze nia da nej oso by, go dzi nę, mi -
nu tę, miej sce uro dze nia czy li dłu gość
i sze ro kość ge o gra ficz ną. Że by prze -
po wied nia by ła peł na, mu szą wziąć
tak że pod uwa gę po ło że nie ciał nie -
bie skich i sze reg re la cji po mię dzy ni -
mi. Prze po wied nie, któ re za miesz cza
ko lo ro wa pra sa, astro lo dzy na zy wa ją
cza sem „astro lo gią jar mar czną”.

Praw dzi wy astro log ma w so bie tak -
że coś z psy cho lo ga, bo wiem ukła da -

jąc ho ro skop za glą da tak że w na szą
du szę. Pro fe sjo nal nie przy go to wa ny
ho ro skop to ta ki, któ ry: „pre cy zyj nie
i jas no opi su je za sa dy na szej in dy wi -

du al nej gry z lo sem, da je po ję cie
o atu tach ja ki mi dys po nu je my,
a tak że wska zu je na to, cze go po -
win niś my się na u czyć. Co w so -
bie roz wi nąć, a cze go uni kać,
aby stać się mi strza mi swo je -
go roz da nia” (Woj ciech Ei chel -
ber ger).

Dla te go nie wierz my we
wszyst ko co prze czy ta my
w ko lo ro wych ru bry kach pism.
Nie szu kaj my od po wie dzi na

py ta nie co nam przy nie sie ko -
lej ny dzień, bo tu taj jej nie uzy -

ska my. Nie po szu kuj my w ga ze -
to wych prze po wied niach re cept na

uda ny zwią zek, ka rie rę za wo do wą,
czy for tu nę. Nie przy pi suj my so bie sa -
mym cech, któ rych nie ma my i nie cze -
kaj my na wy da rze nia, któ re nie na stą -
pią. Do ho ro sko pów i prze po wied ni
pod chodź my z dy stan sem, pa mię ta jąc,
że je że li chce my do wie dzieć się z ho -
ro sko pu cze goś rze tel ne go na te mat
swo jej przy szło ści, a tak że ufa my tej
sztu ce, mu si my zna leźć do bre go fa -
chow ca w tej dzie dzi nie. Praw dzi wa
astro lo gia to roz leg ły i ma gicz ny świat,
któ ry rzą dzi się swo i mi od wiecz ny mi
pra wa mi. Wie lu z nas mo że zna leźć
w tym świe cie we wnętrz ną ci szę i spo -
kój pod wa run kiem, że sko rzy sta
z usług... astro lo ga.

SSyyll  wwiiaa  JJaa  wwoorr  sskkaa
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Pla ne ty ma ją
okre ślo ny
wpływ 
na czło wie ka
lub sy tu a cję

Któż z nas nie wie, spod ja -
kie go jest zna ku? Ko zio -
roż ca, Lwa, a mo że Bliź -

niąt? Na każ dym kro ku mo że my
zna leźć „prze po wied nie” ty czą -
ce osób, zda rzeń, czy sy tu a cji,
po wo łu ją ce się na astro lo gicz -
ny ho ro skop. Na roz po czy na ją -
cy się rok 2014, też jest wie le
pro gnoz opar tych o wie dzę
astro lo gicz ną, jak też prze po -
wied nie jas no wi dzów, wi zjo ne -
rów itd. To chy ba wła ści wy mo -
ment, aby przy jrzeć się nie co
bli żej astro lo gii i ho ro sko po wi,
któ ry wią że się ści śle z wie dzą
na te mat pla net i przy pi sy wa -
nym im od dzia ły wa niom na
wszyst ko, co ist nie je na Zie mi.
Te mat jest bar dzo ob szer ny, nie -
mniej war to zwró cić uwa gę na
tyl ko kil ka wy bra nych za gad -
nień, co uświa do mi nam ogrom
wie dzy któ ry jest po trzeb ny, aby
spo rzą dzić praw dzi wy ho ro -
skop.

Jest wie lu zwo len ni ków i prze -
ciw ni ków ho ro sko pów, któ re
w obec nych cza sach, czę sto trak -
to wa ne są ja ko roz ryw ka. Gdy -
by wy kła dow cy Uni wersytetu
Ja giel loń skie go, któ rzy w XVI
wie ku wy kła da li tam astro lo gię,
prze czy ta li współ czes ne „ga ze -
to we prze po wied nie”, trud no po -
wie dzieć, czy by się śmia li, czy
pła ka li. Na u ka te go „przed mio -
tu” na ów czes nym UJ trwa ła
czte ry la ta i by ła trak to wa na jak
naj po waż niej.

Ho ro skop 
Przy pom nij my, że sło wo ho -

ro skop ozna cza „za glą dać w go -
dzi nę” (z ję zy ka grec kie go 
ho ra – go dzi na, sko pe in – za glą -
dać).

Obec nie „ho ro skop” ma kil ka
zna czeń. Po pier wsze, okre śla
po ło że nie pla net w da nej chwi -
li (na przy kład mo ment czy ichś
na ro dzin). Po dru gie, ozna cza
dia gram, na któ rym ten układ
jest od wzo ro wa ny. Osob ną rze -
czą jest in ter pre ta cja wszyst -
kich da nych, co wy ma ga wy jąt -
ko wo sze ro kiej i fa cho wej
wie dzy. Za tym po ję ciem kry ją
się też prze wi dy wa nia co do
przy szło ści, jak też ra dy: jak po -
stę po wać aby być w zgo dzie
z pre dys po zy cja mi i oko licz no -
ścia mi, ja kie są przy pi sa ne da -
nej oso bie, gru pie osób, sy tu a -
cji, i tak da lej.

Jak moż na za glą dać
w go dzi nę?

We dług daw nej wie dzy,
wszyst ko od dzia łu je na wszyst -
ko i jest ze so bą po wią za ne na
wie le spo so bów. Pla ne ty ma ją
okre ślo ny wpływ na czło wie ka
lub sy tu a cję. Jest wie le czyn ni -
ków de cy du ją cych o tym wpły -
wie, zwią za nych z ukła dem 
pla net w da nym mo men cie,
okre ślo nym przez rok, mie siąc,
dzień ty god nia, go dzi nę a na wet
mi nu tę, a tak że miej sce na Zie -
mi. Trze ba oczy wi ście wie dzieć
ja kie to są wpły wy i umieć od -

czy tać ich zna cze nie w da nym
ukła dzie, w da nej chwi li, stąd
„za glą dać w go dzi nę”.

Aby zin ter pre to wać da ny
układ, astro log ko rzy sta z wie -
dzy sy ste ma ty zo wa nej na prze -
strze ni ty się cy lat.

Hi sto ria astro lo gii
Jest ona bar dzo dłu ga i zło żo -

na. Na nasz uży tek, moż na tu
tyl ko wspom nieć kil ka fak tów.
Jej na zwa wy wo dzi się z gre ki
i ozna cza na u kę o gwia zdach.
W sta ro żyt no ści, astro lo gia by -
ła na zy wa na Kró lew ską Wie dzą
i Mat ką Na uk. Wie lu lu dzi we
wszyst kich kul tu rach świa ta
gro ma dzi ło wie dzę na pod sta -
wie ob ser wa cji i wy cią ga nia
wnio sków, dla te go astro lo gia
nie by ła re li gią ani przed mio -
tem kul tu, lecz na u ką em pi rycz -
ną.

Nikt nie jest w sta nie po wie -
dzieć, gdzie i kie dy ta na u ka ma
swój po czą tek. Bio rąc pod uwa -
gę naj róż niej sze te o rie na u ko we
– i mniej na u ko we – na te mat hi -
sto rii ludz ko ści, za sta na wia ją cy
jest rów nież po ziom wie dzy sta -
ro żyt nych cy wi li za cji. Na wet je -
śli da my się po nieść wy o braź ni,
nie jest po wie dzia ne, że do trze -
my do po cząt ków tej wie dzy i bę -
dzie my w sta nie udo wod nić to
na u ko wo.

W kul tu rze za chod niej, usu -
wa nie w cień astro lo gii roz po -
czę ło się w ro ku 1628, kie dy to
pa pież Ur ban VIII wy dał bul lę
po tę pia ją cą tę na u kę. Na wet nie -
co wcześ niej, koś ciół zwal czał
po glą dy Ko per ni ka i Ga li le u sza,
któ re gło si li oni ja ko astro lo dzy.
Pa pie ska bul la spo wo do wa ła, że
astro lo gia stop nio wo za czę ła być
trak to wa na ja ko pseudo nauka,
jej miej sce w świe cie na u ki za -
ję ła astro no mia. Mó wi się, że
astro no mia jest cór ką daw nej
astro lo gii.

Na prze ło mie wie ku XIX i XX,
Kró lo wa Na uk zwal cza na by ła
też przez ma te ria li stycz nych dia -
lek ty ków, krót ko po tem za -
trium fo wa ła ate i stycz na Wiel ka
Re wo lu cja Paź dzier ni ko wa.
Przo dow nic two kla sy ro bot ni -
czej oraz zwal cza nie lu dzi o bia -
łych dło niach (pa so ży tów 
spo łecz nych), na wie le lat za ha -
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mo wa ło, nie tyl ko w sa mym ZSRR,
roz wój wie lu nie wy god nych dla władz
na uk, w tym oczy wi ście astro lo gii.

Jed nak prze trwa ła ona trud ne cza -
sy i za czy na po wo li wra cać do łask,
choć ga ze to we ho ro sko py z pra daw -
ną sztu ką nie za wsze ma ją wie le
wspól ne go i - jak twier dzą nie któ rzy
znaw cy te ma tu – ra czej po ka zu ją tę
sztu kę w krzy wym zwier cia dle. Jak
wie my, mię dzy in ny mi w Pol sce, nie
ma szkol nic twa astro lo gicz ne go, dla -
te go nie ma jas no zde fi nio wa nych kry -
te riów, czym jest astro lo gia. Nie ist -
nie je też for mal nie za wód – astro log.

Okru chy wie dzy 
astro lo gicz nej

Peł ny ho ro skop po wi nien za wie rać
wpły wy pla net, do mów i as pek tów.
We dług astro lo gów, ho ro sko py opar -
te tyl ko na po zy cji Słoń ca, są bez u ży -
tecz ne. Aby po twier dzić jak to jest
skom pli ko wa ne, przy tocz my frag ment
wy kła du An drze ja We so łow skie go na
te mat astro lo gii „ […] prze wa ga zna -
ków pew nej gru py (Ogień, Wo da, Po -
wie trze, Zie mia) już coś nam mó wi
o cha rak te rze czło wie ka. Na przy kład:
Ogień da je ostrość in tu i cji, ale nie -
cier pli wość i po śpiech. Prze wa ga zna -
ków Po wie trza da je spon ta nicz ność,
in te li gen cję, ale i pew ną po wierz chow -
ność, bo przy złych as pek tach nad -
miar in te li gen cji bę dzie po wo do wał
le ni stwo w pra cy nad nią. Zie mia da -
je si łę kon cen tra cji, ale bar dzo du żą
me to dycz ność i po wol ność są dze nia
– w ten spo sób do cho dzi się do do -
brych wnio sków. Przy złych ukła dach
mo że to być nad mier ne spo wol nie nie,
a wręcz ma rud ność. Zna ki Wo dy da -
ją du żą wy o braź nię, wraż li wość, bar -
dzo głę bo ką in tu i cję – są naj częst sze
u astro lo gów ir ra cjo nal nych, my ślą -
cych sym bo licz nie, ob ra zo wo, wręcz
jas no wi dzów. Jed no cześ nie da ją du -
że wa ha nia, wąt pli wo ści, wraż li wość
psy chi ki po wo du ją cą fluk tu a cje. Lu -
dzie ci nie za wsze „rów no” pra cu ją.
Zna ki kar dy nal ne ma ją pew ną ana lo -
gię ze zna ka mi Ognia i Po wie trza, zna -
ki zmien ne z Wo dą, a zna ki sta łe z Zie -
mią. […]”. 

Dzia ły astro lo gii
„W za kres astro lo gii wcho dzą naj waż -

niej sze dzia ły: astro lo gia świa to wa
(mun dan), zaj mu ją ca się ob li cza niem
i ba da niem as pek tów, ukła dem nie ba
i wza jem nym wpły wem ciał nie bie skich,
szcze gól nie w od nie sie niu do na szej Zie -
mi; astro lo gia po li tycz na, zaj mu ją ca się
ba da niem i prze po wia da niem lo sów
państw i na ro dów; astro lo gia me te o ro -
lo gicz na, zaj mu ją ca się ba da niem i prze -
po wia da niem zmian atmo s fe rycz nych
na pod sta wie ob li czeń as pek tów; astro -
lo gia me dycz na, zaj mu ją ca się le cze -
niem cho rób przy po mo cy ziół i wód,

a w szcze gól no ści w spo sób na tu ral ny
si łą ma gne tycz no-elek trycz ną lub świat -
łem; astro lo gia her bal na, zaj mu ją ca się
ba da niem ziół, po zo sta ją cych pod szcze -
gól nym wpły wem sił astral nych oraz
za sto so wa niem ich w lecz nic twie; astro -
lo gia ma gicz na, do szcze gól nych ba dań
i eks pe ry men tów pa ra-psy cho lo gicz -
nych; astro lo gia fi zycz na i astro lo gia
al che micz na, zaj mu ją ca się ba da niem
sił ma gne tycz no-elek trycz nych, pro -
mie ni i dzia ła nia świat ła, a tak że barw
ciał nie bie skich oraz prze róż nych ba -
dań i dzia łań che micz nych; astro lo gia
rol ni cza, zaj mu ją ca się ba da niem i prze -
po wia da niem naj od po wied niej sze go
cza su do pew nych czyn no ści gos po dar -
skich”.

Astro lo gio, 
co da lej?

Na to py ta nie od po wie
nam in ny cy tat z wy kła -
du An drze ja We so łow -
skie go.

„Wła ści wie, moż na po -
wie dzieć, że astro lo gia
ja ko na u ka fi lo zo ficz na
i me ta fi zycz na nie ma
gra nic. Je dy ną gra ni cą
ja ką moż na okre ślić
w astro lo gii jest brak jej
zro zu mie nia, brak zro zu -
mie nia jej bo ga tej sym -
bo li ki i umie jęt no ści czy -

ta nia jej prze słań. Oczy wi ście, ja ko
cią gle roz wi ja ją ca się dzie dzi na wie -
dzy tra dy cyj nej, z każ dym dniem prze -
kra cza ona gra ni ce, wła ści wie ogra -
ni cze nia jej zro zu mie nia. Z każ dym
dniem przy by wa po waż nych mi łoś ni -
ków astro lo gii i co raz to no wsze i bo -
gat sze prze sła nia ze so bą nie sie. Po -
ja wia ją się astro no mo wie i fi zy cy
z no wy mi moż li wo ścia mi roz wo ju
astro lo gii z po zy cji fi zy ków i związ -
ków astro lo gii z fi zy ką kwan to wą czy
te o ria mi gra wi ta cji”.

Po zo sta je do dać, że w In diach, astro -
lo gia zo sta ła nie daw no uzna na za ofi -
cjal ną na u kę.

SSzzyy  mmoonn  MMaa  lliicc  kkii
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Naprze ło mach ko lej nych lat,
pra wie wszyst kie me dia za -
miesz cza ją prze po wied nie,

pro roc twa i prze wi dy wa nia na na stęp -
ny rok. Je śli wspom ni my o tych na
2012, aż skó ra cier pnie co by by ło,
gdy by te w wię kszo ści czar ne wi zje
się zi ści ły. Tym cza sem mi nę ły dwa la -
ta i... nic.

Jas no wi dze 
nie próż nu ją

W Egip cie miesz ka zna na Joy Ay -
ad, któ ra w wy wia dzie dla ra dia „Głos
Ro sji” po wie dzia ła: „ […] w 2014 ro -
ku zmie ni się ma pa świa ta […] W ogó -
le na świe cie wie le rze czy się zmie ni.
Wszyst kie waż ne wy da rze nia, któ re
za de cy do wa ły o po cząt ku no wej epo -
ki, na stą pi ły już w 2013 ro ku. Na ra -
zie wie le z tych wy da rzeń jest ukry -
tych przed ludź mi, ale nie co póź niej
się o nich do wie my. A te raz mu si my
się szy ko wać na no we cza sy. Cza sy te
już nad cho dzą. […]”.

Zna nym jas no wi dzem w Pol sce jest
Krzysz tof Jac kow ski. Oto co mó wi
o przy szło ści: „Ona jest nie ści sła. Tu
jesz cze cho dzi o kwe stię mo jej in ter -
pre ta cji. Ale da je się ją po czuć”. Zna -
ne są je go sło wa z 2007 ro ku: „ […]
w po ło wie wrześ nia 2008 ro ku coś złe -
go sta nie się z ban ka mi”. I fak tycz nie,
15 wrześ nia te go ro ku splaj to wał gi -
gant in we sty cyj ny Leh man Bro thers,
co spo wo do wa ło ostry kry zys fi nan -
so wy.

Tak moż na by jesz cze dłu go i wie -
le, ale je stem już tak sko ło wa ny tre -
ścią i ilo ścią prze po wied ni, że po wie -
dzia łem so bie. – Mo że po wi nie nem od
nich od po cząć i sta nąć „obok”? Od -
wie dzę więc zna ną nam już ba bę.

Wi zje ba by 
Wnu czka po sta no wi ła zro bić bab ci

pre zent i po da ro wa ła jej kom pu ter
z do stę pem do in ter ne tu. Choć ba ba
by ła pro stą ko bie ci ną, by ła jed nak re -
zo lut na, więc szyb ko na u czy ła się sur -
fo wać w sie ci. Od te go cza su, gos po -
dar stwo by ło moc no za nied ba ne, chłop
po ja dał od przy pad ku do przy pad ku,
aż w koń cu po je chał do bra ta, a ona
cię giem kli ka ła i sze ro ko otwar ty mi
ocza mi wpa try wa ła się w ekran. Mia -
ła na wet słu chaw ki.

Po nie waż ba ba rzad ko po ka zy wa ła
się we wsi, lu dzie by li tym za nie po ko -
je ni. Po sta no wi li, że ktoś bę dzie mu -
siał zo ba czyć, co się u niej dzie je.
Uzgod nio no, że „ni by przy pad kiem”
pój dzie ga jo wy. W mia rę jak leś nik
zbli żał się do obej ścia na szej bo ha ter -
ki, co raz wy raź niej sły szał ener gicz -
ne stu ka nie i głos:. – A psia ju chy! No
wie cie co?! A to głu pek! Jo ci dom!
A że by cię wciór no ści! I tym po dob ne.
Ga jo wy zde cy do wa nie pod szedł do fur -
tki i miej sco wym zwy cza jem otwo rzył
ją tak, że ude rzy ła o ko łek wbi ty w zie -
mię, co po wo do wa ło ha łas ko new ki
z ja kimś że la stwem, za wie szo nej spe -
cjal nie w tym ce lu. W ten spo sób nikt
nie mu siał pu kać. – Cze go?! Grzecz -
nie przy wi ta ła go ścia ba ba. – Aaa... ja
tak przy pad kiem, prze cho dzi łem no
i... – Sia daj, przer wa ła mu ba ba. Do -
brze, żeś przy lazł. Zwo łaj mi tu ca łą
wieś na wto rek o zmierz chu. – Ale po
co? – Jak to po co, od po wie dzia ła ba -
ba. Bę dę mia ła wi zje! – Ja kie wi zje?
– Nie sły szysz co go dom? Bę dę prze -
po wia dać! A te raz idź do la su i przy -
nieś mi z dzie sięć zdech łych, ja do wi -
tych pa ją ków, ki lo dę bo wej ko ry
i wiąz kę dzi kie go ra bar ba ru. – Ale...

– pró bo wał pro te sto wać ga jo wy. – Mi -
giem! Cze kam do wie czo ra. Bo jak nie,
to wszy scy po ża łu je cie! – I jesz cze
z czte ry gar ście ku lek od sar ny, bo
chrzan mom tu tej! 

Ga jo wy wy szedł, a ona mru cza ła pod
no sem: do brze, żem so bie przy pom -
nia ła ten sta ry prze pis od mo jej bab -
ki-zna chor ki. Jak w tym wy mo czę no -
gi, „to do pie ro zo ba czę”. Tak prze cie
go da ła do tych, co ich le czy ła. Pew -
nie tak, bo po tych mo cze niach to już
nikt dru gi raz nie przy ła ził, a to zna -
czy ło, że był już wy le czo ny. Cie ka we,
co zo ba czę, bo te ich wi zje w kom pu -
te rze to ja kieś po mer da ne. Wie czo rem
ga jo wy przy niósł ba bie to co chcia ła
i bez sło wa od szedł. – No, przy go tu ję
ten cu do-wy war i ju tro zro bię pró bę.
Przez ko lej ne dni, o zmierz chu, na
gan ku, ba ba przez go dzi nę mo czy ła
no gi w swo im wy wa rze.

Nad szedł wto rek. Już przed zmierz -
chem, ba ba okry ta dwo ma ko ca mi,
sie dzia ła na gan ku z no ga mi w wia -
drze. Na oczach mia ła opa skę, uchy -
lo ną lek ko aby wi dzieć co się dzie je
i cze ka ła. Kie dy lu dzie za czę li się scho -
dzić, mru cza ła ci cho: – wi dzę... wi dzę
co raz le piej. Kie dy już wszy scy by li na
miej scu, sta nę li pół ko lem i cze ka li, co
bę dzie.

Wi dzę! – krzyk nę ła ba ba. Lu dzie aż
pod sko czy li prze stra sze ni, bo sy tu a -
cja by ła nie co dzien na, a za pa da ją ca
ciem ność stwa rza ła atmo s fe rę ta jem -
ni czo ści. Wi dzę! – krzyk nę ła ba ba po
raz dru gi, ły piąc okiem spo za opa ski.
Na wszel ki wy pa dek, aby się nie prze -
zię bić, co pe wien czas roz grze wa ła się
ły kiem sa mo go nu, któ ry zna laz ła
w piw nicz ce. – KO NIEC ŚWIA TA!
krzyk nę ła tak głoś no, że część lu dzi
prze że gna ła się, ale nie któ rzy sta li bez
ru chu i cze ka li, co bę dzie da lej. – Wi -
dzę! Te raz je den z pod chmie lo nych
gos po da rzy nie wy trzy mał i mó wi.
– Go dej co wi dzisz! Ba ba uzna ła, że
trze ba te raz coś po wie dzieć. Łyk nę ła
tro chę roz grze wa cza. Mo że dla te go,
że sa ma uleg ła na stro jo wi, sta nę ły jej
przed ocza mi wszyst kie prze po wied -
nie, hi sto rie o UFO i in ne in ter ne to -
we sen sa cje ja kie wi dzia ła. Wresz cie
prze mó wi ła.

Wi dzę ja kąś wy spę, a na niej wiel ki
grzyb. Ale to nie jest bo ro wik czy ko -
zak, to wiel ki grzyb z ognia i dy mu.
Ja kieś dziw ne lu dzi ska ucie ka ją i ska -
czą do mo rza. Kto się obej rzy, to już
po nim. O! te raz wi dzę ja kie goś sza -
re go typ ka na de sko rol ce. Ale ta de -

Prze po wied nie na rok...
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ska la ta w po wie trzu! A on tyl ko się
krzy wi na gę bie i gro zi pal cem. A ma
ich sie dem, al bo osiem... tych pal ców.
Te raz wy jmu je z kie sze ni ja kieś kul -
ki i ci ska ni mi, bo z le wej le ci ja kiś dy -
sko bol. Nic ha ła su, tyl ko le ci ci cho jak
nie to perz. A tu jak nie gruch nie! – Te
kam lo ty to są ja kie bom by al bo co.
Ooo! Dy sko bol tra fio ny i spa da do mo -
rza. A pon Da ni kun (pi sow nia spe cjal -
na) go do – A nie mó wi łem? Te raz wi -
dzę pa ri mi dę chłop ca ja kie goś. (Ba ba
po cią ga spo ry łyk sa mo go nu, ocie ra
usta i mó wi da lej). Na ten wiel ki ko -
piec z kam lo tów, ja kiś pół-go ły nie sie
na gło wie kam lot. Wiel ki, jak ca ła mo -
ja sto do ła. I ani się skrzy wi. Po tem go
kła dzie na miej sce, a z dziu ry z bo ku
wy la tu je ja kiś dziw ny fa cio i le ci na
Księ życ. Pro sto po ta kim świet le co
to bły ska z tej ku py kam lo tów. Już do -
le ciał. Te raz się roz glą da, czy nikt nie
wi dzi i pu ka trzy ra zy w gle bę na mie -
sią cu... zna czy na Księ ży cu. O! a te -
raz otwie ra się jak wierzch mo je go
młyn ka do ka wy i wy cho dzi ja kiś
Twar dow ski al bo in ny UFO, a tam
w środ ku wi dać dru kar nię i wa go ny
z ma mo ną. Ca łe wa go ny! A in ny, ta -
ki zie lo ny, bie rze pa czki z du la ra mi
na ło pa tę i wrzu ca je do pie ca. Po kie -
go im pie nią dze, jak tam wszyst ko ma -
ją, to nie wiem. Mo że tym pa lą za miast
kok su. Te raz przy le cia ła ra kie ta
z Chiń czy kiem. Zie lo ny py ta żół te go,
czy mu du la rów nie trza. A ten go do,
że też ma ją te go ca łe wa go ny, więc po
kie go grzy ba mu ty le ma tu la ku ry, bo
tym się już nie pła ci. No wie cie co lu -
dzi ska, ten świat od wra ca się do gó -
ry li te ra mi, bo te raz pod ziem nym tu -
ne lem ja dą te po cią gi z ma mo ną do
Ha me ry ki, a tam nie ma co ku pić, bo
wszyst ko już sprze da ne! Ooo! te raz
przy le ciał dru gi ra kie tą i go do coś po
ha me ry kań sku, a Chiń czyk po ka zu je
na te wa go ny z ma mo ną. Ten co przy -
le cioł go do, że żół ty ma je so bie wsa -
dzić do... do pie ca, bo tu zim no ja koś.
A ten żół ty rze cze, że cha łu pa nie je -
go i niech to zro bi zie lo ny. Kłó cą się,
aż zie lo ny się wku rzył i wy ko pał
z Księ ży ca obu i jesz cze go do, że idź -
cie się tłuc tam, skąd że ście przy le cie -
li. Mły nek się zam knął i ty le.

Ba ba ziew nę ła, zwie si ła gło wę i...
za czę ła chra pać. Lu dzie, któ rzy w mil -
cze niu wy słu cha li jej słów, po pa trzy -
li po so bie, tyl ko je den z gos po da rzy
się odez wał: – to bred nie ja kieś. Ten
in ter net to jest do ni cze go. Ba bie zu -
peł nie od te go od wa li ło. Ja tam wo lę
iść do la su i po słu chać, jak pta cy śpie -
wa ją. Mach nął rę ką i od szedł, a za nim
wszy scy obec ni.

Nikt jed nak nie wi dział, że kie dy ba -
ba mó wi ła na te mat Księ ży ca, dziw ny

obiekt w kształ cie dys ku ci cho wy lą -
do wał za sto do łą i wy sia dły z nie go
dwie isto ty nie du że go wzro stu. Słu -
cha ły wy wo dów ba by i uśmie cha ły się
na swój spo sób. Kie dy ba ba zo sta ła
już sa ma, je den po wie dział do dru gie -
go: – dziw ni ci lu dzie. Ma łe ta jem ni -

ce chro nią jak źre ni cy oka, a wiel kie
ta jem ni ce chro nią się u nich sa me, bo
czło wiek nie do pusz cza ich do świa -
do mo ści. Ale to do brze. Mo że my da -
lej so bie spo koj nie la tać. I tak nikt
w to nie wie rzy.
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Ho mo sa piens? 
Ja ko że cze piać się ko goś in ne go

nie wy pa da, niech więc bę dzie na
mnie.

Jak tak so bie sią dę i my ślę, to róż -
ne my śli cho dzą mi po gło wie. Pew -
ni kiem nie je stem w tym od o sob nio -
ny i do brze! Bo my śle nie, choć by wa
przy dat ne, to wiel ce stre su ją ce za ję -
cie i cza sem nie pa su je do nie któ rych
wy mo gów rze czy wi sto ści. 

Pew ne go wie czo ru – kie dy to by ło,
nie ma tu taj zna cze nia – coś mnie pod -
ku si ło, że by spoj rzeć „z bo ku i kry -
tycz nie” na mo je my śli. I cóż? – Tra -
fił mnie przy sło wio wy... 

Pierw szy szlag
Ja ko człek ma lu czki nie je stem Ty -

ta nem wo bec włas nych sła bo ści, ale
mie wam cza sem nie spo dzie wa ny przy -
pływ zdro we go roz sąd ku. Ina czej prze -
cież ów szlag by mnie nie tra fił! 

Przy ję cie kry ty ki nie przy cho dzi ła -
two – bo mi łość włas na cier pi na tym
nie mo żeb nie – zwłasz cza, kie dy jest
od in nych lu dzi. Ale sa mo kry ty ka, też
bo li. Z te go we wnętrz ne go bó lu, po -
ni że nia przed sa mym so bą i uświa do -
mie nia so bie, że czę sto mar nu ję czas
któ ry prze ni gdy się nie po wtó rzy, po -
sta no wi łem przy jąć sa mo kry ty kę
w po ko rze i zo ba czyć, co z te go wy -
nik nie. 

Uświa do mi łem so bie, że mo je my śli
– jak tyl ko im na to poz wo lić – za czy -
na ją mną „dzią dzić”. A prze cież nikt
te go nie lu bi i to w żad nym wy ko na -
niu. Mój głos roz sąd ku po wie dział:
– co to ma zna czyć! Że by sa me mu do -
pro wa dzać się do sta nu po de ner wo -
wa nia i nie móc przez to za snąć? Że -
by ktoś lub ja kaś sy tu a cja (kie dy na
to aku rat naj mniej za słu gu je) sta ła
się gwia zdą w mo im nie mym ki nie?
A ja, tę pym we wnętrz nym okiem, pa -
trzył na ten ka lej do skop róż no ści któ -
ry przy pra wia mnie o zim ne po ty, ko -
ła ta nie ser ca i nie poz wa la mi spać po
no cach? Za raz po tym „tra fie niu”, po -
sta no wi łem coś z tym zro bić. Uda łem
się więc do noś ni ków sło wa pi sa ne -
go. Je śli nie przy to czę au to rów po niż -
szych sen ten cji, są oni nie zna ni. 

„Na sze ży cie za wsze po ka zu je re zul -
tat na szych do mi nu ją cych my śli”
– Sren Kier ke ga ard. 

Jas ny gwint! Prze pro wa dzi łem coś
na kształt trze pa nia dy wa nów w za -
tęch łych cze lu ściach mo je go umy słu.
Ku rzu by ło co nie mia ra! Ca ły we -

wnętrz nie utyt ła ny, po cze ka łem aż
kurz nie co opadł i zro bi łem po dej ście
dru gie. 

„Przy pierw szym kon tak cie i pierw -
szym wra że niu usta la się emo cjo nal -
ny po ziom re la cji”. In ne cy ta ty.: „To
właś nie w sy tu a cjach kry zy so wych po -
ka zu jesz so bie i in nym, kim je steś na -
praw dę” – Brian Tra cy. 

„Wy raz twa rzy za le ży od my śli”.
„Ży cie to 10% te go, co nam się przy -
da rza i 90% te go, jak na to re a gu je -
my”. – Char les Swin doll 

To jesz cze nie to. 
„Nie myśl o prob le mach z prze szło -

ści i przy szło ści, tyl ko żyj tu i te raz”. 

Aha! Po prze czy ta niu tej my śli, tra -
fił mnie... 

Dru gi szlag 
Prze cież ta kie zda nie jest jak oka -

za ły bo ro wik, pod czas gdy szu ka się
grzy bów i jed no cześ nie po nich dep -
cze, bo są scho wa ne w tra wie lub pod -
ściół ce. Schy lam się więc po ten wspa -
nia ły okaz wśród sen ten cji i po
przy ru mie nie niu w cie ple mo jej ak -
cep ta cji, za czy nam go de li kat nie sma -
ko wać lecz... bra ku je mi cze goś do peł -
ni. Szu kam więc da lej: 

„Fak tycz nie, naj sil niej wpły wa ją cą
na Cie bie oso bą przez ca ły dzień je -
steś Ty sam, więc po wi nie neś mó wić
do sie bie bar dzo sta ran nie i z za cho -
wa niem peł nej ostroż no ści”. – Zig Zi -
glar. 

Trze ci szlag 
Ten trze ci szlag był szcze gól ny. Po

spo rym wy sił ku umy sło wym, któ ry
ob ja wił się zmar szcze niem czo ła oraz
skie ro wa niem wzro ku w bez mier ną
dal, zro zu mia łem, że mo je my śli rzad -
ko by ły „tu i te raz”. Har co wa ły, jak
chcia ły. To w le wo, to w pra wo. Od
prze szło ści – roz pa mię tu jąc zda rze nia
któ re w da nej chwi li zu peł nie się nie
li czy ły, do przy szło ści – spe ku lu jąc
bez ład nie „co by by ło że by-gdy by”
i snu jąc czar ne sce na riu sze skut ków
wy i ma gi no wa nych sy tu a cji. Prze cież
to nic nie wno si ło oprócz ga li ma tia -
su, wspom nia nych już ko ła tań i bez -
sen no ści! 

Oczy wi ście, czymś in nym jest snu -
cie pla nów i zdro wa wy o braź nia. Cza -
sa mi trze ba coś prze my śleć. Jed nak
sy la ba „prze” su ge ru je, że po wi nien
to być pro ces kon tro lo wa ny, ma ją cy
po czą tek, lo gicz ny prze bieg i za koń -
cze nie. A nie, że by przy po mi na ło to
ra czej jar mark, na któ rym spę dzi ło

się ca ły dzień i nic z nie go nie przy -
nio sło oprócz zmę cze nia i sfru stro wa -
nia z po wo du stra ty cza su. (Nie pod -
wa żam tu taj sen su za mie rzo nych
spa ce rów dla przy jem no ści). 

Pró ba 
Któ re goś wie czo ru, prze pro wa dzi -

łem eks pe ry ment. Spró bo wa łem przy -
jrzeć się, co też ro bią mo je my śli. By -
ło, nie by ło, gło wa prze cież mo ja,
umysł mój, a czas też na le żał do mnie,
gdyż by łem po pra cy. Oka za ło się, że
to nie ta kie pro ste. Pier wsze py ta nie,
któ re so bie sam za da łem, brzmia ło:
czy mój umysł to właś nie ja? Chy ba
nie, sko ro mo że on być prze ze mnie
ob ser wo wa ny. Prze cież to ja go ob ser -
wu ję! Je dy ny wnio sek to ta ki, że mój
umysł mo że mi pod le gać i mo że – a na -
wet po wi nien – ro bić to, co ja chcę,
a nie to, co on wy pra wia w mo jej gło -
wie jak i kie dy chce. 

Po tej kon klu zji, w mo im umy śle za -
pa no wał spo kój. Po czu łem się zmę -
czo ny, ale resz tka mi sił sfor mu ło wa -
łem osta teczne wnio ski. 

Klop sy 
Ma jąc cią gle roz bie ga ne my śli, jest

się za wsze w prze szło ści lub w przy -
szło ści, ale ni gdy tu i te raz. Je śli ta ki
stan jest obec nie, po wta rzał się daw -
niej i tak bę dzie da lej, to ja prze cież
by łem, je stem i bę dę... ni gdzie. Mo je
cia ło owszem, ale ja, ja ko wład ca mo -
ich my śli, za wsze... gdzieś, tam, czy -
li prak tycz nie rzecz bio rąc – ni gdzie.
Bar dziej do cie kli wym, pro po nu ję ta -
kie ro zu mo wa nie: choć te o re tycz nie,
je śli się jest „tam”, to jest się „gdzieś”,
czy li nie „ni gdzie”. Ale je śli jest się
„gdzieś tam”, to co moż na zro bić tu -
taj? Stąd to dra stycz ne, ale prak tycz -
ne sło wo „ni gdzie”. 

Je śli jest się „gdzieś tam”, to zna -
czy, że w kon kret nym mo men cie, „tu -
taj” nic się nie ro bi. A je śli nic się nie
ro bi, nie zro bi się nic. Je śli to trwa la -
ta mi, otrzy mu je się od ży cia ty le, że
wy star cza tyl ko na do wle cze nie swo -
je go zmę czo ne go cia ła, do dnia na -
stęp ne go... i tak da lej. Jed nym sło -
wem: fia sko, klę ska, klop sy
i wie lo krot ny szlag. – Chy ba, że się
my lę. 

Je śli w tym mo men cie ktoś po my -
śli, iż za no si się tu taj na ja kiś wy kład
pt. „Tres (n) owa nie umy słu”, to nic
z te go. Prze cież ja tyl ko tak... o by le
czym. 
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Po pra cy czło wiek jest zmę czo ny.
Wra ca do do mu, ma wie le spraw na
gło wie, aż wresz cie po ca łym dniu za -
sy pia zmę czo ny. Ra no wsta je i... już
czu je się zmę czo ny. To błęd ne ko ło
usta wicz ne go po czu cia zmę cze nia też
mę czy. Kie dy wresz cie do cze ka my się
ur lo pu, czę sto wra ca my z nie go zmę -
cze ni. I tak na okrąg ło. War to więc za -
sta no wić się nad tym prob le mem. Pod -
sta wą do bre go sa mo po czu cia jest sen.

Do bra noc?
Czło wiek pod po rząd ko wa ny jest na -

tu rze, więc w ryt mie do bo wym, re gu -
lo wa nym przez świat ło sło necz ne, wy -
stę pu ją u nas dwa sta ny: stan czu wa nia
i stan snu. Sen jest sta nem oś rod ko -
we go ukła du ner wo we go i cha rak te -
ry zu je się znie sie niem świa do mo ści.
Ze snu wy bu dzić nas mo gą róż ne czyn -
ni ki ze wnętrz ne, jak rów nież we -
wnętrz ne, na przy kład sen ne ma rze -
nia lub in tu i cyj ny „we wnętrz ny
bu dzik”. Po pew nym cza sie czło wiek
bu dzi się sa mo ist nie, lecz trud no o ta -
ki kom fort, aby spać so bie do wol ną
ilość cza su. Zwy kle ma my na sta wio ny
bu dzik np. na 6:15 i je go dźwięk cza -
sem ko ja rzy się nam ze skrzy pie niem
ja kichś upior nych drzwi, któ re otwie -
ra ją się aby „za pro sić nas” do rze czy -
wi sto ści któ ra... (tu taj miej sce na oso -
bi ste ref lek sje).

Sen dzie li się na dwie fa zy: NREM
– o wol nych ru chach ga łek ocz nych
(trwa od 80 do 100 mi nut) i REM – o ich
szyb kich ru chach (oko ło 15 mi nut).
W cza sie snu zmie nia się czę stot li wość
fal mó zgo wych. Wraz z dłu go ścią snu
skra ca się sta dium snu o wol niej szych
fa lach (the ta i del ta), wy dłu ża się fa za
REM (wy stę pu ją szyb sze fa le: be ta i al -
fa). Ta ki zmie nia ją cy się cykl u oso by
do ro słej wy stę pu je 4 – 5 ra zy. Naj głęb -
szym sta dium snu jest sen wol no fa lo -
wy. Je go brak lub zbyt krót ki czas trwa -
nia ozna cza bez sen ność.

Skut ki bra ku snu
Na u ka twier dzi, że sen ma za sad ni -

cze zna cze nie dla ukła du ner wo we go.
Naj pew niej tak jest, gdyż de cy du je on
o na szym fun kcjo no wa niu. Oczy wi ście,
ca ły nasz or ga nizm mu si cza sem wy -
po czy wać. Ze sta nem snu są zwią za ne:
spa dek tem pe ra tu ry cia ła (dla te go śpi -
my czymś okry ci), gos po dar ka hor mo -
na mi, po rząd ko wa nie pa mię ci, ak tyw -
ność ne u ro nów. Je śli śpi my za ma ło,
skut ki do ty czą na szej sfe ry psy chicz -
nej i fi zjo lo gicz nej, a w mia rę upły wu
cza su, ne ga tyw ne ob ja wy się po tę gu -
ją. Za czy na się od za bu rzeń na stro ju,
nie moż no ści sku pie nia uwa gi, spad ku

mo ty wa cji. Jed nak póź niej po ja wia ją
się po waż niej sze efek ty, na przy kład
wię ksza skłon ność do po dej mo wa nia
ry zy ka, mniej sze zdol no ści po dej mo -
wa nia skom pli ko wa nych de cy zji, psy -
cho zy, ha lu cy na cje, zmniej sze nie wy -
dol no ści ukła du im mu no lo gicz ne go
(słab sze zwal cza nie ko mó rek za ra żo -
nych wi ru sem lub zmie nio nych no wo -
two ro wo). Brak snu przez dwie – trzy
do by i dłu żej, nie sie jesz cze po waż niej -
sze skut ki. Cu kier, za miast być prze -
two rzo ny w ener gię, by wa prze two rzo -
ny w tłuszcz. Po ja wia ją się dresz cze,
or ga nizm się osła bia i mo że dojść do
za pa ści, a po dłuż szym cza sie na wet do
śmier ci.

Zda rza się też tak zwa na hi per som -
nia, czy li nad mier na sen ność. Ja kie -
kol wiek dłu żej utrzy mu ją ce się sta ny
za bu rze nia snu, kwa li fi ku ją się do wi -
zy ty u le ka rza.

Sen – in dy wi du al nie
Za po trze bo wa nie na sen jest ce chą

in dy wi du al ną. Na przy kład ży ra fa śpi
oko ło dwóch go dzin, nie to perz 20 go -
dzin. Czło wiek do ro sły po wi nien spać
od 7 do 9 go dzin, w za leż no ści od
wspom nia nych cech. No wo ro dek śpi
oko ło 18 go dzin na do bę, wraz z wie -
kiem ilość snu się zmniej sza.

Zda rza się tzw. Zes pół opóź nio nej fa -
zy snu (ang. De lay ed Sle ep Pha se Syn -
dro me, DSPS). Wy ni ka on z nie zgod -
no ści włas ne go, we wnętrz ne go ryt mu
ak tyw no ści z tym, któ ry jest wy mu szo -
ny przez nor my spo łecz ne. Są ta cy, któ -
rzy pre fe ru ją za sy pia nie w go dzi nach
2:00 – 4:00 w no cy lub 10:00 – 14:00
w dzień. U tych osób z DSPS, ta ki sen
jest pra wi dło wy i speł nia swo ją ro lę.
Jed nak ci, któ rzy nie mo gą za snąć oraz
bu dzić się we dług włas ne go ryt mu,
gdyż trze ba iść do szko ły lub do pra -
cy, cier pią na po głę bia ją ce się ob ja wy
wy ni ka ją ce z nie do bo ru snu. Me dy cy -
na ofe ru je róż ne te ra pie ta kie go za bu -
rze nia.

Ze gar bio lo gicz ny.
Nie sły chać jak ty ka, jed nak jest

wmon to wa ny w nasz or ga nizm. O je -
go ryt mie de cy du je daw ca cza su, czy -
li ze wnętrz ne źró dło syn chro ni za cji ze -
ga ra bio lo gicz ne go: głów nie świat ło,
a tak że in ne czyn ni ki, na przy kład po -
ra po sił ku. Ten we wnętrz ny me cha -
nizm poz wa la do sto so wać pro ce sy ży -
cio we do cy klicz nych zmian
śro do wi ska. Me la to ni na peł ni w nim
fun kcje ko or dy na cyj ne.

Bez sen ność
Ta przy pa dłość, któ ra ma wpływ na

na sze zdro wie jak też na ja kość ży cia,

jest po wo do wa na przez: trud no ści w za -
śnię ciu, bu dze nie się w trak cie snu lub
zbyt szyb kie prze bu dze nie. Osob nym
prob le mem jest uczu cie zmę cze nia, po -
mi mo do sta tecz nej ilo ści snu.

Ła two spo wo do wać bez sen ność przez
nad u ży wa nie ko fe i ny, al ko ho lu i nie -
któ rych le ków. Cho ro by też nie są
sprzy mie rzeń cem do bre go snu. War to
zdać so bie spra wę z tak zwa nej hi gie -
ny snu. Na le żą do niej mię dzy in ny mi:
re gu lar ne po ry za sy pia nia i wsta wa -
nia, nie po bu dza nie się wie czo rem na
przy kład przez oglą da nie te le wi zji
i używ ki, nie je dze nie ob fi tych i cięż ko -
straw nych po sił ków wie czo rem, umie -
jęt ność re lak so wa nia się przed snem
i... wy god ne łóż ko.

Są też in ne przy czy ny na tu ry fi zjo -
lo gicz nej, jak też emo cjo nal nej i psy -
chicz nej, w tym nie kon tro lo wa ne roz -
my śla nia i „sa mo na pę dza ją ce się czar ne
sce na riu sze rze czy wi stych i wy i ma gi -
no wa nych prob le mów”.

Jak moż na so bie po móc?
Po za sta no wie niu, każ dy mo że dojść

do włas nych wnio sków, lecz na czo ło
wy su wa ją się dwie su ge stie. Po pier -
wsze, war to sko rzy stać z wie dzy na te -
mat cy kli snu i za pla no wać bu dze nie
się po mię dzy cy kla mi, kie dy ak tyw -
ność mó zgu jest pra wie ta ka sa ma, jak
w cią gu dnia. Je den cykl trwa oko ło
1.5 godz., dla te go mo że to być wie lo -
krot ność te go cza su, na przy kład 6 lub
7.5 godz. Jed nak trze ba ten czas „zna -
leźć” i wy prak ty ko wać sa me mu, ze
wzglę du na in dy wi du al ne ce chy każ -
de go z nas.

Po dru gie, je śli nic po waż ne go nam
nie do le ga, klu czem do efek tyw ne go
za sy pia nia mo że się oka zać uspo ko je -
nie my śli. Słu żą te mu róż ne tech ni ki
me dy ta cyj ne i in ne ty czą ce kon tro li
umy słu. Obec nie, do stęp nych jest bar -
dzo wie le ma te ria łów na ten te mat
i każ dy mo że zna leźć coś dla sie bie.
Są ta cy, któ rzy twier dzą, że na przy -
kład me dy ta cja zmie ni ła na ko rzyść
ja kość ich ży cia, w tym da ła spo koj -
ny sen.

War to wspom nieć też o „in te li gen -
tnych bu dzi kach”, czy li apli ka cjach do
te le fo nu lub tab le tu, któ re sen so ra mi
śle dzą mo ment za śnię cia i fa zy snu,
aby włą czyć bu dzik w op ty mal nym mo -
men cie. Ozna cza to, że je śli mu si my
wstać o 6:00, bu dzik włą czy się np.
o 5:30 lub 6:17. Na wet je śli wsta nie -
my szyb ciej, uczu cie wy po czę cia bę dzie
lep sze niż po póź niej szym wy bu dze niu
się z fa zy głę bo kie go snu.

SSzzyy  mmoonn  MMaa  lliicc  kkii
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Jak po wszech nie wia do mo, otrzy -
ma nie sta łej po sa dy gra ni czy nie -
kie dy z cu dem. Szczę śliw cy któ -

rzy ma ją pra ce, mu szą na nią chu chać
i dmu chać, bo stra cić ją moż na bar -
dzo szyb ko. Nie któ rzy wy la tu ją z po -
sa dy z po wo du włas nej nie fra sob li -
wo ści, lek ko myśl no ści, a na wet
głu po ty, nato miast in ni pa da ją ofia -
rą ab sur dal nych i ry go ry stycz nych
prze pi sów.

Oto kil ka przy kła dów naj bar dziej
ab sur dal nych zwol nień z pra cy:

n Pe wien ra tow nik z Flo ry dy, któ -
re go co dzien na pra ca po le ga ła na wy -
cią ga niu lu dzi z mor skiej ot chła ni, zo -
stał z niej zwol nio ny, po nie waż
ura to wał ży cie to ną ce mu pla żo wi czo -
wi. Nie moż li we? A jed nak. Pra co daw -
ca za rzu cił ra tow ni ko wi, że ten, wy -
cią ga jąc nie do szłe go to piel ca z wo dy,
za nied by wał swo je obo wiąz ki. Ra tu -
jąc czło wie ka, opu ścił bo wiem swo je
sta no wi sko pra cy i zna lazł się w in -
nym re wi rze. Tym sa mym na ra ził 
na po ten cjal ne nie bez pie czeń stwo
wszyst kich lu dzi prze by wa ją cych
w tym sa mym cza sie na pla ży ob ję tej
je go nad zo rem. Jed nym sło wem bo -
ha ter ski ra tow nik ra żą co za nied bał
swo je służ bo we obo wiąz ki, dla te go
mu siał po szu kać so bie in nej pra cy.

n Z te go sa me go po wo du po sa dę
stra cił pe wien kel ner z taj skiej re sta -
u ra cji. Po sta wio no mu za rzut opusz -
cze nia sta no wi ska pra cy, kie dy udzie -
lił po mo cy ofie rze na pa ści zbroj nej.
Sku tecz nie od stra szył na past ni ka,
a na miej sce prze stęp stwa na tych -
miast wez wał po li cję. Nie ste ty, po po -
wro cie do re sta u ra cji usły szał od sze -
fa, że jest zwol nio ny. Pra co daw ca
stwier dził wpraw dzie, że kel ner za -
słu żył so bie na mia no bo ha te ra, po -
nie waż ura to wał zy cie dru gie mu czło -
wie ko wi, ale pra cow ni kiem jest
nie ste ty kiep skim, bo w go dzi nach
pra cy za jął się czymś in nym niż ob -
słu gi wa nie klien tów.

n Z zu peł nie in ne go po wo du pra cę
stra cił kie row ca miej skie go au to bu -
su w Słup sku. Nie za do wo lo ny z wy -
so ko ści pen sji, ja ką mie sięcz nie otrzy -
my wał z MPK, po sta no wił so bie
do ro bić. Wpadł na po mysł, aby w sms-
owym kon kur sie wy grać 100 ty się cy
zło tych. Jak po my ślał, tak zro bił.
Szko puł jed nak w tym, że po słu żył się
w tym ce lu służ bo wą ko mór ką, któ -
rej mie sięcz ny li mit wy no sił 15 zło -
tych. W cią gu za led wie jed ne go mie -
sią ca, zde ter mi no wa ny kie row ca

wy słał z niej 38 ty się cy sms-ow (koszt
jed ne go sms-a, to 2,4 zł), na da jąc prze -
cięt nie 1,2 ty sią ca wia do mo ści dzien -
nie. W tym miej scu ciś nie się na usta
py ta nie, czy kie row ca wy sy łał te wia -
do mo ści pro wa dząc jed no cześ nie miej -
ski au to bus?

We dług lo kal nych me diów, dzię ki
któ rym spra wa uj rza ła świat ło dzien -
ne, fakt ujaw nie nia po stęp ku kie row -
cy wca le nie prze są dził o je go zwol -
nie niu z pra cy. Dy rek cja go to wa by ła
przy mknąć na to oko, roz ło żyć je go
za dłu że nie na ra ty i poz wo lić mu da -
lej pra co wać. Przy sło wio wym gwoź -
dziem do trum ny oka za ła się je go po -
sta wa. Otóż po za bra niu mu służ bo wej
ko mór ki, nasz kie row ca udał się do
dy rek to ra MZK z proś bą o umoż li wie -
nie mu wy sła nia z te go te le fo nu jesz -
cze jed ne go sms-a, aby zwię kszyć swo -
ją szan sę na wy gra ną. Dy rek tor się
„wściekł”, kie row cę zwol nił dys cy pli -
nar nie, a na po czet gi gan tycz ne go dłu -
gu wy no szą ce go 91,5 ty sią ca zło tych,
za bez pie czo no ma ją tek pe chow ca.
Trzy ma nie kciu ków przez ko le gów
i za kli na nie rze czy wi sto ści nie po mog -
ło. Kie row ca nie wy grał w kon kur sie
ani jed nej zło tów ki.

n In ży nier z lot ni czej fir my Ae ro -
soft z Ne a po lu we Wło szech, zo stał
zwol nio ny z pra cy z po wo du po dró ży
po ślub nej. A do kład nie z po wo du in -
ne go ter mi nu po wyż szej po dró ży, niż
za pi sa no to w prze pi sach fir my, w któ -
rej pra co wał. We dług obo wią zu ją ce -
go roz po rzą dze nia, in ży nier wraz ze
świe żo po ślu bio ną mał żon ką, po win -
ni roz po cząć mie siąc mio do wy dzień
po ślu bie, a nie jak to mia ło miej sce
w ich przy pad ku, ty dzień po owym
zda rze niu. Pra co daw ca in ży nie ra uza -
sad niał zwol nie nie go z pra cy nie re -
gu la mi no wym po dej ściem do obo wią -
zu ją ce go re gu la mi nu i nie mógł
zro zu mieć, ja kim pra wem pra cow nik
wy brał się w po dróż po ślub ną nie je -
den, ale sie dem dni po za war ciu mał -
żeń stwa.

Sąd Naj wyż szy do któ re go od wo łał
się zwol nio ny in ży nier przy znał mu
ra cję. W uza sad nie niu wy ro ku po dał,
że pra cow nik ma peł ne pra wo sam za -
de cy do wać o ter mi nie swo jej po dró -
ży po ślub nej, któ ra nie mu si się roz -
po czy nać na stęp ne go dnia po
za war ciu związ ku mał żeń skie go.
Zwłasz cza, że we dług wło skie go pra -
wa, na po dróż po ślub ną przy słu gu je
pra cow ni ko wi pięt na stod nio wy ur lop.

Po nie ko rzyst nym dla pra co daw cy
wy ro ku, mu siał on z po wro tem przy -
wró cić do pra cy zwol nio ne go in ży nie -

ra i na do da tek po kryć kosz ty wy na -
ję te go przez nie go ad wo ka ta.

n Pe wien pra cow nik w Wiel kiej Bry -
ta nii, zo stał zwol nio ny z pra cy, po nie -
waż nie po tra fił za pa no wać nad spor -
to wy mi emo cja mi i za po mo cą
Twit te ra ob ra żał pił ka rza jed nej z lo -
kal nych dru żyn. Za miesz cza ne wpi sy
by ły moc no ob ra źli we i ra si stow skie,
dla te go spor to wiec zło żył na po li cję
za wia do mie nie o moż li wo ści po peł nie -
nia prze stęp stwa.

Stró że pra wa prze pro wa dzi li śledz -
two i do tar li do wła ści cie la te le fo nu.
Po prze słu cha niu oka za ło się jed nak,
że zwol nio ny pra cow nik jest wiel kim
fa nem dru ży ny, w któ rej na co dzień
gra ob ra ża ny pił karz, więc umiesz cza -
nie wpi sów na Twit te rze nie mia ło żad -
ne go sen su. Po li cja jesz cze raz przy -
jrza ła się spra wie i wy szło na jaw, że
ów pra cow nik czę sto po ży czał swój
te le fon ko le dze, któ ry oka zał się
spraw cą ca łe go za mie sza nia, zaś ob -
ra źli we wia do mo ści umiesz cza ne na
Twit te rze wy sy ła ne by ły bez zgo dy
i wie dzy wła ści cie la te le fo nu. Nie ste -
ty, pra co daw ca nie przy jął oczysz czo -
ne go z za rzu tów pra cow ni ka z po wro -
tem do pra cy ar gu men tu jąc, że
czło wiek, któ ry nie jest w sta nie za -
pa no wać nad włas nym te le fo nem, nie
bę dzie od po wie dzial nym pra cow ni -
kiem.

n W Is la mic Bank w Du ba ju za trud -
ni ła się pani wy zna ją ca ka to li cyzm.
Trud no uwie rzyć, że by nie wie dzia ła
w ja kie go ty pu in sty tu cji po dej mu je
pra cę, sko ro sa ma na zwa ban ku jest
prze cież jed noz nacz na. 

Wszyst kie za trud nio ne tam ko bie -
ty mu szą obo wiąz ko wo no sić chu sty
na gło wie i na sza bo ha ter ka by ła o tym
uprze dzo na. Wbrew re gu la mi no wi,
nie chcia ła no sić obo wią zu ją ce go stro -
ju twier dząc, że jej po glą dy re li gij ne
sto ją w sprzecz no ści z po wyż szym na -
ka zem. W związ ku z tym ko bie ta 
zo sta ła zwol nio na z zaj mo wa ne go sta -
no wi ska i prze gra ła spra wę od wo ław -
czą.

Po wyż sze przy kła dy jas no świad czą
o tym, że moż na zo stać wy rzu co nym
z pra cy do słow nie za wszyst ko. Trze -
ba uwa żać na sło wa, umieć do sto so -
wać się do przy ję tych norm i za sad,
a prze de wszyst kim znać obo wią zu ją -
ce w fir mie prze pi sy, na wet te naj bar -
dziej ab sur dal ne.

MMaall  wwii  nnaa  KKoo  mmyysszz
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Do bry szef na wa gę… 
zdro wia

Do ta kie go wnio sku do szli duń scy
psy cho lo dzy. W ra mach eks pe ry men -
tu, prze ba da li oni oko ło pię ciu ty się -
cy pra cow ni ków szkół, przed szko li,
urzę dów i szpi ta li. Zmie rzy li ich po -
ziom stre su i prze pro wa dzi li z ni mi
do kład ne wy wia dy. Wnio ski do ja kich
do szli by ły za ska ku ją ce. Oka za ło się,
że na wet naj wię ksza ilość za dań do
wy ko na nia zle co na przez sze fa, nie
po wo du je u pra cow ni ków de pre sji,
je że li ich prze ło żo ny jest do brym i po -
rząd nym czło wie kiem. Naj czę ściej
w sta ny lę ko we i cho ro bo we po pa da -
li ci, któ rzy czu li się nie spra wie dli -
wie trak to wa ni przez pra co daw cę
i zda ni by li na je go czę sto nie spra -
wie dli we wy bu chy zło ści. Pra wi dło -
wy sto su nek do pod wład nych przy -
nie sie w kon sek wen cji o wie le wię cej
po żyt ku, a wy daj ność pra cow ni ków
znacz nie wzroś nie – pod su mo wu ją
psy cho lo dzy.

Spo sób na nu dę
Dwaj miesz kań cy Wiel kiej Bry ta nii

w spe cy ficz ny spo sób pod no szą so bie
po ziom adre na li ny. Ich hob by, to wy -
jąt ko wo ry zy kow ny sport zwa ny ba -
se jum ping, po le ga ją cy na ska ka niu
ze spa doch ro nem z wy so kich bu dyn -
ków. Męż czyź ni, w ra mach re lak su,
ska czą so bie z róż nych obiek tów w ca -
łym kra ju, a naj chęt niej ro bią to no -
cą, kie dy wię kszość ich ro da ków
smacz nie so bie śpi. Do tej po ry za li -
czy li już naj wyż sze bu dyn ki na Wy -
spach Bry tyj skich, ska cząc mię dzy in -
ny mi z da chu sta dio nu Wem bley
i z Ko lum ny Nel so na. Te raz w ra mach
po zna wa nia świa ta za mie rza ją po ska -
kać so bie z in nych wy so kich obiek -
tów.

Ko bie ty sza fu ją 
prze pro si na mi

Tak twier dzą so cjo lo go wie z bry tyj -
skie go Char te red Ma na ge ment In sti -
tu te. Ich zda niem, panie bez przer wy
się uspra wie dli wia ją i sło wo „prze pra -
szam” pa da z ich ust zde cy do wa nie za
czę sto. Je że li ko bie ty gdzie kol wiek się
spóź nia ją, na tych miast za czy na ją się
uspra wie dli wiać, prze pra szać i opo -
wia dać ja kie to prze ciw no ści lo su mu -
sia ły od ra na po ko nać, że by w ogó le
do trzeć na miej sce spot ka nia. Męż -
czyź ni nato miast, ta ką sy tu a cję skwi -
tu ją krót kim: spóź ni łem się, prze pra -
szam. We dług na u kow ców, panie
wciąż prze pra sza ją i uspra wie dli wia -

ją się, po nie waż ma ją o wie le mniej -
sze za u fa nie do swo ich kom pe ten cji
niż pa no wie. 

Ban ko wy prze kręt
Co raz czę ściej ban ki, a do kład niej

ban ko wi do rad cy kre dy to wi, na cią ga -
ją w Pol sce klien tów. W jak naj ko -
rzyst niej szy spo sób przed sta wia ją
klien tom pro po zy cje kre dy to we da ne -
go ban ku, któ re – wy jaś nij my od ra -
zu – nie za wsze od po wia da ją rze czy -
wi sto ści. Kie dy po usil nych na mo wach
po śred ni ka klient de cy du je się wresz -
cie na kre dyt w wy so ko ści na przy -
kład 60.000 zło tych, na tych miast za -
po bie gli wy do rad ca „wci ska” mu
ubez pie cze nie te go kre dy tu za 17 ty -
się cy zło tych su ge ru jąc, że przy wy -
ku pie niu ubez pie cze nia do sta nie
mniej sze opro cen to wa nie.

Ban ko wi do rad cy kre dy to wi cza sem
wy ci ska ją klien tów jak cy try ny. Je że -
li nie wy ro bią na rzu co nej przez dy -
rek cję nor my, to sa mi wy le cą z pra -
cy. Dla te go, aby uzy skać od po wied ni
li mit kre dy to wy, sze re go wi pra cow -
ni cy ban ku ro bią klien tów w przy sło -
wio we kie dyś „bam bu ko”. Cóż, mo że
czy ste su mie nie to jed no, a sta ła pra -
ca to dru gie.

Te le wi zja z mi sją
Nie ste ty nie u nas, tyl ko w Nor we -

gii. Sze fo wie tam tej szej te le wi zji pu -
blicz nej NRK, ofe ru ją swo im od bior -
com nie ty po we pro gra my. Jed nym
z nich jest na da wa na na ży wo czte ro -
go dzin na dys ku sja na te mat szy cia,
a na stęp nie pra wie dzie wię cio go dzin -
ne wspól ne ro bie nie swe tra na dru -
tach. Po wyż sza au dy cja wpi su je się
w naj no wszy trend o na zwie Slow TV.
Pierw szy pro gram z tej se rii za czy nał
się od trans mi sji sied mio go dzin nej
po dró ży po cią giem. Nor we scy te le wi -
dzo wie mo gli tak że przez osiem go -
dzin pa trzeć na pło ną cy ogień i przez
18 go dzin ob ser wo wać jak się ło wi ry -
by. Jak wieść nie sie, mi syj ne pro gra -
my NRK oglą da (cza sa mi z przer wa -
mi) po nad po ło wa lud no ści te go kra ju.
Idąc za cio sem, nor we ska te le wi zja
pu blicz na już wkrót ce wy e mi tu je 100
– go dzin ną trans mi sję gry w sza chy.
To do pie ro jest mi sja.

Po li cja do wszyst kie go
Stró że pra wa z hrab stwa Glo u ce -

ster shi re w Wiel kie Bry ta nii, co dzien -
nie są za sy py wa ni naj róż niej szy mi
proś ba mi o in ter wen cje. Rzecz w tym,
że nie za wsze cho dzi o kra dzie że, roz -

bo je, czy prze moc do mo wą. Co raz czę -
ściej po li cjan ci wzy wa ni są do zła pa -
nia czar nok sięż ni ków, wam pi rów, wil -
ko ła ków, czy kos mi tów. Nie daw no
zo sta li na wet za pro sze ni do wzię cia
udzia łu w sa ba cie cza row nic. Jed na
z miesz ka nek hrab stwa po pro si ła stró -
żów pra wa o po moc, oba wia ła się bo -
wiem, że jej par tner chce na nią rzu -
cić zły urok. Jej są siad za żą dał
spro wa dze nia łow cy du chów, gdyż był
prze ko na ny, że w oko li cy dzia ło się
coś dziw ne go. Ale wszyst kich prze bił
pe wien dżen tel men, któ ry za wia do -
mił po li cjan tów, iż zo stał otru ty za po -
śred nic twem sa te li ty kon tro lo wa ne -
go przez złe cza row ni ce.

„Kar ta Do brych 
Oby cza jów”

W me ro stwie Cha u ny w pół noc nej
Fran cji, przy szli no wo żeń cy przed wy -
po wie dze niem sa kra men tal ne go
„tak”, mu szą pod pi sać „Kar tę Do brych
Oby cza jów”. Ten do ku ment za wie ra
sze reg ogra ni czeń i na ka zów, któ re
przy szli mał żon ko wie po win ni res -
pek to wać. No wo żeń cy zo bo wią za ni
są mię dzy in ny mi do sta wie nia się
w urzę dzie naj póź niej na 15 mi nut
przed wy zna czo nym cza sem ce re mo -
nii, w prze ciw nym wy pad ku ter min
uro czy sto ści zo sta nie prze ło żo ny.
Strój mło dej pa ry po wi nien być sto -
sow ny do oko licz no ści, a te le fo ny ko -
mór ko we wy łą czo ne. Po za tym, na te -
re nie urzę du za bra nia się rzu ca nia
ry żem i płat ka mi kwia tów. Na szczę -
ście w re gu la mi nie nie ma pun ktu
obej mu ją ce go noc po ślub ną. 

Naj droż sza książ ka 
na świe cie

Księ ga „The who le Bo ok of Psal -
mes” uzna wa na jest za naj droż szą
książ kę na świe cie. Ame ry kań ski mi -
liar der Da vid Ru bin ste in za pła cił za
ten uni kalny eg zem plarz 14,2 mi lio -
na do la rów (oko ło 42,5 mi lio na zło -
tych) i już za po wie dział, że to uni -
katowe dzie ło bę dzie wy po ży czał
bib lio te kom, aby in ni lu dzie mo gli je
oglą dać. Książ ka zo sta ła wy da na dru -
kiem w 1640 ro ku w Cam bri gde w sta -
nie Mas sa chu setts, któ re wów czas na -
le ża ło te ry to rial nie do bry tyj skiej
ko ro ny. Po przed ni wła ści ciel książ ki
– pro te stan cki koś ciół Old Church
z Bo sto nu, wy sta wił ją na sprze daż,
aby za si lić kon to pro wa dzo nej przez
sie bie fun da cji cha ry ta tyw nej.

Opra co wa ła: 
KKaa  rroo  llii  nnaa  TToomm  cczzaakk

Ciekawostki
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Eu ro pej ski 
Sa mo chód Ro ku

W fi na le wzię ły udział czte ry mo -
de le: Mer ce des Kla sy A, To y o ta
GT86/Su ba ru BRZ/Scion FR-S, Po -
rche Box ter Cay man, oraz Volksva -
gen Golf. Zwy cię żył ten osta t ni. Do -
dać trze ba, że zo stał on też
świa to wym sa mo cho dem ro ku i wy -
grał też kon kurs w... Ja po nii. Ju ry
oce ni ło ten mo del ja ko do sko na le
wy po sa żo ne au to dla każ de go.

2013 World Car 
De sign of the Ye ar

Naj pięk niej szym sa mo cho dem ro -
ku 2013 zo stał mia no wa ny Ja gu ar
F-Ty pe, któ ry wy prze dził ta kie mo -
de le jak Ma zda 6 i Aston Mar tin Van -
qu ish. Oprócz atrak cyj ne go wy glą -
du, ten ro ad ster ofe ru je moż li wość
wy bo ru z trzech od mian: F-Ty pe, F
Ty pe S oraz F-Ty pe V8S, róż nią cych
się sil ni kiem i osią ga mi.

Au to Mo to
Sa mo chód ro ku
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Na po cząt ku swo jej ka rie ry, sa mo chód je chał – i to by -
ło naj waż niej sze. Od te go cza su, w dzie dzi nie mo to ry za -
cji na stą pił tak szyb ki po stęp, że dziś au to jest cu dem tech -
ni ki a za ra zem swe go ro dza ju dzie łem sztu ki. Jak by nie
by ło, oprócz za chwy tu nad osią ga mi i kom for tem ja zdy,
wzbu dza w nas rów nież od czu cia este tycz ne. Nie któ re au -
ta są na praw dę pięk ne.

Na świe cie ist nie je sze reg kon kur sów na sa mo chód ro -
ku. W skró cie CO TY (ang: Car of the Ye ar). Naj waż niej -
sze z nich, są or ga ni zo wa ne w Eu ro pie i USA. Ka te go rie
obej mu ją mie dzy in ny mi: „Eu ro pej ski Sa mo chód Ro ku”,
„Świa to wy Sa mo chód Ro ku”, „Mię dzy na ro do wy Sa mo -
chód Ro ku”, „Zie lo ny Sa mo chód Ro ku”, czy „Naj pięk niej -
szy Sa mo chód Ro ku”. 

Oto kil ka sa mo cho dów uzna nych za naj...

Fot. Volkswa gen

Fot. Ja gu ar



Spor to wy 
Sa mo chód Ro ku 2013

Po rche 911 Cay man i je go otwar -
ta wer sja – Box ter, po wtó rzył suk -
ces fir my z ro ku po przed nie go i po -
ko nał ta kich ry wa li jak: To y o ta GT
86 i Fer ra ri F12 Ber li net ta.

Eko lo gicz ny 
Sa mo chód Ro ku 2013

Zo stał nim Tes la Mo del S, po ko -
nu jąc au ta: Re na ult Zoe i Vol vo V60
Plug-in Hy brid. Jest to luk su so wy
sa mo chód o na pę dzie elek trycz nym.
Jed nak nie jest aut kiem ze sła bym
sil ni kiem, do po ru sza nia się tyl ko
po mie ście. Osią ga pręd kość
100 km/h na wet w 4.4 sek. Za sięg
za le ży od ilo ści ba te rii i mo że wy -
no sić od 260 do 370 km.

Świa to wy Ko bie cy 
Sa mo chód Ro ku

Ju ry zło żo ne z 18 dzien ni ka rek mo -
to ry za cyj nych, wy bra ło For da Fie stę
1,0 Eco Bo ost. Prze gra ły ta kie mar ki
jak Land Ro ver, Au di czy Po rche.

Wśród kry te riów przy zna nia tej
na gro dy by ły m.in. bez pie czeń stwo,
przy jaz ność dzie ciom, wzglę dy eko -
lo gicz ne i oczy wi ście wy gląd. Ani -
ma to rzy ryn ku mo to ry za cyj ne go już
daw no za czę li brać pod uwa gę zda -
nie pań, dla któ rych ko lor sa mo cho -
du wca le nie jest naj waż niej szy. Ku -
pu ją au ta sa mo dziel nie i ma ją du ży
wpływ na de cy zje za ku pu sa mo cho -
du dla męż czyzn. To co jest pod ma -
ską, też nie jest paniom obo jęt ne.

PPaa  wweełł  JJee  żżeeww  sskkii
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Fot. Porsche

Fot. Tesla

Fot. Ford



Tro chę hi sto rii
Hi sto ria Ży dów w Pol sce się ga XI

wie ku. „Z na ro dem ży dow skim łą czą
nas, Po la ków, szcze gól ne wię zy, i to
już od pierw szych stu le ci na szej hi sto -
rii. Pol ska sta ła się dla wie lu Ży dów
dru gą oj czyz ną”, na pi sał pa pież Jan
Pa weł II w ro ku 1990. W cią gu ty sią -
ca lat, licz ba lud no ści po cho dze nia ży -
dow skie go na zie miach Pol ski nie u -
stan nie ro sła. Przed II woj ną świa to wą,
osią gnę ła licz bę 3,5 mi lio na, co wów -
czas sta no wi ło 10 pro cent lud no ści
kra ju. Du ża część ży ją cych na ca łym
świe cie Ży dów, wy wo dzi się właś nie
z Pol ski. Dla Po la ków, Ży dzi są nie o -
dłącz ną czę ścią hi sto rii, a dla Ży dów,
„Pol ska to du cho wa Oj czyz na” – jak
po wie dział rab bi By ron L. Sher win.

Przed woj ną i przez wie le lat wstecz,
Ży dzi wno si li do ży cia Po la ków swo -
je tra dy cje, któ re z cza sem sta ły się
waż ną czę ścią pol sko ści. Miesz ka jąc
jesz cze w War sza wie, czę sto za da wa -
łem so bie py ta nie, czy to co ist nia ło
przez wie ki na praw dę za ni kło?

Po przy jeź dzie do An twer pii prze -
ko na łem się, że nie. Kie dy pierw szy
raz zo ba czy łem tak zwa ną „dziel ni cę
ży dow ską”, zna ną rów nież ja ko „Kle -
i ne War schau” po czu łem się, jak gdy -
bym na gle cho dził po uli cach sta rej
War sza wy, któ ra by ła wów czas jed -
nym z naj waż niej szych na świe cie cen -
trów kul tu ry na ro du ży dow skie go
(przed woj ną 30 pro cent lud no ści War -
sza wy by ło wy zna nia moj że szo we go). 

Jak tra fi łem na kuch nię ży -
dow ską.

Do „Kle i ne War schau” wra ca łem
wie le ra zy. Przy glą da łem się ży dow -
skim skle pi ka rzom i rze mieśl ni kom,
spa ce ro wa łem po daw nej War sza wie

któ ra dziś już nie ist nie je,
wsłu chu jąc się we wsze -
cho bec ny tu taj ję zyk ji dysz.
Za da wa łem so bie też py ta -
nie: ja ka jest tra dy cyj na
kuch nia ży dow ska i czym
się cha rak te ry zu je?

Któ re goś dnia, tra fi liś my
z żo ną na re sta u ra cję bra ci
Hof fman, przy Lan ge Kie -
vi stra at 52. Zro bi liś my kil -
ka zdjęć z ze wnątrz i po
chwi li wesz liś my do środ -
ka. Przy wi tał nas wła ści ciel
– Ben ja min Hof fman. Kie -
dy wy tłu ma czy łem mu po -

wód na szej wi zy ty, zgo dził się na roz -
mo wę. Usta li liś my, że w związ ku
z piąt ko wym, „przed sza ba to wym” za -
mie sza niem w re sta u ra cji, prze ło ży my
na szą wi zy tę na nie dzie lę.

Wy szliś my na ze wnątrz. Jesz cze raz
za jrza łem przez wi try nę do środ ka,
po dzi wia jąc sprze daw ców z bro da mi
i pej sa mi, któ rzy krzą ta li się zgrab -
nie, ob słu gu jąc po dob nie wy glą da ją -
cych miesz kań ców oko li cy. Mi ja li
mnie or to dok syj ni Ży dzi, a ja po my -
śla łem znów o sta rej War sza wie.

Wi zy ta w Hof fy’s
Nie dziel ne po łud nie by ło po god ne.

Wsie dliś my z żo ną do tram wa ju i po -
now nie po je cha liś my do „Kle i ne War -
schau”. Wesz liś my do re sta u ra cji,
w któ rej tym ra zem nie by ło zbyt wie -
lu klien tów.

Pier wsze co przy cią gnę ło mo ją uwa -
gę po wej ściu do lo ka lu, to gab lo ta,
wy peł nio na róż ne go ro dza ju sma ko -
ły ka mi. Zo ba czy łem przy niej kil ku
klien tów i oka za ło się, że wszyst kie
po tra wy po da wa ne w re sta u ra cji, moż -
na rów nież ku pić na wy nos. Oprócz
pięk nie wy ek spo no wa ne go je dze nia,
w gab lo cie jest rów nież wy sta wa z ko -
szer ny mi wi na mi.

Po chwi li z za ple cza wy szedł Ben ja -
min Hof fman i za pro sił nas do sto li -
ka. W cza sie ocze ki wa nia na po si łek,
zro bi łem kil ka no ta tek od noś nie mo -
ich pierw szych spo strze żeń. W tym
cza sie Jo an na, jak zwy kle zaj mo wa ła
się fo to-do ku men ta cją. Wresz cie nad -
szedł czas, kie dy wła ści ciel mógł z na -
mi roz ma wiać.

Je go ro dzi na po cho dzi z Wę gier, do
An twer pii przy je cha ła w 1983 ro ku.
Jak mó wi pan Hof fman, wy bra li An -

Re sta u ra cje An twer pii
– ku li nar na po dróż do o ko ła świa ta
Hof fy’s – kuch nia ży dow ska
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twer pię ze wzglę du na
mno gość na ro do wo ści
oraz kul tur któ re moż na
tu taj spot kać i ich wspó -
łist nie nie, a tak że nie pow -
ta rzal ny kli mat te go 
mia sta. Nie dłu go po przy -
jeź dzie, Ben ja min wspól -
nie z brać mi za ło żył re sta -
u ra cję, któ rą ra zem
pro wa dzą nie przer wa nie
do dziś. W cią gu tych trzy -
dzie stu lat, zdo by li uzna -
nie nie tyl ko wśród miesz -
kań ców An twer pii,
od wie dza ją ich tak że licz -
nie tu ry ści z ca łe go świa -
ta.

Czym Hof fy’s za słu ży ło
so bie na ta ką sła wę? Jak
mó wi wła ści ciel, ta jem ni -
cą są tra dy cyj ne re cep tu -
ry prze ka za ne im przez
ma mę, we dług któ rych je -
go brat przy go to wu je da -
nia tak, jak przy go to wy -
wa ła je ich bab cia. Do dał
jesz cze, że aby osią gnąć
suk ces, na le ży po świę cić
re sta u ra cji od po wied nią
ilość cza su, uwa gi i pa sji.

Po pro si łem sze fa Hof fy’s
o krót ką cha rak te ry sty kę
kuch ni ży dow skiej. Chcia -
łem wie dzieć co na le ży do
ka no nu, co jest w niej naj -
lep sze go.

Od po wie dział, że naj -
waż niej sza dla Ży dów jest
ko szer ność dań oraz przy -
go to wy wa nie po sił ków
we dług kasz ru tu, czy li
zbio ru za sad do ty czą cych
pre pa ra cji po traw. Przy -
go to wa nie po sił ków
w zgo dzie z kasz ru tem,
uszla chet nia nie ja ko czyn -
ność spo ży wa nia po sił -
ków, a w efek cie i spo ży -
wa ją ce go je czło wie ka.
Na wia sem mó wiąc, na u -
kow cy pró bu ją się do szu -
kać sen su ko szer no ści dań
i we dług nich, je dze nie ko -
szer ne jest o wie le ko rzyst -
niej sze i zdro wsze niż nie -
ko szer ne.

Kla sycz ne da nia kuch ni
ży dow skiej to ry by po da -
wa ne na wie le róż nych
spo so bów, mię dzy in ny mi
wy śmie ni ta „Ge fil te fish”
(do słow nie wy pcha na ry -
ba) w Hof fy’s przy go to wy -
wa na z kar pia. In ne po tra -
wy to: gu la sze i da nia
z pod ro bów, jak na przy -
kład mie lo na wą trób ka
z ce bul ką, go łąb ki, plac ki
ziem nia cza ne, pie ro gi,

kny sze (coś w ro dza ju pyz), ła zan ki,
do sko na łe zu py i kre my wa rzyw ne,
jak rów nież za pie ka ne wa rzy wa. Do
te go do cho dzi ca łe mnó stwo świe żych
wa rzyw, z któ rych naj bar dziej po pu -
lar ne są se ler, ka pu sta, po mi dor i pa -
pry ka. Do przy go to wa nia dań uży wa
się tłusz czu dro biu, więc z pew no ścią
ta kuch nia nie ob cią ża or ga niz mu tak,
jak in ne jej ro dza je. Zjeść moż na tu -
taj rów nież drób i in ne ko szer ne da -
nia mięs ne, przy go to wa ne jak ni gdzie
in dziej. Ży dzi uży wa ją mnó stwa przy -
praw, ziół i do dat ków z ca łe go świa -
ta, po czy na jąc od szaf ra nu, po przez
gał kę musz ka to ło wą, po bar dzo po -
pu lar ny czos nek czy zio ła pro wan sal -
skie, w tyl ko so bie zna nych po łą cze -
niach. Mie szan ki przy praw do da ją
po tra wom nie pow ta rzal ne go sma ku
i aro ma tu.

Ben ja min wró cił do obo wiąz ków
gos po da rza, a na na szym sto le po ja -
wi ły się pier wsze po tra wy. Na po czą -
tek tra dy cyj ne ży dow skie pie czy wo
czy li zna na wszyst kim chał ka, bar dzo
ostra ćwi kła z chrza nem – świe żo przy -
go to wa na (co da ło się wy czuć) – i ogór -
ki ki szo ne, któ re po dob no Po la cy przy -
ję li właś nie od Ży dów. Ko lej na ko kil ka
kry ła w so bie sos czos nko wo-po mi do -
ro wy. Nie mog łem się po wstrzy mać
i spa ła szo wa łem wię kszą część przy -
sta wek.

Nad szedł czas na da nia głów ne.
Ugosz czo no nas do sko na łą „Ge fil te
fish”, pa stą z wą trób ki z ce bul ką „Li -
ver with onion”, wa rzyw ną zu pą dnia
oraz sa łat ką z se le ra, po da ną ze świe -
żą żu ra wi ną.

Mu szę przy znać, że je dze nie by ło
wy śmie ni te. Po da ne tra dy cyj ne da nia,
do sko na le łą czy ły w so bie daw ne re -
cep tu ry i te raź niej sze tren dy ku li nar -
ne. Mia ły wy ra zi sty smak, do sko na łą
kon sy sten cję, wy wa żo ną pi kan tność
so sów, jak rów nież od po wied nio do -
bra ną ilość do dat ków. Kel ne rzy wy -
ka za li się pro fe sjo na liz mem, su ge ru -
jąc tra dy cyj ne ze sta wie nia dań
i do dat ków, chęt nie od po wia da li na
za da wa ne py ta nia ty czą ce ku li na riów.
Na po je po da wa ne w lo ka lu – tak jak
wszyst kie pro duk ty – są rów nież ko -
szer ne i sy gno wa ne Cer ty fi ka tem Ko -
szer no ści. Obo je z żo ną wy szliś my
z Hof fy´s w peł ni usa tys fak cjo no wa -
ni.

Po le cam kuch nię ży dow ską wszyst -
kim Po la kom. Jak po wie dział Ben ja -
min Hof fman: „Kuch nia ży dow ska jest
ta ka, jak kuch nia wa szych babć” i ja
uwa żam, że jest to praw da. Z pew no -
ścią w kwe stii ku li na riów i sma ków
ma my ze so bą wie le wspól ne go. Ży -
czę smacz ne go.

TToo  mmaasszz  GGrrzzyy  bbooww  sskkii
FFoo  ttoo::  JJoo  aann  nnaa  GGrrzzyy  bbooww  sskkaa  
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Lu bisz go to wać? 
Na pisz do nas. 

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

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

Ro lad ki scha bo we z kur cza kiem
Skład ni ki: l czte ry kot le ty scha bo we (bez koś ci) l

czte ry fi le ty z kur cza ka l śmie tan ko wy se rek to pio ny
(czte ry trój ką ci ki) l 1/4 pę czka ba zy lii l łyż ka mle ka l
sól l pieprz l ve ge ta do sma ku.

Przy rzą dza nie: Mię so (kot le ty scha bo we i pier si z kur -
cza ka) do kład nie umyć, osu szyć pa pie ro wym ręcz ni kiem
i roz bić tłu czkiem. Po sy pać ma łą ilo ścią so li, pie przu
i ve ge ty. Na stęp nie przy kryć alu mi nio wą fo lią spo żyw -
czą i wsta wić na dzie sięć mi nut do lo dów ki.

Dwa trój ką ci ki to pio ne go ser ka roz pu ścić w ma łym
gar nku pod le wa jąc mle kiem. Do dać po sie ka ną drob no
ba zy lię, wy mie szać i prze stu dzić.

Na roz bi tych kot le tach scha bo wych uło żyć dwa po zo -
sta łe trój ką ci ki to pio ne go se ra i przy kryć fi le ta mi z kur -
cza ka. Wierzch fi le tów po sma ro wać prze stu dzo nym ser -
kiem z do dat kiem po sie ka nej ba zy lii.

Każ dy z kot le tów zwi nąć cias no w ru lon, na stęp nie
spiąć wy ka ła czka mi, że by się nie roz pa da ły. Tak przy -
go to wa ne ro lad ki ob sma żyć na pa tel ni na go rą cym ole -
ju. Na stęp nie du sić pod przy kry ciem na nie du żym ogniu
przez oko ło 30 mi nut. Po da wać z ziem nia ka mi po sy pa -
ny mi ko per kiem i z su rów ka mi.

Ro la da na dzie wa na cu ki nią
Skład ni ki: l 60 dkg mię sa mie lo ne go (naj lep sze jest

mie sza ne) l jed na cu ki nia l dwie czer stwe buł ki l pę -
czek ko per ku l 3 ząb ki czos nku l jed na ce bu la l 10
dkg gę stej śmie ta ny l jed no jaj ko l dwie łyż ki musz -
tar dy (nie zbyt ostrej) l sól i pieprz do sma ku.

Przy rzą dza nie: Czer stwe buł ki po dzie lić na ma łe ka -
wa łe czki i za lać ciep łą wo dą. Cu ki nię do kład nie umyć
i ze trzeć na tar ce o gru bych oczkach (moż na też drob -
no po kro ić). Po sie kać umy ty i osu szo ny ko pe rek. Na -
stęp nie cu ki nię wraz z ko per kiem prze ło żyć do mi ski,
do dać śmie ta nę i wszyst ko wy mie szać. Do pra wić do sma -
ku so lą i pie przem.

Drob no po sie kać ob ra ną ce bu lę i czos nek. Od cis nąć
buł ki i do dać do mię sa mie lo ne go prze ło żo ne go do mi -
ski. Na stęp nie do dać czos nek, ce bu lę, jaj ko i musz tar -
dę, do pra wić i do kład nie wy mie szać (ma sa po win na być
do brze wy ro bio na).

Tak przy go to wa ną ma sę po ło żyć po mię dzy dwa ka -
wał ki fo lii spo żyw czej i roz wał ko wać na pla cek o gru -
bo ści oko ło dwóch cen ty me trów. Na tak przy go to wa -
nym plac ku z mię sa uło żyć na dzie nie z cu ki nii, pa mię ta jąc
o po zo sta wie niu przy brze gach wol ne go miej sca, aby na -
dzie nie nie wy pły nę ło pod czas pie cze nia. Na stęp nie ca -
łość de li kat nie zro lo wać.

Prze ło żyć ro la dę do bryt fan ki, pod lać wo dą i piec w tem -
pe ra tu rze 170 stop ni przez oko ło 40 mi nut. Od cza su do
cza su pod le wać po wsta łym wy wa rem.

Go to wą ro la dę uło żyć na pół mi sku ozdo bio nym zie lo -
ną sa ła tą i ćwiar tka mi po mi do rów. Smacz ne go!

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

Nasz klient spe cja li zu je się mon ta żem 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:
1. Kil ku let nie do świad cze nie ja ko bla charz

2. Do sko na ła wy o braź nia prze strzen na

3. Do bra zna jo mość for muł ma te ma tycz nych

(po wierz chnie, ob wo dy, ko la, kwa dra ty, Pi, itd.)

4. In no wa cyj ność

5. Ob słu gi wa nie ma szyn kon wen cjo nal nych (gię -

tar ki, wier tar ki, pi ły, szli fier ki,…)

6. Umie jęt ność do kład ne go mie rze nia, szki co -

wa nia

7. Ob rób ka cien kich blach alu mi nio wych

8. Skła da nie ele men tów ra zem (bez spa wa nia!

Za po mo cą ni tów)

9. Umie jęt ność oce ny sy tu a cji z prze szko da mi

10. Do kład ność w pra cy, bio rąc pod uwa gę

miej sce dla izo la cji (+- 10cm gru bo ści)

DWÓCH PRO GRA MI STÓW FRE ZAR KI CNC
(He i den ha in) 

– Pra ca na noc ną zmia nę!
Ma szy ny:
- Me cof (5-osio wa, He i den ha in 430/ ISO)
- Me cof (3-osio wa, He i den ha in 430/ ISO)

Za da nia/Wy ma ga nia:
1. Pro gra mo wa nie i ob słu ga fre zar ki CNC (5
– oraz 3 osio we ma szy ny).
Uwa ga: pro gra mo wa nie na pul pi cie (Ha i den he -
in – ISO)!
2. Czy ta nie ry sun ków tech nicz nych.
3. Do bra zna jo mość M-ko dów.
4. Wy bór oraz skła da nie na rzę dzi.
5. Fa bry ka cja wię kszych, szcze gól nych ele men -
tów (do 20m dłu go ści i 40 ton – brąz, du plex,
ty tan,…)
6. Ob li cza nie i do da wa nie pa ra me trów (pręd -
kość ob ro tów, po suw,…)
7. Mie rze nie wszyst kich czę ści z mi kro me trem,
suw miar ka, głę bo kość, itd.
8. Pra ca sa mo dziel na oraz w gru pie!
Uwa ga: Trze ba prze strze gać to le ran cję od
0.01mm!
Pra cow ni cy mu szą pra co wać na noc ną zmia nę!
Na po cząt ku szko le nie od bę dzie się w dzień!

ZBRO JARZ

Bę dziesz pra co wać w zes po le 7 pra cow ni ków
- Masz co naj mniej 5-let nie do świad cze nie ja -
ko zbro jarz
- Je steś od po wie dzial ny za usta la nie sza lun -
ków, wy le wa nie be to nu, sta li,...
- Masz do brą zna jo mość ję zy ka an giel skie go.
- Je steś go tów się uczyć ni der lan dzkie go.
- Je steś w sta nie spa wać ko sze.
- Po tra fisz pra co wać zes po ło wo.
- Masz po czu cie od po wie dzial no ści.
- Po tra fisz czy tać pla ny tech nicz ne 

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

Wy ma ga nia:
1. Kil ku let nie do świad cze nie na po dob nym sta -
no wi sku
2. 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

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

MECHANICAL ENGINEER REQUIRED

A good understanding of the En glish lan gu a ge
is es sen tial. Ap pli cant must be ab le to work
un-su per vi sed whi le ma in ta i ning a ve ry high
stan dard of wor kman ship. He / she wo uld pre -
fe rab ly be 30 ye ars of age or ol der. Ex pe rien -
ce in the re sto ra tion / ra ce pre pa ra tion in du -
stry is es sen tial. He / she must ha ve in ge nu i ty
and the abi li ty to sol ve prob lems. 
Ex pe rien ce in the fol lo wing skills wo uld be an
ad van ta ge:

-Milling
-Turning
-Welding with TIG, MIG and Gas
-Steel and Aluminium fabrication techniques 
-Race engine preparation / building
-All aspects of chassis / mechanical work
Pay negotiable depending on experience

DO ŚWIAD CZO NE GO 
ELEK TRO ME CHA NI KA

Wy ma ga nia/Za da nia:
- Min. 5-let nie do świad cze nie ja ko me cha nik
sa mo cho do wy.
- Bar dzo do bra zna jo mość elek tro me cha ni ki.
- Do ko ny wa nie dia gno sty ki sa mo cho dów i roz -
wią zy wa nia prob le mów sa mo dziel nie.
- Na pra wy me cha nicz ne, elek trycz ne oraz elek -
tro nicz ne. 
- Zna jo mość naj no wszej tech no lo gii.
- Go to wość do wie lu szko leń (14 dni szko leń
ze wnętrz nych po za sie dzi bą fir my + do dat ko we
szko le nia we wnętrz ne w fir mie).
- Do dat ko wym atu tem jest do świad cze nie z ta ki -
mi mar ka mi jak: Au di, Volkswa gen, Se at, Sko da.

OFERTY PRACY

belgijska agencja pośrednictwa pracy pilnie poszukuje kandydatów na następujące stanowiska : 

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

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

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

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

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

SZU KAM PRA CY

%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 

% Po kój do wy na ję cia (An twer pen-Kiel). Tel.: 0483.363.727

%Wy naj mę lub za mie nię na mniej sze miesz ka nie na Mer ksem,
Kro on ple in. Miesz ka nie jest du że i prze stron ne, du ży sa lon
i dwie sy pial nie, du ża kuch nia i ła zien ka z prysz ni cem. W miesz -
ka niu znaj du ją się ka lo ry fe ry i boj ler dwu o bie go wy. Wię cej in -
for ma cji pod nu me rem: 0484757395

SPRZE DAM

% Sprze dam ubra nia w atrak cyj nych ce nach: ko szul ka PIH XXL
Czar na, ko szul ka Cha da XXL Zie lo na, ko szul ki Ma li ty XXL, 2 ko -
szul ki Alo ha XXL Nie bie ska i Fio le to wa, 2 blu zy so uth po le czer -
wo na i sza ra, 1 mass dnm XXL, sza ra zi mo wa czap ka El Po la -
ko. Wię cej in for ma cji pod nu me rem te le fo nu: 0489739461

IN NE

% Chęt nie po mo gę w na u ce j. ni der lan dzkie go w za mian za po -
moc 1 x w mie sią cu w pra cy do mo wej. Kon takt: 0484 85 68 64

% 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

Prywatne korepetycje 
z j. niderlandzkiego 
– ucz się języka we własnym

tempie i według twoich potrzeb,
sam decyduj o intensywności

i poziomie nauki. 

Korepetycje w Antwerpii,
zapraszam! 

tel: 0494 34 88 91, 

e-mail:
korepetycje.nl.pl@gmail.com 

Oferta specjalna 
dla przewoźników z Antwerpii
info: 0489.823.803



Clean Space dienstencheques

UWAGA NOWY ADRES
Od 28 października jesteśmy do waszej dyspozycji 

w każdy dzień tygodnia od 10 do 17.30 
przy Quellinstraat 21 (na przeciwko Brico)

Brakuje ci kilku godzin i szukasz dodatkowych klientów?- 
U nas ich znajdziesz.

Paniom ze swoimi klientami pomagamy znalezć dodatkową pracę, a ponadto oferujemy:
– atrakcyjne wynagrodzenie
– czeki żywnosciowe o wartości 7€ od pierwszego dnia pracy
– wszystkie świadczenia socjalne (ubezpieczenie zdrowotne, premię końcoworoczną, wakacyjne,...)
– roczny abonament komunikacji miejskiej (De Lijn)
– pomoc w sprawach administracyjnych
– rozliczenia podatkowe
– informacje o prawie do urlopów okolicznościowych (wychowawczego, edukacyjnego, seniora i innych) 
oraz pomagamy w dopełnieniu formalności

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

Respektujemy prawa pracownika i przepisy kodeksu pracy.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem 0484/397 465.

Q
UA

LITY OF SERVICE
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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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