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Od Redakcji
W maju tego roku mija 10 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Bez względu na poglądy każdego z nas,

musimy przyznać, że wejście do UE było symbolicznym zerwaniem z komunistyczną przeszłością naszego kraju.
Od 1 maja 2004 roku, kiedy Polska formalnie stała się pełnoprawnym członkiem Unii, miliony rodaków wyjechało
do pracy zagranicą. Narodziło się nowe emigracyjne pokolenie. Na pytanie „Jak Polacy odbierają swoich rodaków
na emigracji” odpowiedzi są różne, niestety najczęściej negatywne. Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału
w dyskusji dotyczącej naszego życia w Belgii. Czekamy na listy i maile. Najciekawsze z nich zamieścimy
w kolejnych numerach „Antwerpii po polsku”. 

W tym numerze, obok stałych rubryk i kącików, proponujemy informacje dotyczące nas – Polaków na emigracji,
wywiad z Andrzejem Chyrą – odtwórcą głównej roli w filmie „W imię” (wyświetlanym w kinach belgijskich). 
Są też artykuły na temat igrzysk w Soczi, a także modnego ostatnio szukania swoich genealogicznych korzeni. 

Miłej lektury.

RReeddaakkccjjaa
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Głów nym ce lem fun kcjo no wa nia CEN TRUM jest eli mi no wa nie zja wi ska wy klu cze nia spo łecz ne go
ze wzglę du na nie zna jo mość pra wa przy słu gu ją ce go oby wa te lom pol skim za miesz ka łym w Bel gii oraz
roz wią zy wa nia prob le mów wy ni ka ją cych z nie zna jo mo ści ję zy ka urzę do we go jak też tu tej sze go pra wa
oraz re a liów ży cia.

Współ pra cu je my z waż ny mi in sty tu cja mi i urzę da mi w Bel gii, dzię ki cze mu mo że my Pań stwu słu żyć
rze tel ną po mo cą 

Za kres na szych usług obej mu je m.in.
4 Po moc ję zy ko wą 
4 Udzie la nie po rad urzę do wych, praw nych i ży cio wych
4 Re pre zen to wa nie klien tów przed urzę da mi
4 Spo rzą dza nie do ku men tów urzę do wych i po dat ko wych
4 Po moc w do cho dze niu rosz czeń od szko do wań
4 Wspar cie w pro ce du rach ad mi ni stra cyj nych i urzę do wych
4 Wspar cie w pro ce du rach po dat ko wych
4 Ubez pie cze nia spo łecz ne i zdro wot ne

Prob le my po mo gą Pań stwu roz wią zać: praw nik, psy cho log, pe da gog, lo go pe da oraz do rad cy z dzie -
dzi ny po dat ków, ubez pie czeń, za trud nie nia oraz pra wa bu do wla ne go we współ pra cy z eks per ta mi
z POL SKO-FLA MAN DZKIEJ FER DE RA CJI BU DO WLA NYCH. Kon sul tan ci po mo gą rów nież w za ło że niu
włas nej dzia łal no ści gos po dar czej oraz w roz wią za niu prob le mów z tym zwią za nych. 

Projekt wspierany przez 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, 
przy współpracy 
z Fundacją Semper Polonia z Warszawy.

CENTRUM 
POMOCY PRAWNEJ

I ŻYCIOWEJ
DLA POLONII
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Zapraszam na wędrów kę przez
Ke y ser lei do Astrid ple in, czy li
oko lic dwor ca cen tral ne go.

Jest to wy jąt ko wa tra sa z wie lo ma
cie ka wy mi miej sca mi, z któ ry mi
zwią za ne są ma ło zna ne i nie zwy kłe
hi sto rie. 

Ope ra Fla man dzka 
(Vla am se Ope ra) 

Roz po czy na jąc spa cer od Le ys stra -
at i kie ru jąc się pro sto w stro nę dwor -
ca, znaj dzie my się na Fran krij klei,
gdzie od ra zu rzu ca się w oczy oka za -
ły gmach Vla am se Ope ra. 

Ope ry w An twer pii wy sta wia no już
od 1660 ro ku. Naj pierw w sa li Spa an -

sche Pant przy Gro te Markt, póź niej
na Ta pis sier spand, daw nej ha li tar go -
wej. W 1834 r. na miej scu ha li po sta -
wio no Grand The a tre Fran ce (nid. 
Bo ur lasc ho uw burg) – te atr wy sta wia -
ją cy tyl ko i wy łącz nie fran cu ski re per -
tu ar, co bul wer so wa ło ni der lan dzko ję -
zycz nych miesz kań ców An twer pii.
W 1895 ro ku, gru pa fla man dzkich 
na cjo na li stów pod wo dzą kom po zy to -

ra Pe te ra Be no it (za ło ży cie la
kon ser wa to rium w An twer pii),
wy stą pi ła w ob ro nie na ro do we -
go ru chu fla man dzkie go na po -
lu mu zy ki i pod ję ła kru cja tę na
rzecz zbu do wa nia w An twer pii
te a tru, ja ko prze ciw wa gę dla
fran cu sko ję zycz ne go Grand
The a tre. 

W 1903 ro ku ra da mia sta zle -
ci ła ar chi tek to wi Ale xis van Me -
che len bu do wę gma chu ope ry,
któ ry dla ni der lan dzko ję zycz nej
czę ści miesz kań ców stał się
sym bo lem fla man dzkie go odro -
dze nia. Bu do wa roz po czę ła się
w 1904 ro ku i za led wie czte ry
la ta póź niej Vla am se Ope ra zo -
sta ła otwar ta. Na kon cer cie wy -
ko na no „De Her ber gprin ses”
– po pu lar ną ope rę kom po zy to -
ra Ja na Bloc kxa. 

Na bu do wę ope ry fla man -
dzkiej nie szczę dzo no pie nię dzy.
Po wstał prze pięk ny bu dy nek
i jak na tam te cza sy bar dzo no -
wo czes ny. Do oświet le nia sce ny
uży wa no w nim ko lo ro we go
świat ła, a w środ ku za mon to wa -
ne by ło cen tral ne ogrze wa nie.
Pier wot nie na wi dow ni mog ło
za siąść pół to ra ty sią ca wi dzów,
póź niej ich ilość zo sta ła zmniej -
szo na do 1081. 

Fla man dzka część an twer -
pskiej spo łecz no ści od mo men -
tu od da nia bu dyn ku ope ry do
użyt ku, sta ła się jej naj wię kszym
orę dow ni kiem. Zwłasz cza, że
w od róż nie niu od Grand The a tre
Fran ce, wła dze pla ców ki w spo -
sób nie sły cha nie de mo kra tycz -
ny roz wią za ły spra wę uczest ni -
cze nia w przed sta wie niach
wszyst kich miesz kań ców An -
twer pii, bez wzglę du na sta tus
spo łecz ny i ma te rial ny. Zde cy -
do wa no bo wiem, że bo gat sza
część spo łecz no ści, bę dzie wcho -
dzi ła głów ny mi scho da mi na
par ter i pier wsze pię tro, nato -
miast ci mniej za moż ni, in nym

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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wej ściem na wyż sze bal ko ny. W ten
spo sób wszy scy miesz kań cy mo gli na
co dzień ob co wać ze sztu ką, któ ra sta -
ła się ogól no do stęp na. 

Bu dy nek ope ry po cząt ko wo stał
w do sko na łym to wa rzy stwie Grand
Ho te lu We ber (1901) i Ho te lu Wa gner
(1906), któ ry to w cza sie II woj ny świa -
to wej zo stał bar dzo znisz czo ny w wy -
ni ku tra fie nia bom bą V2. Nie ste ty, po
woj nie bu dy nek ho te lu zbu rzo no,
a w tym miej scu (róg Fran krij klei i Ke -
y ser lei) po sta wio no „znie na wi dzo ny”
wie żo wiec An twerp To wer (je den
z trzech naj wyż szych w mie ście), któ -
ry po wszech nie uwa ża ny jest za naj -
wię kszą po mył kę ar chi tek to nicz ną
w An twer pii. 

W 2004 wła dze mia sta pod ję ły de cy -
zję o zam knię ciu ope ry, gdyż wy ma -
ga ła na tych mia sto we go ge ne ral ne go
re mon tu. Re no wa cja trwa ła trzy la ta
i w 2007 ro ku ope ra zo sta ła po now nie
otwar ta. Wnę trze jest prze pięk ne.
W ho lu mar mu ro we scho dy pro wa dzą
na par ter i bal ko ny. Za dzi wia su fit
ozdo bio ny przez fla man dzkie go ma -
la rza Emi la Vlo ors, któ ry na szczę ście
nie zo stał znisz czo ny. Tak że au dy to -
rium ma prze pięk ne skle pie nie au tor -
stwa an twer pskie go ar ty sty Ka re la
Mer ten sa. Ob raz na su fi cie (po wsta ją -
cy przez pra wie pięć lat), no si ty tuł
„De Ryth mus” i przed sta wia po stać
męż czyz ny – Ryth mu sa, w to wa rzy -
stwie dzie wię ciu muz. 

Daw niej, na bul wa rze przed ope rą,
stał po mnik Pe te ra Be no it. W 1951
ro ku, z po wo du in ten syw ne go ru chu
sa mo cho do we go, trze ba go by ło usu -
nąć. Póź niej przed wej ściem do ope ry
umiesz czo ny zo stał przy sta nek au to -
bu so wy i z daw ne go bul wa ru nic nie
po zo sta ło. W tym ro ku ma się roz po -
cząć bu do wa no we go ope ra ple in au -
tor stwa ar chi tek ta Ma nu e la De So la

Mo ra les. Za koń cze nie prac prze wi dy -
wa ne jest na 2018 rok. 

Sta cja me tra Ope ra 
Sta cja Ope ra jest naj wię kszą ze

wszyst kich osiem na stu sta cji me tra
w An twer pii. Do użyt ku, ja ko pier -
wsza sta cja (wspól nie z Groen pla ats),
zo sta ła od da na w 1975 ro ku. Tak jak
kil ka na ście in nych sta cji znaj du ją -
cych się w cen trum mia sta, umiesz -
czo na jest pod zie mią. Na sta cji Ope -
ra znaj du je się wy jąt ko wy ob raz
au tor stwa zna ne go bel gij skie go ar ty -
sty May’a Cla er ho u ta. Wy ko na ny jest
z czer wo nej te ra ko ty i uka zu je pa no -
ra mę An twer pii, na któ rej wid nie je
mię dzy in ny mi dwo rzec cen tral ny,
wie żo wiec KBC, ka te dra i port. 

Ke y ser lei 
Na zwa uli cy po cho dzi od na zwi ska

zna ne go, XIX-to wiecz ne go an twer -
pskie go ma la rza Ni ca i se De Ke y ser.
Je den z je go ob ra zów za ty tu ło wa ny
„De slag der Gul den Spo ren” był in -
spi ra cją dla fla man dzkie go pi sa rza
Hen dric ka Con scien ce do na pi sa nia
zna nej na ca łym świe cie książ ki „Lew
Flan drii, zwa nej tak że „Fla man dzką
Bib lią”. Pier wsza część Ke y ser lei (od
Fran krij klei do Bre y del stra at) zbu do -
wa na zo sta ła w 1867 ro ku, dru ga
– pro wa dzą ca do dwor ca – sie dem lat
póź niej.

Ke y ser lei na zy wa na jest „bra mą do
mia sta”. To jed no z naj bar dziej ruch -
li wych i zna nych miejsc, łą czą ce sta -
cję An twer pia Cen tral na ze sta rym
mia stem. Jest bar dzo zróż ni co wa na
ar chi tek to nicz nie – od sta rych se ce -
syj nych ka mie nic, do na wskroś no -
wo czes nych bu dyn ków ze szkła. 

Od 2011 ro ku trwa ła prze bu do wa
Ke y ser lei. Obec ny kształt ur ba ni stycz -
ny uli ca za wdzię cza zna ne mu por tu -

gal skie mu ar chi tek to wi Ma nu -
e lo wi de So la Mo ra les. Po grun -
tow nej prze bu do wie i roz bu do -
wie po wstał prze stron ny zie lo ny
bul war z ta ra sa mi, ka wiar nia -
ny mi ogród ka mi i dro gą dla ro -
we rzy stów. Wy cię to sta re drze -
wa i za sa dzo no no we „Fra xi nus
An gu sti fo lia Ray wo od”, z bar -
dzo cien ki mi liś ćmi, któ re je sie -
nią ro bią się czer wo no-brą zo we.
Prze pusz cza ją wię cej świat ła,
dla te go Ke y ser lei sta ła się bar -
dziej jas na i prze stron na. Po ja -
wi ły się no we ław ki, pa ra so le,
wy mie nio no na wet ka na li za cję.
Obec nie dep tak po wró cił do
swo jej daw nej świet no ści. 

Na koń cu, Ke y ser lei łą czy się
z Astrid ple in, miej scem wy jąt -
ko wym. Na nie du żej kwa dra to -
wej prze strze ni mie ści się Dwo -

rzec Cen tral ny, an twer pskie
ZOO, Mu ze um Dia men tów, tuż

obok jest Aqu a to pia, Chiń ska Bra ma
i Dia men to wa Dziel ni ca. 

Hi sto ria z mi ło ścią w tle 
Astrid ple in, któ re go pier wot na na -

zwa brzmia ła Sta tie ple in, zo stał
otwar ty w 1904 ro ku. Swo ją obec ną
na zwę no si od 1935 ro ku. Kró lo wa
Astrid – szwedz ka księż ni czka, by ła
żo ną bel gij skie go kró la Le o pol da III.
Po strze ga no ją ja ko wy jąt ko wą pięk -
ność, ko bie tę nie zwy kle do brą, ko -
cha ją cą żo nę i mat kę. By ła uwiel bia -
na przez pod da nych. Uro dzi ła tro je
dzie ci, z któ rych naj młod szy syn Al -
bert, do cza sów nie daw nej ab dy ka cji
na rzecz księ cia Fi li pa był kró lem Bel -
gii. 

W 1935 ro ku, na dro dze w Szwaj -
ca rii, chwi la nie u wa gi spra wi ła, że
król Le o pold stra cił pa no wa nie nad
kie row ni cą i ude rzył w drze wo. Le o -
pold, jak i sie dzą ca obok Astrid zo sta -
li z ogrom ną si łą wy rzu ce ni po za sa -
mo chód, a au to wraz z sie dzą cym
z ty łu szo fe rem przy gnie cio nym
przez ba ga że, za nu rzy ło się po wo li
w głę bo kich wo dach je zio ra Kus -
snacht. Król zo stał tyl ko lek ko ran -
ny, ale kró lo wa Astrid bę dą ca w cią -
ży z ich czwar tym dziec kiem, zgi nę ła
na miej scu. W kra ju za pa no wał po -
wszech ny smu tek, na znak ża ło by
opusz czo no wszyst kie fla gi, a w cią -
gu trzech dni nie prze bra ne tłu my za -
pła ka nych Bel gów od da wa ło kró lo -
wej osta t ni hołd.

W miej scu ka ta stro fy, król wy sta -
wił swo jej uko cha nej żo nie po mnik.
Co ro ku w rocz ni ce wy pad ku (po mi -
mo te go że był po raz dru gi żo na ty),
wraz z dzieć mi, przy ja ciół mi i rze szą
pod da nych jeź dził w to miej sce i skła -
dał kwia ty. 

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa
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Barką do domu
Wła dze An twer pii zjed no czy ły swo -

je si ły z or ga ni za cją Bar ka, w wal ce
z na ra sta ją cym prob le mem bez dom -
no ści wśród emi gran tów z Eu ro py
Wschod niej. W tym szcze gól nym przy -
pad ku, alians ma na ce lu zor ga ni zo -
wa nie nie zbęd nej po mo cy Po la kom,
któ rzy z po wo du bez dom no ści lub in -
nych skraj nych sy tu a cji so cjal nych
nie są w sta nie sa mo dziel nie po wró cić
do kra ju.

We dług da nych za pre zen to wa nych
w jed nym z wy dań te le wi zyj ne go pro -
gra mu Te rza ke przez pre zes OCMW
(Pu blicz ne Cen trum Opie ki Spo łecz -
nej) Lies beth Ho mans, w cią gu osta -
t niej de ka dy licz ba Po la ków za miesz -
ku ją cych An twer pię wzro sła
z za led wie 1300 do po nad 9200 osób.
Na tu ral nie, nie każ dy Po lak w An -
twer pii jest w trud nej sy tu a cji ży cio -
wej zmu sza ją cej do bez dom no ści (jest
ich oko ło 300-tu). Jed nak że to Po la cy
– za raz po Bel gach, są na cją spra wia -
ją cą w An twer pii naj wię cej prob le -
mów zwią za nych z za kłó ca niem po -
rząd ku pu blicz ne go. Głów ne kło po ty
to za kłó ca nie ci szy noc nej, wan da -
lizm, nad u ży wa nie al ko ho lu w miej -
scach pu blicz nych, ale tak że prze stęp -
czość.

Wła dze An twer pii wraz z lo kal nym
od dzia łem OCMW oraz Bar ką bio rą
przy kład z do świad czeń ho len der -
skich miast ta kich jak Utrecht, w któ -
rym po uru cho mie niu po dob ne go pro -
gra mu, ilość zajść wy wo ła nych przez
bez dom nych zma la ła aż o 75 pro cent.
W tym właś nie ce lu, or ga ni za cja Bar -
ka or ga ni zu je od lu te go gru pę, któ -

rej ce lem bę dzie po ka za nie Po la kom
za miesz ku ją cym Bel gię i bę dą cym
w skraj nych wa run kach so cjal nych,
że po mi mo nie po wo dze nia w Bel gii,
po po wro cie do Pol ski ma ją wciąż
szan sę na god ną przy szłość.

Bar ka za de kla ro wa ła się, że po mo -
że roz wią zać część prob le mów zwią za -
nych z bez dom no ścią i trud ną sy tu a -
cją ży cio wą. Li de rzy Bar ki swo je
wspar cie uza sad nia ją głów nie tym, że
sa mi w prze szło ści by li bez dom ni. 
Dla te go ich po moc i wspar cie bę dzie
opie ra ło się na ży cio wych do świad -
cze niach. Bę dą prze ko ny wać na pot -
ka nych na uli cy lu dzi z Pol ski, że po
po wro cie do kra ju, po mi mo nie po wo -
dze nia w Bel gii, jest przy szłość. Aby
wspo móc po trze bu ją cych włó czę gów,
li de rzy Bar ki bę dą kon tak to wać się
z ich ro dzi na mi w kra ju, aby jak naj -
le piej wspo móc swo ich po do piecz -
nych. Bar ka de kla ru je po moc w upo -
rząd ko wa niu spraw zwią za nych
z ubez pie cze niem zdro wot nym i in -
ny mi for mal no ścia mi tak, że by po -
wrót do kra ju był jak naj bar dziej płyn -
ny i bez stre so wy. Na jed no rocz ny
pro jekt prze zna czo no aż 175 ty się cy
eu ro.

Fun da cja Po mo cy Wza jem nej „Bar -
ka” po wsta ła w od po wie dzi na ros ną -
ce prob le my spo łecz ne okre su trans -
for ma cji. Bar ba ra i To masz Sa dow scy
pra gnę li stwo rzyć śro do wi ska, struk -
tu ry spo łecz ne, w któ rych „za pom nia -
ni oraz nie chcia ni” człon ko wie spo łe -
czeń stwa pol skie go mie li by szan sę
roz wo ju oso bi ste go i spo łecz ne go. Ta
mi sja Bar ki za o wo co wa ła utwo rze -
niem al ter na tyw ne go sy ste mu po mo -
cy, któ ry sku pia lu dzi z grup za nied -
ba nych spo łecz nie, umoż li wia jąc im
od bu do wa nie włas nej toż sa mo ści, sze -
ro ko po ję te kształ ce nie i od na le zie nie
się w no wej rze czy wi sto -
ści spo łecz no – eko no -
micz nej.

W 1989 tych dwo je psy -
cho lo gów za ło ży ło pierw -
szy dom Bar ki w opusz -
czo nym bu dyn ku szko ły
we Wła dy sła wo wie (na za -
chód od Po zna nia, za -
miesz ku jąc po cząt ko wo
z 25 „roz bit ka mi ży cio wy -
mi”). Pier wsza Wspól no ta
we Wła dy sła wo wie sta ła
się od skocz nią do roz wo -
ju ru chu po mo cy wza jem -
nej obej mu ją ce go nie tyl -
ko po trze bu ją cych, ale
tak że nie for mal ne gru py
oby wa te li oraz or ga ni za cje

po za rzą do we z kra ju i z za gra ni cy.
Fun da cja Bar ka jest or ga ni za cją po -

za rzą do wą; jej ce lem jest roz wój spo -
łecz ny grup mar gi na li zo wa nych, za -
pew nie nie im szan sy od bu do wy ży cia
przez stwo rze nie pro gra mu po mo cy
wza jem nej, edu ka cji i roz wo ju przed -
się bior czo ści w spo łe czeń stwie oby -
wa tel skim. Ce lem Fun da cji jest two -
rze nie sy ste mu wspar cia dla pro ce su
in te gra cji grup spo łecz nie mar gi na -
li zo wa nych, na któ ry skła da ją się pro -
gra my obej mu ją ce ok. 5 000 osób
rocz nie (w tym oso by w kry zy sach ży -
cio wych, nie for mal ne gru py oby wa -
te li, or ga ni za cje po za rzą do we, przed -
sta wi cie le sa mo rzą du, a tak że
ad mi ni stra cji rzą do wej). Głów nym za -
da niem Fun da cji Bar ka jest stwo rze -
nie pro gra mu roz wo ju sy ste mu w Pol -
sce, ale i w kra jach tzw. trans for ma cji
oraz w kra jach roz wi ja ją cych się.

Polskie produkcje 
na Festiwalu Filmów
Młodzieżowych
w Antwerpii
Już w mar cu, pod czas fe rii wio sen -
nych, w An twer pii od bę dzie się Fe -
sti wal Fil mów Mło dzie żo wych, na
któ rym go ścić bę dą pol skie pro -
duk cje!

Pod czas fe rii wio sen nych, zna nych
we Flan drii ja ko Kro kus va kan tie, od -
bę dzie się Het Je ugd fil mfe sti val. Jest
to kil kud nio we wy da rze nie od by wa ją -
ce się rów no cześ nie w An twer pii
i Bru gii. Wiel kie otwar cie fe sti wa lu
na stą pi już 23 lu te go pro jek cją nor we -
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skie go fil mu „Twar dzie le” (ang. THE
TO UGH GU YS, nl. DE SU PER HELD).
Od 1 mar ca roz pocz nie się wy świet la -
nie fil mów zgło szo nych na fe sti wal.
Oprócz fil mów dla naj młod szych (3+),
dzie ci szkol nych (7+) oraz mło dzie ży
(12+), zo ba czyć bę dzie moż na rów -
nież fil my zgło szo ne do eu ro pej skie -
go kon kur su wal czą ce o roz ma i te na -
gro dy. Fe sti wal za koń czy się
pro jek cją duń skie go fil mu „Ot to jest
no so roż cem” (ang. Ot to is a rhi no, nl.
Ot to is een ne us ho orn) 9 mar ca
o 14:00 w Ci ne ma JEFF.

Jed nak dla nas naj waż niej sza jest
pro jek cja, któ ra we dług ka len da rza
im pre zy od bę dzie się we wto rek, 
4 mar ca o go dzi nie 10:30 w Ci ne ma
JEFF. Bę dzie to pro jek cja na szych
pol skich, wspa nia łych ba jek, na
któ rej nie mo że za brak nąć pol skich
ma lu chów! W pla nie znaj dzie my ta -
kie fil my jak:
n Bo lek i Lo lek – Ku sza (9 min.)

– Wła dy sław Neh re bec ki – 1963
n Rek sio po li glo ta (10 min) – Le cho -

sław Mar sza łek — 1967
n Prząś ni czka (3 min.) – Jo an na Ja -

siń ska & Ko ron kie wicz — 2005
n Ra dost ki (Jo y ets, 13 min.) – Ma -

gda le na Osiń ska – 2009
n Pa ra u szek i przy ja cie le (Flap per &

Friends, 10 min.) – Krzysz tof Brzo -
zow ski & Ja cek Lech tań ski – 2012 

Peł ny pro gram fe sti wa lu znaj du je
się na stro nie www.je ugd fil mfe sti -
val.be do stęp nej w ję zy ku ni der lan -
dzkim oraz an giel skim. Bi le ty na fil -
my kosz tu ją 6 eu ro i moż na je na być
na wy żej wy mie nio nej stro nie wy bie -
ra jąc film, na któ ry chce my się udać.

Go rą co za chę ca my do wyj ścia wraz
z po cie cha mi i wró ce nia do lat mło -
do ści, gdy na ekra nach ana lo go wych
te le wi zo rów z wiel ki mi ki ne sko pa mi
kró lo wał Rek sio z Bol kiem i Lol kiem

Wa len tyn ko we 
sza leń stwo 
czas za cząć!

Już nie ba wem, 14 lu te go,
Wa len tyn ki – świę to za ko cha -
nych! To czas, kie dy przy po mi na my
so bie o na szych dru gich po ło wach,
od su wa jąc na dal szy plan co dzien ne
spra wy. Ce le bro wa nie mi ło ści przy -
by ło do na szej kul tu ry w la tach 90-
tych ze Sta nów Zjed no czo nych. Nie
wszy scy wie dzą, że świę ty Wa len ty
– pa tron za ko cha nych, jest rów nież
opie ku nem... cho rych na epi lep sję
i cho ro by umy sło we? W koń cu
stan za ko cha nia moż na po rów nać
do… cho ro by umy sło wej – czę sto
nie u le czal nej.

W Pol sce, Wa len tyn ki nie ma ją
jesz cze bo ga tej tra dy cji. Jest ma ło
praw do po dob ne, że świę to to szyb -
ko na bie rze po żą da ne go cha rak -
te ru.

Ma gicz na da ta 14 lu te go zmie -
nia Po la ków w le gen dar ne go Ca sa -
no vę, pięk ne go Don Ju a na czy też
za ko cha ną Kle o pa trę. Nie ste ty,
czę sto tyl ko na je den wie czór. Wy -
so ce sko mer cja li zo wa na for ma te -
go świę ta przy spo rzy ła mu rów -
nie du że go gro na prze ciw ni ków.
Jak po ka zu ją son da że, świę to za -
ko cha nych jest ni sko no to wa ne
nie tyl ko wśród sin gli, któ rzy te -
go dnia naj chęt niej za pa dli by się
pod zie mię, ale rów nież wśród
osób w sta łych związ kach. Wię -
kszość prze ciw ni ków Wa len ty nek
uwa ża, że uczu cia uko cha nej oso -
bie po win no oka zy wać się każ de -
go dnia, a nie tyl ko przez je den
dzień w ro ku. W koń cu każ dy mo -
ment jest od po wied ni do wy ra ża -
nia mi ło ści!

Po za kwe stią: kie dy naj le piej
oka zać uko cha nej czy uko cha ne mu
uczu cie? Czę sto za da je my so bie py ta -
nie: jak to zro bić? Jed ni ten wie czór
spę dzą w ki nie, in ni na ro man tycz nej
ko la cji w dro giej re sta u ra cji, jesz cze
in ni w sa u nie skra pia jąc swo je roz -
grza ne cia ła szam pa nem… Praw da,
że ro man tycz nie?

Ja kiś czas te mu, jed na z bel gij skich
re dak cji te le wi zyj nych prze pro wa dzi -
ła an kie tę po śród po nad 97 ty się cy
ano ni mo wych Fla man dów. Wszyst kie
py ta nia do ty czy ły czę stot li wo ści i sa -
tys fak cji z ży cia ero tycz ne go. Wy ni ki
po ka za ły, że wię kszość Fla man dów

upra wia ła seks w ty god niu po -
prze dza ją cym son daż! Co wię -
cej, za ska ku ją co du ży od se -
tek z nich to lu dzie po
50-tym ro ku ży cia i sin gle.
Po zy tyw nym za sko cze niem

jest to, że prak tycz nie wszy -
scy Fla man do wie wy ra zi li bar -

dzo du żą sa tys fak cję z te go jak
im się ży cie ero tycz ne ukła da. Nie -
spo dzie wa nie i nie ja ko wbrew po -
praw no ści kul tu ro wej wpa ja nej nam
od dzie ciń stwa, wię kszość z tych, któ -
rzy od da ją się igrasz kom mi łos nym
we Flan drii to oso by star sze i… sa -
mot ne.

ZZeess  ppóółł  ppoorr  ttaa  lluu  żżyy  cczzyy  wwsszzyysstt  kkiimm  cczzyy  --
tteell  nnii  kkoomm  wwssppaa  nniiaa  łłee  ggoo  1144  lluu  ttee  ggoo
ii wwsszzyysstt  kkiicchh  kkoo  lleejj  nnyycchh  ddnnii,,  ww kkttóó  rree
wwyy  zznnaa  mmyy  sswwoo  jjee  uucczzuu  cciiee  nnaajj  bblliiżż  sszzyymm!!

Więcej ciekawych artykułów
znajdziecie Państwo na portalu

Kadr z filmu Reksio”. Źródło: www.jeugdfilmfestival.be
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Przypominamy!
Pod koniec roku, weszły w życie

przepisy umożliwiające iden ty fi ka cję
spraw ców wy kro czeń dro go wych, ści -
ga nie ich w ca łej UE i ka ra nie.

Do tej po ry nie by ło w Unii wspól ne -
go sy ste mu wy mia ny in for ma cji do -
ty czą cych pi ra tów dro go wych, a ob -
co kra jow cy któ rzy ła ma li prze pi sy na
te re nie jed ne go z państw UE, nie by -
li po cią ga ni do od po wie dzial no ści. Na
przy kład je śli pol ski kie row ca prze -
kro czył do zwo lo ną pręd kość na te re -
nie Bel gii czy Fran cji, a ra dar to udo -
ku men to wał, to man dat nie zo stał
wy sła ny, po nie waż po li cja nie wie dzia -
ła pod ja ki adres go wy słać. 

Po wsta ła już ba za da nych o nu me -
rach re je stra cyj nych sa mo cho dów
z ca łej Unii Eu ro pej skiej. Wy star czy,
że po li cja któ re goś uni j ne go pań stwa
wy stą pi o da ne na przy kład pol skie go
oby wa te la, na tych miast otrzy ma
adres, a da lej spra wy po to czą się już
bar dzo szyb ko. W związ ku z tym man -
da ty bę dą wy sta wia ne i eg zek wo wa ne.
Po wyż sze prze pi sy do ty czą nie tyl ko
prze kro cze nia do zwo lo nej pręd ko ści,
ale rów nież ja zdy pod wpły wem al ko -
ho lu, nie za pię tych pa sów bez pie czeń -
stwa, czy prze ja zdów na czer wo nym
świet le. 

Po przez wej ście w ży cie no wych
prze pi sów, wy sta wie nie man da tu ob -
co kra jow co wi na te re nie UE sta ło się
prost sze. Trze ba uwa żać zwłasz cza,
że w nie któ rych kra jach ka ry mogą
przekroczyć kwotę nawet dwóch
tysięcy euro.                      OOpprr::  MM..KK  

Belg za ra bia śred nio 
3 192 eu ro brut to

We dług Sta ti stics Bel gium, śred -
nie wy na gro dze nie mie sięcz ne 
dla Bel ga pra cu ją ce go w peł nym wy -
mia rze go dzin wy no si 3 192 eu ro 
brut to. Kwo ta ta róż ni się znacz nie
w za leż no ści od re gio nów. I tak, naj -
wyż sze za rob ki są w: Bruk se li (3 694
eu ro), Ni vel les (3 374 eu ro), Hal-Vil -
vor de (3 362 eu ro), Le u ven (3 351
eu ro) i w An twer pii (3 269 eu ro).
Naj mniej za ra bia ją miesz kań cy Wa -
lo nii: Di nant (2 447 eu ro), Mar che-
en-Fa men ne (2 532 eu ro), Ba sto gne
(2 578 eu ro). Za wo dy o naj wię kszych
za rob kach to: dy rek tor (8 610 eu ro),
me ne dżer tech no lo gii in for ma tycz -

nych i ko mu ni ka cji (6 725 eu ro)
i me ne dżer usług ad mi ni stra cyj nych
(6 527 eu ro). Naj mniej do cho do we
za wo dy znaj du ją się w bran żach: ga -
stro no micz nej (2 337 eu ro), ho te lar -
skiej (2 369 eu ro) oraz w pro duk cji
meb li (2 490 eu ro).

Wię cej ban kructw firm
w 2014 ro ku

W ro ku 2013 za no to wa no re kor do -
wą licz bę upa dło ści przed się biorstw
w Bel gii – 12 306, co ozna cza, że 1 na
80 przed się biorstw zban kru to wa ło
i spo wo do wa ło, że pra cę stra ci ło w su -
mie 27 912 osób. W sto sun ku do ro ku
2012, licz ba ta wzro sła o 11,34 proc.
Pro gno zy na 2014 r. prze wi du ją dal -
sze po gar sza nie się sy tu a cji, prze wi -
du jąc wzrost ban kructw firm o 5 proc.
w po rów na niu z ro kiem po przed nim.
Sy tu a cja jest naj bar dziej sta bil na we
Flan drii (jed nak licz ba upa dło ści na -
dal wzra sta), a w re gio nie Bruk se li
i w Wa lo nii jest naj bar dziej dra ma -
tycz na. Je śli cho dzi o licz bę no wo po -
wsta łych przed się biorstw, w 2013 ro -
ku wy nio sła ona 74 000, co ozna cza
spa dek o 5 proc. w sto sun ku do 2012
r. Po wo dem ban kructw są nie mal naj -
wyż sze w Eu ro pie po dat ki i ob cią że nia
so cjal ne

Ko niec z go tów ką 
u den ty sty?

Se kre tarz sta nu ds. wal ki z oszu -
stwa mi po dat ko wy mi, John Crom bez,
roz wa ża wpro wa dze nie obo wiąz ku
uży wa nia ter mi na lów płat ni czych
w ga bi ne tach le kar skich, den ty stycz -
nych i w kan ce la riach ad wo kac kich.

Mia ło by to zmniej szyć ilość oszustw
po dat ko wych oraz w pe wien spo sób
kon tro lo wać płat no ści. W Bel gii wy -
so kość oszustw po dat ko wych oce nia
się na 30 mld eu ro rocz nie. W prze ci -
wień stwie do go tów ki, płat no ści elek -
tro nicz ne moż na spraw niej śle dzić.
Jed nak związ ki za wo do we kry ty ku ją
ten po mysł, twier dząc, że pła ce nie za
po mo cą go tów ki jest na dal le gal ne
oraz że nie każ dy usłu go daw ca przyj -
mu ją cy pie nią dze w for mie pa pier ko -
wej jest po ten cjal nym oszu stem po -
dat ko wym.

Ko niec z płat no ścia mi 
go tów ką za kosz tow ne 
za ku py

W ra mach wal ki z oszu stwa mi po dat -
ko wy mi i pra niem brud nych pie nię dzy,
1 stycz nia 2014 r. we szły w ży cie no we
re gu la cje do ty czą ce płat no ści go tów -
ko wych. Li mit płat no ści go tów ką wy -
no si te raz 3000 eu ro. W przy pad ku
prze kro cze nia tej kwo ty, tyl ko 10 proc.
bę dzie mog ło być za pła co ne go tów ką,
jed nak nie mo że wy no sić wię cej niż
3000 eu ro. Roz po rzą dze nia te do ty czą
wy łącz nie za ku pów do ko ny wa nych
u przed się bior cy. W przy pad ku kup na
nie ru cho mo ści, go tów ką moż na bę dzie
op ła cić je dy nie kosz ty no ta rial ne, któ -
re i tak nie jed no krot nie prze kra cza ją
po ziom 3000 eu ro. Ry nek nie po wi nien
jed nak zo stać zbyt nio po ru szo ny ty mi
zmia na mi, gdyż ist nie je na dal wie le al -
ter na tyw nych, i czę sto uży wa nych,
środ ków płat no ści, jak kar ta ban ko wa,
czek czy prze lew.

Opra co wa nie: 
WWPPHHII  ww BBrruukk  ssee  llii,,  

hhttttpp::////bbrruuss  sseellss..ttrraa  ddee..ggoovv..ppll
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1lip ca 2014 r. w Bel gii wej dzie w ży -
cie prze gło so wa na w 2013 r. re -
for ma pań stwa. Głów ne zmia ny

bę dą do ty czyć trans fe ru kom pe ten cji i fi -
nan so wa nia mię dzy rzą dem fe de ral nym
a wspól no ta mi i re gio na mi, a tak że okrę -
gu wy bor cze go Bruk se la-Hal-Vil vor de.
Re for ma zmniej szy tak że kom pe ten cje
Se na tu i spra wi, że bę dzie on głów nie
skła dał się z re pre zen tan tów wspól not
i re gio nów. 

Szó sta re for ma pań stwa kon ty nu u je
za po cząt ko wa ny przez po przed nie re -
for my pro ces prze ka zy wa nia kom pe -
ten cji rzą du fe de ral ne go do sa mo rzą -
dów te ry to rial nych. Tym ra zem
prze ka za ne zo sta ną kom pe ten cje w ta -
kich kwe stiach jak: przy zna wa nie za -
sił ków ro dzin nych, wal ka z bez ro bo -
ciem (oraz za rzą dza nie sy ste mem
dien sten che qu es), służ ba zdro wia
i opie ka nad oso ba mi star szy mi, spra -
wy są do we i kar ne oraz bez pie czeń stwo
ru chu dro go we go. 

W przy pad ku sy ste mu dien sten che-
qu es, re gio ny bę dą mog ły zmie niać ce -
ny cze ków usłu go wych. Ist nie je więc
praw do po do bień stwo, że ce ny w za leż -
no ści od re gio nów bę dą się róż nić,
zwłasz cza że sy stem ten bę dzie te raz
sub sy dio wa ny nie przez wła dze fe de ral -
ne, lecz re gio nal ne. Miej sce wy ko ny wa -
nia usłu gi bę dzie de ter mi no wać wy so -
kość staw ki. Np. je że li usłu ga jest
wy ko na na na te re nie Wa lo nii przez
przed się bior stwo bruk sel skie, op ła ta bę -

dzie do ko na na cze ka mi wa loń ski mi.
Przed się bior stwo bę dzie mu sia ło uzy -
skać zgo dę władz re gio nal nych, aby
móc świad czyć usłu gi w da nym re gio -
nie. Rząd fe de ral ny za cho wa jed nak
kom pe ten cje do sta no wie nia pra wa pra -
cy w tym sek to rze. 

Sa mo rzą dy tak że uzy ska ją wię kszą
au to no mię bud że to wą i prze jmą część
do cho dów z po dat ków, któ re wcześ niej
by ły pod bie ra ne przez rząd fe de ral ny.
Jed no cześ nie ogra ni czo na zo sta nie moż -
li wość wspie ra nia sa mo rzą dów przez
rząd fe de ral ny (do 2025 r. sa mo rzą dy
bę dą wciąż mog ły być re kom pen so wa -
ne za stra ty wy ni ka ją ce z wpro wa dze nia
no we go sy ste mu, po tym ter mi nie bę dą
mu sia ły być nie za leż ne). Zmia ny te bu -
dzą nie po ko je, że re gion sto łecz ny Bruk -
se li i Wa lo nia mo gą nie być w sta nie 
po do łać no wym kom pe ten cjom, zwa ży -
wszy na ich trud ną sy tu a cję bud że to -
wą. 

Po dział czę ści kom pe ten cji w nie któ -
rych dzie dzi nach po mię dzy wła dza mi
fe de ral ny mi a sa mo rzą da mi wy wo łu je
oba wy, że za rzą dza nie ty mi dzie dzi na mi
mo że stać się mniej efek tyw ne. Jed nym
z przy kła dów ta kich dzie dzin jest opie -
ka zdro wot na. Choć 90 % kom pe ten cji
w tej dzie dzi nie po zo sta je w ge stiach
władz fe de ral nych a je dy nie 10 % zo -
sta nie prze ka za nych re gio nom, przy -
pusz cza się, że w dłuż szym okre sie mo -
że do pro wa dzić to do dal sze go
prze ka zy wa nia upraw nień aż do cał ko -

wi te go prze ję cia kon tro li przez re gio -
ny. Ist nie ją ce róż ni ce w sy tu a cji eko no -
micz nej fi skal nej mię dzy re gio na mi mo -
gą spo wo do wać zna czą ce róż ni ce
w po zio mie ja ko ści usług me dycz nych
w róż nych czę ściach kra ju. Tak się sta -
ło np. w Skan dy na wii, gdzie zre gio na -
li zo wa no wie le usług me dycz nych, po
czym zde cy do wa no o ich przy wró ce niu
na po ziom kra jo wy. Jed nak w przy pad -
ku Bel gii, ze wzglę du na hi sto rycz ne
dą że nie do fe de ra li za cji, przy wró ce nie
na po ziom fe de ral ny ja kich kol wiek
upraw nień by ło by utrud nio ne.

W kwe stii spor ne go okrę gu wy bor -
cze go Bruk se la-Hal-Vil vor de (w któ rym
fran cu sko ję zycz ni miesz kań cy Hal-Vil -
vor de mo gli do tych czas gło so wać na
fran cu sko ję zycz nych kan dy da tów z re -
gio nu Bruk se li, po mi mo fak tu, że miesz -
ka ją na ter nie Flan drii) re for ma prze -
wi du je je go po dział na 3 okrę gi
wy bor cze. Ozna cza to, że je dy nie miesz -
kań cy 6 gmin z uła twie nia mi ję zy ko wy -
mi (Dro gen bos, Kra a in hem, Lin ke be ek,
Rho de-Sa int-Genèse, Wem mel i We zem -
be ek-Op pem) bę dą mo gli gło so wać na
kan dy da tów bruk sel skich al bo bra ban -
ckich. Miesz kań cy fran cu sko ję zycz ni
w Hal-Vil vor de nie bę dą więc już mo gli
gło so wać na kan dy da tów fran cu sko ję -
zycz nych z Bruk se li. Kwe stia ta przez
dłu gi okres by ła przy czy ną wie lu spo -
rów po li tycz nych, któ re są źró dłem nie -
sta bil no ści po li tycz nej Bel gii. 

Opra co wa nie: RRaa  ddoo  ssłłaaww  CCiiooss

Szó sta re for ma 
pań stwa bel gij skie go

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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To warto wiedzieć
– przegląd prasy

belgijskiej

Wy so kie po dat ki

Bel gia przo du je w Eu ro pie pod
wzglę dem wy so ko ści po dat ków. We -
dług opub li ko wa ne go nie daw no ra -
por tu in sty tu tu do rad cze go Iti ne ra,
prze cięt na bel gij ska ro dzi na pła ci
rocz nie śred nio 41 358 eu ro po dat -
ków i jest to o 6 200 eu ro wię cej niż
ro dzi ny z są sied nich kra jów. W od -
róż nie niu od in nych kra jów w Unii
Eu ro pej skiej, po dat ki pła co ne w Bel -
gii nie są re kom pen so wa ne od po wied -
nio wyż szy mi świad cze nia mi na opie -
kę zdro wot ną lub so cjal ną, co we dług
In sty tu tu nie jest pra wi dło wą po li ty -
ką rzą du.

ddee  rree  ddaacc  ttiiee..bbee

WI FI w bel gij skich po cią gach
Sze fo stwo bel gij skich ko lei za po -

wia da, że udo stęp ni swo im klien tom
bez prze wo do wą sieć nie tyl ko w po cią -
gach, ale i na ko le jo wych sta cjach.
Obec nie sieć bez prze wo do wa do stęp -
na jest tyl ko dla pa sa że rów kil ku mię -
dzy na ro do wych po cią gów, ale ja kość
jej od bio ru po zo sta wia wie le do ży -
cze nia. Klien ci na rze ka ją na zbyt sła -
by za sięg i po wol ny trans fer da nych.

Nie wia do mo jesz cze czy usłu ga bę -
dzie cał ko wi cie dar mo wa. Pa sa że ro -
wie są za do wo le ni z pro po zy cji wpro -
wa dze nia ogól no do stęp nej sie ci
bez prze wo do wej, ale zda rza ją się rów -
nież gło sy, że bar dziej za le ży im na
pun ktu al nym kur so wa niu po cią gów.
Wła dze ko lei za pew nia ją, że zro bią
i jed no i dru gie.

„„DDee  MMoorr  ggeenn””

Au ta z za gra nicz ny mi 
re je stra cja mi pod kon tro lą

W stycz niu, na te re nie Bel gii mia ły
miej sce wzmo żo ne kon tro le aut z za -
gra nicz ny mi re je stra cja mi. Wy so ki -
mi man da ta mi zo sta li uka ra ni wszy -
scy ci, któ rzy miesz ka ją w tym kra ju
i nie prze re je stro wa li sa mo cho du.

Wie lu ob co kra jow ców miesz ka ją -
cych i pra cu ją cych w Bel gii od lat uni -
ka op łat ad mi ni stra cyj nych za użyt -
ko wa nie sa mo cho du. Nie pła cą
jed no ra zo we go po dat ku re je stra cyj -
ne go, czy rocz ne go po dat ku dro go -
we go. Są to w mia rę wy so kie kosz ty

i dla te go ob co kra jow cy nie są zbyt
sko rzy do prze re je stro wy wa nia swo -
ich aut. Prze pro wa dzo ne kon tro le
mia ły na ce lu ukró ce nie te go pro ce de -
ru i zna le zie nie wszyst kich osób, któ -
re nie res pek tu ją bel gij skich prze pi -
sów. Wła dze tłu ma czą, że je że li ktoś
miesz ka w Bel gii i jeź dzi po bel gij -
skich dro gach, po wi nien pła cić bel -
gij ski po da tek dro go wy. Każ dy cu -
dzo zie miec za trzy ma ny przez po li cję
w cza sie osta t niej kon tro li, nie otrzy -
mał już zwy cza jo we go, dwu ty god nio -
we go ter mi nu na prze re je stro wa nie
sa mo cho du, tyl ko od ra zu man dat
w wy so ko ści na wet 1200 eu ro.

IIAARR

W Bel gii co raz mniej osób
ubie ga się o azyl

We dług da nych Ge ne ral nej Ko mi -
sji do spraw Uchodź ców i Bez pań -
stwow ców, spa dła licz ba osób ubie ga -
ją cych się o azyl w Bel gii. W 2013
ro ku od no to wa no oko ło 15 ty się cy
wnio sków o udzie le nie azy lu, a rok
wcześ niej ta kich po dań by ło po nad
20 ty się cy.

Bel gij ska se kre tarz sta nu do spraw
azy lu i mi gra cji Mag gie De Block
uwa ża, że spa dek ilo ści wnio sków
o azyl jest wy ni kiem od po wied nich
dzia łań rzą du, czy li przy spie sze nia
pro ce du ry azy lo wej, aby w cią gu
trzech mie się cy imi gran ci zna li de cy -
zje władz od noś nie moż li wo ści po zo -
sta nia w Bel gii.

W ze szłym ro ku o azyl w Bel gii
ubie ga li się prze de wszyst kim Af gań -
czy cy, Sy ryj czy cy, Ira kij czy cy i Ro sja -
nie. Po zy tyw nie zo sta ła roz pa trzo na
1/3 wszyst kich wnio sków, czy li nie -
ca łe pięć ty się cy.

IIAARR

Fla man do wie wo lą ro da ków
Rzą do wy Fla man dzki Mo ni tor Imi -

gra cji i In te gra cji ogło sił, że po nad
po ło wa Fla man dów czu je się bez piecz -
niej, je że li ich są sia da mi są Bel go wie,
a nie mu zuł ma nie. Z prze pro wa dzo -
ne go wśród oby wa te li w wie ku 18-85
lat son da żu wy ni ka, że oko ło 60 pro -
cent an kie to wa nych uwa ża is lam za
za gro że nie dla swo jej kul tu ry i wo li,
aby w są siedz twie miesz ka li ich ro da -

cy. Pra wie po ło wa ba da nych uwa ża,
że mu zuł mań skim imi gran tom za le -
ży tyl ko i wy łącz nie na nie ma łych
świad cze niach so cjal nych od pań stwa
bel gij skie go, nie chcą się in te gro wać
i nie są przy chyl ni po li ty ce pro wa dzo -
nej przez pań stwo.

iiss  llaamm  vveerr  ssuu  ssee  uu  rroo  ppee..bbee

Dro gie bel gij skie re sta u ra cje
Ga ze ta „Le So ir” po da je, że bel gij -

skie re sta u ra cje są jed ny mi z naj droż -
szych w Eu ro pie. Z ba dań prze pro wa -
dzo nych w wy bra nych eu ro pej skich
kra jach wy ni ka, że Bel gia pla su je się
na dru gim miej scu, za raz za Ho lan -
dią. Trze cie miej sce za ję ła Hisz pa nia,
za nią upla so wa ła się Wiel ka Bry ta -
nia, pią ta by ła Fran cja. Za zje dze nie
trzy da nio we go ob ia du w bel gij skiej
re sta u ra cji (zu pa, dru gie da nie i de -
ser), trze ba za pła cić 25 eu ro (dla po -
rów na nia we Fran cji oko ło 20 eu ro).

W Bel gii jest tak dro go, po nie waż
ce ny żyw no ści w tym kra ju na le żą do
naj wyż szych w Eu ro pie, a po za tym
bel gij ska kuch nia sta je się co raz bar -
dziej wy szu ka na, co zwią za ne jest
z po da wa niem klien tom co raz bar dziej
wy kwin tnych dań – pod su mo wu je ga -
ze ta.

„„LLee  SSoo  iirr””

Bi let za sms-a
We Flan drii co raz po pu lar niej szą

usłu gą jest wpro wa dzo na przez De
Lijn moż li wość ku pie nia bi le tu ko mu -
ni ka cji miej skiej za po mo cą sms-a.
Jak po da je rzecz nik fir my, tyl ko w ro -
ku ubieg łym sprze da no w ten spo sób
po nad 8 mi lio nów bi le tów, o 2,5 mi lio -
na wię cej niż w 2012 ro ku. Po pu lar -
ność tej usłu gi bie rze się prze de
wszyst kim z wy go dy pa sa że rów i ce -
ny, bo wiem bi le ty ku pio ne za po mo cą
sms-a są po pro stu tań sze.

Dla nie wta jem ni czo nych krót ka in -
struk cja: że by ku pić ta ki bi let, po wej -
ściu do tram wa ju czy au to bu su, na -
le ży wy słać sms pod nu mer 4884.
Je że li chce my na być bi let go dzin ny
trze ba w tre ści na pi sać DL60SMS, je -
że li bi let 120. mi nu to wy – DL120SMS.
Po kil ku se kun dach otrzy ma my
zwrot ne go sms-a z po twier dze niem
waż no ści prze ja zdu.

12 Antwerpia po polsku     luty 2014



Bi let za po mo cą sms-a mo gą za ku -
pić użyt kow ni cy wszyst kich naj wię -
kszych bel gij skich sie ci mie dzy in ny -
mi: BA SE, Car re fo ur mo bi le,
Mo bi star, Or tel, czy Te le net.

No wy ban knot eu ro
Od 13 stycz nia te go ro ku we szły

w ży cie no we ban kno ty o no mi na le
10 eu ro. Po wo dem wpro wa dze nia na
ry nek no we go ban kno tu jest co raz
wię kszy wzrost ilo ści fał szy wych ban -
kno tów o tym no mi na le. We dług Eu -
ro pej skie go Ban ku Cen tral ne go,
w dru gim pół ro czu ubieg łe go ro ku
znacz nie zwię kszy ła się ilość pod ro -
bio nych ban kno tów 10 eu ro. Sta re
ban kno ty bę dą suk ce syw nie wy co fy -
wa ne z obie gu.

No we ban kno ty ma ją lep sze za bez -
pie cze nie i znacz nie wię kszą wy trzy -
ma łość, co ma chro nić je przed fał szo -
wa niem.

EEBBCC

Owa dy w me nu
Bel gij ska Agen cja do spraw Bez pie -

czeń stwa Żyw no ści do pu ści ła do spo -
ży cia 10 ga tun ków owa dów. Jest to
pier wsza ta ka de cy zja wy da na w Unii
Eu ro pej skiej. We dług bel gij skich na -
u kow ców, nie któ re z in sek tów za wie -
ra ją bar dzo du żo pro te in i z po wo dze -
niem mo gą za stą pić mię so zwie rząt
ho do wla nych. Mo wa mię dzy in ny mi
o świer szczach, czy gą sie ni cach mo ty -
li. Na ra zie w bel gij skich skle pach
owa dów ku pić jesz cze nie moż na, ale
to praw do po dob nie tyl ko kwe stia cza -
su.

Po wyż sza de cy zja ozna cza wyj ście
na prze ciw ostrze że niom Świa to wej
Or ga ni za cji Zdro wia któ ra prze strze -
ga, że za mniej wię cej 50 lat mo że za -
brak nąć żyw no ści.

rrmmff2244

Za kaz mó wie nia 
po fran cu sku

Ta kie roz po rzą dze nie wy dał bur -
mistrz Me nin, nie wiel kie go mia ste -
czka we Flan drii. Miej sco wość po ło żo -
na jest przy gra ni cy z Fran cją, ale
ad mi ni stra cyj nie na le ży do Flan drii.
Miesz ka tam wie lu Fran cu zów i fran -
cu sko ję zycz nych Bel gów, ale ję zy kiem
urzę do wym jest fla man dzki.

Od mo men tu wej ścia w ży cie roz -
po rzą dze nia bur mi strza, urzęd ni kom
w Me nin nie wol no w pra cy po słu gi -
wać się ję zy kiem fran cu skim. Za rzą -
dza ją cy mia stem urzęd nik uwa ża bo -
wiem, że fran cu sko ję zycz ni oby wa te le
mia sta w wie lu przy pad kach nie zna -
ją ani sło wa po ni der lan dzku po mi -
mo te go, że jest to ję zyk urzę do wy.
Do szedł do wnio sku, iż jest to je dy ny

spo sób aby zmu sić ich do na u ki ni -
der lan dzkie go, a urzęd ni cy za ła twia -
ją cy klien tów mó wią cych po fran cu -
sku nie mo gą w ich ję zy ku po wie dzieć
ani jed ne go sło wa. W przy pad ku nie -
zro zu mie nia po da nych przez urzęd -
ni ka in for ma cji, moż na klien to wi pod -
po wie dzieć uży wa jąc ob raz ków lub
ję zy ka mi go we go.

W ca łym mie ście roz wie szo no in for -
ma cje o kur sach ję zy ka ni der lan dzkie -
go, a je go miesz kań cy mó wią cy po
fran cu sku nie ma ją in ne go wyj ścia,
jak na ta ki kurs się za pi sać.

„„LLaa  LLii  bbrree  BBeell  ggii  qquuee””

Kiep ski an giel ski
Re gio nal ny rząd we Flan drii za rzą -

dził prze pro wa dze nie na wyż szych
uczel niach te stów spraw dza ją cych
zna jo mość wśród ka dry na u ko wej ję -
zy ka an giel skie go. Opub li ko wa ne wy -
ni ki oka za ły się co naj mniej za ska ku -
ją ce. Oka za ło się, że bel gij scy
pro fe so ro wie uczą swo ich stu den tów
po an giel sku, a sa mi nie po tra fią się
tym ję zy kiem od po wied nio po słu gi -
wać. 

Eg za mi ny ję zy ko we zda wa ło oko ło
trzech ty się cy pro fe so rów. Przy naj -
mniej jed na pią ta z prze te sto wa nych
wy kła dow ców te stów nie za li czy ła.
Zde cy do wa nie naj go rzej wy pa dli ci,
któ rzy wy kła da li na uczel niach
w Bruk se li. Opub li ko wa ne wy ni ki by -
ły naj bar dziej za ska ku ją ce dla sa mych
pro fe so rów, któ rzy od lat pro wa dzi li
wy kła dy po an giel sku nie tyl ko Bel gii,
ale tak że na in nych uczel niach na
świe cie. Za rzu ci li więc or ga ni za to rom,
że przy go to wa ne przez nich te sty nie
spraw dza ły fa cho wej wie dzy, ja ką oni
dys po nu ją.

Pi kan te rii ca łej spra wie do da je fakt,
że wszy scy wy kła dow cy któ rzy nie
zda li te stów, po win ni mieć za kaz pro -
wa dze nia wy kła dów w ję zy ku an giel -
skim, co spo wo do wa ło by ogrom ne za -
mie sza nie. W związ ku z tym rząd
Flan drii wpro wa dził okres przej ścio -
wy i wszy scy któ rzy te stu nie za li czy -
li, ma ją jesz cze szan sę to zro bić do 25
lu te go. Je że li za dru gim po dej ściem
zno wu „ob le ją”, prze pis do ty czą cy za -
ka zu pro wa dze nia wy kła dów po an -
giel sku bę dzie jak naj bar dziej ak tu -
al ny.

IIAARR

Bel gij ski wię zień pro si 
o eu ta na zję

Frank van den Ble e ken – ska za ny
za za bój stwo i gwałt, od sia du ją cy du -
żą część wy ro ku w izo lat ce psy chia -
trycz nej, za żą dał eu ta na zji. Uznał bo -
wiem, że śmierć jest dla nie go
lep szym roz wią za niem, niż ży cie
w wię zie niu. Pod czas po by tu w wię zie -
niu miał zo stać pod da ny le cze niu swo -
jej sek su al no ści ale le ka rze stwier dzi -
li, że szan se na je go wy le cze nie są
ni kłe, a co za tym idzie pro wa dze nie
względ nie nor mal ne go ży cia sta je pod
zna kiem za py ta nia. Z więź niem skon -
tak to wa ło się dwóch psy chia trów któ -
rzy wy da li opi nię, że wię zień kwa li fi -
ku je się do eu ta na zji.

We dług bel gij skich me diów, w tym
przy pad ku jest jed nak spo ra szan sa,
że żą da nie więź nia nie zo sta nie roz pa -
trzo ne po zy tyw nie i za swo je zbrod nie
po nie sie peł ną ka rę.

llii  ffee  nneewwss..ccoomm

OOpprr..  KKaa  rroo  llii  nnaa  MMoo  rraaww  sskkaa
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An drzej Chy ra, 
rocz nik 1964

Choć przy szedł na świat na Ślą -
sku ko ja rzo ny jest ra czej z War -
sza wą. W 1987 ro ku ukoń czył

tam Wy dział Ak tor ski PWST, a sie dem
lat póź niej Wy dział Re ży se rii na tej sa -
mej uczel ni. Ogól no pol ską sła wę przy -
nio sła mu ro la zde mo ra li zo wa ne go
ban dy ty – Ge rar da z fil mu „Dług”
Krzysz to fa Kra u ze go, za któ rą otrzy -
mał swo ją pier wszą na gro dę ak tor ską
w Gdy ni. Zna ny jest z bar dzo skru pu -
lat ne go wy bie ra nia ról, wy bie ra tyl ko
ta kie, któ re wno szą coś kon kret ne go
do je go ak tor skie go em ploi. Obok
wspom nia ne go Krzysz to fa Kra u ze go
współ pra co wał też z An drze jem Waj dą,
Mał go rza tą Szu mow ską, Jac kiem Ko -
pro wi czem czy Ro ber tem Gliń skim.
An drze ja Chy ry próż no wy pa try wać
w ko mer cyj nych ko me diach kla sy B
czy re kla mach te le wi zyj nych. Nie spot -
ka my go też na czo łów kach ko lo ro -
wych bru kow ców, ani na ce le bryc kich
im pre zach. An drzej Chy ra przy je chał
do Bel gii, by na 40 Fe sti wa lu Fil mo -
wym w Gan da wie we sprzeć film Mał -
go rza ty Szu mow skiej „W imię…”
w wy ści gu o głów ną na gro dę. 

Bo ha ter Pa na naj no wsze go fil mu
jest księ dzem – ge jem, choć to czy
on rze czy wi ście jest ge jem, mo im
zda niem, nie jest ta kie oczy wi ste.
Ak cja dzie je się na da le kiej pro win -
cji wśród, dość za ścian ko wej spo -
łecz no ści. Czy miał Pan świa do mość
przed pod ję ciem tej ro li na ja ką
„świę tość” się Pan po ry wa?

Bar dzo się cie szę, że tak pan to ujął
i przy znam, że jest Pan pier wszą oso -

bą, któ ra za sta na wia się czy on jest
ge jem czy nie. Ta ety kie ta księ dza-ge -
ja przy lgnę ła do tej po sta ci już chy ba
na sta łe, a prze cież jest to da le ko idą -
ce uprosz cze nie. Sam fakt, czy on jest
ge jem czy nie wy ni ka, z pew nych oko -
licz no ści, pod ko niec fil mu, ale to nie
jest naj waż niej sze, jak są dzę.

Oczy wi ście, że gdy przyj mo wa łem
tę ro lę, wie dzia łem, że do ty ka my pew -
ne go te ma tu ta bu. Gdy roz ma wia liś -
my z Mał go rza tą Szu mow ską, o tej
po sta ci, ja kieś czte ry la ta te mu, to rze -
czy wi ście był to te mat ta bu, ale dziś
mam wra że nie – trwa go rą ca dys ku -
sja, szcze gól nie przy oka zji osta t nich
skan da li pe do fil skich w Koś cie le. Gdy
spoj rzy my na pra sę, me dia w osta t -
nich ty god niach to za u wa ży my, że nie
ma dnia by nie po ja wił się ja kiś ar ty -
kuł, wy po wiedź do ty ka ją cy tej kwe -
stii. Tro chę też „na mie szał” w tym
wszyst kim nasz pa pież Fran ci szek,
któ ry nie ma już tak jed noz nacz ne go
sta no wi ska do ho mo sek su a liz mu jak
je go po przed ni cy. Ten pa pież od dzie -
la skłon ność do cze goś od ro bie nia
cze goś. My ślę, że to, ogól nie rzecz bio -
rąc, dość nie co dzien ny mo ment dla
Koś cio ła Ka to lic kie go, w któ rym
wciąż się o tym bar dzo ma ło mó wi,
bo, prze cież na wet to, czy ksiądz jest
ho mo czy he te ro sek su al ny, jest mniej
istot ne: każ dy z nich ma swo je na tu -
ral ne, ludz kie po trze by i od ru chy.

O tej po trze bie do sko na le opo wia da
sce na roz mo wy z sio strą przez sky -
pe.

Tak, to praw da. Ksiądz, któ ry nie
ma szan sy się wy spo wia dać, bo w koś -
cie le jest sprzą ta nie, to je go sio stra,
tro chę przez przy pa dek, sta je się póź -
niej je go spo wied ni kiem. Ona, jed nak,
nie chce pew nych rze czy przy jąć, re -
pre zen tu je, jak by, tę spo łecz ność Koś -
cio ła, któ re pew ne rze czy wy pie ra
i nie chce o nich sły szeć – dla nich
ksiądz jest czło wie kiem po zba wio nym
tej sfe ry cie les no ści w ogó le. A prze -
cież nie cho dzi tu tyl ko o sa mą sek su -
al ność – każ dy czło wiek, od dziec ka,
czu je po trze bę przy tu le nia się i bli -
sko ści z dru gim czło wie kiem.

Jak się do my ślam, o po sta ci księ -
dza Ada ma, spo ro roz ma wia li ście
z panią Szu mow ską. Nie mie li ście
ocho ty pójść nie co da lej? By ksiądz
Adam był bar dziej zbli żo ny do rze -
czy wi stych po sta ci, by mo że wy ko -
rzy sty wał swój au to ry tet, by – być
mo że – miał ko chan ka/ę, a mo że uza -

leż nił się od po rno gra fii i mo że po
pro stu pro wa dził pod wój ne ży cie
– tak jak to, naj czę ściej, ma miej -
sce? Mo że ba li ście się iść aż tak da -
le ko?

Tak, rze czy wi ście by ły róż ne fa zy
te go sce na riu sza, a wy bra liś my osta -
tecznie tę, w któ rej nasz ksiądz, tak
na praw dę, ule ga sy tu a cji, że zda rza
mu się coś po raz pierw szy. Świa do -
mie nie chcie liś my iść w stro nę oby -
cza jo wej hi sto rii ko goś z pod wój nym
ży ciem. To by tę po stać osła bia ło, jak
są dzę. Fakt, że on ule ga, jest, chy ba,
du żo cie ka wsze. To nie pod glą da nie
księ dza, we wszyst kich je go sła bo -
ściach, by ło na szym za mia rem, ale to
by po ło żyć na cisk na je go za gu bie nie.
Nie mniej – po twier dzam – by ło wie le
wer sji tej po sta ci i osta tecznie zde cy -
do wa liś my się, by ten film był jak naj -
mniej pu bli cy stycz ny, jak naj mniej
oczy wi sty, a po stać księ dza Ada ma
od sła nia ła się bar dzo po wo li.

Po „Po kło siu” roz la ła się agre syw -
na fa la nie na wi ści i in ter ne to we go
hej ter stwa; wte dy do sta ło się
wszyst kim – od pro du cen ta po sa -
mych ak to rów. Po wo dów te go zja -
wi ska moż na zna leźć, za pew ne, mnó -
stwo, ale, my ślę, że naj waż niej szy
to ten, że film do ty ka te ma tu ta bu,
tak jak w tym przy pad ku. Nie są dzi
Pan, że z „W imię…” mo że być po -
dob nie?

Ob ser wu jąc pier wsze re ak cje, a film
jest już w pol skich ki nach oko ło mie -
sią ca, nie za u wa ży łem ja kichś ata ków.
My ślę, że sa ma kwe stia ho mo sek su a -
liz mu w fil mie nie jest szcze gól nie
ude rza ją ca, pro wo ku ją ca ani skan da -
li zu ją ca i są dzę, że Koś ciół i śro do wi -
ska wo kół nie go nie zna laz ły po wo -
dów do te go by ata ko wać ten film.
Z fil mem Pa si kow skie go by ło nie co
ina czej: tam ten film był opo wie dzia -
ny bar dzo moc nym i oskar ża ją cym
gło sem, tu taj ma my opo wieść, któ ra
ni ko go nie oskar ża, choć za pew ne
znaj dą się też oso by, któ re po czu ją się
do tknię te. Na pew no bę dą oso by, któ -
re nie ty le ma ją kło pot z ak cep ta cją
te go fak tu, ile nie chcą o tym sły szeć,
wy pie ra ją, po pro stu, ten fakt ze swo -
jej świa do mo ści. Na jed ną spra wę
trze ba jesz cze zwró cić uwa gę: sub tel -
ność te go fil mu ła go dzi fakt, że przez
osta t nie ty god nie opi nię pu blicz ną zaj -
mu ją o wie le po waż niej sze i dra stycz -
niej sze afe ry w ło nie Koś cio ła, mó wię
tu o osta t nich skan da lach pe do fil -
skich. 
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Za pew ne ma Pan ra cję, że 
te mat, któ re go do ty ka film
Szu mow skiej, ni ko go dziś nie
szo ku je. W mia stach. Za sta -
na wiam się co się wy da rzy gdy
ten film, do łą czo ny do ko lo ro -
we go pis ma, za pa rę zło tych,
tra fi na te wszyst kie wsie
gdzie do ki na nikt nie cho dzi,
bo, po pro stu, go tam nie ma.

Rze czy wi ście, to mo że być cie -
ka we. Mu si my więc po cze kać na
tę dru gą fa lę, bo ta pier wsza, pó -
ki co, nie jest za bar dzo wzbu rzo -
na. Przy znam, że w wie lu roz mo -
wach, któ re od by łem usły sza łem,
że lu dzie ocze ki wa li cze goś bar -
dziej zde cy do wa ne go, ostre go
i by li na wet nie za do wo le ni, że
film ich nie zbul wer so wał. 

No tak, że by na praw dę
wstrząs nąć pol skim wi dzem
trze ba by ło by zro bić ten film
dwa dzie ścia lat te mu, tak jak
to zro bi ła An to nia Bird krę cąc
„Księ dza”. Wte dy by ły pro te -
sty pod pol ski mi ki na mi…

No tak, z pew no ścią, ale jak
wspom nia łem: nie o szo ko wa -
nie nam cho dzi ło. Mo gli byś my
się cof nąć jesz cze bar dziej, bo
to co się dzia ło w ki nie na prze -
ło mie lat sześ ćdzie sią tych i sie -
dem dzie sią tych to był, na praw -
dę, czas praw dzi wych prze mian
kul tu ro wo – oby cza jo wych. Był
to czas „otwie ra nia” pew nych
te ma tów – my te raz, na szym fil -
mem, sta je my się wręcz anach -
ro nicz ni i bar dzo ła god ni. 

A jak Pan do koń czył by ty tuł”
W imię…”?

…w imię mi ło ści mo że? 

Mo że na wet: w imię bra ku mi -
ło ści?

To też, na pew no. A mo że coś
jesz cze prost sze go: w imię bra -
ku bli sko ści, w imię sa mot no -
ści? Lu dzie za wsze by li sa mot ni,
ale mam wra że nie, że dzi siaj je -
steś my jesz cze bar dziej sa mot ni
niż kie dyś, za gu bie ni, od i zo lo -
wa ni. Od dzie la ją nas me dia, od -
dzie la ją nas mi lio ny za jęć, a na -
sze znu dze nie ży ciem tyl ko
po tę gu je w nas to po czu cie sa -
mot no ści.

Dzię ku ję Pa nu bar dzo za roz -
mo wę.

Roz ma wiał 
PPiioottrr  WWiiśśnniieeww  sskkii
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W tym ro ku mi ja dzie sięć
lat od mo men tu wstą -
pie nia Pol ski do Unii

Eu ro pej skiej. Z da nych Głów ne -
go Urzę du Sta ty stycz ne go wy -
ni ka, że za gra ni cą miesz ka już
po nad dwa mi lio ny Po la ków.
Obec nie na ży cie po za kra jem
czę ściej de cy du ją się mło dzi wy -
kształ ce ni lu dzie, któ rzy za ło -
ży li na emi gra cji ro dzi ny, uro -
dzi ły im się dzie ci. Oni już
pod ję li de cy zję, że nie wra ca ją,
chy ba, że na eme ry tu rę. Dzie -
sięć lat te mu, kie dy Pol ska przy -
go to wy wa ła się do wej ścia do
Unii, ty sią ce lu dzi pa ko wa ło wa -
liz ki, by wy ru szyć za gra ni cę
w po szu ki wa niu lep szej pra cy
i lep sze go ży cia.

Jak wy glą da emi gra cja z pun -
ktu wi dze nia nas sa mych? Co
nas tu taj spot ka ło? Na ko go mo -
że my li czyć?

Na fra su nek 
do bry tru nek

Co dzien nie ra no idąc do pra cy,
mi jam jed ną ze szkół. Szko ła, jak
szko ła, po wej ściu dzie ci do środ -
ka za my ka ne są drzwi i szkol na
spo łecz ność przez kil ka go dzin
ży je swo im włas nym ży ciem.
Przed bu dyn kiem za rad na szkol -
na ad mi ni stra cja po sta wi ła kil ka
ła wek. I każ de go dnia oko ło 8:30
na ław kach za sia da ją pa no wie.
O tym, że są to Po la cy wia do mo
od ra zu. Świad czy o tym ety kie -
ta na bu tel ce z al ko ho lem i do -
sad ne, so czy ste prze kleń stwa,
zna ne już nie tyl ko Po la kom.

Lu dzie mi ja ją pi ją ce to wa rzy -
stwo ze spusz czo ny mi gło wa mi,
a je że li są wśród nich Po la cy, to
tym bar dziej nie przy zna ją się
do swo je go po cho dze nia. Trud -
no od po wie dzieć na py ta nie, dla -
cze go ci czę sto mło dzi i zdro wi
lu dzie nie pra cu ją i to pią swo je
fru stra cje w al ko ho lu. Po wo dów
mo że być co naj mniej kil ka, ale
nie o to tu taj cho dzi. Po wyż szy
ob ra zek do ty czy pra wie za wsze
Po la ków. Nie wi dzia łam gru py
pi ją cych od ra na przed sta wi cie -
li in nych na ro do wo ści. 

To jest je den z wi ze run ków
Po la ków za gra ni cą. Krzyw dzą cy
dla ca łej resz ty nor mal nie fun -
kcjo nu ją cych ro da ków.

Przy jaźń
Roz ma wia łam osta t nio z Anią,

mło dą dziew czy ną, któ ra zna -
laz ła się w bar dzo trud nej sy tu -
a cji. Do przy ja zdu do Bel gii na -
mó wi ła ją bę dą ca tu od kil ku lat
przy ja ciół ka. Za miesz ka ły ra -
zem i wszyst ko ukła da ło się do -
brze do cza su kie dy Ania,
skrom na i od po wie dzial na
dziew czy na po słu gu ją ca się bie -
gle an giel skim, za czę ła za ra biać
wię cej od przy ja ciół ki. Gdy z po -
mo cą pra co daw cy za czę ła le ga -
li zo wać swój po byt w An twer -
pii, przy ja ciół ka do nio sła do
od po wied nie go urzę du, że Ania
pra cu je nie le gal nie. Jak się
skoń czy ła ta hi sto ria moż na się
do my ślić. Oprócz te go, że Ania
stra ci ła wszyst ko, do po wszech -
nej wia do mo ści do tar ły szcze -
gó ły z jej pry wat ne go ży cia, któ -
re zna ła tyl ko jej przy ja ciół ka.
Przy pa dek Ani po ka zu je, że czę -
sto sło wo przy jaźń zna czy zu -
peł nie coś in ne go niż mog ło by
się wy da wać.

Pani X
Pani X jest w An twer pii od

pięt na stu lat. Ka wał cza su. Za -
czy na ła pra cę na sprzą ta niu kie -
dy pra co wa ło się na czar no,
a de por ta cje by ły na po rząd ku
dzien nym. Za ra bia ła na praw dę
nie źle, o czym wie dzia ły po zo -
sta łe panie dzie lą ce z nią po kój.
Ni by o tym nie opo wia da ła, ale
w dziw ny spo sób da wa ło się to
od czuć. Z bie giem cza su pani X
za pi sa ła się na kurs in te gra cyj -
ny, za li czy ła kil ka po zio mów
kur su ję zy ko we go i roz po czę ła
no we ży cie. Uda ło się jej otrzy -

mać pra cę w jed nym z biur za -
trud nia ją cych Po lki w sy ste mie
cze ków usłu go wych. Pani X za -
wsze od po wied nio ubra na
i uma lo wa na, z za ło że nia mia ła
po ma gać ko bie tom – Po lkom
w ich jak że nie ła twej pra cy.
Swo ją pra cę wy ko ny wa ła oczy -
wi ście od po wie dzial nie. Jed nak
przy cho dzą ce do biu ra panie do -
sko na le wie dzia ły gdzie jest ich
miej sce i po ja kiej stro nie biur -
ka jest pra wo. Tej ba rie ry ni gdy
ni ko mu nie uda ło się po ko nać.
Ge ne ral nie, pani X nie moż na
by ło ni cze go za rzu cić, ale spo -
sób w ja ki trak to wa ła sprzą ta ją -
ce Pol ski po zo sta wiał wie le do
ży cze nia.

Jak Po lak z Po la kiem
Kie dy przy je cha łam do Bel gii,

pier wsze sło wa ja kie usły sza łam
brzmia ły: je że li Po lak ci nie za -
szko dzi, to już je steś wy gra na.
Jak to jest na praw dę? Je stem tu -
taj od kil ku lat i nie ste ty z przy -
kro ścią mu szę stwier dzić, że
w wie lu przy pad kach po wyż sze
stwier dze nie jest zgod ne z praw -
dą. Mo ja zna jo ma, na co dzień
pra cu ją ca z Po la ka mi uwa ża, że
pra ca z ni mi to praw dzi wa szko -
ła prze trwa nia. Prze glą da jąc fo -
ra in ter ne to we prze czy ta łam, że
Po la cy na emi gra cji za wsze chcą
jak naj wię cej wy cią gnąć dla sie -
bie, na wet kosz tem in nych. Że
za zdro ści my tym z nas, któ rym
się uda ło, ze miesz ka nie trze ba
wy naj mo wać tyl ko od Bel gów,
czy Hin du sów i od ci nać się od
Po la ków jak tyl ko moż na. Że sły -
sząc pol ski ję zyk na uli cy le piej
uda wać, że się nic nie ro zu mie.
Że je steś my na ro dem ob łud nym
i dla pie nię dzy zro bi my wszyst -
ko. Nie ma lo jal no ści, li czy się
tyl ko in te res.

Wię kszość z nas pra cu je, wy -
naj mu je lub ku pu je miesz ka nia,
pła ci po dat ki i co raz czę ściej
stwier dza, że po byt tu taj da je
gwa ran cję nor mal ne go ży cia.
Wy sy ła my dzie ci do bel gij skich
szkół, uczy my się ję zy ka, oglą -
da my bel gij ską te le wi zję. Tyl ko
z ro da ka mi nie za wsze nam się
ukła da. Pod cho dzi my do nich
z nie uf no ścią, bo nie daj bo że
bę dą od nas cze goś chcie li i mo -
że bę dzie trze ba im po móc.

Za sta na wia łam się, na czym
po le ga nor mal ność Po la ków na

Często słowo
przyjaźń
znaczy
zupełnie coś
innego niż
mogłoby się
wydawać

Jak Po lak z Po la kiem
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emi gra cji. Chy ba na tym, że ro bi my
swo je, cięż ko pra cu je my i od ci na my
się od tej czę ści ro da ków, któ ra nas
kom pro mi tu je. Ale jed no cześ nie cią -
gle li czy my cu dze pie nią dze, za zdro -
ści my i z pew no ścią nie po mo że my.
Dla cze go? Na emi gra cji ży ją róż ne na -
ro do wo ści i na ogół wspie ra ją się,
trzy ma ją się ra zem. A my? Za po mi na -
my, że kie dyś ktoś nam po mógł, że
ro dak ro da ka nie mo że wy ko rzy sty -
wać, że za trud nia jąc Po la ka na bu do -
wie, trze ba mu za pła cić. Nie pa mię -
ta my, że nie wol no da wać ro da ko wi
do pod pi sa nia umo wy, w któ rej ma -
łym dru czkiem za war te są praw ne
kru czki wie dząc, że nie wła da on ni -
der lan dzkim. Nie wspom nę już o po -
pie ra niu ja kiej kol wiek po lo nij nej ak -
tyw no ści.

Każ dy z nas sły szał opo wia da nia
o prze krę tach zwią za nych z ku po wa -
niem pra cy, róż nych oszu stwach ze
stro ny ro da ków, wy gry za niu z pra cy,
czy plot kach ma ją cych zdy skre dy to -
wać Po la ka. Dla te go znacz na część
Po lo nii nie chce mieć z ro da ka mi nic
wspól ne go. Nie ste ty.

My i Oni
My, to no wa emi gra cja, Oni, to tak

zwa na sta ra Po lo nia, czę sto z po ko le -
nia Ma czkow ców i póź niej szych lat
80-tych, czy li „So li dar no ści”. Dłu go
nie mog łam zro zu mieć, dla cze go Oni
są tak nie wi docz ni, dla cze go nie po -
ma ga ją Po la kom, któ rzy nie za wsze
po tra fią się od na leźć w no wej rze czy -
wi sto ści. Kie dyś zro zu mia łam. Oni
cięż ko za pra co wa li na swój byt i obec -
ny sta tus. Na u czy li się ję zy ka, zin te -
gro wa li się z tu tej szą spo łecz no ścią.
Po za kła da li ro dzi ny, czę sto mie sza -
ne pol sko-bel gij skie. I nie ste ty do szli
do wnio sku, że My nie za wsze za słu -
gu je my na po moc i za u fa nie.

Za u wa ży łam też, że My i Oni ma my
róż ne po dej ście do tak nie mod nych
słów jak Oj czyz na, czy Pa trio tyzm.
My nie je steś my dum ni ze swe go po -
cho dze nia, nie pie lę gnu je my zwy cza -
jów, nie pro mu je my na szej tra dy cji,
nie ma my w so bie tej du my, że „So li -
dar ność”, Jan Pa weł II, Cho pin, Ma ria
Cu rie – Skło dow ska, że to Pol ska
Właś nie. Nie uczy my na szych dzie ci
hi sto rii Pol ski, nie prze ka zu je my im
sza cun ku dla Or la Bia łe go. Oni ro bią
to ina czej. Ma ją po czu cie pa trio tycz -
ne go obo wiąz ku, bio rą udział w gło -
so wa niach, wy bie ra ją pol skie go pre -
zy den ta, uczest ni czą w ży ciu na sze go
kra ju, cho ciaż od kil ku na stu czy kil -
ku dzie się ciu lat miesz ka ją po za Pol -
ską. Ma ją swo je po lo nij ne sto wa rzy -
sze nia, zes po ły fol klo ry stycz ne, cen tra
kul tu ral ne. Sa do brze zor ga ni zo wa -
ni, od czu wa ją po trze bę wspól ne go
dzia ła nia i pie lę gno wa nia pol skich
tra dy cji. A my? 

Jak jest na praw dę?
Ko go naj bar dziej nie lu bią Po la cy

na emi gra cji? Po la ków. Dla cze go? Bo
ma ją lep szą pra cę, wyż sze za rob ki,
no wszy sa mo chód. Bo na ki lo metr wi -
dać że to Po la cy. Bo nie po tra fią się
ubrać, nie zna ją ję zy ka, pi ją prze kli na -
ją i czę sto są do nas po dob ni. 

Dwa la ta te mu fir ma Pol skie Ba da -
nia In ter ne tu, opub li ko wa ła wy ni ki
son da żu prze pro wa dzo ne go wśród
dwu dzie stu ty się cy Po la ków prze by -
wa ją cych za gra ni cą. Nie któ re od po -
wie dzi by ły na praw dę za ska ku ją ce.

Ko go Po la cy na emi gra cji lu bią naj -
bar dziej? Ro do wi tych miesz kań ców
gosz czą cych ich kra jów – od po wie -
dzia ło tak pra wie 86 pro cent an kie -
to wa nych. Dwie trze cie ba da nych po -
zy tyw nie oce ni ło emi gran tów in nych
na ro do wo ści. Po nad 50 pro cent py ta -
nych przy zna ło, że ma ne ga tyw ny sto -
su nek do swo ich ro da ków prze by wa -
ją cych z ni mi na emi gra cji. Ba da ni
za rzu ci li im brak so li dar no ści, brak
za u fa nia do nich, pa zer ność, nie zbyt
czy ste in ten cje. A prze de wszyst kim
brak życz li wo ści i zro zu mie nia. Je den
z ba da nych za dał py ta nie: „Czy po sia -
da nie pasz por tu z orzeł kiem zo bo wią -
zu je mnie do ko cha nia wszyst kich
z po dob ny mi ksią że czka mi?”.

Czy ta jąc wy ni ki te go son da żu, jak
i in ter ne to we dys ku sje, da je się za u -
wa żyć jed ną rzecz. Pra wie nie ma wpi -
sów, któ re od pie ra ły by przed sta wio ne
prze ze mnie po wy żej opi nie. Czy li
swe go ro dza ju pod ja zdo wa „wo jen ka
pol sko-pol ska?” I tak i nie.

To, że ktoś ma ne ga tyw ne po dej ście
do swo ich ro da ków za gra ni cą nie
ozna cza, że w co dzien nym ży ciu się
od nich od ci na. Czę sto wśród nich
miesz ka, pra cu je wspól nie z ni mi
i – moż na po wie dzieć, że na wet ska za -
ny jest na pol skie to wa rzy stwo. Skąd
więc te nie poch leb ne i nie przy jem ne
opi nie? Z sy tu a cji, któ re mia ły miej -
sce, z przy kro ści do świad czo nych kie -
dyś od Po la ków, z bra ku po mo cy ze
stro ny tych, któ rym się po wio dło. Czy
chce my, czy nie, pra cu je my wspól nie
z ro da ka mi z ni mi miesz ka my, ro bi my
za ku py, idzie my na pi wo. Mo że ma -
my kom plek sy wy ni ka ją ce z nie zna jo -
mo ści ję zy ka, prze pi sów i praw tu
obo wią zu ją cych. Mo że prob le my ze
zdo by ciem pra cy, bo jak już ma my, to
trze ba ją utrzy mać za wszel ka ce nę
na wet, gdy by na le ża ło by wy gryźć
z niej dru gie go Po la ka.

Po lo nia na ca łym świe cie nie jest
ta ka sa ma. Po cho dzi my z róż nych
stron Pol ski, ma my róż ne wy kształ -
ce nie, sy tu a cję ro dzin ną, ma te rial ną.
Je steś my w czę ści emi gra cją So li dar -
no ścio wą, w czę ści za rob ko wą, cza sa -
mi prze sie dleń czą, czy po li tycz ną. To,
kie dy i z ja kie go po wo du opu ści liś my

kraj, jest wbrew po zo rom bar dzo waż -
ne. In ną opi nią cie szy się sta ra Po lo -
nia w Sta nach Zjed no czo nych, czy
w Au stra lii, ina czej o nas my ślą
w Niem czech, we Wło szech, czy Wiel -
kiej Bry ta nii. Nie praw dą jest, że
rdzen ni miesz kań cy Bel gii z za ło że nia
nie lu bią Po la ków. Oni od wie lu lat
przy zwy cza je ni są do wie lo kul tu ro wo -
ści, są otwar ci na in nych lu dzi i da ją
im kre dyt za u fa nia. Co raz czę ściej po -
strze ga ni je steś my ja ko lu dzie uczci -
wi, pra co wi ci, do brze zor ga ni zo wa ni
i ro dzin ni. Ste re o typ pi ja ne go Po la ka
nie do ty czy nas wszyst kich, tyl ko jed -
no stek, któ re psu ją nam opi nię. 

Chce my in te gro wać się z Bel gią. To
do brze, bo tak jak dłu go tu je steś my,
jest to na sze miej sce do ży cia. Chce -
my by trak to wa no nas ja ko oby wa te -
li Eu ro py, ale prze cież wszyst kie spo -
łecz no ści ma ją w niej „wy spy swo ich
kul tur” – miej sca gdzie się spo ty ka -
ją, po dej mu ją róż ne ini cja ty wy. Są też
i pol skie wy sep ki po lo nij nych ini cja -
tyw, któ re war to wspie rać: dla nas
i dla przy szłych po ko leń. Jak je trak -
tu je my? – Tak jak wi dać i sły chać. Wi -
dać nie chęć do po lo nij nych dzia łań
i gry ma sy po li to wa nia na twa rzach.
Sły chać na rze ka nia: że nic się nie
dzie je, a jak już coś jest to i tak źle
jest zor ga ni zo wa ne, że za wcześ nie,
za póź no, za dro go (ile oni na tym za -
ro bi li), nie pój dę na tę im pre zę bo…
i tu na stę pu je wy syp pre ten sji i ża -
lów.

Nie daj my się pol skim kom plek som,
nie czuj my się za gu bie ni. Nie przyj -
muj my wo jow ni czej po sta wy i nie ne -
guj my lo kal ne go ła du, bo je steś my
tu taj na włas ne ży cze nie. Bądź my wo -
bec sie bie lo jal ni, nie ży je my prze cież
w dżun gli, gdzie pa nu je pra wo sil niej -
sze go.

Mło dzi, któ rzy tu taj cho dzą do szko -
ły, są od nas bar dziej otwar ci i to le -
ran cyj ni. Nie są ob cią że ni pol ski mi
po dzia ła mi na ro do wy mi, po li tycz ny -
mi, geo graficznymi. Nie my ślą ta ki -
mi ka te go ria mi, że na przy kład ci
z Bia łe go sto ku nie na wi dzą tych
z Lub li na, a War sza wia cy „Kra ku -
sów”. Są bar dziej na lu zie, op ty mi -
stycz nie na sta wie ni do świa ta z ra cji
do brej zna jo mo ści ję zy ka i tu tej szych
re a liów.

Nie prze ka zuj my im więc w da rze
na szej pol skiej „bez in te re sow nej za -
wi ści” i skłon no ści do po dzia łów z nie -
u za sad nio nych po wo dów. 

Za cho wuj my się tak, abyś my by li
dla sie bie przy ja ciół mi a nie wro ga -
mi, z sza cun kiem ta kim, ja kie go sa mi
ocze ku je my od in nych. Bo za słu gu je -
my na nie go bez wąt pie nia. 

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa
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Ka rie ra Grub so na się ga jesz cze lat 90-
tych, kie dy to roz krę cał im pre zy w ro -
dzin nym Ryb ni ku. Sa mo dziel nie zaj mo -
wał się pro duk cją włas nej mu zy ki, w 2003
wy dał al bum, N.O.C. (No wi ny Osie dle
Chra bo wa). W 2007 wy stą pił go ścin nie
na pły cie Ko dex przy bo ku Ju nior Stres -
sa. Je go al bum Coś wię cej niż mu zy ka
z 2011 ro ku roz cho dził się jak świe że bu -
łe czki, w cią gu kil ku mie się cy po krył się
pla ty ną. W efek cie ści słej współ pra cy z DJ-
em BRK w 2012 ro ku zo sta je wy da ny ko -
lej ny al bum ar ty sty – Gru by Brzuch. Pły -
ta by ła wów czas jed nym z naj le piej
sprze da ją cych się krąż ków.

Kon cer ty Grub so na to wiel kie, ener -
ge tycz ne wi do wi ska-ma ra to ny, zwy kle
trwa ją ce mi ni mum 2 go dzi ny. Na sce nie
obok Grub so na zo ba czy my DJ'a BRK
oraz Ja rec kie go

Kon cert po prze dzą wy stę py mło dych
pol skich ar ty stów a po kon cer cie af ter
par ty po pro wa dzi DJ Ras ma tal. Wstęp
od lat 16.

Pią tek 4 kwiet nia 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 25 euro
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 30 euro.

Re zer wa cje in ter ne to we oraz in fo:
ddmmdd@@oo22..ppll

Grub son.
Ko lej ny kon cert w An twer pii
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Wygląda na to, że polskie koncerty regularnie zagoszczą
w Antwerpii. 

Już 4 kwietnia będzie można zobaczyć w akcji jedną
z największych gwiazd polskiej sceny hip hop – Grubsona. 



W lu tym 1945 ro ku, w Jał cie na
Kry mie, wy ty czo no no wy po -
rzą dek, któ ry za pa no wał

w Eu ro pie na pra wie pół wie ku. Przy -
wód cy Sta nów Zjed no czo nych, Wiel -
kiej Bry ta nii i Związ ku Ra dziec kie go
pod ję li tam de cy zje, któ re mia ły
wpływ nie tyl ko na lo sy Pol ski, ale
tak że in nych państw środ ko wej
i wschod niej Eu ro py.

Rok 1945. Dru ga woj na świa to wa
jesz cze trwa, ale jej wy nik jest już
prze są dzo ny. Ar mia Czer wo na opa no -
wa ła Bał ka ny, Cze chy, Buł ga rię, Ru -
mu nię, Wę gry, za ję ła Pol skę i wkro -
czy ła na te ry to rium Nie miec. Sta lin
już wie dział, że jest pa nem po ło wy
kon ty nen tu. Trze ba by ło jed nak osta -
tecznie do pra co wać oma wia ne wcześ -
niej pro jek ty do ty czą ce po wo jen nej
Eu ro py. Przy wód cy Wiel kiej Bry ta nii
i Sta nów Zjed no czo nych wie dzie li, że
do tych roz mów mu szą za pro sić Sta -
li na.

Przy go to wa nia
Kie dy Ro o se velt i Chur chill otrzy -

ma li od przy wód cy ZSRR pro po zy cję
spot ka nia się na Kry mie, po cząt ko wo
nie chcie li się na to zgo dzić. Jed nak
wkrót ce ule gli pre sji Sta li na któ ry
twier dził, że w sy tu a cji zwią za nej
z wo jen ną ofen sy wą wojsk ra dziec -
kich, je go obec ność w kra ju jest ko -
niecz na. Że by nic nie za kłó ci ło spo -

ko ju „Wiel kiej Trój ki”, Sta lin ka zał
wy sie dlić wszyst kich lu dzi za miesz -
ka łych w oko li cach Jał ty – krym skich
Ta ta rów, któ rych na wszel ki wy pa -
dek oskar żo no o ko la bo ra cję z Niem -
ca mi.

Przy wód cy Wiel kiej Bry ta nii i USA
mie li do le cieć na lot ni sko w Sa ki,
miej sco wo ści po ło żo nej oko ło 130 km
na pół noc od Jał ty. Kie dy szef służ by
bez pie czeń stwa pre zy den ta Ro o se vel -
ta, na dwa ty god nie przed spot ka niem
przy le ciał do Sa ki, zo ba czył coś, co
urą ga ło wszel kim stan dar dom bez pie -
czeń stwa. Lot ni sko mia ło je den pas
star to wy zbu do wa ny ze sta rych, sta -
lo wych płyt. Ame ry ka nie py ta li: jak
wiel kie sa mo lo ty ame ry kań skie i bry -
tyj skie ma ją wy lą do wać na tak ma -
łym i pry mi tyw nym lot ni sku? Po za
tym wo kół nie go usta wio ne by ły ra -
dziec kie ba te rie prze ci wlot ni cze, co
stwa rza ło po waż ne za gro że nie dla
przy wód ców dwóch za chod nich mo -
carstw. Po dłu gich na mo wach Sta lin
zgo dził się, aby przy każ dym sta no -
wi sku ognio wym umiesz czo ny zo stał
do dat ko wo je den ame ry kań ski żoł -
nierz. Po za ła twie niu tej spra wy wy -
nikł ko lej ny prob lem. Ame ry kań ski
okręt nie mógł wejść do por tu w Jał -
cie i trze ba go by ło za ko twi czyć w Se -
wa sto po lu, co od ci na ło Ame ry ka nów
od sta łej łącz no ści. Zde cy do wa no
więc, że łącz ność bę dzie utrzy my wa -
na za po mo cą sa mo lo tów, ale za rów -

no Ame ry ka nie jak i An gli cy by li pew -
ni, że ra dziec kie NKWD za ło ży pod -
słu chy. Po wyż sze dzia ła nia stro ny so -
wiec kiej jas no po ka zy wa ły, kto tym
wszyst kim ste ru je i rzą dzi. Sa mo lo ty
alian ckie wy lą do wa ły oczy wi ście na
lot ni sku w Sa ki, a Ro sja nie osią gnę -
li to co za mie rza li.

Ów czes na Jał ta w ni czym nie przy -
po mi na ła cza sów swo jej daw nej świet -
no ści, bo wiem w wy ni ku dzia łań wo -
jen nych zo sta ła bar dzo znisz czo na.
Na szczę ście oca la ło kil ka daw nych
car skich re zy den cji, w któ rych
umiesz czo no go ści. Pre zy dent USA ze
swo i mi ludź mi za miesz kał w pa ła cu
Li wa dia, Chur chil la za kwa te ro wa no
w pa ła cy ku po za Jał tą. W związ ku
z tym, że wcześ niej Niem cy wy wie źli
z tych obiek tów do słow nie wszyst ko,
na po le ce nie Sta li na spe cjal ne po cią -
gi do wioz ły ca łe wy po sa że nie z Mosk -
wy. Ścią gnię to meb le, dy wa ny, za sta -
wy, po ściel, a na wet po ko jów ki.
Kil ka set ko biet i męż czyzn od ra na
do wie czo ra pra co wa ło nad przy wró -
ce niem pa ła com daw nej świet no ści.
Oczy wi ście nie za pom nia no o za ło że -
niu pod słu chów, ale to już by ła „dział -
ka” NKWD.

Na lot ni sku w Sa ke, na alian ckich
przy wód ców ocze ki wa li ra dziec cy par -
tyj ni dy gni ta rze. Po kil ku go dzin nej
po dró ży sa mo cho da mi, wszy scy zna -
le źli się u ce lu po dró ży. Za nim Ro o se -
velt i Chur chill roz go ści li się w przy -
go to wa nych re zy den cjach, ich służ by
za bra ły się za usu wa nie pod słu chów.
Do dzi siaj nie wia do mo, czy uda ło się
zna leźć wszyst kie pod ło żo ne „plusk -
wy”, czy też do koń ca po by tu na Kry -
mie, obaj przy wód cy by li przez Ro -
sjan pod słu chi wa ni.

W trak cie pier wszej wy staw nej ko -
la cji, przy zdaw ko wych kom ple men -
tach i prze ści ga niu się w grzecz no -
ściach, pa dły zna mien ne sło wa Sta li na
do ty czą ce Pol ski: „W cią gu osta t nich
trzy dzie stu lat, nasz wróg Niem cy,
dwu krot nie prze szedł przez Pol skę.
Sta ło się tak dla te go, że Pol ska by ła
sła ba. W in te re sie ZSRR i Pol ski le -
ży, aby Pol ska by ła sil na i po tęż na
i aby rów nież w in te re sie swo im i na -
szym ta kie sy tu a cje się nie po wtó rzy -
ły”. Sta lin „za pom niał” jed nak, że to
on sam pod pi sał pakt z Hit le rem, a 17
wrześ nia 1939 ro ku za jął wschod nie
te re ny na sze go kra ju. Chur chill i Ro -
o se velt, po mi nę li je go sło wa mil cze -
niem i ża den z nich nie spro sto wał
nie praw dzi wych in for ma cji.

Ką cik hi sto rycz ny
Jał ta – po krę co ne lo sy hi sto rii
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Zdjęcie grupowe po zakończeniu negocjacji, od lewej: Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt i Józef Stalin. 
Źródło: wikipedia.com



Spot ka nie 
„Wiel kiej Trój ki”

Roz mo wy roz po czę ły się czwar te -
go lu te go. Przez ko lej nych sie dem
dni w pa ła cu li wa dyj skim wie lu pań -
stwom Eu ro py na dłu gie la ta roz pi sa -
no ro le. Pier wsze skrzyp ce wśród
trzech przy wód ców grał bez wąt pie -
nia Sta lin. Pre zy dent Ro o se velt
– star szy scho ro wa ny czło wiek i pre -
mier Chur chill, dba ją cy tyl ko o in te -
re sy Wiel kiej Bry ta nii, szli na da le -
kie ustęp stwa, co Sta lin skrzęt nie
wy ko rzy sty wał uzna jąc to za ozna ki
sła bo ści. 

Wśród do rad ców obu przy wód ców
(póź niej oka za ło się, ze znacz na część
z nich by ła ra dziec ki mi szpie ga mi)
do mi no wa ło prze ko na nie, że Zwią -
zek Ra dziec ki to de mo kra tycz ny, po -
stę po wy kraj. Na wet pre zy dent Ro o -
se velt dłu go uwa żał Sta li na za
swo je go so jusz ni ka z któ rym „wspól -
nie bę dzie pra co wał dla de mo kra cji
i po ko ju świa to we go”. Czy w tej sy -
tu a cji ist niał cho ciaż by cień na dziei
dla Pol ski? Czy by ła szan sa, że by ko -
mu ni ści od da li nam to co za bra li?
Nie.

Trzej przy wód cy za de cy do wa li, że
USA, Wiel ka Bry ta nia, ZSRR i nie wie -
dzieć cze mu Fran cja, któ ra dłu go two -
rzy ła ko la bo ru ją cy z Niem ca mi rząd
Vi chy, po dzie lą Niem cy na czte ry stre -
fy przez nich oku po wa ne: so wiec ką,
ame ry kań ską, an giel ską i fran cu ską.
Sta lin do ma gał się od Nie miec od -
szko do wań i re kom pen sa ty w wy so -
ko ści 20 mi liar dów do la rów, z cze go
ZSRR miał otrzy mać po ło wę. Oma -
wia no rów nież spra wy zwią za ne z de -
mon ta żem nie miec kie go prze my słu
i wy ko rzy sta niem nie miec kiej si ły ro -
bo czej. Par tia na zi stow ska mia ła zo -
stać zde le ga li zo wa na, a wo jen ni
zbrod nia rze po sta wie ni przed są dem.
Wszyst kie szcze gó ły z tym zwią za ne,
zde cy do wa no się omó wić w póź niej -
szym ter mi nie, na kon fe ren cji
w Mosk wie.

ZSRR otrzy mał nad zór nad jed ną
trze cią te ry to rium Nie miec i ku ra te -
lę nad na szym kra jem. Pol ska utra ci -
ła wo je wódz twa: wi leń skie, lwow skie,
tar no pol skie, sta ni sła wow skie, no wo -
grodz kie, po le skie i wo łyń skie, czy li
te re ny od wiecz nie na le żą ce do na sze -
go kra ju. W ra mach re kom pen sa ty
otrzy ma liś my Po mo rze Za chod nie,
część Prus Wschod nich i Śląsk. Te de -
cy zje spo wo do wa ły prze su nię cie gra -
nic i nie spo ty ka ne do tąd prze sie dle nia
mi lio nów lu dzi. 

Trzy dni po za koń cze niu kon fe ren -
cji, Rząd RP na Uchodź stwie (uzna -
wa ny przez Za chód) wy dał oświad cze -
nie w któ rym stwier dził mię dzy
in ny mi: „de cy zje Kon fe ren cji do ty czą -

ce Pol ski, nie mo gą być uzna ne przez
rząd pol ski i nie mo gą obo wią zy wać
Na ro du Pol skie go. Oder wa nie od Pol -
ski wschod niej po ło wy jej te ry to rium,
Na ród Pol ski przyj mu je ja ko no wy
roz biór Pol ski, tym ra zem do ko na ny
przez jej so jusz ni ków”.

Sym bol okry ty nie sła wą
Dla mi lio nów lu dzi, Jał ta do dziś

jest sym bo lem zdra dy i znie wo le nia. 
Nie by ła kon fe ren cją po ko jo wą, zła -

ma no bo wiem że laz ną za sa dę w myśl
któ rej nie moż na de cy do wać o lo sach
państw pod nie o bec ność ich przed -
sta wi cie li. Trzej przy wód cy na nie śli
nie od wra cal ne zmia ny na ma pie Eu -
ro py, prze nie śli gra ni ce państw
o dzie siąt ki i set ki ki lo me trów nie py -
ta jąc tych państw o zgo dę. Prze sie -
dli li mi lio ny lu dzi, też nie py ta jąc ich
o zda nie. Hi sto ry cy są zgod ni: gdy -
by Ro o se velt i Chur chill by li bar dziej
zde ter mi no wa ni i nie ule gli Sta li no -
wi, lo sy wie lu eu ro pej skich na ro dów
mog ły by po to czyć się zu peł nie ina -
czej. Swo je go naj wię ksze go so jusz -
ni ka – Pol skę, alian ci wy da li w rę ce
je go naj wię ksze go wro ga – Sta li na,
wie dząc już, co wy da rzy ło się w Ka ty -
niu i w cza sie po wsta nia war szaw -
skie go.

Że laz na kur ty na
Na sta ły cza sy „że laz nej kur ty ny”

spusz czo nej nad Pol skę i in ne eu ro -
pej skie kra je. Au to rem okre śle nia 
„że laz na kur ty na” jest Win ston Chur -
chill, któ ry już w ro ku 1946 po wie -
dział: „Od Szcze ci na nad Bał ty kiem

do Trie stu nad Adria ty kiem za pa dła
„że laz na kur ty na” dzie ląc nasz kon ty -
nent. Po za tą li nią po zo sta ły sto li ce
te go, co daw niej by ło Eu ro pą Środ -
ko wą i Wschod nią. War sza wa, Ber -
lin, Pra ga, Bu da peszt, Bel grad, Bu -
ka reszt i So fia. Wszyst kie te mia sta
i wszy scy ich miesz kań cy le żą
w czymś, co trze ba na zwać stre fą so -
wiec ką. Są one wszyst kie pod da ne,
w ta kiej czy in nej for mie, wpły wo wi
so wiec kie mu, ale tak że – w wy so kiej
i ros ną cej mie rze – kon tro li ze stro ny
Mosk wy”.

Ge ne rał Le o pold Oku lic ki, ko men -
dant Ar mii Kra jo wej, w swo im osta t -
nim roz ka zie do żoł nie rzy po wie dział:
„ […] Żoł nie rze Sił Zbroj nych Kra ju!
Po stę pu ją ca szyb ko ofen sy wa so wiec -
ka do pro wa dzić mo że do za ję cia
w krót kim cza sie ca łej Pol ski przez
Ar mię Czer wo ną. Nie jest to jed nak
zwy cię stwo słusz nej spra wy, o któ rą
wal czy liś my od ro ku 1939. W isto cie
bo wiem – mi mo stwa rza nych po zo -
rów wol no ści – ozna cza to zmia nę jed -
nej oku pa cji na dru gą i ko lej ny roz -
biór Pol ski tym ra zem do ko na ny
przez na szych so jusz ni ków […]”.

Po sta no wie nia kon fe ren cji jał tań -
skiej po dzie li ły Eu ro pę na pra wie 50
lat. Stra ci ły one moc do pie ro po roz -
pa dzie blo ku państw za leż nych od
ZSRR (1989-1990) i sa me go ZSRR
w 1991 ro ku.

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa
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Departament Stanu USA, mapa 10 Styczeń 1945: Niemcy – Polska Proponowane zmiany terytorialne – Tajne
(„Wniosek o zmianę terytorialnego – Tajne”). Źródło: wikipedia.com



Ta trzań ski Orzeł

Sta ni sław Ma ru sarz 
(ur. 18.06.1913 w Za ko pa nem
– zm. 29.10.1993 w Za ko pa nem)

Je den z naj wy bit niej szych pol skich
spor tow ców okre su mię dzy wo jen ne -
go. Wi ce mistrz świa ta w sko kach na -
rciar skich w La thi z 1938 ro ku. Na zy -
wa ny „kró lem nart” i „ta trzań skim
or łem”. Spor to wy fe no men, któ ry na

sta łe wpi sał się do czo łów ki świa to -
wych sko czków.

Ro dzi na i sport
Uro dził się w nie wiel kiej miej sco -

wo ści Ma łe Żyw czań skie. Oj ciec Jan
był ga jo wym, mat ka He le na zaj mo -
wa ła się nie du żym gos po dar stwem.
Miał bra ta Ja na i czte ry sio stry. Jed -
na z nich – He le na Ma ru sa rzów na, mi -
strzy ni sko ków na rciar skich, w cza sie
II woj ny świa to wej zo sta ła roz strze -
la na przez Niem ców. Dru ga z sióstr
– Zo fia, zo sta ła wy wie zio na do obo zu
kon cen tra cyj ne go w Ra ven sbruck.

Od naj młod szych lat naj wię kszym
ma rze niem Sta ni sła wa by ły nar ty,
lecz z po wo du trud nej ro dzin nej sy -
tu a cji fi nan so wej nie mógł so bie na
nie poz wo lić. Ale był upar ty i wy trwa -
le dą żył do ce lu. Swo je pier wsze nar -
ty wy ko nał z po mo cą star sze go bra ta
Ja na z je sio no we go drze wa, a do bu -
tów przy twier dzał je dru tem. Za czął
ska kać już w wie ku dzie się ciu lat.
W 1927 ro ku, gdy miał trzy na ście lat,
wziął udział w swo ich pierw szych za -
wo dach w Za ko pa nem. Po cząt ko wo
or ga ni za to rzy nie chcie li zgo dzić się
na je go udział, po nie waż był zbyt mło -

dy. Jed nak osta tecznie do pusz czo no
Ma ru sa rza do kon kur su sko ków
w któ rym za jął trze cie miej sce. W na -
gro dę otrzy mał swo je pier wsze w ży -
ciu praw dzi we nar ty sko ko we. Po tak
spek ta ku lar nym de biu cie dzia ła cze
klu bu spor to we go w Za ko pa nem przy -
ję li go w klu bo we bar wy. W krót kim
cza sie Ma ru sarz do łą czył do czo łów ki
za ko piań skich sko czków.

W ro ku 1939 oże nił się z Ire ną z do -
mu Je zier ska, z któ rą miał sy na Pio -
tra i dwie cór ki. Zmarł na za wał ser -
ca w wie ku 80 lat na po grze bie
swo je go przy ja cie la i do wód cy z cza -
sów oku pa cji Wła dy sła wa Fel cza ka.
Zo stał po cho wa ny na cmen ta rzu w Za -
ko pa nem.

Skok na wa gę ży cia
Pod czas II woj ny świa to wej Ma ru -

sarz był ta trzań skim ku rie rem na tra -
sie Za ko pa ne – Bu da peszt i człon kiem
Ar mii Kra jo wej. Prze pro wa dzał żoł -
nie rzy Pol ski Pod ziem nej przez Sło -
wa cję na Wę gry. W 1940 ro ku schwy -
ta ła go sło wac ka po li cja, jed nak da ło
mu się uciec, bo wiem Ta try znał jak
włas ną kie szeń. Był to okres wzmo -
żo ne go ter ro ru Niem ców, licz nych
aresz to wań i wy wo że nia lu dzi do obo -

zów kon cen tra cyj nych. Ma -
ru sarz z żo ną po sta no wi li
schro nić się na Wę grzech.
Ich sy tu a cja by ła o ty le
trud na, że Sta ni sław był
bar dzo zna nym spor tow -
cem i ła two by ło go roz poz -
nać. Uda ło im się jed nak
przed rzeć przez Ta try
i przejść nie mal ca łą Sło -
wa cję. Przy gra ni cy z Wę -
gra mi aresz to wa ła ich
straż gra nicz na i mał żon -
ko wie zo sta li roz dzie le ni.
Ire na oca la ła i spot ka ła się
z mę żem do pie ro pod ko -
niec woj ny. Nato miast
aresz to wa ny Sta ni sław tra -
fił do Kra ko wa do słyn ne go
wię zie nia przy Mon te lu pich
prze mia no wa ne go przez
Niem ców w ka tow nię dla
Po la ków. Po mi mo okrut -
nych tor tur i be stial skie go
bi cia, Ma ru sarz od mó wił
współ pra cy z Niem ca mi
i od rzu cił za pro po no wa ną
mu po sa dę tre ne ra nie -
miec kiej ka dry sko czków
na rciar skich. Zo stał ska za -
ny na ka rę śmier ci przez

Znani nieznani
czyli ciekawe fakty z życia wielkich Polaków

Stanisław Marusarz - MŚ FIS 1939 w Zakopanem 
fot. J. Franaszek. Źródło: http://z-ne.pl/

Stanisław Marusarz w locie na Wielkiej Krokwi, fot. ze zbiorów rodziny Marusarzów. Źródło: http://z-ne.pl/
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roz strze la nie. Na kil ka na ście go dzin
przed wy ko na niem wy ro ku, z kil ko ma
to wa rzy sza mi z ce li uciekł z wię zie -
nia.

Ta ucie czka prze szła do hi sto rii. Oto
jak opo wia dał o niej sam za in te re so -
wa ny: „No gą od ta bo re tu trze ba by ło
wy giąć kra ty w ok nach, po tem prze -
cis nąć się przez ten otwór, wy sko czyć
z dru gie go pie tra, po tem wspiąć się
na czte ro me tro wy mur na szczy cie
któ re go był drut kol cza sty. Na stęp -
nie na le ża ło ze sko czyć i ucie kać zyg -
za kiem by nie być tra fio nym przez
straż ni ka sie dzą ce go w wie życz ce wię -
zien nej”. Z gru py ucie ka ją cych więź -
niów ta sztu ka uda ła się tyl ko Ma ru -
sa rzo wi i Alek san dro wi Bu gaj skie mu,
resz tę ucie ki nie rów za strze li li Niem -
cy. Wie le lat póź niej Sta ni sław tak
opo wia dał o swo jej uciecz ce: „z wię zie -
nia na Mon te lu pich uda ło mi się uciec
tyl ko dzię ki te mu, że upra wia łem
sport. W spor cie wy gry wa łem pu cha -
ry, me da le, sta wia łem wszyst ko na
jed na kar tę, że by wy grać i wy gry wa -
łem. Tu taj też po sta wi łem na jed ną
kar tę – wy sko czyć przez ok no. Prze -
sko czy łem przez dwa ogro dze nia tak
jak na skocz ni. Gdy bym wcześ niej nie
upra wiał spor tu, na pew no bym nie
prze żył”.

Ucie czka Ma ru sa rza sta ła się le gen -
dą w oku po wa nej Pol sce. Po strze lo -
ny przez Niem ców spor to wiec do tarł
do Za ko pa ne go, po tem schro nił się
na Wę grzech. Prze by wał tam do koń -
ca woj ny i pod zmie nio nym na zwi -
skiem tre no wał wę gier skich sko -
czków. Do Za ko pa ne go po wró cił po
za koń cze niu oku pa cji. Przez dwa la ta
miał prob le my z pol skim Urzę dem

Bez pie czeń stwa i zmu szo ny był ukry -
wać się w Kar pa czu.

Osią gnię cia spor to we
W 1935 ro ku, pod czas za wo dów

w Pla ni cy, ja ko pierw szy Po lak w hi -
sto rii zo stał re kor dzi stą świa ta w dłu -
go ści sko ku (95 me trów).

Na mi strzo stwach świa ta w La thi
w 1938 ro ku był w do sko na łej for mie,
ale zdo był tyl ko srebr ny me dal, po -
nie waż po nie ko rzyst nej dla sie bie de -
cy zji sę dziów ustą pić mu siał pier -
wszeń stwa nor we skie mu sko czko wi
As bjor no wi Ru u do wi. Nor weg rów -
nież nie zga dzał się wer dyk tem ju ro -
rów i chciał od dać Ma ru sa rzo wi pu -
char za mi strzo stwo świa ta, ale ten
go nie przy jął. Na znak sza cun ku,
dzia ła cze, ko men ta to rzy i licz ne gro -
no za wod ni ków na zwa li na sze go sko -
czka „mo ral nym mi strzem świa ta”.

W 1954 ro ku Sta ni sław Ma ru sarz
brał udział w za wo dach spor to wych
w Niem czech. Jak wspo mi nał po la -
tach: „Wte dy mia łem peł ną sa tys fak -
cję, że znów je stem na skocz ni u tych,
któ rzy mnie ska za li na ka rę śmier ci.
Za wszel ką ce nę chcia łem im po ka -
zać, że ży ję, że ist nie ję, cho ciaż mnie
ska za li. Za ją łem dru gie miej sce, ale
i tak by łem szczę śli wy, bo wy grał Po -
lak, An to ni Wie czo rek”.

Je go naj wię ksze osią gnię cia spor -
to we to: pię cio krot ne uczest nic two
w Zi mo wych Igrzy skach Spor to wych,
sze ścio krot ny start w na rciar skich
mi strzo stwach świa ta i ty tuł wi ce mi -
strza świa ta w sko kach na rciar skich.
Ma ru sarz ska kał i zwy cię żał na skocz -
niach ca łe go świa ta. W mi strzo stwach
Pol ski w sko kach, zjeź dzie kom bi na -

cji kla sycz nej i al pej skiej, 21 ra zy sta -
wał na naj wyż szym pod ium. Był zwy -
cięz cą za wo dów o Pu char Tatr, la u -
re a tem Wiel kiej Na gro dy Spor to wej,
zdo był rów nież ty tuł „Na rcia rza 50
– le cia”.

Naj wię kszym spor to wym ma rze -
niem Ma ru sa rza by ło zwy cię stwo na
olim pia dzie. Nie ste ty, w cią gu trzy -
dzie stu lat swo jej spor to wej ka rie ry,
nie uda ło mu się zdo być olim pij skie -
go me da lu. Star to wał w za wo dach od
1927 do 1957 ro ku, w tym cza sie od -
dał po nad 10 ty się cy sko ków i prze le -
ciał na nar tach po nad 700 ki lo me -
trów. Spor to wą ka rie rę za koń czył
w 1957 ro ku w wie ku 43 lat, ale ze
spor tem nie skoń czył ni gdy. Ma wiał,
że „w po wie trzu sko czek na rciar ski
le ci z du żą szyb ko ścią, a przy tym mu -
si wy ka zać się ele gan cją lo tu i opa no -
wa niem w pro wa dze niu nart […] Sko -
czek mu si być prze de wszyst kim
od waż ny, po tem sil ny, da lej spo koj -
ny i ob da rzo ny bły ska wicz nym ref lek -
sem. Ina czej mó wiąc, mu si być praw -
dzi wym chło pem”.

W śro do wi sku spor to wym na zy wa -
no go „Dzia dek”. Do koń ca ży cia zwią -
za ny był ze swo i mi uko cha ny mi gó -
ra mi, za wsze czyn nie upra wia jąc
sport. Cie szył się ogrom nym sza cun -
kiem i sym pa tią za rów no spor to wych
ki bi ców jak i za wod ni ków. Je go imie -
niem zo sta ła na zwa na Wiel ka Kro -
kiew – skocz nia na rciar ska w Za ko -
pa nem, na któ rej od by wa ją się za wo dy
Pu cha ru Świa ta. Jesz cze za ży cia, Sta -
ni sław Ma ru sarz stał się le gen dą pol -
skie go na rciar stwa.

HHaann  nnaa  KKoorrcczz  
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Ni ko mu na wet nie przy jdzie do
gło wy, że je go po cie cha mo że
nie brać udzia łu w za ję ciach po -

za lek cyj nych lub, że w cza sie wa ka cji
spę dzi dwa mie sią ce w do mu. Dla te go
też od sa me go po cząt ku ro ku or ga ni -
zu je my, szu ka my, spraw dza my naj -
lep sze op cje dla na szych dzie ci, aby
wy peł nić im wol ny czas. A ta kie go wy -
bo ru w Le u ven nie bra ku je, każ dy
znaj dzie coś dla sie bie, wy star czy po -
szu kać!

Za ję cia do dat ko we, ale ja kie?
Nie jed na ma ma i nie je den ta to, za -

sta na wia ją się nad zor ga ni zo wa niem
wol ne go cza su swo im po cie chom. Co
nie dzi wi, bo dla ro dzi ców to wy go da
z jed nej stro ny, a z dru giej po wszech -
nie wia do mo, że za ję cia do dat ko we
sty mu lu ją roz wój dzie ci. O to właś nie
ma ją za dbać spe cja li ści, któ rzy przy -
go to wu ją za ję cia wspie ra ją ce roz wój
in te lek tu al ny i ru cho wy dziec ka już
od pierw szych lat ży cia. W cza sie ro -
ku szkol ne go, ale tak że pod czas wa ka -
cji ist nie je wie le in te re su ją cych war -
szta tów i pro gra mów dla dzie ci
w każ dym wie ku. Aby za pi sać dziec ko
po trze ba wie lu spraw dzo nych in for -
ma cji oraz re ko men da cji zna jo mych,
a tak że odro bi ny szczę ścia, aby do stać
się w ter mi nie na li stę szczę śli wych
uczest ni ków war szta tów. Do ty czy to
za rów no świet lic z in te re su ją cy mi pro -
jek ta mi, za jęć spor to wych oraz kur -
sów ję zy ko wych na wszyst kich po zio -
mach. Ta niec, ba sen, pił ka noż na
cie szą się ogrom nym za in te re so wa -
niem dzie ci i nie jed no krot nie trze ba
za pi sy wać się na dłu gie li sty ocze ku -
ją cych. Wca le nie le piej jest z or ga ni -
za cją czę stych wa ka cji szkol nych. Dla -
te go od mo men tu otrzy ma nia
bro szu ry z urzę du mia sta z kon kret -
ny mi da ta mi za pi su dzie ci, naj le piej
wpi sać je so bie na czer wo no do ka -
len da rza, aby nie za pom nieć
usta wić się w dłu giej ko lej -
ce! Choć i to nie za wsze gwa -
ran tu je miej sca na li ście
uczest ni ków! Z te go wy ni ka
jed nak, że jest wciąż miej sce
na no we ini cja ty wy dla dzie -
ci i mło dzie ży w Le u ven.

Mia sto li te ra tu ry 
pol skiej

Wszy scy mi łoś ni cy ksią żek
łącz cie się w ra mach pro jek -
tu „Bib lio Pol”, któ ry jest two -
rzo ny przez człon ków CPL-
Da ska lia. Ze wzglę du na brak
włas ne go lo ka lu, na ra zie
bib lio te ka bę dzie dzia łać

w ne cie. Książ ki po cho dzą z pry wat -
nych ko lek cji lu dzi za ko cha nych
w czy ta niu, w zbio rach zna leźć moż na
wie le po zy cji kla sycz nych, ale tak że
no wo ści wy daw ni czych. Nie tyl ko do -
ro śli mo gą ko rzy stać z za so bów bib lio -
te ki, ale prze de wszyst kim dzie ci
i mło dzież. Naj waż niej sze, aby naj -
młod szym czy ta li do ro śli. Or ga ni zo -
wa ne hap pe nin gi bę dą wpi sy wać się
zna ko mi cie w pro gram Ca ła Po lo nia
czy ta Dzie ciom po pol sku. Pro gram
bę dzie też skie ro wa ny do osób sła bo
wi dzą cych lub nie wi do mych. Te kwe -
stie zwią za ne z po trze ba mi osób nie -
peł no spraw nych by ły do strze ga ne co -
dzien nie, abyś my pa mię ta li, że nie
moż na osób nie peł no spraw nych spy -
chać na mar gi nes ży cia spo łecz ne go
oraz utrwa lać ste re o ty pów na ich te -
mat. Ten pro gram bę dzie skie ro wa ny
za rów no do dzie ci pol sko- jak i ni der -
lan dzko ję zycz nych, ja ko przy kład in -
te gra cji tych dwóch prze strze ni ję zy -
ko wych.

Pol ska i Bel gia czy ta 
TU WI MA

Spe cjal nie utwo rzo na stre fa dziec ka
pol sko ję zycz ne go – Ma ła Da ska lia – jest
dla naj młod szych oka zją do bez tro -
skiej za ba wy, ale tak że moż li wo ścią
wzię cia udzia łu w roz wi ja ją cych wy o -
braź nię war szta tach z uwzględ nie -
niem bo ga tych do świad czeń ma łe go
czło wie ka. Pod ko niec ro ku 2013
przed szko la ki wzię ły udział w mię dzy -
na ro do wym kon kur sie pla stycz nym
Pol ska i Bel gia czy ta TU WI MA zor ga -
ni zo wa nym przez przed szko le pu blicz -
ne nr 3 w Kol bu szo wej. Dzie ci po lo nij -
ne z Le u ven po cząt ko wo od kry wa ły
pod czas za jęć przed szkol nych wier -
sze au to ra ta kie, jak: Mu rzy nek Bam -
bo, Lo ko mo ty wa, Ko tek, Rzep ka, Pan
Hi la ry i wie le in nych. Ja ko, że wy zwa -
la nie twór czej eks pre sji i kre a tyw no -

ści dziec ka po sta wio no, ja ko nad rzęd -
ny cel kon kur su, dla te go też wa run -
kiem uczest nic twa by ło wy ko na nie
pra cy pla stycz nej, ilu stru ją cej wy bra -
ny utwór Tu wi ma do wol nie wy bra ną
tech ni ką. W pią tek 29 li sto pa da br.
w ga le rii Sta ro stwa Po wia to we go
w Kol bu szo wej od by ło się uro czy ste
roz strzy gnię cie Mię dzy na ro do we go
Kon kur su Pla stycz ne go „Pol ska i Bel -
gia czy ta Tu wi ma”. Do kon kur su zgło -
szo no 18 prac z Bel gii, 369 z Pol ski
oraz 69 z po wia tu kol bu szow skie go.
Ogó łem 456 prac. W ka te go rii Bel gia
ko mi sja kon kur so wa przy zna ła na stę -
pu ją ce na gro dy: I miej sce przy pa dło
w udzia le Pie te ro wi Van bor ren (6 l), II
miej sce: Ja no wi Hoe ga erts (4 l.), III
miej sce: Oli vie ro wi Pół to ra ko wi (5 l.)
i jed no wy róż nie nie dla Han ne Ger -
me ys (5 l.). La u re a ci otrzy ma li gry
plan szo we i pa miąt ko we dy plo my
ufun do wa ne przez Pu blicz ne Przed -
szko le nr 3 w Kol bu szo wej. 

Za chę ca my do przy łą cze nia się do
nas, do pi sa nia na adres Cen trum Po -
lo nii w Le u ven-Da ska lia i dzie le nia
się po my sła mi i su ge stia mi. Wszyst ko
po to, aby na sze mia sto sta ło się ulu -
bio nym i bez piecz nym miej scem spot -
kań na szych dzie ci!

DDaa  sskkaa  lliiaa  
((wwwwww..ddaa  sskkaa  lliiaa..eeuu))





28 Antwerpia po polsku     february 2014

„An twer pia po pol sku” 
vo or on ze 

ne der lan dsta li ge vrien den

Prak tisc he 
in for ma ti ve 
over Po len

Kor tin gen
De ka ar ten ISIC, Eu ro<26 en Po lish Card
ISIC is een in ter na tio na al er kend be wijs vo or stu den ten en jon ge ren
va naf 12 ja ar. Op ver to on van de ISIC ka art krijg je 150.00 kor tin -
gen in me er dan 100 lan den in de he le we reld. Bo ven dien ge eft ISIC
aan de ka ar tho u der recht op ve le spe cia li stisc he dien sten (mu sea,
vlieg tu ig tic kets, etc.). 
De Eu ro<26 jon ge ren ka art ge eft toe gang tot het gro ot ste Eu ro pe -
se je ugd kor tin gen net in ze lfge ko zen ca te go rieën: cul tu ur en amu se -
ment, shop pen, re i zen, ac com mo da tie, eten, etc. Eu ro<26 ge eft
ook recht op kor tin gen vo or vlieg tu ig tic kets, tic kets vo or clubs en di -
sco the ken, tic kets vo or ci ne ma en the a ter en ve le an de re of fer tes. 
De ste de lij ke kor tin gka art 
Der ge lij ke ka ar ten ge ven in be pa al de ste den toe gang tot pu blie ke
dien sten zo als spor tcom ple xen, mu sea, bib lio the ken, etc. Te gen -
wo or dig wor den ze het me est ge bru ikt als een tic ket vo or open ba ar
ver voer. De ste de lij ke kor tin gka art kan ook een ge za men lijk pro ject
zijn van me er de re ste den die sa men wer ken en ge za men lijk dien -
sten aan bie den.

Gezondheid
Te gen wo or dig be sta at er in Po len een goed on twik keld sy ste em van
open ba re en een aan vul len de privé-ge zon dhe id szorg.
Een ge zon dhe id sve rze ke rin gska art vol sta at vo or ve rze ker den uit EU-
lid sta ten. En kel in ge val van een di rec te le ven sbe dre i ging of be val -
ling, wordt de no di ge bij stand ver strekt zon der de ve re i ste ver wij zing
van de arts wa ar mee u het eerst in con tact kwam ter pla at se.
In ge val van een on ge val of een plot se ziek te kunt u het num mer 
999 op bel len (va ste lijn), of 112 (va ste lijn en mo biel).

In dien u ge ne es mid de len in ne emt die ver band ho u den met een ziek -
te op lan ge ter mijn, doet u er goed aan om een re cept bij zich te heb -
ben die in uw land werd uit gesc hre ven. In gro te re ste den is er min -
stens één na chta po the ek. Adres sen van apo the ken vindt u in lo ka le
tijdschrif ten.

Post, in ter net en te le fo on
Post
Bij na ove ral in Po len kan men po stze gels ko pen bij het lo ka le po stkan -
to or en kan men een ka rak te ri stie ke ro de brie ven bus vin den. Po -
stkan to ren zijn open op wer kda gen van 10.00 tot 18.00 en op za -
ter dag van 9.00 tot 14.00. Ho of dkan to ren in de gro te re ste den zijn
me e stal lan ger ge o pend.
In ter net
In de gro te ste den is in ter net ge mak ke lijk toe gan ke lijk, on de re an -
de re via wi fi. U kunt da ar van ge bru ik ma ken in ve le open ba re pla at -
sen en in in ter net café’s die soms 24uur open zijn. In ho tels is sur -
fen op het in ter net bvb. via uw ei gen lap top me e stal niet in be gre pen
in de prijs van uw ka mer, soms moet u een kle in be drag bij be ta len.
Te le fo on: 0048 (Po len), 0032 (Bel gië)

Al co hol en ro ken
Al co hol
Het is ver bo den al co hol te ver ko pen aan per so nen on der de 18 ja -
ar in win kels, pubs en re sta u rants, cafés en in open ba re ru im tes.
Het ge bru ik van al co hol in open ba re ru im tes is strikt ver bo den. Ho -
ud er re ke ning mee dat de al co hol to le ran tie 0.2 pro mil le be dra agt.
Ro ken 
Het is ver bo den om in de ho re ca en ges lo ten open ba re ru im tes te
ro ken, ook op de bus- of tram hal tes mag niet ge ro okt wor den. 

Trans por tbe wij zen
Tic kets vo or open ba ar ver voer 
Ver voer be wij zen zijn te ko op in de kran ten kio sken on -
der ver schil len de ta rie ven. Deze zijn gel dig op zo wel
tram, bus als me tro. In gro te re ste den kan men het
ver voer be wijs ook bij de be stu ur der of in een tic ke ta -

u to ma at ko pen. Wie be trapt wordt op zwar trij den, moet een ho ge boe -
te be ta len. 
Tre in ka ar ten
Uw tre in ka ar tje kunt u op het sta tion ko pen. Ko opt u een ka ar tje bij
de con duc te ur, ho ud dan re ke ning met een ho ge re prijs. Op zwar trij -
den sta an ho ge boe tes.



Ver ke er svo orschrif ten
U doet er goed aan ken nis te ne men van de be lan grij kste ver ke er -
svo orschrif ten in Po len om boe tes te ver mij den. Vol gen de snel he den
wor den toe ge la ten:
- be bo uw de kom – 50 km/h
- bu i ten de be bo uw de kom – 90 km/h
- wo on wij ken – 20 km/h 
- twe e vaks-ex pres sweg – 110 km/h 
- een vaks ex pres sweg – 100 km/h
- snel weg – 140 km/h
In Po len is rij den met de lich ten aan ver plicht, 24/24u he el het ja ar do -
or. Ho ud hier na ast ze ker ook re ke ning met de stren ge al co hol con tro les
die op fre qu en te ba sis ge or ga ni se erd wor den. Rij den on der in vloed
wordt er nstig be straft. De al co hol to le ran tie be dra agt 0.2 pro mil le.

Re is do cu men ten
Iden ti te it ska art vol doen de
Per so nen met de na tio na li te it van één van de lan den van
de Eu ro pe se Unie, heb ben en kel de iden ti te it ska art
no dig om Po len bin nen te re i zen. In dien u met een pas -
po ort re ist, moet uw pas po ort gel dig zijn tij dens w ver -
blijf in Po len. Vo or een ver blijf in Po len van méér dan

3 ma an den, of vo or per so nen met de na tio na li te it van lan den bu i ten
de Eu ro pe se Unie is het aan ge ra den con tact op te ne men met de Am -
bas sa de van de Re pub liek Po len in het land van re si den tie.
Kin de ren on der de 12 ja ar die met hun ou ders re i zen, heb ben vol doen -
de aan de KIDS-ID, ver krij gba ar in het ge me en te hu is. Be ge le i ders van
kin de ren on der de 12 ja ar, die re i zen zon der ou ders of vo ogd, moe -
ten besc hik ken over een toe stem ming op pa pier on der te kend do or
ou ders of vo ogd.
Hu is die ren
Elk hu is dier bin nen de EU he eft een Eu ro pe es pas po ort no dig en is
gţ̈nden ti fi ce erd do or mid del van een chip of ta toe a ge. Da ar na ast
moe ten hon den, kat ten en fret ten te gen ra biës zijn in geënt. Let op:
als uw dier vo or de eer ste ke er wordt in geënt, of als u uw dier op -
nie uw la at inen ten nad at de ou de ra biësi nen ting is ver lo pen, mag
u pas 21 da gen na de inen ting de grens over.
Op het open ba ar ver voer moet de ei ge na ar een apart tic ket vo o rzien
en het dier ook aan de le i band ho u den en hon den een mu il korf aan -
doen. In dien deze re gels niet ge res pec te erd wor den, ri ske ert men een
boe te.

Ve rze ke rin gen en ve i lig he id sra ad ge vin gen
Re is ve rze ke ring 
Over het al ge me en zijn ve rze ke rin gen af ges lo ten in ei gen land, ook
gel dig vo or Po len. Het is ech ter ra a dza am om vo or uw ver trek dit te
con tro le ren met uw ve rze ke rin gsa gent.
Ve i lig he id sra ad ge vin gen
Vol gens de po li tie sta ti stie ken is het le ven in Po len ve el ve i li ger dan
in an de re lan den. Nie tte min is het ech ter al tijd ver stan dig om in be -
pa al de si tu a ties de ju i ste vo o rzor gma a tre ge len te tref fen. Let goed
op uw re is do cu men ten en ne em bij ver lies of dief stal er van zo snel
mo ge lijk con tact op met de po li tie en met het con su la at of de am bas -
sa de van uw land.

De gren so ver gan gen vo or au to’s
In Po len zijn er niet ve el au to stra des. De lan ge re stuk -
ken ver bin den het no or den met het zu i den en het oo -
sten met het we sten. Ze lo pen res pec tie ve lijk van
Łódź tot Biel ska Bia ła (via Czę sto cho wa en Ka to wi ce)
en van de grens met Du it sland tot Kra ków (via Wroc -
ław i Ka to wi ce) en van Łódź tot No wy To myśl (rich ting
Du it sland).

In Po len moet u een aan vul len de toes lag be ta len vo or een do or re is
op een au to stra de (A1, A2, A4, A8). Ze wor den (of zul len bin nen kort
wor den) via twee sy ste men geţ̈nt:
· open – De toes lag wordt geţ̈nd op in ningspun ten die zich op de au -
to stra de be vin den. Het be drag hangt af van het ty pe voer tu ig.
· ges lo ten – De toes lag wordt geţ̈nd op in ningspun ten die zich op oprit -
ten be vin den, op ver bin dingswe gen of aan het ein de van een au to -
stra de. Het be drag van de toes lag hangt af van het ty pe voer tu ig en
de af ge le gde af stand.
Na ast de au to stra des zijn er ook tal rij ke au to we gen..
Po len grenst aan Du it sland, Tsje chië, Slo wa ki je, Oe kraţ̈ne, Bie la rus,
Li to u wen en Rus land.
Lijst van de gren so ver gan gen:
· Va nu it Oe kraţ̈ne: Me dy ka, Kor czo wa, Hre ben ne, Do ro husk, Zo sin.
· Va nu it Bie la rus: Te res pol, Ko rosz czyn, Sła wa ty cze, Kuź ni ca Bia ło -
stoc ka, Po łow ce, Bo brow nik.
· Va nu it Rus land: Goł dap, Gro no wo, Bez le dy.

No od num mers
Va kan tie is vo o ral pret en ontspan ning. Ove ral kun -
nen er ech ter si tu a ties on tsta an die min der pret -
tig zijn. Het is da a rom ver stan dig om vo or uw va -
kan tie goe de in for ma tie in te win nen over hoe om
te ga an met no od si tu a ties en hoe ne ga tie ve ge vol -
gen van even tu e le on ge luk ken te ve rzach ten.

De lijst van de alar mnum mers (wan ne er u vast belt)
999 – am bu lan ce 
998 – bran dwe er 
997 – po li tie 
986 – stad sdienst 
Het te le fo on num mer 112 (wan ne er u mo biel belt) 
Van dit te le fo on num mer ma akt u het ge bru ikt in het ge val van le ven -
sbe dre i gen de om stan dig he den. De ver bin ding met deze dien sten is
mo ge lijk van al le pro vi ders. 
De te le fo on num mers van red dingsdien sten
In de ber gen (GOPR/TOPR) – (+ 48) 601 100 300 
Op open wa ter (WOPR) – (+ 48) 601 100 100
Er is ook de To u rist Emer gen cy Li ne – een no o dlijn vo or bu i ten lan dse
toe ri sten in be dre i gen de si tu a ties. Deze spe cia le dienst is be re ik ba -
ar tus sen mid den mei en eind sep tem ber. On der deze num mers kunt
u hulp op vra gen in het En gels, Du its of Rus sisch: 
0 800 200 300 – gra tis num mer, te be re i ken va nu it een sta tio na ir
toe stel 
+48 608 599 999 – ge en gra tis num mer, te be re i ken va nu it al le toe -
stel len
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Na si ucznio wie
w F.C. Nie uw 
Po lo nia”

Klub pił kar ski F.C. Nie uw Po lo nia od
sa me go po cząt ku swo jej dzia łal no ści
t.j. od ro ku 2006 ści śle współ pra cu je
z Pol ską Szko łą w An twer pii. Za wsze
uwa ża liś my, że to szko ła po win na stać
na pierw szym miej scu, je że li cho dzi
o kształ ce nie oraz wy cho wa nie dzie ci
i mło dzie ży. Jed nak sport jest rów nież
bar dzo waż ny w wy cho wa niu mło dych
po ko leń. Szcze gól nie po win niś my pa -

mię tać o tym, że na sze dzie ci wy cho -
wu ją się po za swo ją Oj czyz ną i ta kie in -
sty tu cje jak szko ły, klu by spor to we czy
in ne or ga ni za cje po win ny uczyć i wpa -
jać dzie ciom i mło dzie ży, czym jest na -
sza oj czyz na, kul tu ra i re li gia.

Nasz klub obec nie sku pia po nad stu
pił ka rzy w wie ku od 7do 17 lat. Wśród
nich są tak że ucznio wie Pol skiej Szko -
ły w An twer pii, któ rzy po tra fią i chęt -
nie łą czą na u kę w swo ich szko łach
z tre nin ga mi. Klub cią gle bo ry ka się
z wie lo ma prob le ma mi i tyl ko dzię ki
upo ro wi dzia ła czy oraz za an ga żo wa -
niu ro dzi ców i spon so rom na dal dzia -
ła. 

Sta ra my się, aby na si pił ka rze osią -
ga li do bre wy ni ki spor to we ale też
chce my, że by pa mię ta li o na u ce. Dla -
te go też dzię ku je my dy rek cji i wy cho -
waw com Pol skiej Szko ły w An twer pii
za wy ro zu mia łość i zro zu mie nie. Li -
czy my, że na sza współ pra ca bę dzie się
ukła dać tak do brze, jak do tych czas.

KKrrzzyysszz  ttooff  KKoo  wwaall

Wszyst kie in for ma cje na te mat klu -
bu moż na zna leźć na na szej stro nie in -
ter ne to wej wwwwww..nniiee  uuww  ppoo  lloo  nniiaa..bbee  oraz
kkvvvv..nniiee  uuww  ppoo  lloo  nniiaa..bbee

Mo ja wa ka cyj na
przy go da

Jak co ro ku cze ka łam na wa ka cje
z utęsk nie niem. Kie dy na resz cie nad -
e szły, oka za ło się, że w tym ro ku nie
wy jeż dża my. Jed nak nie zmar twi łam
się tym bar dzo, prze cież wa ka cje moż -
na spę dzić cie ka wie tak że w swo jej
miej sco wo ści. Z ko le żan ka mi pra wie
co dzien nie jeź dzi łyś my na wy cie czki
ro we ro we, gra łyś my w ber ka, a tak że
w cho wa ne go. Kie dy pa dał deszcz,
czas spę dza łam przy kom pu te rze. Po -
ma ga łam tak że ro dzi com, szcze gól -
nie ma mie, przy sprzą ta niu do mu.
Wa ka cje mi nę ły bar dzo szyb ko.
A w osta t nią wa ka cyj ną nie dzie lę
przy da rzy ła mi się śmiesz na hi sto ria...

Z sa me go ra na wy bra łam się z Ta -
tą na grzy by. Dzień był sło necz ny
i ciep ły. Wcześ niej sze dwa dni pa dał
deszcz, więc spo dzie wa liś my się ob -
fi te go wy sy pu grzy bów. Gdy do szliś -
my do la su, Ta ta po sta no wił, że się
roz dzie li my – ale tak byś my by li w za -
się gu wzro ku. 

Na po cząt ku raz po raz zer ka łam
na Ta tę, jed nak po go dzi nie tra fi łam

na ta kie grzy by, że za pom nia łam
o wszyst kim. Kie dy już mia łam pe łen
kosz grzy bów, za do wo lo na ru szy łam
w kie run ku Ta ty. Nie zo ba czy łam go
jed nak. Za gwi zda łam w cha rak te ry -
stycz ny spo sób, ale Ta ta nie od po wia -
dał. Kil ka krot nie za wo ła łam go, ale
tak że nie do cze ka łam się od po wie dzi.
Ca ły czas szłam w kie run ku, któ ry
wy da wał mi się wła ści wy. We szłam
w koń cu w ta kie gę stwi ny, że trud no
mi by ło się przez nie przed o stać. Zmę -
czo na usia dłam na ja kimś pień ku,
sta wia jąc obok kosz z grzy ba mi. Wte -
dy usły sza łam chrzą ka nie. Przy po mi -
na ło mi ono od głos dzi ka, ale po my -
śla łam so bie, że to Ta ta ro bi mi głu pi
ka wał. Po wie dzia łam więc zde ner wo -
wa na:

– Ale śmiesz ne!
W od po wie dzi nie usły sza łam nic

oprócz chrzą ka nia. Po my śla łam so -
bie, że do ro śli też ma ją cza sa mi głu -
pie po my sły. W koń cu krzyk nę łam:

– Ta to! Bez wy głu pów. Chodź już
do do mu, bo mam pe łen kosz i bo lą
mnie już no gi.

Nic. Żad nej od po wie dzi. Ca ły czas
tyl ko chrzą ka nie. Przy klęk nę łam,
pod nio słam wzrok i nie mog łam
uwie rzyć włas nym oczom. Ja kieś 25

me trów ode mnie uj rza łam gro ma dę
dzi ków, a nie ta tę. Ze rwa łam się na
rów ne no gi i jak naj ci szej od da li łam
się od te go miej sca. Szłam w kie run -
ku prze ciw nym niż by ły dzi ki. By łam
pew na, że nie jest to kie ru nek do mu.
Jed nak to nie by ło waż ne. Naj waż -
niej sze by ło, że by dzi ki mnie nie usły -
sza ły. Po ja kichś 15 mi nu tach, o dzi -
wo, na tknę łam się na Ta tę, któ ry
w ko szu miał za led wie kil ka grzy -
bów. Opo wie dzia łam mu, co się mi
przy tra fi ło. Ta ta ze śmie chem za py -
tał:

– No, a gdzie masz te grzy by?
Do pie ro wte dy za u wa ży łam, że nie

mam ko sza z grzy ba mi. Szyb ko wró -
ci liś my w miej sce, gdzie go zo sta wi -
łam. Dzi ków już nie by ło, ale i mo -
ich grzy bów też nie. Zo stał tyl ko
szcząt ki, któ re zo sta wi ły po uczcie
dzi ki. Nie mia łam ocho ty na dal sze
grzy bo bra nie. Zmę cze ni, ale roz ba -
wie ni wró ci liś my do do mu. 

To by ła mo ja naj faj niej sza przy go -
da w mi nio ne wa ka cje. Jed nak, choć
lu bię zwie rzę ta, nie chcia ła bym wię -
cej spot kać dzi ków na swo jej dro dze.
No chy ba, że bę dą oswo jo ne. 

JJuu  lliiaa  AAddrriiaann,,  kkllaa  ssaa  VV

ZA PI SY UCZNIÓW DO SZKO ŁY POL SKIEJ – SPK IM. GEN. ST MA CZKA
PRZY AM BA SA DZIE RP W BRUK SE LI Z SIE DZI BĄ W AN TWER PII NA ROK SZKOL NY 2014/2015

Sza now ni pań stwo, 
Za pi sy na rok szkol ny 2014/2015 roz po czy na ją się od dnia 01 mar ca do 30 ma ja 2013 r. 
Dziec ko na le ży zgło sić do szko ły po przez wy peł nie nie kwe stio na riu sza zgło sze nio we go na stro -

nie in ter ne to wej szko ły wwwwww..sszzkkoo  llaa  ppooll  sskkaa..bbee  (za kład ka za pi sy uczniów) 
W ciągu dwóch ty god ni po do ko na niu zgło sze nia otrzy ma cie pań stwo po twier dze nie re je stra cji

ucznia oraz in for ma cję o da cie ze bra nia z ro dzi ca mi. Do dat ko we wy jaś nie nie nia moż na uzy skać
pod nu me rem te le fo nu 0475 96 51 58 lub ma i lo wo pi sząc na adres ssppkk..aann  ttwweerr  ppiiaa@@ggmmaa  iill..ccoomm

z po wa ża niem MMoo  nnii  kkaa  PPrruu  sskkaa

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. 

TWÓR CZOŚĆ NA SZYCH UCZNIÓW
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Polonijne wiadomości sportowe
Siat ków ka
27 An twer pen
Za pra sza my wszyst kich za in te re so wa nych
na tre nin gi któ re od by wa ją się w każ dy
czwar tek o go dzi nie 19:00

Spor thal Wil rij kse Ple in
Vo gel zan gla an 6
2020 An twer pen 
Wię cej in for ma cji: 0485 39 22 41
Fa ce bo ok: siat kow ka.an twer pen

Pił ka noż na
Roz po czął się wio sen ny se zon roz -

gry wek pił kar skich. Dzię ki wy kwa li -
fi ko wa nej ka drze tre ner skiej, na sze
dru ży ny od no szą co raz wię ksze suk -
ce sy w roz gryw kach. Na szą naj młod -
szą dru ży nę Mi ni-mi ni men pro wa dzą
tre ne rzy: Ro bert Mar ko wicz i Mar cin
Rut kow ski. No wym tre ne rem bram -
ka rzy jest Ka rol Ka li now ski (na zdję -
ciu z le wej), nato miast dru ży nę Mi ni -
men pro wa dzi Ja ro sław Pał czyń ski
(na zdję ciu z pra wej). 11 stycz nia dru -
ży na Mi ni men sto czy ła za cię ty, zwy -
cię ski bój z dru ży ną Oxa co z Boe cho -
ut (2:1). Na szcze gól ne wy róż nie nie
za słu żył Se ba stian Czer niak, któ ry dał
z sie bie wszyst ko aby wzmoc nić swo -
ją dru ży nę. 

OOdd  nnaa  ssttęępp  nnee  ggoo  ssee  zzoo  nnuu,,  cczzyy  llii  oodd
wwrrzzeeśś  nniiaa  ttee  ggoo  rroo  kkuu,,  ppoo  wwssttaa  nniiee  nnoo  wwaa
ddrruu  żżyy  nnaa  „„PPuu  ppiill  lleenn””. Przy szli gra cze
już od by wa ją tre nin gi pod czuj nym
okiem tre ne ra. Na dal pro wa dzi my za -
pi sy wszyst kich chęt nych w wie ku od
6 do 18 lat, chcą cych re pre zen to wać
nasz klub w roz gryw kach.

ZZaa  rrzząądd  kklluu  bbuu  cchhccee  rróóww  nniieeżż  uuttwwoo  --
rrzzyyćć  ddrruu  żżyy  nnęę  „„SSee  nniioo  rreenn””  ddllaa  ppaa  nnóóww
ww wwiiee  kkuu  oodd  1188  ddoo  3355  llaatt..  

Wszyst kich za in te re so wa nych ser -
decz nie za pra sza my!!!

Wszel kie in for ma cje pod nu me rem
te le fo nu 0485649604 lub na:

hhttttppss::////ffaa  ccee  bboo  ookk..ccoomm//ppaa  ggeess//FFCC--NNiiee  --
uuww--PPoo  lloo  nniiaa--AAnn  ttwweerr  --
ppeenn//118899334499883311225500991177

OOpprr..  IIwwOO..

31luty 2014 Antwerpia po polsku    

Wszystkimzakochanym
z okazjizbliżającychsię

Walentynek
życzymydużomiłości,

namiętności
orazwytrwałości.

TURNIEJ

Dnia 24.05.2014 (w sobotę) 
na boisku „ROCHUS” w Deurne,
przy Ruggeveldlaan 480
odbędzie się 
turniej piłkarski.

Wszystkich miłosników sportu,
jak również fanów naszego klubu
serdecznie zapraszamy!!!

zarząd klubu FC Nieuw Polonia
Antwerpen

wraz z trenerami i graczami



Wy jaś nie nia w spra wie
śmier ci gen. Wła dy sła wa 
Si kor skie go

In sty tut Pa mię ci Na ro do wej oświad -
czył, że ge ne rał Wła dy sław Si kor ski
przed wy lo tem z Gi bral ta ru nie zo stał
wcześ niej za mor do wa ny. Ba da nia
prze pro wa dzo ne przez IPN wy ka za -
ły, że „śmierć po krzyw dzo nych na stą -
pi ła w wy pad ku ko mu ni ka cyj nym
w oko licz no ściach zbli żo nych do tych
usta lo nych przez ko mi sję bry tyj ską
z 1943 ro ku”. Jed no cześ nie IPN po in -
for mo wał, że nie moż na ani wy klu -
czyć, ani po twier dzić, że ka ta stro fa
lot ni cza, w któ rej zgi nął ge ne rał, zo -
sta ła spo wo do wa na przez sa bo taż.

Jak na ra zie nie po twier dzi ły się
więc przy pusz cze nia nie któ rych hi -
sto ry ków for mu łu ją cych te zę, że ge ne -
rał Si kor ski zo stał za strze lo ny w sa -
mo lo cie, a ka ta stro fę spo wo do wa no
tyl ko dla te go, aby za trzeć śla dy.

ppuullss  ––  ttyy  ggoodd  nniiaa..ppll  

Dwie Pol ski 
„Dzien nik Ga ze ta Praw na” spo rzą -

dził za ska ku ją cą „Ma pę ja ko ści ży cia
w Pol sce: bo ga ta Pol ska A, szczę śli wa
Pol ska B”. We dług ga ze ty, miesz kań -
cy wschod nich re gio nów Pol ski, czę -
sto okre śla nej mia nem Pol ski B
– bied niej szej, z wię kszym bez ro bo -
ciem i ma ły mi za rob ka mi, w rze czy -
wi sto ści są szczę śliw si niż lu dzie z tak
zwa nej Pol ski A, czy li tej o wyż szym
po zio mie gos po dar czym i eko no micz -
nym. Ga ze ta po da je, że miesz kań cy
Pol ski B two rzą trwal sze ro dzi ny, rza -
dziej za bi ja ją ich stres i no wo two ry.
Sta ty stycz nie ży ją dłu żej niż oso by
miesz ka ją ce w bo gat szych re gio nach
na sze go kra ju. Naj dłuż sze ży cie przy -
pa da miesz kań com Pod kar pa cia,
gdzie PKB na jed ne go miesz kań ca
jest aż o 1/3 niż sze niż śred nia kra jo -
wa. Wo je wódz twa: lu bel skie, pod la -
skie, war miń sko-ma zur skie, pod kar -
pac kie, za li cza ne są do ob sza rów
o naj niż szej licz bie no wo two rów zło -
śli wych na 100 ty się cy miesz kań ców.
Lu dzie w Pol sce B są we dług ga ze ty
szczę śliw si niż ich za sob niej si ro da cy
z Pol ski A. 

„„DDzziieenn  nniikk  GGaa  zzee  ttaa  PPrraaww  nnaa””  

Po czto wi agen ci 
ubez pie cze nio wi 

„Puls biz ne su” do no si, że Po czta
Pol ska bę dzie za ra biać na sprze da ży
ubez pie czeń. Li sto no sze oraz pra cow -
ni cy po czty po ukoń cze niu od po wied -
nie go kur su sta ną się agen ta mi ubez -
pie cze nio wy mi. Po szko le niach,
Po czta Pol ska mo że mieć w swo ich
sze re gach na wet 10 ty się cy agen tów
ubez pie cze nio wych. Już pierw szych
stu li sto no szy za o pa trzo no w smar -
tfo ny, za po mo cą któ rych bę dą mo gli
do słow nie od rę ki, w cią gu dwóch
mi nut sprze dać ubez pie cze nie. Na
po cząt ku za kres ich usług ogra ni -
czo ny bę dzie do sprze da ży po li sy OC
ko mu ni ka cyj ne go, a z bie giem cza -
su bę dą ofe ro wać klien tom wszyst -
kie ro dza je po lis, któ re ofe ru je Po -
czto we To wa rzy stwo Ubez pie czeń
Wza jem nych (TUW). Ko lej nym ukło -
nem w stro nę klien tów ma być wpro -
wa dze nie w przy szło ści szyb kich
i ogól nie do stęp nych usług ban ko -
wych. 

„„PPuullss  bbiizz  nnee  ssuu””  

Do no si ciel stwo co raz 
bar dziej po pu lar ne 

We dług „Ga ze ty Wy bor czej”, Po la -
cy wciąż chęt nie do no szą na in nych
do róż nych in sty tu cji. Po wyż szy pro -
ce der trwa już od do brych kil ku na -
stu lat, ale w od róż nie niu od lat po -
przed nich, obec nie ta kie in for ma cje
są co raz le piej udo ku men to wa ne.
„GW” opi sa ła przy pa dek do no su, któ -
ry do tarł do ZUS w Lub li nie. Za wie -
rał on in for ma cje o pew nym męż czyź -
nie, któ ry sy ste ma tycz nie po bie rał
ren tę, ale jed no cześ nie pra co wał na
czar no. Oprócz do kład ne go opi su ca -
łej sy tu a cji do do no su do łą czo no fil -
my, zdję cia i ra port agen cji de tek ty -
wi stycz nej. 

Dru gim opi sa nym przy pad kiem by -
ła hi sto ria ko bie ty, któ ra te o re tycz nie
prze by wa ła na zwol nie niu le kar skim,
a w prak ty ce wy je cha ła na za gra nicz -
ne wcza sy. Do ZUS tra fi ła w tej spra -
wie peł na do ku men ta cja włącz nie
z za łą czo ny mi fo to gra fia mi, da ta mi
i do kład ny mi szcze gó ła mi.

„„GGaa  zzee  ttaa  WWyy  bboorr  cczzaa””  

Nie u da ne e–po ste run ki 

Ko men da Głów na Po li cji wy da ła po -
nad 20 mi lio nów zło tych na pro jekt,
któ ry oka zał się nie wy pa łem. Pro jekt
in for ma tycz ny, czy li e-po ste ru nek miał
zre wo lu cjo ni zo wać pra cę pol skiej po li -
cji. Dzię ki lap to pom i spe cjal nej apli ka -
cji miał uła twić pra cę po li cjan tom,
skró cić czas pa pier ko wej ro bo ty i au -
to ma tycz nie za miesz czać da ne w po li -
cyj nych ba zach. Nie ste ty, pro jekt oka -
zał się nie u da ny i z ka sy Ko men dy
Głów nej za miast na pod wyż ki dla po -
li cjan tów pie nią dze po szły w bło to. 

„„RRzzeecczz  ppooss  ppoo  llii  ttaa””  

Po la cy nie chcą miesz kać
w mia stach 

We dług dzien ni ka „Rzecz pos po li ta”,
w cią gu osta t nich 10 lat, nie mal
ćwierć mi lio na Po la ków zde cy do wa ło
się na wy pro wadz kę z mia sta na wieś.
Przez osta t nią de ka dę, licz ba miesz -
kań ców pol skich miast zmniej szy ła się
pra wie o 350 ty się cy osób, z cze go wię -
ksza część prze nio sła się na wieś. Spo -
ra gru pa z tych osób to pięć dzie się -
cio lat ko wie, w mia rę za moż ni oraz
mło de, do brze za ra bia ją ce oso by. Prze -
pro wa dza ją się na ob rze ża du żych
miast, gdzie znaj du ją lep sze wa run ki
do ży cia i wy cho wy wa nia dzie ci. 

Ta ki trend jest za bój czy dla miast,
po nie waż spa da ją ich przy cho dy,
a wśród miesz kań ców co raz wię cej
jest ren ci stów i eme ry tów, bra ku je za -
tem rąk do pra cy. Ra zem z za moż niej -
szy mi miesz kań ca mi, do pol skich wsi
od pły wa ją rów nież pła co ne przez nich
po dat ki, co dla nie jed nej miej sco wo -
ści ma op ła ka ne skut ki. 

„„RRzzeecczz  ppooss  ppoo  llii  ttaa””  

W Pol sce gi nie naj mniej 
aut w Eu ro pie 

Oka zu je się, że po ku tu ją cy od lat
mit, iż to właś nie w Pol sce zda rza się
naj wię cej kra dzie ży sa mo cho dów, jest
nie praw dzi wy. Por tal in te ria.pl spo -
rzą dził ran king państw eu ro pej skich,
ze sta wia jąc licz bę lud no ści da ne go
kra ju z licz bą kra dzie ży sa mo cho dów
do ko ny wa nych na je go te re nie. Wy -
ni ki ran kin gu by ły co naj mniej za ska -
ku ją ce. Pier wsze miej sce pod wzglę -
dem bez pie czeń stwa po ja zdów za ję ła
Pol ska. W na szym kra ju ofia rą zło -
dziei sa mo cho dów pa da śred nio co
2030 oby wa tel co ozna cza, że bio rąc
pod uwa gę licz bę miesz kań ców i za re -
je stro wa nych aut, kra dzio nych jest
o wie le mniej sa mo cho dów niż w in -
nych eu ro pej skich kra jach. Naj mniej
bez piecz nym pań stwem oka za ła się
Da nia, gdzie gi nie co 241 sa mo chód,
na stęp nie Fran cja, Niem cy, Sło wa cja
i Lit wa. 

Prze gląd 
pra sy 
pol skiej
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Pod su mo wu jąc po wyż szy ra port,
por tal In te ria.pl ko men tu je, że być
mo że przy czy ną ta kie go sta nu rze -
czy jest wiek pol skich sa mo cho -
dów, bo wiem po na szych dro gach
jeż dżą au ta któ rych śred ni wiek to
14 lat. I być mo że to jest przy czy ną,
że dla zło dziei nie są one atrak cyj -
ne. 

PPoorr  ttaall  iinn  ttee  rriiaa..ppll  

Hi sto rycz ne me to dy le cze nia
ra ka 

Ty god nik „Wprost” do no si, że
w Pol sce na zdia gno zo wa nie ra ka
cze ka się oko ło 6 do 8 mie się cy. Dla
wie lu cięż ko cho rych lu dzi tak dłu gi
czas ocze ki wa nia na wy ni ki ba dań
i od po wied nią dia gno zę ozna cza wy -
rok śmier ci. Le ka rze sto su ją prze sta -
rza łe me to dy le cze nia i rzad ko ko -
rzy sta ją z no wych, co da je nam
miej sce na sza rym koń cu w ca łej Eu -
ro pie. 

We dług spe cja li stów, naj lep szym
roz wią za niem by ło by stwo rze nie sy -
ste mu wczes ne go wy kry wa nia ra ka,
na co nie są po trzeb ne du że fun du -
sze, ale wy si łek or ga ni za cyj ny wie lu
in sty tu cji. Jed nak ani re sort zdro -
wia, ani NFZ nie są za in te re so wa ne
uru cho mie niem ta kie go pro gra mu.
Pol scy pa cjen ci da lej bę dą na ra że ni
na nie spraw nie dzia ła ją cą dia gno -
sty kę on ko lo gicz ną i kil ku mie sięcz -
ne ocze ki wa nie na dia gno zę. 

„„WWpprroosstt””  

Co raz wię cej Po la ków jest
uza leż nio nych od in ter ne tu 

Cen trum Ba dań Opi nii Spo łecz nej
po in for mo wa ło, że już po nad 100 ty -
się cy Po la ków jest uza leż nio nych od
in ter ne tu, a ko lej nych 750 ty się cy jest
na to po waż nie na ra żo nych – do no si
„Ga ze ta Wy bor cza”. 

Dzie ci w Pol sce co raz czę ściej za -
czy na ją ko rzy stać z in ter ne tu. Już 38
pro cent na sto lat ków przy zna je, że ser -
fu je w sie ci na wet wte dy, kie dy ich to
spe cjal nie nie in te re su je – pi sze „GW”.
Pra wie ty le sa mo osób nie peł no let -
nich przez in ter net za nied bu je szko -
łę, ro dzi nę i przy ja ciół. Aż 40 pro cent
uwa ża, że ży cie w sie ci bar dziej im od -
po wia da niż to w re a lu i że wśród in -
ter ne to wej spo łecz no ści czu ją się bar -
dziej so bą. 

Nie po ko ją ce jest to, że znacz na
część ro dzi ców dzie ci nie zda je so bie
spra wy z ist nie ją ce go prob le mu, a na -
wet je że li go za u wa ża, nie ro bi nic
w kie run ku je go wy e li mi no wa nia. Nie
cho dzi bo wiem o to, aby za bro nić dzie -
ciom ko rzy sta nia z kom pu te ra, ale
o to, aby na u czyć je mą drze z nie go
ko rzy stać. 

„„GGaa  zzee  ttaa  WWyy  bboorr  cczzaa””  

Są dy wy ro zu mia łe 
dla pi ja nych kie row ców 

W 2013 ro ku po li cja za trzy ma ła na
pol skich dro gach po nad 160 ty się cy
pi ja nych kie row ców. Dzie sięć pro cent
z nich to dro go wi re cy dy wi ści, czy li
oso by, któ re w prze szło ści od po wia da -
ły już za ja zdę po pi ja ne mu. 

„Rzecz pos po li ta” przed sta wi ła szo -
ku ją ce da ne. Aż 70 pro cent z za trzy -
ma nych dro go wych pi ra tów usły sza -
ło za rzu ty w za wie sze niu, a pra wie
po ło wa kie row ców któ rym ode bra no
pra wo ja zdy, na dal sia da za kie row ni -
cę. Wpraw dzie obo wią zu ją ce w pol skim
pra wie ka ry za spo wo do wa nie wy pad -
ku pod wpły wem al ko ho lu są po rów ny -
wal ne z za gro że niem dla zbrod ni, ale
nie wie dzieć cze mu, wy miar spra wie -
dli wo ści trak tu je je wy jąt ko wo ła god -
nie. Wy da jąc wy ro ki w po wyż szych
spra wach, sę dzio wie na ogół od bie ra -
ją do ku men ty upraw nia ją ce do ja zdy
na czas do trzech lat. Wpraw dzie za
po peł nie nie ta kie go prze stęp stwa moż -
na orzec na wet ka rę po zba wie nia wol -
no ści do lat 12, ale pol skie or ga ny
spra wie dli wo ści są w tej ma te rii ma ło
su ro we. Nie wie dzieć cze mu, za miast
wy cho wy wać spo łe czeń stwo w po sza -
no wa niu pra wa, da ją przy zwo le nie na
ja zdę sa mo cho dem po pi ja ne mu. 

„„RRzzeecczz  ppooss  ppoo  llii  ttaa””  

(Nie) mod ne kie run ki 
Dzien nik „Ga ze ta praw na” do no si,

że pol skie uczel nie wy co fu ją się
z kształ ce nia na tra dy cyj nych kie run -
kach. Dzie je się tak dla te go, że uleg -
ły zmia nie kry te ria po pu lar no ści da -
nych stu diów wśród kan dy da tów.
W ro ku aka de mic kim 2013/14 w pier -
wszej dzie siąt ce zna lazł się tyl ko je den
fa kul tet hu ma ni stycz ny – pra wo. 

Uczel nie za bra ły się więc za two rze -
nie no wych, mod nych kie run ków
o bar dzo wą skiej spe cja li za cji. Za miast
na przy kład fi lo zo fii, wpro wa dza ją ko -
gni ty wi sty ke, czy li na u kę zaj mu ją cą
się moż li wo ścia mi po znaw czy mi czło -
wie ka. Pro po nu ją stu den tom tak że
oli gof re no pe da go gi kę – na u kę zaj mu -
ją cą się wy cho wa niem i kształ ce niem
dzie ci o ob ni żo nej spraw no ści umy -
sło wej. Eks per ci ostrze ga ją jed nak,
że po ukoń cze niu tak wą skich spe cja -
li za cji, przy szli ab sol wen ci mo gą nie
zna leźć pra cy i do ra dza ją, aby wpro -
wa dza jąc no we kie run ki stu diów,
opie rać się na da nych z ryn ku pra cy.

„„GGaa  zzee  ttaa  pprraaww  nnaa””  

Tru ją ca sub stan cja 
na dzie cię cych ubra niach 

„Wia do mo ści” po da ły, że groź ne dla
zdro wia tru ciz ny zna le zio no na ubra -
niach i bu tach dla dzie ci i nie mo wląt,

pro du ko wa nych przez 12 świa to wych
ma rek. Zna le źli się wśród nich ta cy
po ten ta ci jak: Blu ber ry, Dis ney, Adi -
das, Ni ke, Pu ma, C&A, czy H&M. 

Ba da niom zo sta ły pod da ne pro duk -
ty odzie żo we wy pro du ko wa ne w 12
róż nych kra jach. Zo sta ły one prze sła -
ne do la bo ra to rium w Exe ter w Wiel -
kiej Bry ta nii i tam zba da ne, po czym
prze ka za no je do cał ko wi cie nie za leż -
nych jed no stek ba daw czych. W ba da -
nej odzie ży zna le zio no mię dzy in ny mi
„kadm oraz no ny lo fe nol etok sy la ny,
któ ry za bu rza dzia ła nie hor mo nów
mię dzy in ny mi w ten spo sób, że na śla -
du je hor mo ny żeń skie. We dług na u -
kow ców, właś nie te sub stan cje by ły
od po wie dzial ne za fe mi ni za cję sam -
ców ryb ży ją cych w nie któ rych eu ro -
pej skich wo dach”. 

Eko lo gicz na or ga ni za cja „ Gre en -
pe a ce” pod kre śla, że cho ciaż ba da -
niem ob ję te by ły tyl ko ubra nia dla
nie mo wląt i dzie ci, za war tość szko -
dli wych w nich sub stan cji, nie by ła
mniej sza niż w ubra niach dla do ro -
słych, któ re or ga ni za cja ba da ła wcześ -
niej. Ra port przed sta wio ny przez
„Gre en pe a ce” ma skło nić pro du cen -
tów odzie ży do zre zy gno wa nia z uży -
wa nia szko dli wych dla zdro wia i oto -
cze nia sub stan cji. 

„„WWiiaa  ddoo  mmoo  śśccii””  

Kos micz ne za rob ki gwiazd 
Dla naj wię kszych pol skich gwiazd

sce ny mu zycz nej, syl we stro we kon -
cer ty są oka zją do za ro bie nia nie sa -
mo wi cie du żych pie nię dzy. We dług
„Pul su Ty god nia” w osta t ni wie czór
ro ku naj wię cej za ra bia ją ar ty ści wy -
stę pu ją cy na im pre zach otwar tych or -
ga ni zo wa nych na przy kład przez miej -
skie sa mo rzą dy, czy nie któ re sta cje
te le wi zyj ne. Wła dze Lub li na prze zna -
czy ły na ho no ra ria gwiazd 200 ty się -
cy zło tych, nato miast sa mo rząd War -
sza wy wy sup łał aż 700 ty się cy. Ile
kon kret nie otrzy ma li po szcze gól ni
wy ko naw cy owia ne jest ta jem ni cą, ale
we dług do brze po in for mo wa nych lu -
dzi z bran ży, gwia zdy mo gą za ro bić
na wet 50 ty się cy zło tych za kil ku na -
sto mi nu to wy wy stęp. 

Bez wąt pie nia li de rem jest gru pa
„Bajm”, któ ra co ro ku za syl we stro wą
im pre zę zgar nia przy naj mniej 100 ty -
się cy zło tych. Nie mo że tak że na rze kać
Edy ta Gór niak, któ ra za swój syl we -
stro wy wy stęp za in ka so wa ła 90 ty się -
cy, czy Do da, na któ rej kon to wpły nę -
ło 80 ty się cy zło tych. Nie ma się co
dzi wić, że co ro ku na syl we stro wych
im pre zach na stę pu je do słow ny „wy syp”
gwiazd, bo wiem tak lu kra tyw nych kon -
trak tów żad na gwia zda nie od rzu ci. 

„„PPuullss  TTyy  ggoodd  nniiaa””  
Opra co wa ła: 

KKaa  ttaa  rrzzyy  nnaa  FFrraann  kkooww  sskkaa  
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Suk ces te le wi zji Po lo TV po -
ka zu je, że po la tach me dial ne -
go wy gna nia, mu zy ka di sco po -
lo wra ca do łask, a za rob ki
di sco po lo wych gwiazd mo gą
przy pra wić o za wrót gło wy nie -
jed ne go wy ko naw cę mu zy ki
pop. Nad szedł czas wkro cze nia
po lo na sa lo ny.

Ży ła zło ta
W sierp niu 2013 ro ku fir ma

Nie lsen Au dien ce Me a su re ment
po da ła do wia do mo ści, że naj -
po pu lar niej szą sta cją mu zycz ną
w Pol sce jest Po lo TV. Na stą pi -
ło ogól no na ro do we po ru sze nie
i roz po czę ła się dys ku sja zwo -
len ni ków i prze ciw ni ków mu zy -
ki di sco po lo. Zwo len ni cy z ra -
do ści za cie ra li rę ce, prze ciw ni cy
zaś za pa ła li świę tym obu rze -
niem tłu ma cząc, że to wio cha,
ob ciach, chał tu ra i tan de ta.

Po lo TV, pol sko ję zycz na sta -
cja te le wi zyj na wy twor ni Le mon
Re cords ofi cjal nie ru szy ła 7 ma -
ja 2011 ro ku. Po cząt ko wo emi -
to wa ła tyl ko mu zy kę bie siad ną,
dan ce i di sco po lo. Rok po de -
biu cie wzbo ga ci ła swo ją ofer tę
o emi sję pro gra mów po świę co -
nych mu zy ce dan ce i za gra nicz -
nej di sco. Już w lip cu na stęp ne -
go ro ku Po lo TV by ło
naj chęt niej oglą da ną sta cją mu -
zycz ną w Pol sce i tę po zy cję
utrzy ma ła tak że w ro ku na stęp -
nym. Właś nie na an te nie Po lo
TV miał pre mie rę je den z naj -
wię kszych di sco po lo wych hi tów
– pio sen ka „Ona tań czy dla
mnie” zes po łu Week end.

We dług da nych Kan tar Me -
dia, cen ni ko we wpły wy z re klam
w ma ju 2013 ro ku wy nio sły
w Po lo TV 43,3 mi lio ny zło tych,
za led wie o trzy mi lio ny mniej
niż w TVN. Obec nie oglą dal ność
tej sta cji wy no si 42 ty sią ce wi -
dzów na mi nu tę, czy li oko ło 1,2
mi lio na mie sięcz nie i jest to bez
wąt pie nia ewe ne ment na ro dzi -
mym mu zycz nym ryn ku. W tym
sa mym cza sie naj wię kszy spa -

dek oglą dal no ści za no to wa ła VI -
VA (- 50 pro cent) oraz TV Di sco
(- 29,9 pro cent). Po lo TV, któ ra
ist nie je nie ca łe trzy la ta, ma
wię cej wi dzów niż po zo sta łe sta -
cje mu zycz ne ra zem wzię te.

Suk ces nie wąt pli wy. Ale jest
je den prob lem. Mia no wi cie dzie -
więć na dzie sięć osób py ta nych
czy oglą da Po lo TV, sta now czo
twier dzi, że nie. Skąd więc ta
oglą dal ność?

Ob ciach i tan de ta, 
czy fe no men?

Na po cząt ku lat dzie więć dzie -
sią tych na nurt di sco po lo zwró -
cił uwa gę Krzysz tof Kraw czyk
i trze ba przy znać, że nie źle na
tym za ro bił. Je go utwo ry wca le
nie by ły przaś ny mi me lo dyj ka mi
na za sa dzie „umpa, umpa”, tyl -
ko kon kret ny mi pio sen ka mi
z do brą aran ża cją i nie złym tek -
stem. Przy pom nij my so bie tak -
że me ga po pu lar ny zes pół „Ich
Tro je”, któ re go prze bo je by ły ni -
czym in nym jak ta necz ną, di -
sco po lo wą mu zy ką, z do sko na -
łą opra wą sce nicz ną, pio sen kę
„Ole, Olek” przy któ rej Alek san -
der Kwaś niew ski w cu glach wy -
grał wy bo ry pre zy den ckie, czy
prze bo je ta kich grup jak Bo ys,
Bay er Full, Ak cent i Ma sters
któ re śpie wa ła ca ła Pol ska.

Na zwi sko Ma rek Sie roc ki zna -
ne jest wszyst kim. Ten po pu lar -
ny pre zen ter mu zycz ny w la tach
80-tych na an te nie pol skie go ra -
dia i te le wi zji ja ko pierw szy
przy bli żył Po la kom prze bo je eu -
ro di sco. Wte dy wszy scy „po -
waż ni” pro pa ga to rzy mu zy ki od -
są dza li te pio sen ki od czci
i wia ry twier dząc, że jest to wy -
jąt ko wa chał tu ra i kicz. Jed nak
ktoś kto pa mię ta tam te cza sy
do sko na le wie, jak ca ła Pol ska
ba wi ła się przy dźwię kach prze -
bo jów ta kich gwiazd jak Sa man -
ta Fox, Sa bri na czy Dru pi. Obec -
nie Sie roc ki jest jed nym
z pro wa dzą cych pro gra my
w Po lo TV.

Czy słu cha nie mu zy ki di sco
po lo, ba na wet przy zna wa nie się
do te go, że jej się słu cha jest rze -
czy wi ście ob cia chem?

Jest nie pi sa ną re gu łą, że na
po waż ne im pre zy nie za pra sza
się mu zy ków di sco po lo, bo to
nie jest tren dy, ale wy star czy
„pu ścić” ka wa łek zna ne go prze -
bo ju na przy kład zes po łu „Bo -
ys” i oka zu je się na gle, że wszy -
scy go zna ją i do sko na le się przy
nim ba wią. Jest to bez wąt pie nia
cie ka we so cjo lo gicz ne zja wi sko.
Cho ciaż na ogół pio sen ki di sco
po lo są obiek tem iro nicz nych
uwag i drwin, ma ją swo ich fa -
nów w ca łym kra ju. Ofi cjal nie
wiel bi cie li di sco po lo trud no
zna leźć i cho ciaż ko cha ją tę mu -
zy kę, to się do niej nie przy zna -
ją.

Obec ne di sco po lo to no we
gwia zdy, no we aran ża cje i no we
pio sen ki śpie wa ne w uzna nych
klu bach, na sta dio nach, czy na
im pre zach. To wiel kie ga le, na
któ re ścią ga ją ty sią ce lu dzi. Jak
za u wa ża ją mu zy ko lo dzy, te raz
di sco po lo ma zu peł nie in ną ja -
kość. Jest to do sko na le wi docz -
ne zwłasz cza na tle czę sto że -
nu ją co ni skie go po zio mu tak
zwa nej mu zy ki pop, gdzie co -
raz trud niej o do brą pio sen kę
i praw dzi wą gwia zdę. Na tle tej
ma ło ja ko sci, di sco po lo wca le
nie wy pa da naj go rzej i speł nia
wszyst kie wa run ki przy na leż -
no ści do na szej lu do wej kul tu -
ry. Wy ko rzy stu je pol skie utwo -
ry lu do we i tra dy cyj ne a dla
wie lu lu dzi jest osto ją pol sko -
ści. Pio sen ki di sco po lo są co -
raz le piej za a ran żo wa ne, czę -
ściej po ja wia ją się w nich na
przy kład sek cje smy czko we
i dę te. Ma ją co raz lep szą opra -
wę ar ty stycz ną. Ich pro duk cje
są bar dziej pro fe sjo nal ne, nie -
któ re ar ty stycz nym po zio mem
nie od bie ga ją od za chod nich
wy ko naw ców mu zy ki dan ce.
A tek sty? Jak to po wie dział je -
den z mo ich zna jo mych „wca le
nie są gor sze od te go, co wy -
śpie wu ją nie jed ne pol skie
„gwia zdy”. No cóż, to już jest
na praw dę kwe stia in dy wi du al -
ne go gu stu każ de go z nas. Bo
tek sty opo wia da ją ce o mi ło ści,
tęsk no cie, zdra dzie czy roz sta -
niach, prze ma wia ją do mi lio -
nów lu dzi. A te bar dziej „sproś -

Obec ne di sco
po lo to no we
gwia zdy, no we
aran ża cje 
i no we pio sen -
ki śpie wa ne
w uzna nych
klu bach, 
na sta dio nach,
czy na im pre -
zach. 
To wiel kie 
ga le, na któ re
ścią ga ją 
ty sią ce lu dzi. 

Di sco po lo wkra cza na sa lo ny
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ne ka wał ki” przy po mi na ją wy pisz wy -
ma luj lu do we przy śpiew ki.

Re kor do wą oglą dal no ścią na Yo u -
tu be mo że się po szczy cić pio sen ka
„Ona tań czy dla mnie” zes po łu Week -
end – pra wie 70 mi lio nów wy świet -
leń od mo men tu za ist nie nia. To rze -
czy wi ście re kord. Zwłasz cza, że żad na
z ko mer cyj nych sta cji nie zdo by ła się
na za pre zen to wa nie tej pio sen ki swo -
im słu cha czom. Cze go to do wo dzi?
Że, to cze go słu cha my na co dzień,
nie za wsze jest rów noz nacz ne z mu -
zy ką przy któ rej się ba wi my. Mo że -
my być pa sjo na ta mi jaz zu, ope ry, mu -
zy ki kla sycz nej, czy mu si ca lu, ale
mu si my przy znać, ze sa pio sen ki z ga -
tun ku di sco po lo, przy któ rych ma -
my ocho tę za śpie wać czy za tań czyć.
Mu zy ka di sco po lo ni gdy nie as pi ro -
wa ła do mia na mu zy ki przez du że M
i do sko na le zna swo je miej sce w sze -
re gu.

Z pro win cji na sa lo ny
Di sco po lo wkra cza na sa lo ny. To

pew ne. Wkra cza też na ekra ny sta cji

te le wi zyj nych i cza ru je wi dzów. Prze -
ży wa swój re ne sans i ma się co raz le -
piej. Re kla mo daw cy co raz czę ściej
właś nie tę mu zy kę wy bie ra ją do swo -
ich re klam. Naj lep szym przy kła dem
jest re kla ma Eu ro ban ku z Pio trem
Adam czy kiem w rytm prze bo ju Shaz -
zy –daw niej nie kwe stio no wa nej kró lo -
wej te go ga tun ku.

Ta mu zy ka tra fia do co raz szer sze -
go krę gu od bior ców. I czę ściej są ni -
mi lu dzie po cho dzą cy nie z ma łych
mia ste czek i wsi, gdzie di sco po lo za -
wsze mia ła swo ich fa nów, ale z du -
żych miast. Co raz czę ściej kon cer ty
di sco po lo od by wa ją się w re no mo wa -
nych klu bach, sa lach wi do wi sko wych,
oczy wi ście za wsze przy wy peł nio nej
po brze gi wi dow ni. Słu cha ją jej lu dzie
pod kra wa tem, bez kra wa ta, wy kształ -
ce ni, po pod sta wów kach, z za wo dem
czy bez, pra cu ją cy i bez ro bot ni.
Wpraw dzie da lej jest lek ce wa żo ne
przez głów ne me dia, ale zaj mu je na
ryn ku co raz wię kszą prze strzeń.
Show biz nes jesz cze za cho wu je się
tak, jak by di sco po lo nie ist nia ło.

Dziw ne, bo co raz czę ściej ta ta necz -
na mu zy ka za ra bia ko lo sal ne pie nią -
dze.

We dług ga ze ty „Me tro” za rob ki nie -
któ rych gwiazd di sco po lo prze wyż -
sza ją ho no ra ria otrzy my wa ne przez
uzna nych mu zy ków z „do brym” na -
zwi skiem. Ra dek Li szew ski – li der
zes po łu Week end przy zna je, że co raz
czę ściej gra ją po trzy kon cer ty dzien -
nie, in ka su jąc za je den wy stęp oko ło
30 ty się cy zło tych. Tak zna ne gru py
jak: Bay er Full, czy Bo ys bio rą za kon -
cert od 20 do 25 ty się cy zło tych.
Człon ko wie gru py Bo ys w cią gu
ubieg łe go ro ku za ro bi li pra wie dwa
i pół mi lio na zło tych. To się dzie je na -
praw dę i to w sy tu a cji, gdy żad ne
głów ne me dia tej mu zy ki nie pro mu -
ją.

Je że li ko muś nie od po wia da to co
pro po nu je nurt di sco po lo, niech po
pro stu tej mu zy ki nie słu cha – mó -
wią zwo len ni cy di sco po lo wych ryt -
mów. Je że li ko goś draż ni este ty ka
gwiazd – zbyt du ża ilość bi żu te rii, ki -
czo wa te, ja skra we ubra nia i moc ny
ma ki jaż, to niech po pro stu nie pa -
trzy – mó wią da lej. Gwia zdy di sco po -
lo nie ro bią wo kół sie bie szu mu, ale
kró lu ją ze sce ny i ma gne ty zu ją wi -
dzów. Na ich kon cer ty przy cho dzą ta -
kie tłu my, o ja kich in ni ar ty ści mo gą
tyl ko po ma rzyć. I nie za no si się na
to, aby di sco po lo ode szło w za pom -
nie nie.

MMaarr  ttaa  WWaa  wwrroocc  kkaa
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Co raz chęt niej szu ka my
swo ich ko rze ni. Ro bi my
to z cie ka wo ści, sen ty -

men tu lub chę ci od kry cia praw -
dy. Co raz waż niej sze też sta je
się dla nas po zna nie hi sto rii na -
szej ro dzi ny, od kry cie skąd się
wy wo dzi my i kim by li na si
przod ko wie. Cza sa mi ta kie po -
szu ki wa nia przy po mi na ją żmud -
ną pra cę de tek ty wa, któ ra z bie -
giem cza su mo że prze ro dzić się
w au ten tycz ną pa sję.

Po zna je my dzie je swo jej
ro dzi ny

Wszyst ko za czy na się za zwy -
czaj od cie ka wo ści. Za da je my py -
ta nia bab ci, dziad ko wi lub ro dzi -
com, ale otrzy ma ne od po wie dzi
nie za wsze nas sa tys fak cjo nu ją.
Część ro dzin nych wspom nień za -
snu ta jest mgieł ką prze szło ści,
nie któ rych fak tów na si przod ko -
wie nie pa mię ta ją lub nie chcą
pa mię tać. O ile do tar cie do jed ne -
go czy dwóch po ko leń wstecz nie
na strę cza wię kszych trud no ści,
im da lej, tym wię cej drzwi jest
przed na mi zam knię tych.

Praw dzi wy bo om na po szu ki -
wa nie przod ków, za czął się
w Pol sce od 2005 ro ku. Na sze -
ro ką ska lę roz po czę ła się wte dy
mo da na od naj dy wa nie swo ich
ko rze ni i two rze nie ge ne a lo gicz -
ne go drze wa. Oka za ło się tak że,
że aby za cząć szu kać, nie trze ba
na wet wy cho dzić z do mu ani ru -
szać się ze swo je go ulu bio ne go
fo te la. Wy star czy usiąść przed
mo ni to rem kom pu te ra i za cząć
nie sa mo wi tą, nie kie dy za ska ku -
ją cą przy go dę, bo wiem jed na
przy pom nia na opo wieść bab ci
czy dziad ka mo że za pro wa dzić
nas na wet kil ka wie ków wstecz.
Czę sto trze ba roz wią zać ro dzin -
ne za gad ki, a na wet zmie rzyć się
z nie chlub ną prze szło ścią ja kie -
goś człon ka ro dzi ny. Daw niej od -
bu do wy wa nie prze szło ści by ło
do me ną lu dzi star szych, dziś pa -
ra się tym co raz wię cej mło dych,
któ rym za le ży na bu do wa niu hi -
sto rii włas nej ro dzi ny. Co raz czę -
ściej ar chi wi zu ją oni sta re ro -
dzin ne fo to gra fie, chcąc oca lić je
przed znisz cze niem i za pom nie -
niem.

Szu ka jąc swo ich przod ków
mu si my pa mię tać, że zgod nie
z obo wią zu ją cy mi w Pol sce za sa -
da mi he ral dycz ny mi, szla chec -
two prze cho dzi ło z oj ca na sy na,

a na do da tek ten mę ski po to mek
mu siał po cho dzić z le gal ne go
związ ku. W prak ty ce ozna cza ło
to, że ko bie ta po ślu bia ją ca
szlach ci ca au to ma tycz nie sta wa -
ła się szlach cian ką, nato miast
męż czyz na nie bę dą cy szlach ci -
cem po ślu bia jąc pan nę wy so kie -
go ro du, nie zy ski wał szla chec -
kie go ty tu łu. Wszyst kie za sa dy
obo wią zu ją ce w Związ ku Szlach -
ty Pol skiej wy wo dzą się ze sta -
rej tra dy cji i praw szla chec kich.
Jest to je dy na or ga ni za cja w Pol -
sce zrze sza ją ca oso by, któ rych
ro do wód mu si być do brze udo -
ku men to wa ny.

Cze go szu ka my?
Trud no mó wić o mo dzie na

od kry wa nie prze szło ści swo jej
ro dzi ny, ale z pew no ścią coś jest
na rze czy. Ilość osób po szu ku ją -
cych swo ich ko rze ni sta le roś -
nie i wie le z nich ma na dzie ję
na od kry cie pa sjo nu ją cych hi -
sto rii. Cze go szu ka my
i co chcie li byś my
od kryć? Na ogół
praw dę, ale
naj le piej gdy -
by ta praw da
oka za ła się
wy jąt ko wa.
Nikt z nas nie
miał by nic
prze ciw ko te -
mu, że by na si
przod ko wie
mie li dwo rek,
kil ka wsi, służ bę
i szla chec kie na zwi -
sko. Te go szu ka my
naj bar dziej. Ale chce -
my tak że od na leźć
swo je ja sprzed kil ku
wie ków. Do wie dzieć się
cze goś o toż sa mo ści swo jej ro -
dzi ny i jej prze szło ści. Szu ka my
śla dów w hi sto rii, przod ków
któ rzy wal czy li w po wsta niach
na ro do wo ścio wych, sta li przy
bo ku mar szał ka Pił sud skie go,
wal czy li w sza rych sze re gach
czy Ar mii Kra jo wej.

Efek ty po szu ki wań mo gą być
róż ne i nie za wsze ta kie, ja kie
chcie li byś my że by by ły. Na gle
mo że oka zać się, że w na szych
ży łach pły nie na przy kład ro syj -
ska, ukra iń ska, czy ży dow ska
krew (nie mó wiąc już o bar dziej
orien tal nych po wią za niach), że
na si przod ko wie mie li swo je
mrocz ne ta jem ni ce. De cy du jąc

się na po zna nie prze szło ści, mu -
si my ją przy jąć z ca łym do bro -
dziej stwem in wen ta rza. Od kry -
wa jąc ta jem ni ce swo jej ro dzi ny
mo że my do wie dzieć się wie lu,
nie za wsze po zy tyw nych rze czy.
Gdy już je po zna my, przy pom ni
się nam, że bab cia ni gdy nie
chcia ła opo wia dać o swo im oj -
cu, dzia dek py ta ny o ja kieś
wspom nie nia za sła niał się utra -
tą pa mię ci, a cio cia ja koś nie
mog ła so bie przy pom nieć dzie -
jów swo jej ku zyn ki. Cza sa mi
o ta kich a nie in nych lo sach na -
szych przod ków de cy do wa ła ów -
czes na sy tu a cja po li tycz na, kie -
dy na przy kład w cza sie
za bo rów brat sta wał na prze ciw -
ko bra ta. W tam tych cza sach hi -
sto ria spła ta ła fi gla nie jed nej ro -
dzi nie.

Naj czę ściej Po la cy szu ka ją ty -
tu łów. Szla chec kich, ary sto kra -
tycz nych. To w obec nych cza -
sach ogrom na no bi li ta cja, kie dy
moż na po chwa lić się szla chec -

kim ro do wo dem. Nie któ rzy dla
ta kie go po cho dze nia są w sta -
nie zro bić do słow nie wszyst ko,
łącz nie z fał szo wa niem na przy -
kład sta rych ksiąg pa ra fial nych.
No cóż, szla chec two no bi li tu je.
Któż nie chciał by być człon kiem
Związ ku Szlach ty Pol skiej. Ta -
kie po szu ki wa nie szla chet ne go
ro do wo du jest naj bar dziej po -
pu lar ne wśród ar ty stów, po li ty -
ków czy na u kow ców. To dla
nich, bar dziej niż dla prze cięt -
ne go czło wie ka, istot na jest
moż li wość po chwa le nia się do -
brze uro dzo nym przod kiem.

Najczęściej
Polacy szukają
tytułów
szlacheckich
czy arystokra-
tycznych. 
W obecnych
czasach to
ogromna
nobilitacja,
kiedy można
pochwalić się
szlacheckim
rodowodem.

Ge ne a lo gia w ce nie
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Nie wszy scy zda ją so bie spra wę z te -
go, że w Pol sce przed roz bio ra mi ty -
tu ła mi szla chec ki mi mog ło po szczy -
cić się za led wie nie ca łe 10 pro cent
spo łe czeń stwa, czy li zbyt wie lu szlach -
ci ców wśród nas nie ma, co by wa cza -
sem po wo dem ogrom ne go roz go ry -
cze nia i roz cza ro wa nia. Dla te go tak
do brze fun kcjo nu ją róż ne go ro dza ju
sto wa rzy sze nia czy brac twa, ofe ru ją -
ce ty tu ły szla chec kie i przy zna ją ce or -
de ry. Jed nak jest to tyl ko „pseudo
szla chec two”, któ re ma nie wiel kie
zna cze nie, po nie waż au ten tycz ne ty -
tu ły szla chec kie po sia da ją tyl ko po -
tom ko wie szlach ty, któ ra ży ła w cza -
sach pa no wa nia mo nar chy.

Od po wiedź na py ta nie: cze go szu -
ka my, jest trud na. We dług psy cho lo -
ga pro fe so ra Ja nu sza Cza piń skie go
„lu dzie po trze bu ją być kimś wię cej niż
tyl ko nu me rem, a są ta ki mi bez o so -
bo wy mi nu me ra mi mię dzy in ny mi
w pra cy. Chcą, że by trak to wa no ich
w spo sób bar dziej in dy wi du al ny, stąd
pró ba od na le zie nia i okre śle nia swo jej
toż sa mo ści”. Jest jesz cze je den as pekt
ge ne a lo gicz nych po szu ki wań do ty czą -
cy osób, któ re nie są oby wa te la mi Unii
Eu ro pej skiej. Uni j ne oby wa tel stwo
jest dzi siaj w ce nie i kosz tu je nie ma -
ło, dla te go rze sze lu dzi ma ją cych pra -
przod ków w Pol sce, pró bu ją za wszel -
ką ce nę od two rzyć swo je drze wo
ge ne a lo gicz ne, aby dojść do pol skich
ko rze ni. Bo tyl ko w ten spo sób ma ją
szan sę na zdo by cie pol skie go pasz por -
tu z orzeł kiem w ko ro nie.

Gdzie szu ka my?
Na ryn ku fun kcjo nu ją fir my spe cja -

li zu ją ce się w po szu ki wa niach da le kich
przod ków, w któ rych na za mó wie nie
moż na opra co wać ro do wód, a na wet
ca łą ma pę ge ne a lo gicz ną. W sie ci fun -
kcjo nu je mnó stwo stron i ser wi sów,
któ re po ma ga ją w od na le zie niu swo -
ich ko rze ni. Czę sto są to usłu gi dar -
mo we, a In ter net za pew nia nam wie le
cen nych in for ma cji i kon tak tów.

Bar dzo po pu lar nym ser wi sem spo -
łecz no ścio wym jest na przy kład Mo i -
krew ni, któ ry poz wa la bez płat nie 

bu do wać drze wo ge ne a lo gicz ne.
Uzna niem cie szy się rów nież iz ra el -
ski My He ra ti ge dzia ła ją cy tro chę na
za sa dzie fa ce bo o ka. Ak tyw nych użyt -
kow ni ków z ca łe go świa ta My He ra ti -
ge ma dzi siaj oko ło 75 mi lio nów. Ko -
rzy sta ją z nie go nie tyl ko Po la cy
z kra ju, ale tak że roz sia na po ca łym
świe cie Po lo nia, któ ra li czy obec nie
oko ło 20 mi lio nów lu dzi.

Na stro nie przod ko wie.pl moż na za
dar mo uzy skać pier wsze in for ma cje
do ty czą ce wy stę po wa nia na zwi ska
w róż no ra kich re je strach, źró dłach
hi sto rycz nych i he ral dycz nych oraz
moż li wość dal szych po szu ki wań ge -
ne a lo gicz nych. W pań stwo wych ar -
chi wach, cza sa mi w die ce zjal nych, czy
pa ra fial nych, księ gi z za pi sem da ty
uro dzin czy zgo nów są do stęp ne dla
każ de go.

Świa to we, mię dzy na ro do we ser wi -
sy, ma ją w swo ich ba zach mi liar dy
na zwisk i naj róż niej szych da nych na -
wet tych sprzed 200 lat. Jak do cho do -
wa jest to bran ża niech świad czy ze -
szło rocz na trans ak cja, kie dy to gru pa
eu ro pej skich in we sto rów ku pi ła an -
ce stry.com – naj wię kszy na świe cie
ser wis te go ty pu za kwo tę oko ło 1,6
mi liar da do la rów. An ce stry.com to
praw dzi wy gi gant na tym ryn ku. Ma
pra wie 12 mi liar dów pro fi li (na zwisk)
i po nad 40 mi lio nów ge ne a lo gicz nych

drze wek. Je go abo nen ci pła cą mie -
sięcz nie od 15 do 35 do la rów, a jest
ich już po nad dwa i pół mi lio na. Ten
por tal wy róż nia się spoś ród in nych
upub licz nio ny mi in for ma cja mi o ro -
dzin nych ko li ga cjach ce le bry tów czy
po li ty ków.

Od kry wa nie swo ich ko rze ni to
żmud na i cza soch łon na pra ca. Je że li
ktoś chce się do wie dzieć skąd się wy -
wo dzi, a nie ma cza su ani moż li wo ści
aby sa me mu za głę bić się w te mat, mo -
że zle cić to za da nie wy spe cja li zo wa -
nej fir mie, któ ra wszyst kie te czyn -
no ści wy ko na. Koszt jest róż ny. Mo że
wy no sić 5, a na wet pięt na ście ty się cy
zło tych. Wszyst ko za le ży od stop nia
za a wan so wa nia wy szu ki wa nia, czy
ewen tu al ne go zbu do wa nia peł ne go
drze wa ge ne a lo gicz ne go.

Dla nie któ rych od kry wa nie swo ich
ko rze ni prze ro dzi ło się w pa sję, cho -
ciaż nie któ re ba da nia trwa ją na wet
kil ka lat. Fa scy nu je ich od kry wa nie
wszyst kie go od no wa, ukła da nie ła -
mig łów ki, w któ rej wszyst kie ele men -
ty mu szą do sko na le do sie bie pa so -
wać. Dla te go tak wie lu, zwłasz cza
mło dych lu dzi, szpe ra w ar chi wach,
ślę czy nad księ ga mi wie czy sty mi i po -
szu ku je swo jej włas nej toż sa mo ści.

SSyyll  wwiiaa  JJaa  wwoorr  sskkaa
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Kon tro wer syj ny bu dy nek
Jesz cze nie po wstał, a już bu dzi

ogrom ne za in te re so wa nie. Zy skał na -
wet mia no naj bar dziej kon tro wer syj ne -
go apar ta men tow ca na świe cie. Mo wa
o naj wyż szym bu dyn ku w Li ver po o lu
któ ry ma mieć 200 me trów wy so ko ści
i 67 pię ter. Z po wo du swo jej re li gij nej
sym bo li ki – wie żo wiec ma mieć kształt
krzy ża – ma już ty le sa mo zwo len ni -
ków, co prze ciw ni ków. 

Bry tyj ski ar chi tekt któ ry pla nu je
roz po cząć bu do wę na po cząt ku te go
ro ku, na zwał swój pro jekt „King Ed -
ward To wer”. Twier dzi, że dra pa cze
chmur wzno szą się ku gó rze i jest to
trend cał ko wi cie na tu ral ny. Po za tym
uwa ża, że je go krzyż po cho dzi od sa -
me go Bo ga, a on tyl ko nad ał mu wy -
miar prze strzen ny. W apar ta men tow -
cu znaj dzie się 350 miesz kań,
po miesz cze nia biu ro we, skle py i dwa
pod ziem ne par kin gi. Na sa mej gó rze
bę dzie umiej sco wio na ofe ru ją ca nie sa -
mo wi te wi do ki re stau racja. 

Ką piel w pral ce
Pe wien Au stra lij czyk prze ko nał się

na włas nej skó rze, że au to ma tycz na
pral ka nie słu ży do ką pie li. Mło dzie -
niec chciał uroz ma i cić nud ną co dzien -
ną ką piel i zde cy do wał się wziąć prysz -
nic w ła do wa nej od gó ry pral ce. Jak
po my ślał tak zro bił, ro ze bra ny do na -
ga wszedł do pral ki, ale wyjść z niej
już nie po tra fił. Obec ny przy ką pie li
ko le ga wez wał na po moc straż po żar -
ną i po li cję, ale po mi mo wy sił ków
dwóch po łą czo nych służb Au stra lij czyk
utknął w pral ce na do bre. Sy tu a cja
uleg ła zmia nie, gdy ktoś wpadł na pro -
sty i jed no cześ nie ge nial ny po mysł,
aby do ak cji ra tow ni czej użyć oliw ki
z oli wek. Sma ro wa nie zmniej szy ło tar -
cie i męż czyz na przy po mo cy stra ża -
ków oraz po li cjan tów wy do stał się na
ze wnątrz. Opi su ją ce tę spra wę au stra -
lij skie me dia nie po da ły, czy mło dy
czło wiek wy cią gnął z tej przy go dy od -
po wied nie wnio ski i czy za prze sta nie
bra nia ką pie li w tak nie ty po wy spo -
sób. 

Ga raż w sa lo nie
Tę in for ma cję na le ża ło by roz po cząć

sło wa mi „cze go to lu dzie nie wy my -
ślą”. W Mia mi na Flo ry dzie – oś rod ku
luk su so we go ży cia dla mi liar de rów,
mi lio ne rów, wszel kie go ro dza ju
gwiazd, gwia zde czek i ce le bry tów, po -
wsta je no wo czes ny apar ta men to wiec
z miej sca mi par kin go wy mi w sa lo nie.
Mo wa o apar ta men tow cu Po rsche De -

sing To wer, w któ rym wła ści cie le
miesz kań bę dą mo gli za bie rać do nich
swo je sa mo cho dy i to nie za leż nie od
te go, na któ rym pię trze miesz ka ją.
Spe cjal ne prze szklo ne, za u to ma ty zo -
wa ne win dy za wio zą au ta na od po -
wied nie pię tro, a ich wła ści cie le nie bę -
dą mu sie li się z ni mi roz sta wać na wet
na chwi lę. Do dat ko wą usłu gą bę dzie
co dzien ne my cie sa mo cho du przez ob -
słu gę apar ta men tow ca, jak i prze gląd
tech nicz ny prze pro wa dzo ny przez spe -
cja li stycz ną fir mę. W naj droż szych
apar ta men tach, w sa lo nie bę dą przy go -
to wa ne na wet czte ry miej sca par kin go -
we. Za dba no rów nież o bez pie czeń stwo
miesz kań ców i sa mo cho dów. Że by do -
stać się do strze żo ne go bu dyn ku, trze -
ba bę dzie po dać swo je da ne bio me -
trycz ne, czy li od cisk pal ca
i ze ska no wać tę czów kę oka.

Śred ni koszt lo ka lu w Po rsche De -
sing To wer, to 23 – 30 mi lio nów do la -
rów. Jak za pew nia ją de we lo pe rzy,
sprze da no już po nad 80 pro cent miesz -
kań, cho ciaż apar ta men to wiec zo sta -
nie od da ny do użyt ku do pie ro w 2016
ro ku. 

Wód ka na sprze daż 
W bry tyj skim mie ście Man sfield, na

kra dzie ży wód ki przy ła pa no pew ne go
bez ro bot ne go imi gran ta. Oka zał się
nim Po lak, któ ry nie pła cąc, chciał wy -
nieść ze skle pu czte ry bu tel ki eks klu -
zyw nej wód ki o war to ści 148 fun tów.
Bro nią cy go przed są dem ad wo kat, wy -
mie nia jąc oko licz no ści ła go dzą ce po -
wie dział mię dzy in ny mi, że w chwi li
po peł nie nia prze stęp stwa je go klient
nie miał pra cy, nie przy zna no mu za -
sił ku, a więc nie miał z cze go żyć. Osta -
t nim ar gu men tem ob roń cy któ ry bar -
dzo roz śmie szył Wy so ki Sąd by ło
stwier dze nie, że oskar żo ny chciał wy -
pić je dy nie część al ko ho lu, a resz tę
prze zna czyć na sprze daż aby mieć za co
ku pić chleb. 

Nie wia do mo ja ki wy rok wy dał sąd,
ale z pew no ścią ar gu men ta cja ob roń -
cy nie po mog ła oskar żo ne mu Po la ko -
wi. 

Wła my wa cze ro ku 
Tak ame ry kań skie me dia na zwa ły

dwój kę wła my wa czy, któ rzy przy uży -
ciu pal ni ka ace ty le no we go usi ło wa li
otwo rzyć wiel ki sejf w pew nym skle -
pie ogrod ni czym w Sta nach Zjed no -
czo nych. Nie wie dzie li, że jed nym ze
skle po wych to wa rów są fa jer wer ki.
W pew nym mo men cie za sko czył ich
po twor ny huk, a ca ły bu dy nek ogar -

nął bły ska wicz nie roz prze strze nia ją -
cy się ogień. Mło dzi wła my wa cze zgi -
nę li na miej scu, a lo kal na spo łecz ność
dłu go nie mog ła otrząs nąć się z szo -
ku. Kra dzież z wła ma niem jest prze -
stęp stwem, ale że by od ra zu tra cić ży -
cie? – ko men to wa ła ame ry kań ska
pra sa. 

Jak po wstał ro dzaj ludz ki?
Na to py ta nie od po wie dział ge ne -

tyk, pro fe sor McCar thy z ame ry kań -
skie go Uni wersytetu of Ge or gia. Po
dłu go trwa łych ba da niach do szedł on
do wnio sku, że ludz ki ga tu nek po -
wstał przez skrzy żo wa nie się sa mi cy
szym pan sa z sam cem świ ni. Na po -
twier dze nie swo jej te zy, pro fe sor
przed sta wił wia ry god ne (we dług nie -
go) do wo dy świad czą ce o tym, że cho -
ciaż szym pan sy są naj bliż szy mi ge ne -
tycz nie krew nia ka mi lu dzi, to nie
mo gliś my od nich prze jąć pew nych
cech, jak na przy kład po zba wio nej
owło sie nia skó ry czy jas ne go ko lo ru
oczu. Dla te go to właś nie sa miec świ -
ni do star czył ro dza jo wi ludz kie mu
tych bra ku ją cych ele men tów – twier -
dzi na u ko wiec. 

Nie któ re me dia ko men tu jąc tę szo -
ku ją cą wy po wiedź poz wo li ły so bie na
stwier dze nie, że od chwi li ogło sze nia
tych na u ko wych re we la cji, sło wo czło -
wiek nie brzmi tak dum nie jak kie dyś. 

Co raz grub szy świat 
Bry tyj ska fir ma Over se as De ve lop -

ment In sti tu te opub li ko wa ła ra port
z któ re go wy ni ka, że już co trze ci
miesz ka niec na szej pla ne ty ma spo rą
nad wa gę, a mi liard lu dzi cier pi na oty -
łość. Tyl ko w Wiel kiej Bry ta nii ten
prob lem do ty ka 68 pro cent jej miesz -
kań ców. W Chi nach, któ re na le żą do
jed ne go z naj bar dziej dy na micz nie roz -
wi ja ją cych się państw, wzro sto wi po -
zio mu ży cia (zwłasz cza kla sy śred niej),
to wa rzy szą nie ste ty zmia ny na wy ków
ży wie nio wych. 

Au to rzy ra por tu prze strze ga ją przed
cze ka ją cą świat praw dzi wą pla gą oty -
ło ści i alar mu ją, że epi de mie zwią za ne
z nad wa gą bę dą do ty ka ły co raz wię -
kszej ilo ści lu dzi. W cią gu kil ku osta -
t nich lat, w za stra sza ją cym tem pie
zwię kszy ła się licz ba osób oty łych,
a w nie któ rych spo łecz no ściach jest
co raz wię cej mło dych, gru bych lu dzi,
któ rzy w związ ku ze swo ją nad wa gą
bę dą z pew no ścią ży li kró cej niż ich
ro dzi ce. 

Opra co wa ła: 
KKaa  rroo  llii  nnaa  TToomm  cczzaakk
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Wco dzien nym ży ciu spo ty ka my
się z ab sur da mi we wszyst -
kich je go dzie dzi nach... mo że

pra wie we wszyst kich. Po znaj my naj -
dziw niej sze i naj bar dziej ab sur dal ne
prze pi sy ru chu dro go we go na świe -
cie.

Nie któ re z nich wy da wać się mo gą
tak śmiesz ne, że aż nie re al ne, ale za -
pew niam, że cią gle fi gu ru ją w za pi -
sach praw nych.
n Ame ry ka nie przy zwy cza i li nas do

co naj mniej dziw nych za pi sów
praw nych, ale za ka zy i na ka zy obo -
wią zu ją ce kie row ców w nie któ rych
sta nach są na praw dę wy jąt ko we.
I cho ciaż część z nich nie fun kcjo nu -
je już od lat, te o re tycz nie ist nie ją
i w każ dej sy tu a cji ame ry kań scy
stró że pra wa mo gą nie mi le za sko -
czyć kie row ców. Na przy kład
w trzech sta nach: Mem phis, No wy
Or le an i Ala ba ma przed każ dym sa -
mo cho dem kie ro wa nym przez ko -
bie tę, po wi nien biec męż czyz na
trzy ma ją cy w dło ni czer wo ną fla gę.
Je go za da niem jest ostrze ga nie in -
nych uczest ni ków ru chu dro go we -
go o zbli ża ją cym się za gro że niu,
czy li: „uwa ga! ko bie ta za kie row ni -
cą!”. Do dat ko wo, w każ dym z wy -
żej wy mie nio nych sta nów „ko bie ty
mo gą pro wa dzić tyl ko ma łe sa mo -
cho dy”.

n Z ko lei w Ka li for nii ist nie je za pis,
któ ry za bra nia ska ka nia z jed ne go
sa mo cho du na dru gi. Mo wa oczy -
wi ście o sa mo cho dach w ru chu.
Moż na jed nak ska kać z sa mo cho du
na sa mo chód, je że li oba po ja zdy po -
ru sza ją się z pręd ko ścią mniej szą
niż 100 ki lo me trów na go dzi nę.
Rów nież w tym sta nie obo wią zu je
prze pis, któ ry na ka zu je aby sa mo -
chód pod czas prze kra cza nia pręd -
ko ści, uwa żał na pa trol po li cji. Ab -
sur dem po wyż sze go za pi su jest to,
że skie ro wa ny on jest nie do kie -
row cy, ale do sa mo cho du, któ ry po
dro gach Ka li for nii mo że po ru szać
się z pręd ko ścią 60 ki lo me trów na
go dzi nę. Mo wa oczy wi ście o sa mo -
cho dzie bez kie row cy.

n W Pen syl wa nii obo wią zu je prze pis
mó wią cy, że kie row ca któ ry na swo -
jej dro dze spot ka jeź dźca na ko niu,
po wi nien się za trzy mać i bacz nie
ob ser wo wać zwie rzę. Je że li bo wiem
ko nik po czuł by się za gro żo ny wi -
do kiem sa mo cho du, kie row ca zo bo -
wią za ny jest przy kryć swo je au to
ko cem. Je że li zwie rzę da lej bę dzie
wy ra ża ło nie za do wo le nie na wi dok
sa mo cho du, trze ba po jazd ukryć
w krza kach.

n Cie ka wy za kaz
wy my śli li urzęd -
ni cy z miej sco -
wo ści Roc kvil le
w sta nie Ma ry -
land. W sa mo -
cho dzie nie wol -
no prze kli nać,
czy li uży wać nie -
cen zu ral nych
słów. Je że li stró że pra wa zła pią kie -
row cę na go rą cym uczyn ku (czy taj:
prze kli na niu), mo gą mu wle pić
man dat lub wpa ko wać na 90 dni za
krat ki.

n Rów nież Ala ba ma mo że za sko czyć
kie row ców. W tym sta nie nie wol -
no pro wa dzić sa mo cho du bo so. Nie
to jest jed nak naj dziw niej sze. Ten
prze pis szcze gó ło wo wy jaś nia, że
je że li po trą ci ło się pie sze go i pro -
wa dzi ło au to bo so, nie wol no ar -
gu men to wać, iż kie row ca nie zdą -
żył za ha mo wać, bo pe dał ha mul ca
był zbyt go rą cy. Uff… sa ma się
w tym skom pli ko wa nym prze pi sie
po gu bi łam. Pod su mo wu jąc: nie
wol no pro wa dzić sa mo cho du nie
ma jąc na no gach obu wia. W tym
sta nie obo wią zu je jesz cze je den cie -
ka wy prze pis mó wią cy, że za bra -
nia się pro wa dze nia po ja zdu z zam -
knię ty mi ocza mi.

n W sta nie Mas sa chu setts ka ra ne jest
prze wo że nie go ry li na tyl nych sie -
dze niach sa mo cho du. Nie ma nato -
miast praw ne go za pi su uści śla ją ce -
go, czy go ry le mo gą po dró żo wać
z przo du, lub pro wa dzić au to.

n Opi su jąc dziw ne ame ry kań skie
prze pi sy ru chu dro go we go, nie
moż na nie wspom nieć o Flo ry dzie.
Właś nie w tym sta nie ist nie je prze -
pis mó wią cy, że je że li do par ko me -
tru przy wią za ny jest słoń, to na le ży
ui ścić sto sow ną op ła tę i za pła cić za
po stój sło nia, tak ja za par ko wa nie
au ta. Nato miast nie jest za bro nio ne
po ru sza nie się na sło niu po uli cach
miast. Kon ty nu u jąc te mat sło ni,
w San Fran ci sco sło nia moż na wy -
pro wa dzać je dy nie na smy czy, nato -
miast w Ne va dzie obo wią zu je za kaz
po ru sza nia się na sło niu po au to -
stra dzie.

n Szwaj ca ria, kraj mle kiem i mio dem
pły ną cy, sły nie rów nież z uła twia -
nia oby wa te lom ży cia. Ni jak się ma
do te go obo wią zu ją cy prze pis, któ -
ry za bra nia oby wa te lom my cia aut
w nie dzie lę. We dług miej sco we go
pra wa, na wet gdy by sa mo chód był
ubło co ny od kół po dach, oby wa -
tel nie ma pra wa umyć go w nie -
dzie lę.

n W sto li cy Fi li pin Ma ni li, od ra na do
wie czo ra kie row cy zmu sze ni są stać
w gi gan tycz nych kor kach. Wła dze
mia sta po sta no wi ły ul żyć ich cier -
pie niom i wpro wa dzi ły prze dziw ny
prze pis. Otóż w po nie dział ki, po uli -
cach nie mo gą jeź dzić sa mo cho dy
z nu me ra mi re je stra cyj ny mi koń -
czą cy mi się cyf ra mi 1 i 2. We wtor -
ki za kaz do ty czy cyfr 3 i 4, w śro dy
5 i 6, w czwar tki 7 i 8 i tak da lej. Za -
kaz obo wią zu je od go dzi ny 7:00 do
19:00. Po wyż szy prze pis ma za po -
biec gi gan tycz nym kor kom na uli -
cach, a za nie prze strze ga nie go kie -
row com gro żą su ro we man da ty.
Cóż, dla nas mo że to ab surd, ale to
aku rat jest sku tecz ne roz wią za nie
w da nej sy tu a cji.

n W Ira nie obo wią zu je re stryk cyj ne
pra wo prze ciw nie przyz wo i te mu
pro wa dze niu się oby wa te li. Dla
przy pom nie nia, obo wią zu ją cym tam
pra wem jest sza riat. Je że li wła dza
uzna, że któ ryś z kie row ców nie mo -
ral nie się pro wa dzi, mo że mu skon -
fi sko wać sa mo chód. W świet le tych
prze pi sów, kie row ca mo że stra cić
au to za na przy kład zbyt głoś ne słu -
cha nie mu zy ki, czy prze wo że nie
zwie rząt. Je że li któ ryś z kie row ców
prze kro czy do zwo lo ną pręd kość, po -
li cjant mo że go wy słać na wet na
rocz ny po byt w wię zie niu lub ska -
zać na 74 ba ty.

Jak wi dać, po dró żu jąc sa mo cho dem
po świe cie, mo że my na tra fić na wie le
dziw nych prze pi sów ru chu dro go we -
go. Czę sto są one tak ab sur dal ne, że
trze ba na praw dę po my śleć, aby zna -
leźć w nich głę bo ko ukry ty sens. Nie -
któ re z nich ist nie ją od cza su po cząt -
ków mo to ry za cji i przez la ta nikt ich
nie zmie niał. Ale są i ta kie, któ re sen -
su nie ma ją dzi siaj, ani nie mia ły go
w prze szło ści. A przy szłość? – Na pew -
no otwo rzy no we moż li wo ści dla ab -
sur du i... po czu cia hu mo ru. Bo wiem
przed sta wio ne po wy żej przy kła dy bar -
dziej się chy ba na da ją do pro gra mów
roz ryw ko wych, niż do sto so wa nia
w co dzien nym ży ciu. 

MMaall  wwii  nnaa  KKoo  mmyysszz

Kącik absurdu
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PIERWSZA BRUKSELSKA NOC KABARETOWA „BENKA”
Spotkanie z najwspanialszymi komikami z Polski to nie tylko rozrywka, 
pomysł na oderwanie się od obowiązków, ale przede wszystkim najlepsze lekarstwo na codzienność. 
Bo przecież śmiech to zdrowie! 

Podczas pierwszej edycji wystąpią: 

Jerzy Kryszak 
Nowaki 
i Paranienormalni
Zapraszamy do szalonej zabawy 
z Brukselskimi Nocami Kabaretowymi!�

Ta niecodzienna uczta dla ducha odbędzie się już 

24 maja
w Brukseli w teatrze Saint-Michel

Bilety w cenie 40 euro 
do nabycia już wkrótce w polskich
sklepach w Antwerpii:

Rarytas:
Herentalsebaan 125 (Deurne)
Carnotstraat 135
Lange Leemstraat 109

Anielska Kuchnia Polska
Turnhoutsebaan 88 (Deurne)

lub przez Internet na naszej stronie
internetowej www.benka.be





Panie! W te le wi zji mó wi li, że nasz
kli mat nie ocie plał się tak szyb ko jak
te raz od po nad 65 mln lat, po wie dział
z na dzie ją na go rą ce wa ka cje 40 let ni
fa cet. Panie! To praw da, a naj bar dziej
to od czu wa mo ja żo na. Wczo raj, gdy
pa ko wa ła wa liz ki cią gle mó wi ła, że
raz jej zim no, to raz jej go rą co, od po -
wie dział są siad. Pa no wie zde cy do wa -
nie mie li ra cję. Zmia na kli ma tu to jed -
no, tem po to dru gie, a sy tu a cje przy
pa ko wa niu wa li zek to trze cie. 

Czy to pe sy mi stycz ne pro gno zy?
– od bi ło się echem po ca łym au to bu -
sie. Ten te mat to do pie ro się roz grzał!
Ko bie ta, któ ra sie dzia ła obok mnie,
w swej go rącz ce sy tu a cji, wy ra zi ła mi -
mi ką twa rzy myśl w sty lu – ciep ło,
ciep ło co raz cie plej, mo ment, gdy
z dna sza fy trze ba bę dzie wy cią gnąć
strój ką pie lo wy jest co raz bli żej! Wy -
da wa ło mi się, że to by ło czu łe spoj rze -
nie ko bie ty pięk nej, ni czym anio łek
do ocie pla nia kli ma tu swo im wzro -
kiem. Roz to pi ła na wet mo je lo dy! Na -
praw dę – tak mi się wy da wa ło, choć

nie za wsze ła two jest od gad nąć, ja kie
uczu cia kry ją się za spoj rze niem,
zwłasz cza spoj rze niem ko bie ty, praw -
da? Na an te nie ra dia po ja wi ły się bał -
kań skie ryt my, któ rych dźwięk in to -
no wał – przyjdź do mnie, przyjdź
o zmierz chu o za cho dzie słoń ca – no
właś nie, i te oczy mo jej są siad ki...
Ciep ło. Po dróż przy jem na! 

Gdzieś na jed nym z po sto jów au to -
bu su, wy cią ga jąc ka nap kę z ple ca ka,
zo ba czy łem przez za pa ro wa ną od
dziw ne go ciep ła szy bę, mło de go
chłop czy ka. Miał mo że 7 lat. Stał na
mro zie, cze kał przy jed nym z au to -
bu sów prze woź ni ków mię dzy na ro do -
wych. Czer wo ne spod nie i bia ła pu -
cho wa kur tka. Pa ra z ust z każ dym
je go od de chem uno si ła się po nad
dwor co we sze ro ko ści peł nych lu dzi,
cze ka ją cych na od jazd w swo ją stro -
nę. Stał wtu lo ny w tą swo ją pu cho -
wą kur tkę, rę ce miał scho wa ne, chro -
niąc je przed zim nem. Na gło wie miał
ogrom ną czap kę za sła nia ją cą je go
twarz. 

W od bior ni ku je den z tych ciep łych
utwo rów po wta rzał się, śred nio co
czte ry, mo że pięć pio se nek. W au to bu -
sie wy bu chy ciep ła po wo do wa ły siód -
me po ty po dró żu ją cych. W oko li cach
au to stra dy, gdy opóź nio ny au to bus
zwię kszał swo je ob ro ty, sta ra no się
ogrze wać nas jesz cze moc niej, po wo -
du jąc brak moż li wo ści swo bod ne go
od de chu, pod mu chy te go wrze nia
ude rza ły pro sto w twarz. Po zo stał tyl -
ko chłód my śli chłop ca z dwor ca. 

To do brze świad czy o ko bie cie – po -
wie dział prze bu dzo ny bo ha ter z mo je -
go wstę pu. Raz ciep ło, raz go rą co, to
do brze Pan ma, Panie Wład ku. Ko le -
ga spoj rzał na przed mów cę, z na tło ku
wra żeń po dró żą mil czą co przy tak nął. 

AAddaamm  SSnnaarr  sskkii
www.adam snar ski.cba.pl
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Panie! Czy to aby na pew no dłu go ter mi no wa 
pro gno za po go dy? 
Ogrzej mnie Pol sko swo im ciep łym spoj rze niem!

Autobusem do Polski



A co mnie to ob cho dzi? 

W PRL-u mod ne by ło po wie dze nie
„czy się stoi, czy się le ży, dwa ty sią ce się
na le ży”. Te raz na wet u tych któ rzy te
cza sy pa mię ta ją, ta kie sło wa bar dziej
przy wo łu ją za du mę niż uśmiech. Czło -
wiek mo że w ży ciu przy jąć róż ne po -
sta wy któ re póź niej we ry fi ku je czas.
A właś nie. 

W ję zy ku pol skim, czwar tym wy mia -
rem jest czas. W an giel skim, w tym
kon tek ście uży wa się ra czej sło wa du -
ra tion – czas trwa nia. Nie bę dzie my tu -
taj wał ko wać te o rii za gi na nia cza so -
prze strze ni, cho dzi o pre cy zję
wy po wie dzi. Sło wo „czas” brzmi bar -
dziej nie win nie i nie skła nia do za sta -
no wie nia, tak jak „czas trwa nia”, gdyż
przy po mi na, iż to co ma po czą tek, ma
też i ko niec, nie sie też w so bie za po -
wiedź zmian. 

Na sze po sta wy al bo za ni ka ją, al bo
ule ga ją zmia nom. Te zmia ny naj czę -
ściej wy mu sza na nas no wa sy tu a cja,
któ ra – za nim się zo rien tu je my – już
nas trzy ma w swo ich łap kach. Rza dziej
są to zmia ny do bro wol ne – wy ni ka ją ce
z za sta no wie nia – za nim zde rzy my się
ze skut ka mi na szych wcześ niej szych
po staw. Pierw szy wa riant (wy mu szo -
ny) bar dziej bo li, a dru gi (do bro wol ny)
jest rzad ko ścią. Tam gdzie są dwie stro -
ny me da lu, tam jest i trze cia (np. ząb -
ko wa na). Cho dzi o sy tu a cję, kie dy sa -
mi dą ży my do zmia ny, ale jej skut ki
nam nie pa su ją i cza sem re a gu je my
„zbun to wa niem się prze ciw ko ist nie ją -
cej rze czy wi sto ści”. 

Tak oto, nie co po krę co ną dro gą, do -
szliś my do sed na spra wy, co już za sy -
gna li zo wał nie win nie brzmią cy ty tuł
„a co mnie to ob cho dzi”. 

Ta ka po sta wa by wa uza sad nio na,
cza sem mniej lub wca le. Je śli ktoś ko -
goś ob ga du je, sło wa „co mnie to...” czę -
sto ha mu ją plot kar skie za pę dy ku po -
żyt ko wi ofia ry nie do szłe go
oplot ko wa nia, ale też sa me go plot ka -
rza, któ ry przy naj mniej ni ko mu nie
pod pad nie. Lecz kie dy wi dzi my bez rad -
ną sta rusz kę któ ra boi się przejść przez
jezd nię... 

Sta ra praw da mó wi, że to nie lu dzie
się zmie nia ją ale oko licz no ści ży cio we,
któ re wy mu sza ją no we / in ne za cho wa -
nia ko goś, kto tak na praw dę zmie nił
się nie wie le lub wca le. Kształ to wa nie
cha rak ter ku to pro ces dłu gi i bo les ny,
nie za wsze do ko na ny za by to wa nia ko -
goś, kto na wet już do ko nał... ży wo ta. 

Skąd ta kie mi no ro we roz wa ża nia?
Gdyż wca le mi nie do śmie chu, kie dy
sły szę w skle po wej ko lej ce – nie, że bym
pod słu chi wał, bo lu dzie mó wią głoś no
mo że dla te go, że nie ma ją się cze go
wsty dzić – ta kie oto sło wa. „Ty ram ca -
ły mi dnia mi i nie mam nic, oprócz dłu -
gów i wrzo dów żo łąd ka”. Za pa dła ta ka
ci sza, że na wet pie nią dze w ka sie prze -
sta ły brzę czeć i sze le ścić. Sły chać by ło
tyl ko głę bo kie west chnie nia. W koń cu
klient przy la dzie za or dy no wał: – pół
ki lo pasz te to wej pro szę i ki lo ka szan -
ki... a niech to szlag... Nie. Po pro szę
uprzej mie pół ki lo ło so sia i kieł ba sę su -
chą, ale bez wo dy. A co, mam so bie ża -
ło wać? Pa rę dni te mu mia łem ro bio ną
son dę żo łąd ka. A na tym pasz te cie to
już czte ry la ta ja dę. Z ty łu ko lej ki odzy -
wa się znie cier pli wio ny głos: – panie,
a co mnie to ob cho dzi? Szyb ciej, bo mi
ka szan ka w do mu sty gnie... a niech to
szlag! Ile w ży ciu moż na zjeść ka szan -
ki? No do bra, ku puj pan spo koj nie, bo
mnie też już żo łą dek po wo li za czy na fi -
kać. 

Po tej scen ce opu ści łem ko lej kę i po -
sze dłem w głąb skle pu. Po pro stu mu -
sia łem przez chwi lę och ło nąć po
wstrzą sie, ja kie go do zna łem. Prze cież
przed chwi lą by łem świad kiem nie co -
dzien nej po sta wy spo łecz nej. Oto czło -
wiek zro zu miał czło wie ka i na wią zał
z nim nić po ro zu mie nia. Ob cy czło wiek!
To nie po ję te, tak prze cież nie by wa ło!
Do brze, do brze. By wa ło, ale w cza sie
uci sku i sro mo ty, kie dy lu dzie się jed -
no czy li, bo nie mie li in ne go wyj ścia.
Ale jak tyl ko hi sto ria tro chę po lu zo wa -
ła, już pry wa ta i so bie pań stwo kosz -
tem ogó łu, kwit ły jak pod stęp ny
chwast. Nie ste ty wie my wszy scy, że
wy ry wa nie chwa stów spra wy nie za ła -
twia, bo mi ni ko rzon ki w gle bie po zo -
sta ją i z wiel ką si łą gar ną się po tem
w stro nę nie ba, aby chwa lić do bro dziej -
stwo słoń ca. 

Schy li łem się po cu kier i my śla łem
so bie: – co spo wo do wa ło za ist nie nie po -
ro zu mie nia po mię dzy ty mi dwoj giem
lu dzi? Ka szan ka? Ra czej wspól na nie -
do la w po sta ci do bro wol ne go ka to wa -
nia się nie ra cjo nal nym od ży wia niem,
ku przy spa rza niu za ję cia miej sco wej
służ bie zdro wia. 

Cie ka we, dla cze go jest tu ona tak do -
brze roz wi nię ta, w prze ci wień stwie do
pol skiej? Mo że mu sie li o nią za dbać bo
wszy scy tu taj źle się czu li? Ale nie wy -
glą da mi na to, bo miej sco wi se nio rzy
li ca ma ją gład kie i po ru sza ją się god nie
a dziar sko. Je śli w Sta rym Kra ju po -

wyż sza służ ba wy glą da jak wy glą da, to
mo że wcześ niej nie by ła po trzeb na, bo
wszy scy czu li się o´key? Też mi na to
nie wy glą da, bo nad Wi słą wie lu se nio -
rów twa rze ma sza re i po ru sza się nie -
ja ko z ko niecz no ści: je śli się zro bi ło je -
den krok, to trze ba po sta wić na stęp ny,
aby się nie prze wró cić. 

Wró ci łem do ko lej ki i sta ną łem na
koń cu. – Pro szę pa na, usły sza łem.
– Niech pan wró ci na swo je miej sce
w ko lej ce, prze cież już pan w niej stał.
Te go by ło już za wie le, jak na jed ną wi -
zy tę w skle pie. – Jak to? Oni sa mi
wpusz cza ją mnie z po wro tem do ko lej -
ki? Nie udźwi gną łem te go emo cjo nal -
nie i wy sze dłem ze skle pu głę bo ko po -
ru szo ny, a na wet wzru szo ny. 

Co się dzie je z ty mi ludź mi? – roz -
my śla łem. Skąd ta ka życz li wość,
uprzej mość i wy ro zu mia łość? Tak
prze cież nie by wa ło w cza sach, kie dy
aku rat nikt do nas nie kie ro wał ja kie -
go kol wiek orę ża, bo wte dy – a jak że
– wszy scy by li byś my dla sie bie brać mi
i sio stra mi. A tu Wiel ka Eu ro pa, otwar -
te gra ni ce, do stęp do do bro by tu i pro -
szę: czło wiek dla czło wie ka – czło wie -
kiem! 

Po sta no wi łem usiąść na ław ce i to
prze my śleć. W tym ce lu – aby zro bić
so bie miej sce – wrzu ci łem pusz ki po
pi wie do po bli skie go ko sza, a pe ty spod
mo ich nóg dy skret nie wy zbie ra łem. Nie
chcia łem aby kto kol wiek po my ślał, że
to ja je stem au to rem te go sce na riu sza
i je go rek wi zy tów. 

Deszcz za czy nał pa dać, a ja snu łem
we wnętrz ny mo no log. – Kie dy tyl ko
czło wiek zlazł z drze wa, za czął się or ga -
ni zo wać z oczy wi stych po wo dów. Jak
tyl ko za czy na ło być tro chę le piej, już
miał prob lem – kto ko go ma słu chać.
Przez ty sią ce lat po wta rzał się ta ki
sche mat. Wspól na pra ca, wal ka o przy -
wódz two, klę ska jed nych i zwy cię stwo
dru gich, wzrost do bro by tu, po tem pła -
wie nie się w nim, na stęp nie de mo ra li -
za cja, w koń cu upa dek. I zno wu: pod -
no sze nie się z upad ku, wspól na pra ca
– itd. Je śli ta ka cy klicz ność ist nie je, to
na ja kim eta pie je steś my my? W „Sło -
wie o by le czym” nie przy stoi cze piać się
spo łecz no ści wię kszych od tej, któ rą
mia łem przy jem ność spot kać przy la -
dzie skle po wej. Nie ste ty, roz pa da ło się
i prze mo kłem tak, że znie cier pli wio na,
ciem na stro na mo je go ja pod szep nę ła:
„a co mnie to ob cho dzi?” Chwi le czkę.
A gdy by te raz by ła pięk na, sło necz na
po go da? 

MMii  cchhaałł  NNoo  wwaacc  kkii

Słowo o byle czym
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Mia sto – gos po darz
So czi (Ro sja) zo sta ło wy bra ne mia -

stem – gos po da rzem te go rocz nych
igrzysk w gło so wa niu, pod czas 119
se sji MKOl któ re od by ło się w Gwa te -
ma li 4 lip ca 2007 ro ku. W dniach 7
– 23 lu te go 2014, za wod ni cy z 65 kra -
jów oraz nie za leż ni spor tow cy bę dą
uczest ni ka mi zma gań w 98 kon ku -
ren cjach 15-tu dys cy plin spor tów zi -
mo wych. Dla te go 28 lu te go 2010 pod -
czas ce re mo nii za koń cze nia igrzysk
w Van co u ver, mer So czi tra dy cyj nie
otrzy mał fla gę olim pij ską, któ ra do
dnia roz po czę cia im pre zy jest prze -
cho wy wa na w ra tu szu te go mia sta.
Dys cy pli ny „śnie go we” zo sta ną ro ze -
gra ne w od da lo nej o go dzi nę ja zdy
Kras nej Po la nie, dys cy pli ny „lo do we”
w So czi.

So czi le ży nad brze giem Mo rza
Czar ne go. Co cie ka we, ca ła aglo me -
ra cja cią gnie się na prze strze ni
147 km, co czy ni ją dru gą pod wzglę -
dem dłu go ści na świe cie. W 1838 za -
ło żo no tam Fort Alek san dria, w 1839
zmie nio no na zwę na Pla ców ka Da -
chow ska. W 1896 ro ku na stą pi ła
zmia na na obec ną – So czi, od na zwy
rze ki nad któ rą le ży, a pra wa miej -
skie na da no w ro ku 1917. Sa mym Ro -
sja nom, ten let ni ku rort bar dziej ko -
ja rzy się ze sło necz ny mi pla ża mi niż
ze spor ta mi zi mo wy mi, choć w od da -
li bie lą się oś nie żo ne szczy ty Ka u ka -
zu. Na wszel ki wy pa dek, zma ga zy no -
wa ne są du że ilo ści śnie gu, gdy by
je go opa dy oka za ły się zbyt ską pe.

Za nim za pło nie znicz
Ro sja bę dzie po raz pierw szy or ga -

ni za to rem zi mo wych igrzysk. W 1980
ro ku let nia olim pia da od by ła się
w Mosk wie. Rząd Ro sji i sam Pre zy -
dent Ro sji Wła di mir Pu tin sil nie za -
bie gał o zor ga ni zo wa nie te go rocz nych
igrzysk. W kan dy da tu rę i wy bu do wa -
nie obiek tów spor to wych za in we sto -
wa no su mę ok 12 mi liar dów do la rów,
z cze go dwie trze cie na in fra struk tu -
rę. Za o fe ro wa na su ma, prze kra cza ją -
ca wie lo krot nie te któ re by ły za in we -
sto wa ne we wcześ niej sze igrzy ska,
naj praw do po dob niej zde cy do wa ła
o wy bo rze gos po da rza na 2014 rok.

Mó wi się, że osta teczny koszt tych
naj droż szych w hi sto rii spor tu olim -
pij skie go igrzysk to ol brzy mia su ma
ok 50 mi liar dów do la rów „i roś nie”,
jed nak róż ne źró dła po da ją róż ne da -
ne. Fak tem jest, że Ro sja nie na le ży
do kra jów bied nych a sa me igrzy ska
na zy wa się m.in. „Per łą Pu ti na”.

Pol ska ka dra
W Igrzy skach Olim pij skich w So czi

wy stą pi 56 pol skich spor tow ców, je -
dzie też 56 osób współ pra cu ją cych.
„Przed sta wi cie le mi sji olim pij skiej
prze by wać bę dą w trzech wio skach
– w Adle rze oraz dwóch w Kras nej Po -
la nie”. Da wid Kup czyk (36 lat) jest
cho rą żym na szej ka dry. Ten naj star -
szy pol ski za wod nik jest pi lo tem bob -
sle jo wej czwór ki. Jak za strzegł se kre -
tarz ge ne ral ny PKOl Adam
Krze siń ski, moż li we są zmia ny w ka -
drze. Szef mi sji olim pij skiej Apo lo -

niusz Taj ner li czy na zło ty me dal Ju -
sty ny Ko wal czyk i mi strza świa ta
w sko kach na rciar skich Ka mi la Sto -
cha, ale wi dzi też na pod ium wie lu in -
nych uta len to wa nych pol skich spor -
tow ców. Jak bę dzie, zo ba czy my.
W spor cie, tak jak w ży ciu, nie bra -
ku je nie spo dzia nek. My oczy wi ście li -
czy my na te mi łe. W osta t nich trzech
la tach Mi ni ster stwo Spor tu i Tu ry sty -
ki prze zna czy ło oko ło 114 mi lio nów
zło tych na przy go to wa nia spor tow -
ców w dys cy pli nach zi mo wych. Jed -
nak osta tecznie, obok umie jęt no ści,
bę dzie li czyć się duch wal ki a tak że
łut szczę ścia, cze go ca łej na szej ka -
drze olim pij skiej szcze rze ży czy my.

Prze pych luk sus i kom fort 
Wszy scy od wie dza ją cy są pod wra -

że niem te go, co zo ba czy li w So czi.
Wła di mir Pu tin nie był go ło słow ny
kie dy re kla mo wał igrzy ska w So czi,
pod czas kam pa nii przed wy bo rem
mia sta-gos po da rza:. „Naj no wo cześ -
niej sze, naj e fek tow niej sze, naj wię -
ksze”. Fak tycz nie, efekt jest osza ła -
mia ją cy – jak twier dzą od wie dza ją cy.
Wszyst ko bę dzie moż na zo ba czyć pod -
czas re la cji te le wi zyj nych.

Olim pia da od kuch ni.
W tym kon tek ście sło wo olim pia da

jest uży te po praw nie, cho dzi bo wiem
o okres po mię dzy igrzy ska mi (i nie co
wcześ niej szy). A był to czas wy tę żo -
nej pra cy, za ra zem wie lu kon tro wer -
sji na te mat lo ka li za cji (kli mat), kosz -
tów i spo so bu re a li za cji, głów nie na
płasz czyź nie fi nan so wej. Róż ne mię -
dzy na ro do we or ga ni za cje ba da ją ce
ko rup cję są zda nia, że pew na część
ol brzy mich kwot pań stwo wych pie -
nię dzy, zna laz ła się na pry wat nych
kon tach.

Są po dob no in ne kwe stie bu dzą ce
wąt pli wo ści i emo cje wśród oby wa te -
li Ro sji. Na le ży do nich bez po wrot ne
znisz cze nie du żych te re nów re zer wa -
tu przy ro dy w oko li cach Kras nej Po -
la ny, wy sie dla nie miesz kań ców z te re -
nów prze zna czo nych pod in we sty cje
olim pij skie, tak że oskar że nia o ła ma -
nie praw czło wie ka w sto sun ku do lu -
dzi za trud nio nych na bu do wach, cze -
go skut kiem jest spo rzą dze nie
ra por tu przez or ga ni za cję Hu man
Rights Watch. Z ko lei wła dze So czi
za żą da ły zdję cia kli ma ty za to rów i an -
ten sa te li tar nych gdyż „psu ły pa no -
ra mę”, a „że by z lo tu pta ka wi dok był
jed no li ty”, na ka za ły po ma lo wa nie (we

XXII Zi mo we 
Igrzy ska Olim pij skie
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włas nym za kre sie) da chów i pło -
tów na czer wo no.

Oczy wi ście, nie moż na z ca łą
pew no ścią stwier dzić, jak by ło
i jest fak tycz nie, do pó ki nie zo -
sta ną wy da ne ofi cjal ne ko mu ni -
ka ty w tej spra wie. Jed nak
atmo s fe ra sen sa cji i po dej rzeń
wo kół te go wiel kie go przed -
sięw zię cia pa nu je na świe cie
i w sa mej Ro sji. Cóż, tak ol brzy -
mie pie nią dze po bu dza ją nie tyl -
ko wy o braź nię, ale i pod sy ca ją
cie ka wość oraz po dej rzli wość.

Mo że jest tak, że każ dy do lar
zo stał wy da ny uczci wie i prob -
le mu nie bę dzie. Jest to we -
wnętrz na spra wa Ro sji, a sa me
obiek ty nie spra wia ją prze cież
wra że nia nie do in we sto wa nych.
Tak więc po prze sta nie my tu taj
na tych sy gna łach, któ re – pod -
kreśl my – są obec nie w sfe rze
do my słów.

Niech to jed nak nie prze sło ni
idei sa mych igrzysk. Ży czy my
spor tow com uda nych wy stę pów
i szczę śli we go po wro tu do do -
mu, a or ga ni za to rom po myśl ne -
go zre a li zo wa nia XXII Zi mo -
wych Igrzysk Olim pij skich
w So czi.

OOpprr..  SSzzyy  mmoonn  MMaa  lliicc  kkii..

źró dła: www.si le siabl.pl 
www.mmsi le sia.pl 

wik tor ba ter.na te mat.pl 
www.sport.pl
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Kto ma pra wo do po bie ra nia
bel gij skie go za sił ku 
ro dzin ne go

n oso by za trud nio ne w Bel gii na umo -
wę o pra cę
n oso by po bie ra ją ce bel gij skie świad -
cze nia so cjal ne (za sił ki dla bez ro bot -
nych, za sił ki cho ro bo we, za sił ki in -
wa lidz kie)
n oso by pro wa dzą ce dzia łal ność gos -
po dar czą za re je stro wa ną na te re nie
Bel gii
n oso by pro wa dzą ce dzia łal ność gos -
po dar czą za re je stro wa ną po za Bel gią,
od pro wa dza ją ce skład ki na ubez pie -
cze nie spo łecz ne do bel gij skiej ka sy
ubez pie cze nio wej

Pier wszeń stwo do wnio sko wa nia
o świad cze nia ro dzin ne ma oso ba, któ -
ra jest za trud nio na na umo wę o pra -
cę lub upraw nio na do po bie ra nia
świad czeń so cjal nych. Je śli ża den
z ro dzi ców lub praw nych opie ku nów
dziec ka nie pod le ga jed ne mu z tych
sta tu sów, o za si łek wnio sku je oso ba
sa mo za trud nio na (pro wa dzą ca dzia -
łal ność gos po dar czą). 

Oso by nie bę dą ce bio lo gicz ny mi ro -
dzi ca mi dziec ka, ale po zo sta ją ce
w związ ku z oj cem lub mat ką dziec ka
i miesz ka ją ce pod jed nym da chem
z dziec kiem par tne ra, rów nież mo gą
ubie gać się o za si łek ro dzin ny. Je śli
żad ne z ro dzi ców lub opie ku nów
dziec ka nie ma pra wa do za sił ku ro -
dzin ne go, po nie waż nie po sia da żad -
ne go z wy żej wy mie nio nych sta tu sów
(pra cow ni ka, bez ro bot ne go, itd.), to
in na pra cu ją ca oso ba, któ ra na le ży do
ro dzi ny i miesz ka pod jed nym da chem
z dziec kiem, rów nież mo że wy stą pić
o za si łek, np. miesz ka ją cy pod tym
sa mym adre sem wu jek. 

Je śli ża den z człon ków ro dzi ny
dziec ka nie ma pod sta wy do wy stą -
pie nia o za si łek ro dzin ny, moż na zło -
żyć wnio sek o za si łek so cjal ny do
RKW/ONAFTS (fun du szu za sił ków ro -
dzin nych dla pra cow ni ków). Pra wo
do ta kie go za sił ku za le ży od fi nan so -

wej i praw nej sy tu a cji ro dzi ny dziec -
ka. 

Kwo ty świad czeń ro dzin nych

Kwo ty za sił ku 
(od 01 grud nia 2012): 
n 90,28 eu ro – na pier wsze dziec ko
(84,43 eu ro – dla osób pro wa dzą cych
dzia łal ność gos po dar czą) 
n 167,05 eu ro – na dru gie dziec ko 
n 249,41eu ro – na trze cie i każ de ko -
lej ne dziec ko

W przy pad ku dzie ci nie peł no spraw -
nych bez wa run ko we pra wo obo wią -
zu je do 21 ro ku ży cia dziec ka. 

Świad cze nia dla dzie ci 
do lat 18: 

Pra wo do świad czeń dla tej gru py
dzie ci jest bez wa run ko we. Pra wo do
za sił ku ro dzin ne go przy słu gu je do
dnia 31 sierp nia ro ku, w któ rym
dziec ko ukoń czy 18 lat. 

Je śli dziec ko jest nie peł no spraw ne,
przy słu gu je mu do da tek do za sił ku
ro dzin ne go, a wy so kość do dat ku za -
le ży od stop nia in wa lidz twa dziec ka. 

Świad cze nia dla dzie ci 
w wie ku 18 – 25 lat: 

Dzie ci z tej gru py wie ko wej da ją
pra wo do po bie ra nia świad czeń ro -
dzin nych je śli:
n uczęsz cza ją jesz cze do szko ły śred -
niej lub za wo do wej (wy ma ga ne jest
mi ni mum 17 go dzin lek cyj nych w ty -
god niu)
n stu diu ją na wyż szych uczel niach
w sy ste mie dzien nym (wy ma ga ne jest
min. 13 go dzin za jęć w ty god niu) lub
na nie któ rych pry wat nych uczel niach 

Do świad czeń ro dzin nych wy pła ca -
ne są do dat ki po ukoń cze niu przez
dziec ko 6, 12 oraz 18 ro ku ży cia. Wy -
so kość do dat ków za le ży m.in. od te go
czy dziec ko jest naj star szym i je dy -
nym dziec kiem w ro dzi nie czy nie, czy
uro dzi ło się przed czy po 31 grud nia
1990, czy jest zdro we czy nie peł no -
spraw ne, czy ma oboj ga ro dzi ców. Dla
pół sie rot i sie rot są przy zna wa ne pod -

wyż szo ne in ne do dat ki wie ko we. 

Oprócz do dat ków wie ko wych mo -
gą być przy zna ne do dat ki ze wzglę -
du na nie któ re sy tu a cje ży cio we, np.
in wa lidz two ro dzi ców, dla osób sa -
mot nie wy cho wu ją cych dzie ci, dłu go -
trwa łe bez ro bo cie (po wy żej sze ściu
mie się cy) ro dzi ca lub opie ku na dziec -
ka. Dla te go waż ne jest aby każ dą
zmia nę sy tu a cji ro dzin nej jak naj szyb -
ciej zgła szać do fun du szu za sił ków
ro dzin nych. 

W sierp niu każ de go ro ku wy pła ca -
na jest tzw. pre mia szkol na w wy so ko -
ści: 

n 22,00 lub 27,60 eu ro (w za leż no ści
od sy tu a cji ro dzin nej i fi nan so wej) dla
dzie ci w wie ku 0-5 lat 
n 50,00 lub 58,59 eu ro (w za leż no ści
od sy tu a cji ro dzin nej i fi nan so wej) dla
dzie ci w wie ku 6-11 lat 
n 70,00 lub 82,02 eu ro (w za leż no ści
od sy tu a cji ro dzin nej i fi nan so wej) dla
dzie ci w wie ku 12-17 lat 
n 95,00 lub 110,42 eu ro (w za leż no ści
od sy tu a cji ro dzin nej i fi nan so wej) dla
dzie ci w wie ku 18-24 lat 

Kwo ty obo wią zu ją od 30 czer wca
2013. 

Wy pła ta świad czeń 
ro dzin nych

Zgod nie z bel gij skim pra wem,
świad cze nia ro dzin ne wy pła ca ne są
mat ce dziec ka. W przy pad ku gdy
dziec ko po zo sta je pod opie ką in nej
oso by, świad cze nia ro dzin ne wy pła -
ca ne są tej oso bie. 

Pra wo do świad czeń ro dzin nych
w przy pad ku nie u re gu lo wa nej 
sy tu a cji po by to wej w Bel gii

Gdy człon ko wie ro dzi ny pra cow ni -
ka, a szcze gól nie dzie ci, któ re rze czy -
wi ście prze by wa ją w Bel gii, nie ma ją
jesz cze za mel do wań, a jed no z ro dzi -
ców dziec ka jest już za trud nio ne

Bel gij skie świad cze nia 
ro dzin ne
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w Bel gii, moż na udo wod nić po byt
dzie ci w Bel gii na pod sta wie ze znań
świad ków. Pi sem ne oświad cze nie
i pod pi sy świad ków mu szą być za le ga -
li zo wa ne (za twier dzo ne) przez urzęd -
ni ka gmi ny. Pro ce du ra ze znań świad -
ków ma na ce lu omi nię cie
nie po trzeb nych for mal no ści w kra ju
po przed nie go za miesz ka nia dziec ka. 

Na pod sta wie ze znań świad ków
o po by cie dziec ka na te re nie Bel gii
fun dusz świad czeń ro dzin nych po wi -
nien wy pła cić świad cze nia ro dzin ne
od pier wsze go mie sią ca za trud nie nia
ro dzi ca dziec ka w Bel gii. 

Pra wo do bel gij skich świad czeń
ro dzin nych dla dzie ci prze by wa ją -
cych po za Bel gią (w in nym kra ju
EU)

Dzię ki eu ro pej skie mu pra wu o ko -
or dy na cji sy ste mów za bez pie cze nia
spo łecz ne go, oso by pra cu ją ce na te -
re nie jed ne go kra ju Unii Eu ro pej skiej,
ma ją ce dzie ci, któ re prze by wa ją w in -
nym kra ju Unii Eu ro pej skiej, mo gą
ubie gać się o świad cze nia ro dzin ne
w kra ju za trud nie nia. Zgod nie z tą za -
sa dą z chwi lą za trud nie nia w Bel gii
lub roz po czę cia dzia łal no ści gos po -
dar czej na te re nie Bel gii moż na ubie -
gać się o świad cze nia ro dzin ne dla
dzie ci po zo sta ją cych w Pol sce.
O świad cze nia moż na ubie gać się
z mo cą wstecz ną do 5-ciu lat. 

Pro ce du ra w ra mach ko or dy -
na cji za bez pie cze nia spo łecz -
ne go (świad cze nia dla dzie ci
prze by wa ją cych po za Bel gią): 

Aby roz po cząć pro ce du rę ubie ga nia
się o bel gij skie świad cze nia ro dzin ne
na le ży zło żyć wnio sek do bel gij skie go
fun du szu świad czeń ro dzin nych, do
któ re go przy łą czo ny jest pra co daw -
ca. Oso by pro wa dzą ce dzia łal ność
gos po dar czą skła da ją wnio sek do
swo jej ka sy ubez pie cze nia spo łecz ne -
go, do któ rej od pro wa dza ją skład ki
na ubez pie cze nie spo łecz ne. W obyd -
wu przy pad kach na le ży zło żyć tzw.
mmoo  ddeell  AAAA, do stęp ny na stro nach in -
ter ne to wych fun du szów świad czeń ro -
dzin nych lub na stro nie www.rkw.be.

Bel gij ski fun dusz prze sy ła eu ro pej -
skie for mu la rze z se rii EE 440000 do oso -
by opie ku ją cej się dziec kiem na adres
po da ny we wnio sku o świad cze nia ro -
dzin ne (mo del AA). 

Mo gą to być na stę pu ją ce for mu la -
rze: 

For mu larz EE 440011 do wy peł nie nia
przez Urząd Gmi ny lub Mia sta (Dział
Ewi den cji Lud no ści) w Pol sce lub Re -
gio nal ny Oś ro dek Po li ty ki Spo łecz nej

w Pol sce. Druk E401 jest po twier dze -
niem za mel do wa nia ro dzi ny, w któ -
rej prze by wa dziec ko, w da nym miej -
scu za miesz ka nia. 

For mu larz EE 440022 (dla dzie ci po 18.
ro ku ży cia) – wy peł nia szko ła, uni -
wersytet lub pla ców ka szkol nic twa
wyż sze go, do któ rej uczęsz cza dziec -
ko. Je śli szko ła od ma wia wy peł nie nia
dru ku, na le ży go od dać do wy peł nie -
nia do Re gio nal ne go Oś rod ka Po li ty -
ki Spo łecz nej. Druk E 402 po twier -
dza kon ty nu a cję na u ki dzie ci, któ re
ukoń czy ły 18. rok ży cia. 

For mu la rze PP1122 i PP77 (dla dzie ci po
18. ro ku ży cia) wy peł nia i pod pi su je
oso ba spra wu ją ca opie kę nad dziec -
kiem – są to dru ki kon trol ne, ma ją ce
na ce lu po twier dze nie sy tu a cji ro dzin -
nej lub za wia do mie nie o zmia nach,
np. zmia na adre su, zgon jed ne go
z człon ków ro dzi ny, utra ta za trud nie -
nia opie ku na, za koń cze nie na u ki
dziec ka, itp. 

Bel gij ski fun dusz świad czeń ro dzin -
nych wy sy ła for mu la rze EE 440055 oraz
EE 441111 bez poś red nio do wła ści we go
dla miej sca za miesz ka nia dziec ka Re -
gio nal ne go Oś rod ka Po li ty ki Spo łecz -
nej, w ce lu uzy ska nia in for ma cji
o okre sach, w któ rych przy zna no lub
nie przy zna no pra wa do świad czeń
ro dzin nych w Pol sce. Na pod sta wie
tych in for ma cji bel gij ski fun dusz
usta li wy so kość kwo ty bel gij skie go
za sił ku ro dzin ne go. 

Oprócz wy żej wy mie nio nych for mu -
la rzy, w nie któ rych sy tu a cjach, bel -
gij ski fun dusz mo że po pro sić o wy -
peł nie nie do dat ko wych for mu la rzy: 

E 403 – za świad cze nie o przy u cza -
niu do za wo du, E 406 – za świad cze nie

do ty czą ce po stna tal nych ba dań me -
dycz nych, E407 – za świad cze nie le -
kar skie po trzeb ne przy ubie ga niu się
o spe cjal ny za si łek ro dzin ny lub pod -
wyż szo ny za si łek ro dzin ny dla dzie ci
nie peł no spraw nych. 

Na pod sta wie in for ma cji za war tych
w wy żej wy mie nio nych for mu la rzach
bel gij ski fun dusz wy da je de cy zję
o wy pła cie świad czeń ro dzin nych. Je -
śli w Pol sce nie przy zna no pra wa do
świad czeń ro dzin nych, opie kun dziec -
ka otrzy ma peł ną kwo tę bel gij skie go
za sił ku ro dzin ne go. Je śli w Pol sce
usta lo no pra wo do świad czeń ro dzin -
nych, bel gij ski fun dusz wy pła ci róż ni -
cę mię dzy za sił kiem bel gij skim i pol -
skim. De cy zja o wy pła cie róż ni cy
mię dzy za sił kiem bel gij skim i pol skim
mo że zo stać pod ję ta rów nież w sy tu -
a cji kie dy w Pol sce nie zo stał zło żo ny
wnio sek o świad cze nia ro dzin ne. 

Na le ży pa mię tać, że bel gij skie fun -
du sze co ro ku kon tro lu ją sy tu a cję ro -
dzin ną oraz pra wo do za sił ku ro dzin -
ne go w kra ju, w któ rym prze by wa
dziec ko. Dla te go co ro ku trze ba skła -
dać wnio sek o pol skie świad cze nia ro -
dzin ne, na wet je śli wia do mo, iż pra wo
do za sił ku nie bę dzie przy zna ne. Wów -
czas co ro ku bel gij ski fun dusz bę dzie
otrzy my wał wła ści we in for ma cje
z pol skich in sty tu cji, co ma wpływ na
wła ści we de cy zje do ty czą ce pra wa do
peł nych lub nie peł nych świad czeń ro -
dzin nych w Bel gii. 

Wię cej in for ma cji moż na uzy skać
w RKW www.rkw.be lub w ACV
– Dienst Gren sar be i ders Nie u we Eu -
ro pe se Lid sta ten pod adre sem iwo -
na.cie szyn ska@acv-csc.be

AAll  ddoo  nnaa  KKuu  cczzyyńń  sskkaa--NNaa  sskkrręętt
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WAKACJE „budowlane” od 14 lipca do 1 sierpnia.

Dni wolne od pracy:
• 11  ssttyycczznniiaa, środa, Nowy Rok
• 2211  kkwwiieettnniiaa, poniedziałek,  Poniedziałek Wielkanocny
• 11  mmaajjaa, czwartek, Święto Pracy
• 2299  mmaajjaa, czwartek, Wniebowstąpienie
• 99  cczzeerrwwccaa, poniedziałek

• 2211  lliippccaa, poniedziałek, Święto Narodowe
• 1155  ssiieerrppnniiaa, O.L.V. Wniebowzięcie
• 11  lliissttooppaaddaa, sobota, Dzień Wszystkich Świętych
• 1111  lliissttooppaaddaa, wtorek 
• okres świąteczny od poniedziałku 22 grudnia 2014

do piątku 2 stycznia 2015
• 2255  ggrruuddnniiaa, czwartek, Boże Narodzenie
• 11  ssttyycczznniiaa, środa, Nowy Rok

Sektor budowlany – informacje na rok 2014

P.D.O.K
Nowe stawki płacy w sektorze budowlanym 

od 01/01/2014 do 31/03/2014

Klasyfikacja stanowiska brutto 
na godzinę Krótki opis stanowiska

KAT. I – niewykwalifikowani 13,316
Po moc nik, pra cow nik roz po czy na ją cy swo ją ka rie rę za -
wo do wą, pra cow nik bez dy plo mu ukoń cze nia edu ka cji
dzien nej w za kre sie bu dow nic twa.

KAT. IA 13,979 Pracownik należący do kategorii I, który w ocenie
pracodawcy wykazuje wyższe kwalifikacje.

KAT. II – wykwalifikowani 14,195 Pracownik wykazujący umiejętności zawodowe, takie
jak prace ogólnobudowlane 

KAT. IIA 14,904 Pracownik należący do kategorii II, który w ocenie
pracodawcy wykazuje wyższe kwalifikacje.

KAT. III – wykwalifikowany
pierwszego stopnia 15,097 Pracownik dobrze znający swój fach (obsługa urządzeń

mechanicznych, monterzy, itp.)

KAT. IV wykwalifikowany  drugiego
stopnia 16,024 Pracownik, który w ocenie pracodawcy przewyższa

kwalifikacje pracowników kategorii III.

Pracownicy z kwalifikacjami brutto 
na godzinę Krótki opis stanowiska

Brygadzista A pierwszego stopnia 16,607 Brygadzista to robotnik, któremu pomagają robotnicy;
nadzoruje realizację pracy,

Brygadzista B drugiego stopnia 17,626 Brygadzista, który w ocenie pracodawcy wyraźnie
przewyższa kwalifikacje brygadzisty A.

Kierownik zespołu 19,229 Pracownik z kwalifikacjami, pracujący na stanowisku
kierownika zespołu prac którymi kieruje.



MON TER OGRZE WA NIA 
CEN TRAL NE GO – BRY GA DZI STA 

Wy ma ga nia: 
• Min 5 lat do świad cze nia ja ko mon ter ogrze wa -
nia cen tral ne go oraz ga zo we go w do mach pry wat -
nych i miesz ka niach 
• Ko mu ni ka tyw na zna jo mość ję zy ka an giel skie -
go 
• De mon taż sta rych pie ców, ka lo ry fe rów i rur 
• Mon taż, in sta la cja i ser wis no wych pie ców,
in sta la cja ka lo ry fe rów 
• Mon taż ko min ków 
• Mon taż rur (Al pex, Man nes mann) za po mo cą
ści ska nia/zgrze wa nia ele men tów
• In sta la cja ogrze wa nia pod ło go we go 
• Umie jęt ność mon to wa nia urzą dzeń sa ni tar -
nych, tzw. bia ły mon taż (prysz nic, wan na, umy -
wal ka, to a le ta, itd.) 
• Pod sta wo we in sta la cje elek trycz ne (np. pod -
łą cza nie oświet le nia meb li ła zien ko wych) 
• Umie jęt ność lu to wa nia i spa wa nia rur bę dzie
trak to wa ne ja ko plus 
• Umie jęt no ści kie row ni cze (za rzą dza nie jed nym
pra cow ni kiem) 
• Pra cow nik otrzy ma bus do staw czy, któ rym mo -
że jeź dzić do róż nych miejsc pra cy. 

CNC OPE RA TOR/PRO GRA MI STA 

Wy ma ga nia: 
• Min 3-let nie do świad cze nie na po dob nym sta -
no wi sku 
• Umie jęt ność czy ta nia ry sun ku tech nicz ne go 
• Umie jęt ność ob słu gi fre zar ki CNC (5 oraz 3
osio we ma szy ny, pro gra mo wa nie na pul pi cie Ha -
i den he im-ISO) 
• Do bra zna jo mość M-ko dów 
• Ko mu ni ka tyw na zna jo mość ję zy ka an giel skie -
go 

Za da nia: 
• Pro gra mo wa nie i ob słu ga fre zar ki CNC 
• Od po wied ni do bór oraz skła da nie na rzę dzi 
• Fa bry ka cja ele men tów (do 20m dłu go ści, brąz,
du plex, ty tan…) 
• Ob li cza nie oraz do da wa nie pa ra me trów (pręd -
kość ob ro tów, po suw...) 
• Do ko ny wa nie po mia rów za po mo cą: mi kro me -
tru, suw miar ki, głę bo kość. itd. 

CNC TO KARZ/PRO GRA MI STA 

• Min 4-let nie do świad cze nie na po dob nym sta -
no wi sku 
• Umie jęt ność czy ta nia ry sun ku tech nicz ne go 
• Umie jęt ność ob słu gi to kar ki CNC (pro gra mo -
wa nie na pul pi cie Fa nuc) 
• Ko mu ni ka tyw na zna jo mość ję zy ka an giel skie go 
- Go to wość do ewen tu al nych nad go dzin 
- Po sia da nie włas ne go sa mo cho du 

OPE RA TOR MA SZYN 
KON WEN CJO NAL NYCH (TO KARZ) 

• Mi ni mum 5 lat do świad cze nia w pra cy na sta -
no wi sku to karz (ob słu ga ma szyn 
kon wen cjo nal nych) 
• Ko mu ni ka tyw na zna jo mość j. an giel skie go 
• Umie jęt ność czy ta nia oraz in ter pre to wa nia ry -
sun ków tech nicz nych 
• Po sia da nie włas ne go sa mo cho du 

ELEK TRYK WY SO KICH NA PIĘĆ 

• Wy kształ ce nie śred nie lub za wo do we ja ko
elek tryk, elek tro me cha nik lub ener ge tyk 
• Min. 5 lat udo ku men to wa ne go świa dec twa -
mi pra cy do świad cze nia ja ko elek tryk wy so kich
na pięć 
• Prak tycz ne do świad cze nie w pra cach na ziem -
nych zwią za nych z po sa do wie niem słu pów 
• Mi le wi dzial ne upraw nie nia do pra cy na wy so -
ko ściach 
• Do bra kon dy cja fi zycz na i zdol ność do pra cy
w cięż kich wa run kach atmo s fe rycz nych 
• Ko mu ni ka tyw ność i umie jęt ność pra cy w zes -
po le 
• Ko mu ni ka tyw na zna jo mość j. an giel skie go 
• Po sia da nie włas ne go sa mo cho du 

ELEK TRO ME CHA NIK WÓZ KÓW 
WI DŁO WYCH 

Za da nia: 
• Ana li za ca łej ma szy ny za po mo cą sy ste mów
dia gno stycz nych (tzw. Mul ti me ters) i do ku men -
ta cji tech nicz nej 
• Na pra wa sil ni ków dies la róż nych ma szyn. 
• Na pra wa sy ste mów hy dra u licz nych (sy ste my
pod noś ne / pom py / itd.) 

• Na pra wy pne u ma tycz ne sy ste mów np. ukła dy
ha mul co we 
• Uży wa nie urzą dzeń dia gno stycz nych w ce lu
na pra wy sy ste mów elek tro nicz nych 
• Zna jo mość sy ste mów Can bu sa i sy ste mów
ste ro wa nia Mos fet 
• Wy mia na ob wo dów elek trycz nych, oświet le -
nia, itd. 
• Spa wa nie Mig/Mag i elek tro dą. 

Wy ma ga nia: 
• Do świad cze nie na po dob nym sta no wi sku (me -
cha nik wóz ków wi dło wych, ko par ki, ła do war ki) 
• Ko mu ni ka tyw ny an giel ski 
• Włas ny sa mo chód że by do jeż dżać do pra cy 

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

Wy ma ga nia: 
• Kil ku let nie do świad cze nie na po dob nym sta -
no wi sku 
• Umie jęt ność do ko ny wa nia na praw me cha nicz -
nych, hy dra u licz nych i pne u ma tycz nych 
• Ko mu ni ka tyw na zna jo mość ję zy ka an giel skie go 
• Po sia da nie włas ne go sa mo cho du 

ELEK TRO ME CHA NIK 
SA MO CHO DÓW CIĘ ŻA RO WYCH 

Wy ma ga nia: 
• Kil ku let nie do świad cze nie na sta no wi sku elek -
tro me cha ni ka sa mo cho dów cię ża ro wych 
• Do bra zna jo mość pro gra mów dia gno stycz nych 
• Ko mu ni ka tyw na zna jo mość j. an giel skie go 
• Sa mo dziel ność, od po wie dzial ność, do kład -
ność 
• Mo ty wa cja do pra cy 
• Włas ny sa mo chód 

Ofe ru je my: 
• Atrak cyj ne wy na gro dze nie 
• Dłu go ter mi no wy kon trakt z moż li wo ścią sta łe -
go za trud nie nia 
• Sta ła pra ca od po nie dział ku do piąt ku 
• Za kwa te ro wa nie 
• Po moc kon sul tan ta w spra wach ad mi ni stra cyj -
nych 
• Do da tek za do ja zdy do pra cy 

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

Erkenningen VG. 1862/BU – VG. 1862/BUC
Certified Member Federgon
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Najnowsze oferty pracy Job Talent na www.antwerpiapopolsku.be 
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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 praktyką, na 3 dni w tygodniu. 
Tel.: 0475.335.432

SZUKAM PRACY

% Mam 24 lata ukończyłem technikum
budowlane i szukam pracy
w budowlance, wykończeniówka. Znam
się na rysunku technicznym. Posiadam
doświadczenie przy układaniu glazury,
montażu płyt G-K, malowanie, kładzenie
paneli, montaż okien i drzwi oraz wiele
innych prac. Chętnie nauczę się nowych
zadań i prac związanych z budowlanką.
Posiadam swój samochód i mieszkam na
Deurne (koło Antwerpii). Bardzo proszę
o kontakt: +32487281770 lub +48 888
575 030

% Mam 22 lata, szukam pracy przy
rozbiórkach, przeprowadzkach i jako
pomocnik budowlany. Mieszkam
w Antwerpii. Tel: 0485 54 38 28

SZUKAM MIESZKANIA 

%Poszukuję apartamentu do wynajęcia
z 1 lub 2 sypialniami na parterze.
Okolice Deurne lub Berchem. 
Tel: 0498 62 07 91

KUPIĘ 

% Kupie mieszkanie 40 m z jedną
sypialnią, salonem, kuchnią i łazienką
(Płock i okolice). Kontakt: 0498 30 75 51

SPRZEDAM

% Sprzedam dom wolnostojący (rok
bud. 2009), wyposażony i umeblowany
na wysokim poziomie w okolicy
Zwolenia (województwo mazowieckie).
Cena 215 000 euro. 
Więcej informacji: 0048 50 92 77 414 lub
0495 84 70 48

% Do sprzedania ubranka dla
dziewczynki od 0 do 2 lat. Buciki w rozm.
18-21. Duży wybór body, koszulek
i śpiochów w „neutralnych” kolorach 
od 0.5 euro. Ubrania są w dobrym
stanie, noszą jedynie niewielkie ślady
zwykłego używania. Zapraszam do
oglądania. Kontakt pod numerem 
0475 46 90 35.

% Sprzedam łoże sypialniane w dob
rym stanie bez materaca. Cena 40 euro.
Tel: 0489 20 62 99

INNE

% Wynajmę pomieszczenie na sklep
Outlet (nowe rzeczy),  dobra lokalizacja,
w pobliżu restauracji i Delhaize, na tej
ulicy każdego dnia przechodzi ok. 8000
pieszych. Gitschotellei, Berchem,
w pobliżu przystanku tramwajowego
z tramwajem nr 9, 11 i 4 autobusy 31,
51, 52, 53. Siedzibą stałych klientów. 

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.

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

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
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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
55luty 2014 Antwerpia po polsku    




