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Od Redakcji
Z okazji Dnia Dziecka, przygotowaliśmy niespodziankę nie tylko dla dzieci, ale również dla rodziców,

którzy z zaciekawieniem (mamy nadzieję) przeczytają artykuł o zaletach i wadach współczesnego
rodzicielstwa. A dla dzieci – autorska, nigdy dotąd niepublikowana bajka, oczywiście z morałem. 

W kąciku historycznym wspomnimy krótko o ważnych dla Polski wyborach z 1989 i o tym, jak do nich
doszło. Wielu z nas myśli o posiadaniu belgijskiego paszportu. Zachęcimy więc do pierwszego kroku 
na tej drodze, jakim jest kurs integracyjny. 

Artykuł „Poszukiwany Polak 50+” naświetla nowe perspektywy w Europie dla osób w tym wieku. 
Jeśli ktoś ma trudności z powiedzeniem komuś „Nie”, w tym numerze znajdzie słowa, które mogą
odmienić jego życie.

Polecamy przygotowany przez miasto Antwerpia wykaz wakacyjnych zajęć dla wszystkich polskich
dzieci mających problemy z językiem niderlandzkim. Naprawdę warto z takiej oferty skorzystać. 

Ogólnie, w „Antwerpii po polsku”, jak zwykle garść informacji na różne tematy. Niektóre z nich 
są ważne, inne bardziej istotne, inne bardziej ciekawe. Jednak wybór, oczywiście należy do Czytelnika. 

Zachęcamy do lektury. 
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Czy rze czy wi ście wy cho wy wa nie
dziec ka w XXI wie ku jest prost sze niż
kie dyś? Z mie sza ny mi uczu cia mi wy -
słu chu ję opo wie ści bliż szej i dal szej
ro dzi ny o te tro wych pie lu chach, pral -
ce Fra ni i ba na no wej Hu ma nie. 

No tu ję w pa mię ci in for ma cje, jak
kie dyś ży ło się bez od ży wek, pam per -
sów, wie lo fun kcyj nych wóz ków dla
dzie ci i or to don ty. Słu cham opo wia -
dań ma my o po nu rej pe e re low skiej
szko le, pu stych skle pach, ki lo me tro -
wych ko lej kach i bra ku ży cio wych
per spek tyw. 

Zdo by łam nie mal ca łą do stęp ną wie -
dzę na te mat wy cho wa nia dzie ci. Ze
spe cja li stycz nych ksią żek, po rad ni -
ków i in ter ne tu. I co? Oka zu je się, że
w sy tu a cjach stre so wych fakt, że
wiem tak du żo, wca le mo je go ży cia
nie czy ni ła twiej szym. 

Daw niej
Ro dzi ce wy cho wy wa li swo je po cie -

chy bez ga dże tów i tech nicz nych no -
wi nek, bez kom pu te ra, tab le tu, te le fo -
nu ko mór ko we go i in ter ne tu. Mie li
za to do dys po zy cji jed ną książ kę „Ma -
łe dziec ko”, w któ rej wszyst ko by ło
po da ne w for mie krót kich, zwięz łych
i nie po dle ga ją cych dys ku sji za le ceń.
Ro dzi ce oby wa li się bez elek tro nicz -
nych niań, le ża czków ką pie lo wych,
mo ni to rów od de chu i in nych przed -
mio tów uła twia ją cych ży cie. Wte dy
te go po pro stu nie by ło. Nie by ło prob -
le mu z wy bo rem lal ki czy kloc ków dla
dzie ci, bo wte dy ta kie go wy bo ru też
nie by ło. Na sze ma my i bab cie nie
mia ły te le fo nów ko mór ko wych, do ty -
ko wych ter mo me trów i ca łej ma sy
szcze pio nek chro nią cych dzie ci. Nie
mog ły się gnąć do in ter ne tu po po ra -
dę, pod grzać ob ia du w mi kro fa li. Ów -
czes na ma ma sprzą ta ła, go to wa ła,
pra so wa ła, a dziec ko ga wo rząc le ża ło
w łó że czku. 

Kie dyś wy cho wy wa nie dziec ka na le -
ża ło do ca łej ro dzi ny, ale
naj wię kszy mi au to ry te ta -
mi by li dziad ko wie. To oni
da wa li mło dym ro dzi com
ra dy i wska zów ki, któ rych
nie moż na by ło kwe stio no -
wać. To oni (a zwłasz cza
bab cia) de cy do wa li o tym,
co dziec ko po win no jeść,
jak na le ży je pie lę gno wać,
a kie dy ma lec „wrzesz czał”
naj czę ściej sły sza ło się opi -
nie, że na le ży od ło żyć je do
łó że czka. Ma się wy pła kać
i ty le. I nie wol no przy zwy -
cza jać go do no sze nia, bo
wy roś nie z nie go ty ran.
Dzie ci nie za bie ra ły gło su
bez poz wo le nia do ro słych.
Mia ły sie dzieć pro sto przy
sto le i ro bić, co im się ka że.
Mu sia ły zja dać wszyst ko
z ta le rza i słu chać do ro -
słych. 

Po mi mo sza ro ści PRL-u
i wszę do byl skie go ko mu -
niz mu, tam te cza sy by ły
zu peł nie in ne, jak by spo -
koj niej sze i bez piecz niej -
sze, bar dziej bez tro skie,
po zba wio ne krwa wych
gier wi deo i prze mo cy.
Bia łe by ło bia łe, a czar ne
– czar ne. Szko ła by ła szko -
łą, koś ciół koś cio łem, ro -
dzi na ro dzi ną. Właś nie na

ro dzi nie spo czy wał obo wią zek wy cho -
wa nia dziec ka i za pew nie nia mu pod -
sta wo wych po trzeb. 

Moi ro dzi ce ma ją swo ją włas ną per -
spek ty wę, z po zy cji któ rej oce nia ją
mo je obec ne ży cie i ma cie rzyń stwo.
Uwa ża ją, że jest ono o wie le prost sze
i mniej skom pli ko wa ne niż kie dyś.

Te raz
A ja ka jest mo ja per spek ty wa? Na

pierw szy rzut oka wszyst ko jest prost -
sze. Na przy kład uro dze nia dziec ka.
Współ czes ne ko bie ty ma ją do dys po -
zy cji szko ły ro dze nia, fa cho we pod -
ręcz ni ki na te mat cią ży, po ro du, od ży -
wia nia i wy cho wa nia dziec ka,
jed no o so bo we sa le, po ro dy ro dzin ne,
wy kwa li fi ko wa ne po łoż ne – wszyst ko
na ski nie nie pal cem. Na każ dą dzie cię -
cą do le gli wość sym pa tycz na pani
w ap te ce za pro po nu je nam przy naj -
mniej kil ka me dy ka men tów, któ re jej
zda niem przy nio są re we la cyj ny sku -
tek. A że spo ro kosz tu ją, to już zu peł -
nie in na spra wa.

Za miast wspie ra ją cej ro dzi ny ma -
my in ter net – go to wy od po wie dzieć
na każ de na sze py ta nie w każ dej se -
kun dzie. Do swo jej dys po zy cji ma my
tak że set ki, je że li nie ty sią ce in ter ne -
to wych eks per tów, z któ rych je den
jest mą drzej szy od dru gie go. Do cho -
dzi do te go, że ilość in ter ne to wej wie -
dzy nas przy tła cza, prze ra sta, co ro dzi
wię cej py tań i wąt pli wo ści.

Re pre zen tu ję po kolenie współ-
czesnych matek otoczo nych ga dże ta -
mi i ma ją cych wokół sie bie na rzę dzia,
któ re czy nią ży cie ła twiej szym. Mam
elek tro nicz ną nia nię, od żyw ki, za syp -

Wychowanie dziecka kiedyś 
i dziś 
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ki, od lo to wy wó zek, zup ki i so czki
w sło i czkach oraz ta ką ilość skle pów
z ubra nia mi i za baw ka mi dla dzie ci, że
dech za pie ra. Do te go in ter net, te le wi -
zję z mnó stwem ka na łów i za le wa ją cą
mo je dzie ci wsze cho bec ną re kla mą.
I no wo czes ną tech no lo gię w po sta ci
pral ki, su szar ki, zmy war ki w znacz -
nym stop niu uła twia ją cą mo je ży cie. 

Ale po mi mo te go uwa żam, że w wie -
lu dzie dzi nach ży cie dzi siej szej mat ki
by wa trud niej sze. Wie lu rze czy ro bić
nie moż na, wprost nie wy pa da, nie
wol no. Te le wi zyj ne nia nie na ka zu ją,
za ka zu ją, a jak się czło wiek nie sto su -
je do pew nych przy ję tych sche ma tów,
oka zu je się, że nie jest do brym ro dzi -
cem. Te raz nie wy pa da, aby pod czas
do mo wych obo wiąz ków mat ki, po cie -
cha le ża ła w łó że czku. Od uro dze nia
na le ży je roz wi jać sto su jąc się do za le -
ceń mą drych psy cho lo gicz nych pod -
ręcz ni ków, któ re mó wią, że pod czas
le że nia w łó że czku dziec ku bra ku je
uwa gi do ro słych. Dla te go trze ba mu
non stop czy tać (naj le piej w kil ku ję -
zy kach), re lak so wać się z nim wspól -

nie przy mu zy ce Mo zar ta, ba wić się
z nim, po ka zy wać ob raz ki, ukła dać
puz zle, roz ma wiać z nim i sty mu lo wać
je go roz wój. Trze ba od po wia dać na ty -

sią ce je go py tań, tłu -
ma czyć do upa dłe go,
nie daj bo że dać klap -
sa. Jak nie chce jeść,
to niech nie je. Jak nie
chce spać, to niech nie
śpi. Jak chce krzy czeć
niech krzy czy. Jak
wy sma ru je ca łą kuch -
nię far bka mi – to do -
ro sły nie mo że krzy -
czeć, bo dziec ko mu si
mieć wol ność two rze -
nia. Te raz nie wol no
dziec ku ni cze go za -
bra niać, mó wić „nie”
i cze go kol wiek za ka -
zy wać. A jak trzy la tek
wrzesz czy w skle pie
z za baw ka mi, że mu si
mieć te kloc ki Le go,
to sta no wi nie zbi ty
do wód na nie u dol ność
włas nej ro dzi ciel ki. 

Je stem z po ko le nia
ro dzi ców, któ rzy in -
we stu ją w wy kształ -
ce nie swo ich dzie ci.
Z po ko le nia sa mo -
dziel ne go, bar dziej
sa mo wy star czal ne go,
ale i bar dziej za pra co -

wa ne go i dys po nu ją ce go mniej szą ilo -
ścią wol ne go cza su. Z po ko le nia, któ -
re co raz czę ściej oba wia się, że nie
zdą ży, nie za ro bi, nie po tra fi, nie da
so bie ra dy. Z po ko le nia, któ re nie za -
wsze nad ą ża za tem pem zmian, czę -
ściej ko rzy sta z po rad psy cho a na li ty -
ka, ma wie le py tań i wąt pli wo ści. 

Je stem z po ko le nia ro dzi ców bar -
dziej niż kie dyś za gu bio nych. W ota -
cza ją cym nas świe cie jest co raz mniej
war to ści, norm, au to ry te tów, a ro lę
ro dzi ny prze jmu ją szko ły. I do te go
ro dzi ce przy zwy cza ja ją się co raz bar -
dziej. 

Chcą, że by szko ła na u czy ła ich po -
cie chy te go, co jest do bre, co złe, za -
po mi na jąc, że ta ki sy stem war to ści

wy no si się z do mu,
a w szko le tyl ko umac nia. 

My, współ cześ ni ro dzi ce,
ma my do dys po zy cji mnó -
stwo na rzę dzi słu żą cych
roz wo jo wi dzie ci. Na przy -
kład za ję cia po zasz kol ne.
Te nis, ba let, ju do, ja zda
kon na, pił ka noż na, gim -
na sty ka, na u ka ję zy ków
ob cych. To do brze, że na -
sze dzie ci ma ją tak ogrom -
ny wy bór. Ale nie ste ty ta -
ki wy bór ma ją rów nież
ro dzi ce, któ rzy za po mi na -
ją, że dziec ko nie jest za -

pro gra mo wa nym au to ma tem. Pla nu -
ją mu każ dą mi nu tę ży cia na wet wte -
dy, kie dy dziec ko nie chce w ja kichś
za ję ciach uczest ni czyć. W ten spo sób
czę sto nie roz wi ja ją pa sji dziec ka, tyl -
ko tłam szą je nad mia rem do dat ko -
wych obo wiąz ków, za po mi na jąc, że
dziec ko naj szczę śli wsze jest wte dy,
kie dy swój wol ny czas mo że spę dzić
w gro nie ro dzin nym. 

We współ czes nym świe cie, po zy tyw -
nych wzor ców jest co raz mniej.
A dzie ci są by stry mi ob ser wa to ra mi.
Jak więc tłu ma czyć im, że po win ny
mieć za sa dy i ni mi kie ro wać się
w swo im ży ciu, sko ro za sa dy są na
oczach dziec ka co raz czę ściej na gi na -
ne, lek ce wa żo ne i po mi ja ne? 

W ja kimś mo men cie ro dzi ce ze zdzi -
wie niem za u wa ża ją, że ta ma ła bez -
bron na po cie cha wy do ro śla ła, ale nie
tak, jak te go ocze ki wa li. Wy ro sła jak -
by obok nich, na do da tek ma swo je
zda nie, uni ka roz mo wy, za to zwy czaj -
nie „py sku je” aby wy wal czyć swo je.
Wzo rem do na śla do wa nia sta ją się dla
nich bez myśl ne ma ło la ty – gwiazd ki
estra dy, a ko mu ni ka to rem ze świa -
tem in ter net. Za czy na się lek ce wa że -
nie. Za czy na ją się prob le my. 

Dzi siaj nie moż na zo stać ro dzi cem
ot tak so bie. Dzi siaj trze ba się przy go -
to wać, wszyst ko prze a na li zo wać, do
wszyst kie go się przy sto so wać i do sto -
so wać, wszyst kie go się na u czyć, za da -
wać wszyst kim py ta nia, od wszyst kich
ocze ki wać od po wie dzi i po dej mo wać
de cy zje sa me mu. Trze ba być świa do -
mym i uświa do mio nym. A ży cie i tak
ro bi swo je i na sze ana li zy i syn te zy wy -
pro wa dza w po le. Bo to, co uda ło się
nam wy nieść z do mu ro dzin ne go, te raz
nie za wsze pa su je do nie któ rych wy -
mo gów ży cia. 

Przy zwy cza i łam się już do uwag
w sty lu: współ czes ne ma cie rzyń stwo
to nic trud ne go. Mat ki ma ją wszyst -
ko i stwa rza ją prob le my so bie
i wszyst kim do ko ła.

W gło wach im się po prze wra ca ło.
Wiecz nie cze goś chcą: dłuż szych ur lo -
pów wy cho waw czych, no wych żłob -
ków, lep szej opie ki so cjal nej, wię ksze -
go zro zu mie nia…i tym po dob ne.
„Ja ka de pre sja po po ro do wa? Za mo ich
cza sów… 

Czy rze czy wi ście kie dyś by ło ła -
twiej? Czy na praw dę ja to mam do -
brze? 

Cza sy się zmie nia ją, my też. Ale
mam wra że nie, że kie dyś by ło wię -
cej cza su na roz mo wę z dzieć mi. Te -
raz je steś my za ga nia ni, za pra co wa -
ni, a dzie ci ros ną gdzieś tam obok
nas.

Czy te raz by cie ro dzi cem jest ła -
twiej sze niż kie dyś? Oceń cie pań stwo
sa mi.

AAlleekk  ssaann  ddrraa  DDoo  bbiieecc  kkaa  
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D aw no te mu, w wio sce za sos no -
wym la sem miesz kał Jaś. Wio -
ska by ła nie du ża – kil ka do mów,
pa rę gos po darstw, tro chę kur,
ka czek, gę si i po la. Zie lo ne po -
la cią gną ce się hen aż po sos no -
wy las, któ re go drze wa wy dzie -
la ły tak in ten syw ny za pach, że

cza sa mi od nie go krę ci ło się lu dziom ze wsi w gło wie.
Po wia da li oni, że w tym le sie miesz ka Sos no wy Skrzat.
Nikt go ni gdy nie wi dział, ale cho dzi ły słu chy, że po sia -
da on cza ro dziej ską moc. Nie wia do mo skąd wzię ły się
ta kie po gło ski, jed nak lu dzie ga da li, że Sos no wy Skrzat
mo że uczy nić wie le do bre go, ale i wie le złe go.

Jaś ko niecz nie mu siał zo ba czyć się z Sos no wym Skrza -
tem, nie wie dział jed nak, jak go zna leźć i przy wo łać.
Chciał po pro sić go o zdro wie dla ma mu si, któ ra by ła
bar dzo cho ra, a le karz z mia ste czka i ba ba zna chor ka ze
wsi nie po tra fi li jej wy le czyć. 

Miał do pie ro sie dem lat, ale uwa żał, że jest na ty le
wy so ki i sil ny, aby sa mo dziel nie wy brać się w głąb la -

su na po szu ki wa nie Sos no we go Skrza ta. Cho dził tam
czę sto i bar dzo ko chał sos no wy las oraz wszyst kich je -
go miesz kań ców. Po ma gał mrów kom, kie dy nie mog ły
do stać się do mro wi ska, do kar miał zi mą pta ki i in ne
zwie rzę ta, a na wet le czył po ła ma ne ga łąz ki drzew.

Pew ne go wie czo ra, kie dy ma ma zno wu czu ła się bar -
dzo źle, Jaś po sta no wił, że ju tro sko ro świt wy ru szy na
po szu ki wa nie Sos no we go Skrza ta. Wczes nym ran kiem
wło żył do kie sze ni paj dkę chle ba, west chnął głę bo ko,
jak by chciał do dać so bie od wa gi i po szedł.

Kie dy do tarł na skraj la su, za trzy mał się, spoj rzał na
wio skę, zno wu west chnął i ru szył da lej przed sie bie.
Od da lał się od do mu i co raz głę biej wcho dził w las, któ -
ry wi tał go przy jaź nie. Drze wa ma cha ły do nie go ga łę -
zia mi, jak by wska zy wa ły mu dro gę. Mo że tyl ko tak się
Ja sio wi wy da wa ło, ale od no sił dziw ne wra że nie, że tra -
wy, krza ki, a na wet li ście pa pro ci wie dzia ły, dla cze go
idzie sam po leś nych bez dro żach. Do szedł do wiel kie go
sos no we go drze wa, tak du że go, że je go wierz cho łek do -
ty kał nie ba. Po sta no wił chwi le czkę od po cząć pod je go
roz ło ży sty mi ko na ra mi.
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Baj ko wi sko

O Ja siu, któ ry szu kał Sos no we go Skrza ta, 
czy li o tym, co mo że zdzia łać mi łość, 

do broć i ma łe dzie cię ce ser dusz ko.



Na gle uj rzał zbli ża ją cą się po stać. Był to sta ru szek
miesz ka ją cy nie o po dal sos no we go la su. Wi dy wa no go
czę sto, jak zwo ził do swo jej cha łu py chrust al bo go dzi -
na mi krą żył po po lach ota cza ją cych las. Lu dzie we wsi
na zy wa li go dzi wa kiem, od lud kiem. Nikt go wła ści wie
nie znał i rzad ko ktoś z nim roz ma wiał. Od lat miesz kał
sam w nie du żej cha łup ce i stro nił od lu dzi.

Ja sio zo ba czył, że sta ru szek z wy sił kiem cią gnie za so -
bą wó zek z drew nem. Sko czył na rów ne no gi, pod biegł
do nie go i po wie dział:

– Po mo gę pa nu.
Sta ru szek spoj rzał na nie go i uśmiech nął się sze ro ko.

Ja sio za u wa żył, że ca ły las się uśmiech nął, ale po my ślał,
że tyl ko mu się tak wy da je. 

– Dziec ko dro gie – po wie dział sta ru szek. – Dzię ku ję,
że chcesz mi po moc, ale je steś jesz cze ma łym chłop cem
i nie masz tak du żo si ły. Jed nak ser dusz ko masz zło te.

Na te sło wa drze wa po ma cha ły ga łę zia mi i las znów
uśmiech nął się do Ja sia. – Po wiedz mi chłop cze, co ro -
bisz sam w tym wiel kim le sie? Chy ba masz waż ny po -
wód, aby tak bar dzo od da lać się od do mu. Nie bo isz się? 

Jaś za czął opo wia dać sta rusz ko wi swo ją hi sto rię. Tłu -
ma czył mu, że nie jest ma łym chłop cem, bo ma już sie -
dem lat i ni cze go się nie boi. No, mo że tro chę oba wia się
du żych zwie rząt, ale tyl ko trosz kę. Opo wie dział o ma -
mu si, jej cho ro bie i o Sos no wym Skrza cie, któ re go ko -
niecz nie mu si zna leźć, aby po pro sić o to, by ma mu sia
wy zdro wia ła. Mó wił, że Sos no we go Skrza ta się nie boi,
cho ciaż lu dzie we wsi po wia da ją, że mo że on uczy nić
wie le do bre go, ale i wie le złe go. 

– My śli pan, że go znaj dę? Że po mo że mo jej ma mu si? 
– Mo że się z nim zo ba czysz, a mo że tyl ko da ci ja kiś

znak – po wie dział sta ru szek. – On wie, kie dy ktoś cho -
dzi po je go le sie i je że li bę dzie chciał, to sam cię znaj -
dzie.

– Ale ja mu szę mu po wie dzieć o cho ro bie ma mu si i po -
pro sić o le kar stwo – od po wie dział Jaś, a w ką ci kach je -
go oczu po ja wi ły się łzy. Bro da za czę ła mu nie bez piecz -
nie drgać i czuł, że za raz się roz pła cze. A prze cież nie
chciał pła kać. Był już du ży.

Sta ru szek po gła skał chłop ca po gło wie i po wie dział do -
brot li wie.

– Nie martw się. Sos no wy skrzat nie zo sta wi cię bez
po mo cy.

– A skąd pan wie? – za py tał re zo lut nie Jaś.
– Bo cza sa mi go wi du ję i roz ma wiam z nim. Wiem, że

jest bar dzo do brym skrza tem. Dba o swój las, zna
wszyst kich je go miesz kań ców – na wet drze wa, krza ki
i tra wy. Jest zły tyl ko wte dy, gdy ktoś wy ci na drze wa,
ła pie w si dła zwie rzę ta lub ro bi w le sie ja kieś in ne szko -
dy. Dla ta kich osób mo że być na praw dę groź ny. Ty nie
mu sisz się go bać. A te raz idź pro sto przed sie bie, aż doj -
dziesz do po la ny po roś nię tej krze wa mi z czer wo ny mi
owo ca mi. Mo że tam zo ba czysz Sos no we go Skrza ta. Je -
że li nie bę dzie go na po la nie, nie martw się i wróć do do -
mu. Na stęp ne go dnia zno wu wy rusz do la su na po szu -
ki wa nia.

Sta ru szek uśmiech nął się ta jem ni czo i od szedł, a Jaś
ru szył w dro gę. Szedł bar dzo dłu go, więc był już zmę -
czo ny i głod ny. Na gle za u wa żył przed so bą po la nę po -
roś nię tą zie lo ny mi krze wa mi ugi na ją cy mi się pod cię -
ża rem czer wo nych, so czy stych owo ców. Usiadł pod
jed nym z nich, wy cią gnął rę kę i już miał ze rwać owoc,
gdy usły szał ja kiś głos: 

– Nie zry waj Ja siu tych owo ców, bo słu żą one miesz -
kań com la su i ma ją wy jąt ko wą moc. Każ dy ze rwa ny
owoc ozna cza, że za cho ru je jed no zwie rzę lub uschnie
drze wo. Nikt nie po wi nien ich zry wać.

Jaś ro zej rzał się do ko ła, ale ni ko go nie za u wa żył. Cho -
ciaż był bar dzo głod ny, nie po si lił się czer wo ny mi owo -

ca mi. Dłu go sie dział na po la nie i cze kał na Sos no we go
Skrza ta, jed nak ni gdzie go nie by ło. Za czę ło się ro bić
póź no, słoń ce po wo li cho wa ło się za wierz choł ka mi
drzew, więc Jaś zde cy do wał, że nad e szła po ra, aby wra -
cać do do mu. 

– Ju tro zno wu wy ru szę na po szu ki wa nie Sos no we go
Skrza ta – po my ślał i ru szył w dro gę po wrot ną.

Wra ca jąc do do mu, po mógł jesz cze za ją czko wi uwol -
nić się z si deł i ma łej sa ren ce od na leźć ma mę. Nie spo -
dzie wa nie, dro ga po wrot na oka za ła się nad zwy czaj krót -
ka i pro sta. Jaś po my ślał na wet, że to tro chę dziw ne.
Wę dro wał prze cież pra wie ca ły dzień, od da la jąc się od
do mu, a oka za ło się, że był tak nie da le ko. Spoj rzał na
wy so kie drze wa i znów wy da wa ło mu się, że uśmie cha -
ją się do nie go, wska zu jąc mu dro gę. Po my ślał jed nak,
że to nie moż li we. Jak drze wa mog ły by się uśmie chać?
Miał dziw ne wra że nie, że wszyst ko do brze się skoń czy
i ma ma wy zdro wie je. Czuł się pew nie i spo koj nie.

Zo ba czył swój dom, przy spie szył kro ku i wbiegł na
pod wór ko. Zo ba czył swo ją ma mę krzą ta ją cą się po obej -
ściu. Nie wie rzył włas nym oczom, bo prze cież jesz cze
wczo raj by ła bar dzo cho ra. Pod biegł do niej. Ma ma na -
chy li ła się, wzię ła go na rę ce, a Jaś przy tu lił się bar dzo
moc no i roz pła kał ze szczę ścia. Usie dli na ław ce przed
do mem i ma ma za czę ła opo wia dać. 

– Usia dłam na łóż ku i ze zdzi wie niem zo ba czy łam, że
w do nicz ce na pa ra pe cie za kwitł ten zie lo ny krza czek,
któ ry kie dyś po ła ma ny zna le źliś my w le sie. Na je go zie -
lo nych ga łąz kach po ja wi ły się na gle so czy ste, czer wo -
ne owo ce. Ze rwa łam je den i zja dłam. Po czu łam się tro -
chę le piej, zja dłam więc dwa na stęp ne. Gdy tyl ko je
prze łknę łam, wszyst ko prze sta ło mnie bo leć. Wsta łam
z łóż ka i wzię łam się do pra cy. Tak wie le jest w do mu
do zro bie nia...

Chło piec nie wie dział, co o tym są dzić. Był zbyt zmę -
czo ny, aby opo wia dać ma mie o po szu ki wa niu Sos no we -
go Skrza ta, sta rusz ku od lud ku, uśmie cha ją cych się
drze wach i po la nie z czer wo ny mi owo ca mi. Szczę śli wy
przy tu lił się więc do ma mu si i za snął.

Jaś wy rósł na sil ne go i mą dre go mło dzień ca o do -
brym ser cu. Ni gdy nie opo wie dział ni ko mu o tym, co wy -
da rzy ło się w sos no wym le sie. Któż by mu zresz tą uwie -
rzył? Lu dzie da lej oba wia li się Sos no we go Skrza ta, ale
nasz bo ha ter był pra wie pe wien, że wy zdro wie nie ma -
my za wdzię czał właś nie je mu. Sos no wy Skrzat od wdzię -
czył się chłop cu za je go mi łość do na tu ry, dba nie o las
i do bro je go miesz kań ców. Bo tak to jest, nie tyl ko w baj -
kach, że je den do bry uczy nek po cią ga za so bą na stęp -
ne. A skąd ja o tym wszyst kim wiem? Jak to skąd?
– Opo wie dział mi o wszyst kim dziw ny sta ru szek miesz -
ka ją cy na skra ju sos no we go la su.

MMaa  ggddaa  BBoo  gguucc  kkaa  
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An twer pski dwo rzec ko le jo wy jest
bez wąt pie nia jed ną z naj bar -
dziej nie ty po wych i naj pięk niej -

szych sta cji ko le jo wych na świe cie. To
miej sce, gdzie czas się za trzy mał, gdzie
hi sto ria łą czy się z przy szło ścią, a neo -
barokowa ar chi tek tu ra z no wo czes no -
ścią. An twer pczy cy na zy wa ją swój
dwo rzec Ko le jo wą Ka te drą. Im po nu ją -
ca ko pu ła ze szkła prze pusz cza pro -
mie nie sło necz ne, któ re oświet la ją
wnę trze bu dyn ku, a bo ga te zdo bie nia
i mar mu ry rze czy wi ście bar dziej ko ja -
rzą się z wnę trzem pa ła cu niż bu dyn -
kiem ko le jo wej sta cji. 

Tro chę hi sto rii
W pierw szych la tach XIX wie ku,

w nie wiel kim Kró le stwie Bel gii, któ re
od nie daw na ist nia ło ja ko sa mo dziel -
ne pań stwo, bu do wa ko lei sta ła się
wiel kim na ro do wym za da niem, ma ją -
cym pchnąć kraj na dro gę no wo czes -
ne go roz wo ju. W krót kim cza sie 
po wstał wiel ki sy stem ko lei pań stwo -
wych, któ ry w apo ge um roz wo ju dał
Bel gii naj wię kszą gę stość sie ci ko le jo -
wej na świe cie. W ma ju 1835 ro ku
pierw szy pa ro wy po ciąg w Eu ro pie
wy ru szył z Bruk se li do Me che len, rok
póź niej tra sa zo sta ła przed łu żo na do
An twer pii – dy na micz nie roz wi ja ją ce -
go się por to we go mia sta. W po szu ki -
wa niu pra cy i lep sze go ży cia przy by -
wa ło do An twer pii co raz wię cej
po dróż nych, a po nie waż po cią gi przy -
jeż dża ły do róż nych lo kal nych pod -

miej skich dwor ców, co raz wię kszym
prob le mem dla po dróż nych chcą cych
do stać się do cen trum sta wa ły się
prze siad ki. Wła dze miej skie za czę ły
więc roz wa żać moż li wość wy bu do wa -
nia jed ne go dwor ca cen tral ne go.
W tam tym cza sie, na miej scu dzi siej -
sze go im po nu ją ce go gma chu stał nie -
wiel ki drew nia ny bu dy nek za pro jek to -
wa ny przez in ży nie ra Au gu ste
Lam be au, a po dróż nym czas ocze ki -
wa nia na po ciąg umi lał za in sta lo wa ny
we wnątrz po miesz cze nia gra mo fon. 

W ro ku 1899 roz po czę ła się bu do wa
no we go dwor ca za pro jek to wa ne go
przez ar chi tek ta Lo u i sa De la cen se rie
z Bru gii – ulu bio ne go pro jek tan ta
kró la Le o pol da II. Swój no wa tor ski
pro jekt, ar chi tekt wzo ro wał na rzym -
skim Pan te o nie i dwor cu w szwaj car -
skiej Lu cer nie. Nie któ re źró dła po da -
ją, że in spi ra cję czer pał tak że
z ar chi tek to nicz nych roz wią zań wa -
szyn gtoń skie go Ka pi to lu. Lo u is 
De la cen se rie za pro jek to wał bar dzo
od waż ny jak na tam te cza sy ar chi tek -
to nicz ny gmach za wie ra ją cy w so bie
dwie zu peł nie róż ne kon struk cje. Jed -
na ze szkła i sta li ja ko sym bol przy -
szło ści i no wo czes no ści, dru ga – bu -
dy nek głów ny z kla sycz ną fa sa dą
z ka mie nia, któ ry na wią zy wał do prze -
szło ści i łą czył w so bie naj wspa nial sze
sty le z róż nych epok. Pra ce za koń czy -
ły się w 1905 ro ku, a po wsta ły obiekt
stał się świa dec twem wiel ko ści i bo -
gac twa An twer pii. Pa sa że ro wie za -

chwy ca li się im po nu ją cą ha lą pe ro no -
wą o dłu go ści 185 me trów, sze ro ko ści
66 m i wy so ko ści 44 me try wy ko na ną
ze szkła i sta li. Ogrom ne wra że nie ro -
bił tak że wej ścio wy hol, któ ry wy glą -
dał jak przed sio nek pa ła cu. Oto czo -
ny mar mu ra mi i gi gan tycz ny mi
scho da mi, wy glą dał ra czej jak sa la ba -
lo wa w pa ła cu, a nie ko le jo wa sta cja.
Ca ło ści do peł nia ła du ża, zbu do wa na
w re ne san so wym sty lu ko pu ła ozdo -
bio na oś mio ma wie ża mi. 

Nie kwe stio no wa ny wkład w po -
wsta nie te go cu du ar chi tek tu ry miał
król Le o pold II, któ re go ini cja ły „L”,
od wró co ne do sie bie ple ca mi wid nie -
ją w wie lu miej scach bu dyn ku. Je mu
rów nież za wdzię cza my po mysł zbu -
do wa nia prze pięk nej ko pu ły wzo ro -
wa nej na rzym skim Pan te o nie, znaj -
du ją ca się w tyl nej czę ści dwor ca. 

Cen tra al Sta tion po cząt ko wo był
„śle pą sta cją”, to ry ko le jo we koń czy -
ły się w An twer pii i że by po je chać da -
lej trze ba by ło zmie niać kie ru nek ja -
zdy. Układ szyn spra wiał, że
skie ro wa nie po cią gu na wła ści wy tor
zaj mo wa ło bar dzo du żo cza su, co przy
wzmo żo nym ru chu sta wa ło się co raz
bar dziej uciąż li we. Przez bar dzo dłu -
gi czas sta cja ob słu gi wa ła tyl ko po łą -
cze nia kra jo we, co sta wa ło się co raz
wię kszym prob le mem, gdyż sy ste ma -

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

Ko le jo wa Ka te dra
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tycz nie ro sła ilość pa sa że -
rów, któ rzy chcie li do trzeć
do Ho lan dii. 

Po II woj nie świa to wej
dwo rzec był w op ła ka nym
sta nie, du żo szkód wy rzą -
dzi ła bom ba V1, któ ra spa -
dła nie da le ko bu dyn ku.
Wy pa dły wszyst kie szy by
z okien, mar mu ro we po -
sadz ki by ły tak po pę ka ne,
że nie na da wa ły się do uży -
cia. Prze pro wa dzo no re -
mont, ale sta ło się jas ne, że
trze ba bę dzie pod jąć de cy -
zję co do przy szło ści bu -
dyn ku, po nie waż w ta kim
sta nie tech nicz nym prze -
sta wał być fun kcjo nal ny.
W 1958 ro ku na sku tek od -
pa da ją ce go z bu dyn ku ka -
mie nia śmierć po niósł
przy pad ko wy prze cho dzień
i za pa dła de cy zja o zbu rze -
niu dwor ca. Na szczę ście
w 1975 ro ku gmach otrzy -
mał sta tus obiek tu chro -
nio ne go i zbu rze nie dwor -
ca zo sta ło wstrzy ma ne.
Pod ję to de cy zję o je go
grun tow nej mo der ni za cji. 

Je dy ny ta ki dwo rzec 
W ro ku 2009 za koń czy -

ła się trwa ją ca kil ka lat mo -
der ni za cja dwor ca. I cho -
ciaż zo stał prze bu do wa ny
i roz bu do wa ny, uda ło się
za cho wać nie pow ta rzal ne
pięk no te go bu dyn ku
i przy wró co no mu daw ną
świet ność. Mo nu men tal na
ar chi tek tu ra zo sta ła pie -
czo ło wi cie od re sta u ro wa -
na, a ar chi tek ci i bu dow ni -
czo wie po łą czy li sta re
z no wym: szkło z be to nem
i ka mień z ceg łą. Aby zmo -
der ni zo wać i uspraw nić
ruch po cią gów, zde cy do -
wa no się wy drą żyć pod sta -
cją tu ne le, któ ry mi po pro -
wa dzo no prze lo to we to ry
i po ni żej do tych cza so we go
po zio mu wy bu do wa no do -
dat ko we pe ro ny. Tu nel na
pół noc od dwor ca prze -
kształ co ny zo stał ze sta cji
„śle pej” w tran zy to wą. Pod
sta rym dwor cem, na głę -
bo ko ści dwu dzie stu me -
trów pod po zio mem ulic,
do bu do wa no no we pe ro ny
ob słu gu ją ce szyb kie li nie
ko le jo we do in nych eu ro -
pej skich kra jów. Dzię ki
tym no wym po zio mom po -
cią gi jeż dżą przez sta cję
po ni żej po zio mu grun tu,
za miast tak jak przed re -

mon tem ro bić ob ja zdy. Wszyst kie tu -
ne le speł nia ją ry go ry stycz ne wy mo -
gi bez pie czeń stwa. Nato miast z pe ro -
nów znaj du ją cych się na gór nych
plat for mach moż na udać się w po dróż
po Bel gii, tam wy ru sza ją w po dróż po -
cią gi za czy na ją ce i koń czą ce swój bieg
w An twer pii. Pod ziem ny tu nel łą czy
po łud nio wą część mia sta z czę ścią pół -
noc ną. Sta cja ma 14 plat form roz -
miesz czo nych na trzech po zio mach.
Wszyst kie tu ne le speł nia ją ry go ry -
stycz ne wy mo gi bez pie czeń stwa. Ta
część dwor ca to struk tu ra pa ra so li ze
szkła i sta li – sym bol no wo czes no ści
i prze my słu mia sta. 

An twer pski dwo rzec ob słu gu je oko -
ło 100 ty się cy pa sa że rów dzien nie.
W głów nym dwor co wym bu dyn ku
znaj du ją się mię dzy in ny mi ka sy bi le -
to we i wspa nia ły hol, utrzy ma ny
w sty lu ba ro ko wym z kla sycz ną ele -
wa cją z ka mie nia. Do wy ło że nia wnę -
trza uży to róż nych je go ro dza jów.
Nie któ re pły ty by ły na wet spe cjal nie
ob ra bia ne, aby mia ły nie rów ną po -
wierz chnię. Oprócz ka mie nia, we -
wnątrz dwor ca moż na spot kać róż ne
ro dza je mar mu ru, któ re ści śle współ -
gra ją z bu dyn kiem ze szkła. We wnątrz
mo że my po dzi wiać ba lu stra dy, bal ko -
ny, im po nu ją ce ko lum ny, ga le rie i zło -
te wy koń cze nia. Ru cho me scho dy
wio zą pa sa że rów na wszyst kie po zio -
my. 

Po re mon cie sta cja po wię kszy ła się
o do dat ko we wej ście od uli cy Lan ge
Kie vit stra at i cen trum han dlo we,
z pun ka mi ofe ru ją cy mi, ka wia ren ki,
ba ry szyb kiej ob słu gi i dia men ty. Po -
wsta ło tak że pięk ne atrium z wpa da -
ją cy mi przez nie pro mie nia mi słoń ca.
Z an twer pskim dwor cem nie o dłącz -
nie ko ja rzy się most bie gną cy rów no -
le gle do ko le jo wych to rów ozdo bio ny
po nad 200 ma ły mi wie ży czka mi. Za -
pro jek to wał go J.van As pe ren. 

Neo barokowy Cen tra al Sta tion jest
mie sza ni ną wież, bal ko nów, szkla -
nych ko puł i kla sycz nych ko lumn. Ta
nie zwy kła bu do wla w wy jąt ko wy spo -
sób łą czy ele men ty wcześ niej szych 
ar chi tek to nicz nych sty lów i mód. Jest
ty po wym pro duk tem epo ki prze my -
sło we go po stę pu. Na ogrom nej prze -
strze ni roz miesz czo no za wie szo ne jed -
na nad dru gą plat for my, z któ rych co
pa rę mi nut od jeż dża ją po cią gi. Nie
ma ści sku, tło ku i ko le jek. Dwo rzec
do sko na le speł nia swo ją użyt ko wą
fun kcję bę dąc jed no cześ nie ar chi tek -
to nicz nym dzie łem sztu ki. 

Nie któ re ko le jo we sta cje są jak bra -
ma do mia sta. Jed ne nie ma ją w so bie
nic spe cjal ne go, in ne – jak dwo rzec
w An twer pii po sia da ją swo ja włas ną,
fa scy nu ją cą hi sto rię. I ta hi sto ria jest
ści śle zwią za na z mia stem.  

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa  
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Od po cząt ku mo je go po by tu w An -
twer pii by ło dla mnie jas ne, że aby
NOR MAL NIE fun kcjo no wać w Bel gii,
mu szę speł nić kil ka pod sta wo wych
wa run ków. Prze by łam ty po wo urzęd -
ni czą dro gę za ła twia jąc wszyst kie do -
ku men ty po trzeb ne do za le ga li zo wa -
nia mo je go po by tu w tym kra ju.
Otrzy ma łam tak że (w ra mach in te gra -
cji) skie ro wa nie na „Kurs orien ta cji
so cjo kul tu ral nej”, któ re go nie trze ba
(we dług nie któ rych „zo rien to wa nych”
zna jo mych) za li czyć, ale le piej za li -
czyć (to opi nia tych „le piej zo rien to -
wa nych”). Przy znam szcze rze, że 
po de szłam do te go tro chę z przy mru -
że niem oka. Jak trze ba, to za li czę
– po my śla łam so bie, jed nak ko niecz -
ność uczest ni cze nia w ja kimś tam
kur sie nie wzbu dzi ła u mnie spe cjal -
ne go za chwy tu.

Na wszel ki wy pa dek, jesz cze przed
roz po czę ciem kur su, za się gnę łam ję -
zy ka wśród krew nych i zna jo mych
i mó wiąc szcze rze mo je na sta wie nie
do po wyż sze go przed sięw zię cia by ło
co raz mniej po zy tyw ne. Do wie dzia -
łam się (od tych „zo rien to wa nych”),
że bę dą tam du żo mó wić, za da wać
pra ce do mo we, wy ma gać bóg wie cze -
go i na do da tek spraw dzać obec ność.
No tak, po my śla łam so bie, tyl ko te go
bra ku je mi do szczę ścia, aby dwa ra -
zy w ty god niu po skoń czo nej pra cy
pę dzić na wie czo ro wy kurs, któ ry nie
wia do mo, do cze go jest mi po trzeb -
ny. Ale ci „le piej zo rien to wa ni” tłu -
ma czy li mi, że ukoń cze nie kur su jest
nie zbęd ne do pod ję cia w póź niej szym
ter mi nie na u ki ję zy ka ni der lan dzkie -
go i że na tych za ję ciach do wiem się
spo ro cie ka wych rze czy.

W związ ku z ta kim po dej ściem do
spra wy osób mi życz li wych i że by
uspo ko ić włas ne su mie nie wy tłu ma -
czy łam so bie, że sko ro miesz kam
w tym kra ju, pra cu ję, pła cę po dat ki,
ko rzy stam ze wszyst kich moż li wych
od pi sów, wy pa da do wie dzieć się cze -
goś wię cej o Bel gii zwłasz cza, że pla -
nu ję po zo stać tu na dłu żej. 

Pier wsze za ję cia by ły dla mnie szo -
kiem i cał ko wi tym za sko cze niem. Nie
te go się spo dzie wa łam. Pani pro wa -
dzą ca za ję cia oka za ła się oso bą bar -
dzo kom pe ten tną, elok wen tną, z sze -
ro ką zna jo mo ścią prze pi sów i praw
obo wią zu ją cych w Bel gii, z ogrom -
nym po czu ciem hu mo ru i dy stan sem
do sa mej sie bie (co jest co raz rza dziej
spo ty ka ne). Jesz cze bar dziej za sko -
czy ło mnie to, że po wie lu jak mnie -
mam la tach po by tu w Bel gii wy kła -
dow czy ni w mo wie po tocz nej
po słu gu je się nie na gan ną pol szczyz -
ną. Wszy scy obec ni na za ję ciach by liś -
my zdzi wie ni jej po zio mem wie dzy
i spo so bem prze ka zy wa nia tej wie dzy
nam. By łam peł na po dzi wu. 

Za ję cia pro wa dzo ne by ły w spo sób
cie ka wy, wy kła dow czy ni za wsze do -
sko na le przy go to wa na, od po wia da ła
na nie zli czo ną ilość py tań, za chę ca ła
do sa mo dziel ne go my śle nia i tłu ma -
czy ła, że ni der lan dzki wca le nie jest
ta ki trud ny. „Tłu kła nam do gło wy”,
że bar dzo waż ne dla na szej przy szło -
ści jest to, abyś my na u czy li się ję zy ka
ni der lan dzkie go, że bę dzie my wte dy
zu peł nie ina czej fun kcjo no wać w Bel -
gii. Jak man trę po wta rza ła, że trze -
ba się do kształ cać, za li czać ko lej ne
kur sy i pod no sić swo je kwa li fi ka cje.
Tłu ma czy ła, że moż na się za wo do wo
roz wi jać (za dar mo lub za nie wiel ką
op ła tą), że nie ko niecz nie do koń ca ży -
cia trze ba stać w miej scu, wy ko ny wać
pra cę nie da ją cą sa tys fak cji. Mó wi ła,
że my Po la cy je steś my do brze po strze -
ga ni przez Bel gów, ale czę sto sa mi
nie ma my po czu cia włas nej war to ści. 

Do wie dzia łam się wie le. Nie mo gę
stwier dzić, że się na u czy łam, bo czas
trwa nia kur su nie był dłu gi. Do wie -
dzia łam się, że pod pi su jąc kon trakt
na wy na ję cie miesz ka nia, nie za zna jo -
mi łam się do kład nie z umo wą i tak
na praw dę do koń ca nie wiem, co pod -
pi sa łam. Do wie dzia łam się, jak fun -
kcjo nu je tu tej szy sy stem so cjal ny, ja -
kie są mo je pra wa ja ko pra cow ni ka,
gdzie mo gę zwró cić się z proś bą o po -

moc, jak otrzy mać kre dyt so cjal ny i co
to jest Kind en Ge zin. Znacz nie po -
sze rzy łam rów nież swo ją wie dzę od -
noś nie ryn ku ubez pie czeń. Do wie dzia -
łam się tak że, w ja ki spo sób mo gę
ku pić miesz ka nie, na ja kich za sa dach
mo je dziec ko mo że pod jąć stu dia, czy
mam szan se na uzy ska nie bel gij skie -
go oby wa tel stwa, co zro bić gdy stra -
cę pra cę i ja kie wa run ki mu szę speł -
nić, aby uzy skać za si łek dla
bez ro bot nych. 

Dla te go za li cze nie ta kie go kur su
po le cam wszyst kim. Na praw dę war -
to. Na wet ci z nas, któ rzy są tu taj dłu -
go, a za mie rza ją zo stać jesz cze dłu -
żej, po win ni na ta ki kurs się wy brać.
Nie dla te go, że trze ba, ale dla te go, że
war to. 

Na ma wiam każ de go, kto chce po -
czuć się we Flan drii jak w do mu, aby
za pi sał się na kurs in te gra cyj ny, na
któ rym moż na do wie dzieć się na praw -
dę du żo cie ka wych rze czy. W pro gra -
mie, oprócz wia do mo ści bar dzo prak -
tycz nych i przy dat nych w co dzien nym
ży ciu, jest tak że zwie dza nie mia sta,
ge o gra fia, hi sto ria i po li ty ka Flan drii
oraz Bel gii, a tak że bez poś red nie spot -
ka nia z Bel ga mi. Uczest ni cząc w pro -
gra mie in te gra cyj nym le piej po zna -
cie bel gij skie spo łe czeń stwo, ła twiej
bę dzie od na leźć się Wam w tym kra -
ju i za pew nić so bie lep szą przy szłość.
Ma rze nia moż na speł niać wszę dzie,
a we Flan drii rząd bar dzo w tym po -
ma ga or ga ni zu jąc bez płat ny pro gram
in te gra cyj ny. Na Po la ków cze ka ją
kon sul tan ci mó wią cy po pol sku, do
któ rych moż na zwró cić się z każ dym
prob le mem. Na praw dę po ma ga ją, są
bar dzo kom pe ten tni i czę sto nie do ce -
nia ni. 

Za pi sy na kur sy in te gra cyj ne pro -
wa dzo ne są przez In bur ge ring An -
twer pen (Biu ro In te gra cyj ne w An -
twer pii), któ re mie ści się w At la sie na
Car not stra at 110. Go dzi ny przy jęć in -
te re san tów: od po nie dział ku do piąt -
ku 9:00 – 11:30 i 13:00 – 16:00. We
wtor ki tak że w go dzi nach od 17:00
do 19:30 (w wa ka cje nie czyn ne). 
in bur ge ring@stad.an twer pen.be 
www.in bur ge rin gan twer pen.be

Ko lej nym kro kiem mo jej in te gra cji
bę dzie kurs ję zy ka ni der lan dzkie go.
Roz po czy nam na u kę od wrześ nia. 

In te gru ję się da lej.
ZZaa  ddoo  wwoo  lloo  nnaa  kkuurr  ssaann  ttkkaa  

Po la cy, in te gruj my się!
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Podziękowanie
Uczestnicy wieczorowego „Kursu orientacji

socjokulturalnej” (Cursus Maatschappelijke oriëntatie
Inburgering bij Antwerpen) prowadzonego w ramach
programu integracyjnego, organizowanego przez
Onthaalbureau Inburgering Antwerpen, 

składają serdeczne podziękowania naszej wykładowczyni 
–PaniMarzenieJusza.

Jesteśmy pod wrażeniem Pani kompetencji, wiedzy,
znajomości przepisów i praw obowiązujących w Belgii. 

Dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość w odpowiadaniu
na nasze pytania, rozwiewaniu naszych wątpliwości i zachęcaniu
do inwestowania w siebie. Dziękujemy za szczerą chęć pomocy
w wyjaśnianiu każdego z nurtujących nas problemów, 
za rzetelność, profesjonalizm i duże poczucie humoru. 

Grupa wieczorowa marzec-maj 2014 
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Spotkania z psycholog Marią Rabsztyn 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wykładach. 
Wstęp wolny.

Osoby zainteresowane indywidualnym spotkaniem z panią psycholog prosimy o kontakt
pod numerem 00448855..2211..0000..1122  

TTeerrmmiinnyy  ssppoottkkaańń::
· ppiiąątteekk  2200..0066  – o godz. 19:00 
· ssoobboottaa  2211..0066 – ok. godz. 19:30 
(po Mszy świętej)

MMiieejjssccee  ssppoottkkaańń::
Kościół pod wezwaniem św. Teresy
Grotesteenweg 650, Berchem

SSeerrddeecczznniiee  zzaapprraasszzaammyy  nnaa  wwyykkłłaaddyy  ppssyycchhoolloogg  zz  wwiieelloolleettnniimm
ddoosswwiiaaddcczzeenniieemm  tteerraappeeuuttyycczznnyymm,,  

MMaarriiąą  RRaabbsszzttyynn,,  
kkttóórryycchh  tteemmaattaammii  bbęęddąą::

11..  DDyyssffuunnkkccjjee  ww  rrooddzziinniiee..  JJaakk  ssoobbiiee  zz  nniimmii  rraaddzziićć??  ((ppiiąątteekk))
22..  RRóóżżnniiccee  tteemmppeerraammeennttuu..  JJaakk  jjee  wwyykkoorrzzyyssttaaćć  ww  ccooddzziieennnnyycchh  rreellaaccjjaacchh??  ((ssoobboottaa))



F ir my z eu ro pej skich kra jów,
prze de wszyst kim z Bel gii, Nie -
miec i Fran cji, co raz czę ściej po -

szu ku ją w Pol sce pra cow ni ków
w prze dzia le wie ko wym 50+. Czyż by
na resz cie od po wied ni staż pra cy i za -
wo do we do świad cze nie do cze ka ły się
swo je go miej sca na ryn ku pra cy? 

Do pra cy tym cza so wej za gra ni cę wy -
jeż dża ją na ogół lu dzie mło dzi w prze -
dzia le wie ko wym od 20 do 30 lat.
Wpraw dzie mło dość po sia da wie le atu -
tów, ale i wie le man ka men tów nie po -
żą da nych na ryn ku pra cy. Cho dzi
prze de wszyst kim o za wo do we do -
świad cze nie i od po wied ni staż pra cy.
Dla te go też za gra nicz ne fir my co raz
czę ściej i chęt niej się ga ją po pra cow -
ni ków, ma ją cych w me try ce wiek 50+. 

Ja kie za wo dy są 
po szu ki wa ne?

Bel gij skie i fran cu skie fir my re kru -
tu ją w Po lce prze de wszyst kim 
do świad czo nych (z na ci skiem na do -
świad czo nych) bu do wlań ców, po szu -
ku ją tak że cie śli, mon te rów, de ka rzy,
sto la rzy i jak że po trzeb nych w tym
seg men cie ryn ku hy dra u li ków. Pra cę
znaj dą by li gór ni cy z do świad cze niem
w pra cach pod ziem nych, eme ry to wa -
ne pie lę gniar ki i opie kun ki. Spo ro
osób po pięć dzie siąt ce mo że li czyć na
za trud nie nie w cha rak te rze kie row cy
cię ża ró wek, elek try ków, ale i wy so -
kiej kla sy me na dże rów. Co jest po -
trzeb ne, aby roz po cząć pra cę w swo im
za wo dzie po za gra ni ca mi kra ju? Prze -
de wszyst kim od po wied ni dy plom, bo
za trud nia nie „na gę bę” już się skoń -
czy ło. Za gra nicz ni przed się bior cy ce -
nią so bie pol ską fa cho wość, trze ba ją
tyl ko od po wied nio udo ku men to wać. 

Rów nie otwar tym na pol skich pra -
cow ni ków seg men tem ryn ku jest opie -
ka nad ludź mi star szy mi. Z da nych fir -
my Work Ex press wy ni ka, że dziś aż
70 pro cent lu dzi wy jeż dza ją cych do
pra cy w cha rak te rze opie ku na/opie -
kun ki przy opie ce nad oso ba mi star -
szy mi, czy cho ry mi ma po wy żej 50 lat. 

Im star si, tym lep si
Wy raź nie wi dać, że na ryn ku pra cy

na stę pu je po ko le nio wa zmia na. Za gra -
nicz ne fir my co raz chęt niej się ga ją po
star szych i do świad czo nych pra cow -
ni ków, do ce nia jąc ich fa cho wość i do -
świad cze nie w pra cy. Pra co daw cy
skłon ni są za pła cić wię cej za wie dzę
i kom pe ten cje za miast kie ro wać mło -
dych lu dzi na spe cja li stycz ne kur sy;
po pier wsze nie ma jąc pew no ści, że
pra cow nik je ukoń czy, a po dru gie nie
ma jąc gwa ran cji, że nie odej dzie do

kon ku ren cji. Dla te go co raz czę ściej
mło dzi już na star cie prze gry wa ją
z pięć dzie się cio lat ka mi. We dług sta -
ty styk opra co wa nych przez por tal
ebiz nes wy raź nie wi dać, że obec nie
po nad 12 pro cent wszyst kich osób wy -
jeż dża ją cych do pra cy, do kra jów Be -
ne luk su, Nie miec al bo Fran cji ma po -
wy żej 50 lat. A jesz cze zu peł nie
nie daw no ta kie sta ty sty ki by ły by nie
do po my śle nia.

Pra cow ni cy z prze dzia łu 50+ są bar -
dziej efek tyw ni, w pra cy nie ro bią tak
du żo błę dów, co wią że się z mniej szy -
mi kosz ta mi po no szo ny mi przez pra -
co daw ców, są tak że bar dziej zdy scy -
pli no wa ni, mniej skłon ni do
wszczy na nia awan tur i co waż ne, sza -
nu ją swo ją pra cę. Za gra nicz ni pra co -
daw cy ce nią u nich su mien ność, obo -
wiąz ko wość, pun ktu al ność i pre cy zję.
Wie le firm za trud nia na wet tłu ma czy,
któ rzy w ra zie nie wy star cza ją cej zna -
jo mo ści ję zy ka, po ma ga ją im w po ro -
zu mie wa niu się z pra co daw ca mi czy
współ pra cow ni ka mi. 

Twar dzi ne go cja to rzy, 
ale nie w Pol sce

Pra cow ni cy po pięć dzie siąt ce są
rów nież po strze ga ni przez za gra nicz -
nych pra co daw ców ja ko twar dzi ne -
go cja to rzy, któ rzy sta wia ją żą da nia
nie kie dy bar dzo wy gó ro wa ne. Nie za -
wsze go dzą się na każ dą ofe ro wa ną
pra cę i pła cę, po nie waż zna ją swo ją
ryn ko wą war tość. Nie je den, oprócz
wy u czo ne go za wo du mo że po chwa lić
się rów nież ukoń cze niem róż ne go ro -
dza ju kur sów, co pod wyż sza ich ryn -
ko wą ce nę. Wie dzą ile są war ci i ne go -
cju ją wyż sze staw ki. I jest jesz cze coś,
co od róż nia ich od mło dych pra cow ni -
ków. Nie je den z nich pra co wał już dla
za gra nicz ne go pra co daw cy, ma ją więc
w tym za kre sie do świad cze nie i zna ją
re a lia ży cia i pra cy na ob czyź nie. 

Zu peł nie ina czej wy glą da pol ski ry -
nek pra cy otwar ty prze de wszyst kim
na lu dzi mło dych, na któ rym dla osób
po pięć dzie siąt ce ra czej nie ma miej -

sca. Na wet, je że li pra cow ni ko wi w wie -
ku 50+ uda się otrzy mać ja kąś pra cę,
za o fe ro wa ne wy na gro dze nie jest
o wie le niż sze od sta wek obo wią zu ją -
cych na ryn ku. Dzie je się tak ze wzglę -
du na osz częd no ści i fun kcjo nu ją ce na
na szym ryn ku ste re o ty py, we dług któ -
rych czło wiek po pięć dzie sią tym ro ku
ży cia jest za sta ry do po dej mo wa nia
i wy ko ny wa nia wię kszo ści prac.
W kre o wa niu ta kie go wi ze run ku
mniej lub bar dziej świa do mie po ma -
ga ją dzia ła ją ce na ryn ku pra cy fir my
re kru ta cyj ne, dla któ rych pra cow nik
w wie ku 50+ nie jest par tne rem do
roz mo wy. Świad czą o tym da ne Głów -
ne go Urzę du Sta ty stycz ne go, z któ -
rych wy ni ka, że w Pol sce wśród bez ro -
bot nych naj szyb ciej przy by wa osób
właś nie po pięć dzie sią tym ro ku ży cia. 

Szko da, że pol scy pra co daw cy nie
do ce nia ją po ten cja łu, ja ki drze mie
w do świad czo nych bu do wlań cach, hy -
dra u li kach czy sto la rzach. Na szczę -
ście za gra nicz ni przed się bior cy do ce -
nia ją umie jęt no ści na szych
spe cja li stów. Miej my więc na dzie ję, że
ry nek pra cy 50+ da lej bę dzie się roz -
wi jał. Nie ste ty, nie w Pol sce. 

OOpprraa  ccoo  wwaa  łłaa::  MMaarr  ttaa  WWaa  wwrroocc  kkaa  

Po szu ki wa ny Po lak 50+
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Bel gia po wy bo rach. 
No we roz da nie

Po nad osiem mi lio nów Bel gów
(8.000.458) za po mo cą li stow -
nych po wia do mień zo sta ło wez -

wa nych do wzię cia udzia łu w wy bo -
rach: re gio nal nych, fe de ral nych
i eu ro pej skich. Frek wen cja wy bor cza
wy nio sła po nad 90 pro cent i jest to
z pew no ścią ewe ne ment na ska lę
świa to wą. Na le ży jed nak wziąć pod
uwa gę fakt, że w tym kra ju udział
w wy bo rach na wszyst kich szczeb lach
jest obo wiąz ko wy, a za ich zlek ce wa -
że nie pła ci się ka ry nie tyl ko fi nan so -
we. Za na gmin ne uchy la nie się od wy -
bo rów, moż na na przy kład za pom nieć
o awan sie w miej scu pra cy i otrzy mać
za kaz zaj mo wa nia sta no wisk pań -
stwo wych przez okres 10 lat. 

Wy bo ry po bel gij sku
W tym ro ku po raz pierw szy w hi -

sto rii, Bel go wie zde cy do wa li się po -
łą czyć trzy gło so wa nia, co poz wo li ło
za osz czę dzić 15 mi lio nów eu ro. Po -
trój ne, a w Bruk se li na wet po czwór -
ne wy bo ry, to dla Bel gów no wość, ale
po czą wszy od te go ro ku, ta kie wy bo -
ry bę dą już or ga ni zo wa ne re gu lar nie
co pięć lat (z wy jąt kiem tych na
szczeb lu lo kal nym).

Po słów do par la men tu fla man dzkie -
go wy bie ra się we Flan drii, Wa lo no -
wie gło su ją na swo ich wy brań ców
za sia da ją cych w par la men cie wa loń -
skim, a par la ment nie miec ki wy bie ra
nie miec ka mniej szość za miesz ku ją ca
na wscho dzie kra ju (oko ło 70 ty się cy
lud no ści Bel gii). Lo kal nych przed sta -
wi cie li wy bie ra ją tak że miesz kań cy
Bruk se li. 

W wy bo rach na szczeb lu kra jo wym,
Bel go wie z róż nych czę ści kra ju od da -
ją swo je gło sy na po słów do par la -
men tu fe de ral ne go (Ka mer van
Volksver te gen wo or di gers). Po za koń -
czo nych wy bo rach po sło wie za sia da -
ją wspól nie w par la men cie fe de ral -
nym, gdzie za pa da ją wszyst kie
naj waż niej sze de cy zje do ty czą ce Bel -
gii, a po dej mu ją je lu dzie, któ rzy po -
ro zu mie wa ją się w róż nych ję zy kach
i któ rych dzie li do słow nie wszyst ko.
Jak czę sto uda je im się wy pra co wać

wspól ny kom pro mis? Nie ste ty nie zbyt
czę sto i tak właś nie wy glą da po li ty -
ka w wy da niu bel gij skim.

Kam pa nia wy bor cza 
Pro wa dze nie kam pa nii wy bor czej

w Bel gii ob wa ro wa ne jest wie lo ma
prze pi sa mi. W od róż nie niu od in nych
eu ro pej skich państw, w tym kra ju
pra wo za bra nia umiesz cza nia płat -
nych re klam wy bor czych we wszyst -
kich środ kach ma so we go prze ka zu.
Pla ka ty wy bor cze moż na wie szać tyl -
ko w spe cjal nie wy zna czo nych do te -
go ce lu miej scach. Kam pa nia wy bor -
cza od by wa się pod czas bez poś red nich
spot kań po li ty ków z wy bor ca mi, jak
rów nież w trak cie de bat te le wi zyj nych
i na stro nach in ter ne to wych po szcze -
gól nych par tii po li tycz nych. 

W każ dym z re gio nów Bel gii, kam -
pa nie wy bor cze pro wa dzo ne są nie za -
leż nie od sie bie. Fla man dzkie me dia
in for mu ją o prze bie gu kam pa nii na
pół no cy kra ju, zaś fran cu sko ję zycz ne
in te re su ją się wal ką wy bor czą po mię -
dzy par tia mi wa loń ski mi. I ten po -
dział do ty czy za rów no wy bo rów do
par la men tów re gio nal nych, jak rów -
nież do par la men tu fe de ral ne go. 

Par tie po li tycz ne fi nan so wa ne są
głów nie z bud że tu pań stwa, w opar ciu
o wy ni ki uzy ska ne w po przed nich wy -
bo rach. Wszel kie go ro dza ju da ro wiz -
ny i do dat ko we do fi nan so wa nia są ści -
śle okre ślo ne, a wpła ty od osób
fi zycz nych, ogra ni czo ne. Okre ślo ne
są tak że li mi ty wy dat ków na kam pa -
nie wy bor cze par tii i jej po szcze gól -
nych kan dy da tów. 

Te go rocz na kam pa nia zdo mi no wa -
na zo sta ła przez te ma ty kę gos po dar -
czą i spo łecz ną. Kró lo wa ły ha sła mó -
wią ce o no wych miej scach pra cy,
po dat kach, eme ry tu rach, za sił kach
so cjal nych, miesz ka niach i edu ka cji. 

Przed wy bo ra mi 
Przed wy bor cze son da że za po wia da -

ły do bry, po nad 30-to pro cen to wy wy -
nik No we go So ju szu Fla man dzkie go
(N-VA) pod wo dzą bur mi strza An twer -
pii. Bart de We ver, naj po pu lar niej szy

obec nie po li tyk we Flan drii, pro wa -
dził kam pa nię wy bor czą swo je go
ugru po wa nia pod ha słem sa mo dziel -
no ści Flan drii i jej roz wo ju. Ro bił to na
ty le su ge styw nie, że dla wszyst kich
je go zwo len ni ków by ło jas ne, że to Wa -
lo nia jest ha mul cem dla Flan drii i je -
że li co kol wiek spo wal nia jej gos po dar -
czy roz wój, to z pew no ścią wi na le ży
po stro nie miesz kań ców i władz fran -
cu sko ję zycz nej czę ści kra ju. 

Li der N-VA (po li tyk wy jąt ko wo bły -
skot li wy i in te li gen tny) opo wia dał się
za przy zna niem dwóm głów nym re -
gio nom prak tycz nie ca łej wła dzy, po -
zo sta wia jąc w ge stii pań stwa fe de ral -
ne go je dy nie pro wa dze nie po li ty ki
ob ron nej i za gra nicz nej – jed nym sło -
wem za utwo rze niem z Bel gii kon fe -
de ra cji re gio nów – Flan drii i Wa lo nii.
Je go za po wie dzi wpro wa dze nia po li -
ty ki osz częd no ścio wej po do ba ły się
miesz kań com „pra cu ją cej” Flan drii,
któ ra nie chce pod wy żek po dat ków
i trans fe rów fi nan so wych na rzecz
„nie pra cu ją cej” Wa lo nii. W trak cie
kam pa nii, de We ver za po wia dał rów -
nież, że nie za mie rza rzą dzić wspól -
nie z wa loń ski mi so cja li sta mi, któ -
rych przed sta wiał ja ko „ży ją cych
z sub sy diów i po dat ków pła co nych
przez cięż ko pra cu ją cych fla man -
dzkich przed się bior ców”.

To Bart de We ver – umiar ko wa ny
na cjo na li sta tłu ma czył miesz kań com
Flan drii i Wa lo nii: „Bę dzie le piej za -
rów no dla nas Fla man dów, jak dla
Wa lo nów, je że li po go dzi my się z tym,
że Bel gia ja ko fe de ra cja nie bar dzo się
nam uda ła. Po co się wiecz nie ze so -
bą mę czyć? Naj le piej się roz dzie lić”.
Tak sa mo my śli wie lu miesz kań ców
Flan drii, dla te go ni ko go nie dzi wi ły
wy so kie, przed wy bor cze no to wa nia
N-VA. 

W po przed nich wy bo rach par tia de
We ve ra zdo by ła naj wię kszą licz bę gło -
sów, ale nie by ła w sta nie utwo rzyć
ko a li cji. Pro ces two rze nia rzą du za -
jął re kor do we 541 dni, a przed te go -
rocz ny mi wy bo ra mi bel gij skie me dia
ostrze ga ły, że ten re kord mo że zo stać
po bi ty. 



Po wy bo rach
Zgod nie z przed wy bor czy mi son da -

ża mi, zde cy do wa nym zwy cięz cą te go -
rocz nych wy bo rów re gio nal nych we
Flan drii oka za ła się par tia N-VA.
Ugru po wa nie to zdo by ło 31,88 pro -
cent gło sów, co da je mu 43 miej sca
w li czą cym 124 man da ty Par la men cie
Fla man dzkim. W swo im zwy cię skim
prze mó wie niu de We ver po wie dział:
„Po pro si liś my was o kre dyt za u fa nia
i do sta liś my go. Co trze ci miesz ka niec
Flan drii po parł na szą par tię”. 

W Wa lo nii (co by ło do prze wi dze nia)
trium fo wa li so cja li ści z PS (Par tii So -
cja li stycz nej) by łe go już pre mie ra Elio
di Ru po, któ rzy zdo by li 31% gło sów.
Wy gra li rów nież w Bruk se li zdo mi no -
wa nej przez lud ność fran cu sko ję zycz -
ną – 23,5% gło sów po par cia.

Do par la men tu fe de ral ne go do sta ło
się trzy na ście par tii. Naj wię cej przed -
sta wi cie li bę dzie mia ła oczy wi ście 
N-VA (33 man da ty), któ ra zdo by ła
20,3 % gło sów i wa loń scy so cja li ści
(11,6%), czy li 24 man da ty. Ko lej no:
wa loń scy li be ra ło wie (MR) 19 man -
da tów i fla man dzka CD&V – 18 man -
da tów. Po zo sta łe par tie fla man dzkie
i ilość miejsc w par la men cie: Open
VLD (14), SP.A (13), Groen (6), VB (3)
FDF (2). W skład par la men tu wej dą
jesz cze po zo sta łe par tie wa loń skie
i mniej szość nie miec ka.

W wy bo rach do Par la men tu Eu ro -
pej skie go Bel gom przy pa dło 20 man -
da tów, z cze go par tiom fla man dzkim
12, a ugru po wa nie Bar ta de We ve ra
wy wal czy ło czte ry.

Ko lej ny kry zys rzą do wy? 
Czy Bel gii gro zi po wtór ka kry zy su

rzą do we go? Na to py ta nie w chwi li
obec nej nikt nie po tra fi udzie lić od -
po wie dzi. Bez wzglę du na to, kto bę -
dzie two rzył rząd i z ja kie go ugru po -
wa nia bę dzie się wy wo dził, bez
wzglę du na po li tycz ne sym pa tie i an -
ty pa tie, w rzą dzie fe de ral nym za sia -
dać mu szą mi ni stro wie za rów no
ni der lan dzko ję zycz ni jak i fran cu sko -
ję zycz ni. Te go nic i nikt nie zmie ni.
I tu taj le ży naj wię kszy prob lem. Bo -

wiem fla man dzcy na cjo na li ści z N-VA
i wa loń scy so cja li ści z PS to ko a li cja
nie wy o bra żal na na wet w naj śmiel -
szych ma rze niach. Róż ni ich do słow -
nie wszyst ko, dla te go utwo rze nie
wspól ne go rzą du wy da je się ma ło
praw do po dob ne. Ale jak już zdą ży liś -
my się nie jed no krot nie prze ko nać
w tym kra ju wszyst ko jest moż li we
po li tycz nie. Na wet to co wy da wa ło by
się nie moż li we.

Szef N-VA już za po wie dział, że jest
go tów pod jąć się mi sji two rze nia rzą -
du. „Ja ko naj wię ksza par tia ma my
swo je pla ny, ale cze ka my na ini cja ty -
wę kró la, bo nie wiem, ja kie są je go
za mie rze nia” – po wia da Bart de We -
ver. Ja ko wiel ki wy gra ny tych wy bo -
rów, być mo że to właś nie on bę dzie
two rzył przy szły rząd fe de ral ny. „Nie
za mie rza my na rzu cać Wa lo nii żad -
nych roz wią zań. Je śli ze chce ona wię -
cej au to no mii, to pro szę. To jej włas -
ny wy bór. Nie chce my ogła szać
Flan drii nie za leż ną już o pół no cy
w dniu stwo rze nia rzą du. Wie rzy my
w stop nio wą ewo lu cję”. 

Pa ul Ma gnet te – prze wod ni czą cy
wa loń skiej PS, w cza sie wy bor czej de -
ba ty te le wi zyj nej skie ro wał do Bar ta
de We ve ra na stę pu ją ce sło wa: „Ma ski
opa dły. Pan chce koń ca Bel gii” i prze -
ko ny wał, że „re gio nal ne róż ni ce sta -
no wią o wiel ko ści i pięk nie Bel gii”.
Par tia So cja li stycz na mo że od mó wić
ne go cja cji ko a li cyj nych z N-VA tym
bar dziej, że Ma gnet te oskar żył de We -
ve ra, iż ten dą ży do „spa ra li żo wa nia
kra ju”. Po wie dział: „Uda ją, że trosz czą
się o in te re sy gos po dar cze Flan drii,
a w rze czy wi sto ści dą żą do pa ra li żu
ca łe go pań stwa. Cho dzi o ist nie nie
Bel gii ja ko pań stwa. A wa sze na cjo -
na li stycz ne ha sła pod ry wa ją fun da -
men ty ta kie go ist nie nia. I po za tym
od stra sza ją in we sto rów od Bel gii. Kto
bę dzie chciał in we sto wać pie nią dze
w pań stwo, któ re na cjo na li ści pro wa -
dzą do roz pa du?” W od po wie dzi li der
N-VA oświad czył, że nie za mie rza rzą -
dzić z wa loń ski mi so cja li sta mi, któ -
rzy opo wia da ją się za pań stwem opie -
kuń czym i za cho wa niem jed no ści

Bel gii, – czy li są pro gra mo wym prze -
ci wień stwem ni der lan dzko ję zycz nej,
na cjo na li stycz nej N-VA.

Po mi nię cie N-VA w ne go cja cjach na
szczeb lu fe de ral nym jest prak tycz nie
nie moż li we bio rąc pod uwa gę, że ta
par tia wy gra ła wy bo ry na wszyst kich
trzech szczeb lach: re gio nal nym, fe de -
ral nym i eu ro pej skim. Ale moż li wy
jest i ta ki sce na riusz we dług któ re go
N-VA znaj dzie się po za par la men tem
fe de ral nym. Po wód? Ogra ni czo ne
moż li wo ści ko a li cyj ne. Ugru po wa nie
de We ve ra wy gra ło wy bo ry, ale pod
jej ha sła mi dą żą cy mi do ra dy kal nych
zmian nikt oprócz N-VA nie chce się
pod pi sać.

Wie lu bel gij skich ko men ta to rów po -
li tycz nych wska zu je, że bar dzo praw -
do po dob ny jest ta ki oto po wy bor czy
sce na riusz: by ły już pre mier Bel gii
Elio di Ru po, po raz ko lej ny zbu du je
sze ro ką ko a li cję z par tii wa loń skich
i fla man dzkich, ale bez udzia łu N-VA. 

Nato miast na szczeb lu re gio nal -
nym, już roz po czę ły się roz mo wy Bar -
ta de We ve ra z prze wod ni czą cy mi par -
tii fla man dzkich do ty czą ce kształ tu
przy szłe go rzą du Flan drii. 

Co da lej?
Miesz kań cy Bel gii mo gą po wie dzieć

kró lo wi: spraw dzam. Bo to właś nie
na Fi li pie I spo czy wa naj wię ksza od -
po wie dzial ność i je go ro la w stwo rze -
niu no we go rzą du jest zna czą ca. 

Dzień po wy bo rach, bel gij ski rząd
pod wo dzą so cja li sty Elio di Ru po po -
dał się dy mi sji. Król Fi lip I dy mi sję
przy jął i „po wie rzył rzą do wi zaj mo -
wa nie się bie żą cy mi spra wa mi”. Jed -
no cześ nie roz po czął kon sul ta cje
z przy wód ca mi głów nych par tii po li -
tycz nych w ce lu zna le zie nia wię kszo -
ści zdol nej do rzą dze nia kra jem. Son -
du je na sta wie nia po szcze gól nych
par tii i wkrót ce mia nu je in for ma to -
ra, któ ry zbie rze da ne o moż li wych
ko a li cjach z udzia łem par tii z obu re -
gio nów. Na pod sta wie tych in for ma -
cji król wy bie rze tak zwa ne go for ma -
to ra, – czy li oso bę, któ rej po wie rzy
utwo rze nie no we go rzą du. Du żo
wska zu je na to, że mo że nim być do -
tych cza so wy bur mistrz An twer pii
Bart de We ver. Zwłasz cza, że Fi lip
I w roz mo wie z li de rem N-VA zle cił
mu „prze a na li zo wać kwe stię jak naj -
szyb sze go stwo rze nia no we go ga bi -
ne tu” i przed sta wić wy ni ki Je go Wy -
so ko ści 3 czer wca. Ale tak do koń ca
wiel ki zwy cięz ca te go rocz nych wy bo -
rów ni cze go nie mo że być pe wien.
Moż li we są wszyst kie sce na riu sze
zwłasz cza, że już od wie lu lat tak się
dziw nie skła da, że to co od po wia da
Fla man dom, dla Wa loń czy ków jest nie
do przy ję cia. I vi ce ver sa.

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa
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Po la kom po sia da ją cym pol skie,
a nie bel gij skie oby wa tel stwo,
z bel gij skim do ku men tem toż -

sa mo ści, wol no po ru szać się tyl ko
i wy łącz nie po te re nie Bel gii. Każ dy
wy jazd do in ne go kra ju (na wet do Ho -
lan dii, czy Luk sem bur ga), zo bo wią -
zu je nas do po słu gi wa nia się pol ski mi
do ku men ta mi, ja ko że je steś my oby -
wa te la mi Pol ski. We dług Wy dzia łu
Kon su lar ne go Am ba sa dy RP w Bruk -
se li, bar dzo czę sto ro dzi ce uwa ża ją,
że dziec ko mo że opu ścić gra ni ce Bel -
gii na pod sta wie bel gij skie go do ku -
men tu. Nic bar dziej myl ne go. Dzie ci
bę dą ce oby wa te la mi pol ski mi mu szą
mieć pol skie do ku men ty upraw nia ją -
ce ich do prze by wa nia w in nym kra -
ju niż Bel gia. W przy pad ku po dró ży
w ra mach stre fy Schen gen (na le ży pa -
mię tać, że nie wszyst kie eu ro pej skie
kra je na le żą do Schen gen), za miast
pasz por tu dziec ko mo że le gi ty mo wać
się pol skim do wo dem oso bi stym. Do -
wo dy oso bi ste wy da ją urzę dy gmi ny,
w któ rej ro dzi ce i dziec ko są za mel do -
wa ni. Do wo du oso bi ste go nie moż na
wy ro bić w pol skim urzę dzie kon su -
lar nym, dla te go też, aby wy je chać do
Pol ski, trze ba w Wy dzia le Kon su lar -
nym wy ro bić dziec ku pierw szy pasz -
port po uro dze niu dziec ka – pasz port
tym cza so wy na pod sta wie bel gij skie -
go ak tu uro dze nia, bez nu me ru PE -
SEL. Ale o pasz por tach za chwi lę. Za -
cznij my od ak tu uro dze nia dziec ka. 

Za gra nicz ny akt uro dze nia
dziec ka

Ro dzi ce dzie ci, któ re uro dzi ły się
w Bel gii, aby wy ro bić im pol ski pasz -
port mu szą uzy skać pol ski akt uro -
dze nia dziec ka. Jest to pierw szy i nie -
zbęd ny krok na dro dze do wy ro bie nia
dziec ku pol skie go pasz por tu. Za po -
śred nic twem pol skie go kon su la tu
w Bruk se li, moż na w urzę dzie sta nu
cy wil ne go w Pol sce za re je stro wać
dziec ko, któ re ma bel gij ski akt uro -
dze nia. Wszyst kie for mal no ści za ła -
twi my w Wy dzia le Kon su lar nym 
Am ba sa dy RP w Bruk se li www.e-kon -
su lat.gov.pl, a za pi sy na spot ka nie
przyj mo wa ne sa po przez wy peł nie nie
od po wied nie go for mu la rza znaj du ją -
ce go się na tej stro nie. 

Na spot ka nie w kon su la cie ro dzi ce
mu szą zgło sić się oso bi ście. Je że li jed -
no z ro dzi ców z ja kiś po wo dów nie
mo że po ja wić się na spot ka niu, dru gi
z ro dzi ców zo bo wią za ny jest oka zać
pod pi sa ną przez obo je ro dzi ców i po -
świad czo ną przez no ta riu sza zgo dę

na do ko na nie re je stra cji ak tu uro dze -
nia dziec ka. Nie trze ba te go do ko nać
u pol skie go no ta riu sza. Pa nu je myl ne
prze ko na nie, że tyl ko pol ski no ta riusz
jest upo waż nio ny do po twier dza nia
te go ty pu do ku men tów. Ro dzi ce mo -
gą się zgło sić do bel gij skie go no ta -
riu sza, gdyż je go obo wiąz kiem jest
tyl ko i wy łącz nie po twier dze nie tre -
ści za war tej w da nym do ku men cie. 

Na umó wio ną wcześ niej wi zy tę
w kon su la cie na le ży za brać ze so bą
na stę pu ją ce do ku men ty: 
n Ory gi nał od pi su zu peł ne go ak tu

uro dze nia dziec ka (afschrift van een
ge bo or te ak te) z do łą czo nym tłu ma -
cze niem (przez tłu ma cza przy sięg -
łe go) na ję zyk pol ski. Je że li ro dzi ce
są w po sia da niu wie lo ję zycz ne go
ak tu uro dze nia dziec ka, to te go do -
ku men tu nie trze ba tłu ma czyć na
ję zyk pol ski 

n Ak tu al ne do ku men ty toż sa mo ści
oboj ga ro dzi ców 

n Pol ski akt za war cia związ ku mał -
żeń skie go (do ty czy oby wa te li pol -
skich po zo sta ją cych w związ ku mał -
żeń skim) 

n Pol skie ak ty uro dze nia ro dzi ców
(do ty czy oby wa te li Pol ski nie po zo -
sta ją cych w związ ku mał żeń skim) 

n Pol ski akt mał żeń stwa lub re je stra -
cję ak tu mał żeń stwa, (je że li jed nym
z ro dzi ców jest oby wa tel pol ski, dru -
gim ob co kra jo wiec, a ro dzi ce po zo -
sta ją w związ ku mał żeń skim) 

n Ak ty uro dze nia ro dzi ców, (je że li ro -
dzi ca mi dziec ka są oby wa tel pol ski
i ob co kra jo wiec, nie po zo sta ją cy
w związ ku mał żeń skim, – przy czym
oby wa te le Unii Eu ro pej skiej mo gą
przed sta wić wie lo ję zycz ne ak ty uro -
dze nia) 

n Wy peł nio ny wnio sek o re je stra cję
ak tu uro dze nia dziec ka (do stęp ny
na miej scu w kon su la cie). 
Je że li da ne oj ca nie sa wpi sa ne

w bel gij skim ak cie uro dze nia (na
przy kład dziec ko nie zo sta ło przez oj -
ca uzna ne), mat ka wy peł nia jąc wnio -
sek o re je stra cje dziec ka nie po da je
da nych do ty czą cych oj ca dziec ka. 

Czas ocze ki wa nia na re je stra cję
dziec ka w urzę dzie sta nu cy wil ne go
w Pol sce wy no si oko ło pół to ra mie -
sią ca. Op ła ta za przy go to wa nie do ku -
men ta cji do ty czą cej wpi sa nia za gra -
nicz ne go ak tu sta nu cy wil ne go do
pol skich ksiąg sta nu cy wil ne go oraz
do rę cze nie od pi su spo rzą dzo ne go na
tej pod sta wie pol skie go ak tu wy no si
50 eu ro. Za każ de do dat ko we po -
świad cze nie lub tłu ma cze nie ak tu sta -

nu cy wil ne go po bie ra na jest op ła ta
w wy so ko ści 30 eu ro. 

Pasz port dla dziec ka 
Ro dza je pasz por tów dla ma ło let nich
dzie ci: 
n Pasz port tym cza so wy – otrzy mu je

ma ło let ni bez pol skie go od pi su ak -
tu uro dze nia i bez pol skie go nu me -
ru PE SEL 

n Pasz port 5-let ni – otrzy mu je ma ło -
let ni do 13. Ro ku ży cia 

n Pasz port 10-let ni – otrzy mu je ma ło -
let ni po ukoń cze niu 13. ro ku ży cia 

Pasz port tym cza so wy 
Po wyż szy pasz port jest waż ny na

przez okres mak sy mal nie dzie wię ciu
mie się cy. Wy da wa ny jest wy łącz nie
w przy pad ku, gdy po raz pierw szy
skła da ny jest wnio sek o wy da nie pasz -
por tu, ro dzi ce nie do ko na li jesz cze re -
je stra cji za gra nicz ne go ak tu uro dze -
nia dziec ka w Pol sce i dziec ku nie
zo stał na da ny nu mer PE SEL. 
Po trzeb ne do ku men ty: 
n Od pis za gra nicz ne go ak tu uro dze -

nia dziec ka 
n Jed na bio me trycz na fo to gra fia 
n Pra wi dło wo wy peł nio ny i czy tel nie

pod pi sa ny for mu larz pasz por to wy 
n Waż ne pasz por ty lub do wo dy oso -

bi ste ro dzi ców 
Je że li tyl ko je den z ro dzi ców skła da

wnio sek, po trzeb na jest pi sem na zgo -
da dru gie go ro dzi ca na wy da nie dziec -
ku pol skie go pasz por tu, po świad czo -
na przez no ta riu sza, ewen tu al nie
kon su la lub or gan pasz por to wy
w urzę dzie wo je wódz kim w miej sco -
wo ści, gdzie za mel do wa ny jest dru gi
ro dzic. Ta ka pi sem na zgo da mu si być
wy da na w cią gu osta t nich trzech mie -
się cy. W przy pad ku śmier ci dru gie go
ro dzi ca na le ży oka zać ory gi nał ak tu
zgo nu. 

Pro ce du ra wy da nia pasz por tu
tym cza so we go dla osób sa mot nie
wy cho wu ją cych dzie ci: 

Ro dzic sa mot nie wy cho wu ją cy
dziec ko, czę sto z róż nych po wo dów
nie mo że uzy skać zgo dy dru gie go ro -
dzi ca na wy da nie pasz por tu. W ta kiej
sy tu a cji oraz kie dy dziec ko uzna ne
jest tyl ko przez jed ne go ro dzi ca, a nie
jest uzna ne przez dru gie go, na le ży
zwró cić się do są du w ce lu uzy ska nia
orze cze nia za stę pu ją ce go zgo dę dru -
gie go z ro dzi ców na wy da nie pasz por -
tu. Wnio sek w tej spra wie skła da się
do są du wła ści we go dla miej sca po -
by tu ma ło let nie go. Po za tym ro dzic

Cze go nie wie my 
na te mat pasz por tów dla dzie ci?
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mu si le gi ty mo wać się waż nym pasz -
por tem lub do wo dem oso bi stym 
i tyl ko on pod pi su je for mu larz i przed -
sta wia swój waż ny do ku ment toż sa -
mo ści. Je że li wła dza ro dzi ciel ska nad
ma ło let nim przy zna na jest są dow nie
wy łącz nie jed ne mu z ro dzi ców, po -
trzeb ne jest od po wied nie orze cze nie
są du nie star sze niż 12 mie się cy. Nie -
zbęd ny jest tak że od pis zu peł ny pol -
skie go ak tu uro dze nia dziec ka nie
star szy niż trzy mie sią ce. Na le ży rów -
nież mieć ory gi nał bel gij skie go od pi -
su zu peł ne go ak tu uro dze nia (wraz
z tłu ma cze niem na pol ski) oraz bio -
me trycz ną fo to gra fię. 

Op ła ta kon su lar na za pasz port tym -
cza so wy dla dziec ka wy no si 30 eu ro. 

Pasz port 5-let ni bio me trycz ny dla
dziec ka do 13 ro ku ży cia oraz
pasz port 10-let ni bio me trycz ny dla
dziec ka po wy żej 13 ro ku ży cia 

Po trzeb ne do ku men ty: 
n Od pis pol skie go ak tu uro dze nia
n Po przed ni pasz port dziec ka, (je że li

był wy da ny) do wglą du i anu lo wa -
nia przy od bio rze no we go lub do -
wód oso bi sty 

n 1 bio me trycz na fo to gra fia 
n Pra wi dło wo wy peł nio ny i pod pi sa -

ny for mu larz pasz por to wy 

n Waż ne do ku men ty toż sa mo ści ro -
dzi ców (do wo dy lub pasz por ty) 

n Nu mer PE SEL dziec ka – w przy pad -
ku je go bra ku kon sul mo że nad ać
dziec ku nu mer PE SEL na pod sta -
wie pol skie go od pi su ak tu uro dze -
nia w mo men cie skła da nia wnio sku
o pasz port 
Op ła ta kon su lar na za 5-let ni pasz -

port dla dziec ka wy no si 35 eu ro, za
10-let ni 55 eu ro. 

W sy tu a cji gdy ro dzi ce dziec ka skła -
da ją wnio sek o wy da nie któ re goś
z dwu wy żej wy mie nio nych pasz por -
tów i z waż nych po wo dów nie mo gą
cze kać w okre ślo nym ter mi nie (oko -
ło 30 dni) na wy da nie do ku men tu,
mo gą do dat ko wo zle cić dru gi wnio -
sek o pasz port tym cza so wy na czas
ocze ki wa nia na pasz port bio me trycz -
ny. W po wyż szej sy tu a cji wy ma ga ne
do ku men ty są ta kie sa me jak w przy -
pad ku skła da nia wnio sku o pasz port
5 lub 10 let ni. Do dat ko wo na le ży zło -
żyć dru gi wnio sek ze zdję ciem. Op ła -
ta pasz por to wa na czas ocze ki wa nia
wy no si 15 eu ro. 

UWA GA! Przy skła da niu wnio sku
pasz por to we go wy ma ga na jest obec -
ność dziec ka po wy żej pią te go ro ku
ży cia. Dziec ko, od któ re go po bra no

od ci ski pal ców mu si być obec ne przy
od bio rze pasz por tu w ce lu we ry fi ka -
cji od ci sków pal ców. Moż na też zło -
żyć pi sem ne oświad cze nie o re zy gna -
cji z we ry fi ka cji od ci sków pal ców
i za ży czyć so bie prze sła nia pasz por -
tu na adres za miesz ka nia prze sył ką
po le co ną ze zwrot nym po twier dze -
niem od bio ru (koszt op ła ty za prze -
sył kę wy no si 8 eu ro). 

e-kon su lat
Pa mię taj my, że za nim uda my się na

spot ka nie do Wy dzia łu Kon su lar ne -
go Am ba sa dy RP w Bruk se li, w każ -
dej spra wie pasz por to wej (oprócz od -
bio ru pasz por tu) na le ży za pi sać się
na spot ka nie w elek tro nicz nym sy ste -
mie e-kon su lat do stęp nym na stro nie
in ter ne to wej www.e-kon su lat.gov.pl.
Do kład ne in for ma cje moż na uzy skać
pod nu me rem te le fo nu (0) 2 73 90 125. 

Opra co wa ła: 
HHaann  nnaa  KKoorrcczz  

Na pod sta wie in for ma cji za war tych na stro nie in ter ne to -
wej Wy dzia łu Kon su lar ne go Am ba sa dy RP w Bruk se li
oraz „Po rad ni ka Po la ka w Bel gii”.
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Za sa dą jest, że pasz port oso bie ma ło let niej wy da wa ny
jest za obo pól ną zgo dą ro dzi ców. Pod sta wą jest prze pis:
aarrtt..  9977..  §§  11  uussttaa  wwyy  zz 2255  lluu  ttee  ggoo  11996644  rr..,,  ––  KKoo  ddeekkss  RRoo  --
ddzziinn  nnyy  ii OOppiiee  kkuuńń  cczzyy  ((ddaa  lleejj  jjaa  kkoo::  kk..rr..oo..))..  JJee  żżee  llii  wwłłaa  ddzzaa  rroo  --
ddzzii  cciieell  sskkaa  pprrzzyy  ssłłuu  gguu  jjee  oobboojj  gguu  rroo  ddzzii  ccoomm,,  kkaażż  ddee  zz nniicchh
jjeesstt  oobboo  wwiiąą  zzaa  nnee  ii uupprraaww  nniioo  nnee  ddoo  jjeejj  wwyy  kkoo  nnyy  wwaa  nniiaa..

Jed nak że w sy tu a cji bra ku po ro zu mie nia co do wy da -
nia pasz por tu ma ło let nie mu, zgo dę jed ne go z ro dzi ców
mo że za stą pić de cy zja są du opie kuń cze go. Pod sta wą
praw ną za stęp cze go oświad cze nia wo li jed ne go z ro dzi -
ców jest: art. 9977  §§  22  kk..rr..oo..  JJeedd  nnaakk  żżee  oo iissttoott  nnyycchh  sspprraa  --
wwaacchh  ddzziieecc  kkaa  rroo  ddzzii  ccee  rroozz  ssttrrzzyy  ggaa  jjąą  wwssppóóll  nniiee;;  ww bbrraa  kkuu
ppoo  rroo  zzuu  mmiiee  nniiaa  mmiięę  ddzzyy  nnii  mmii  rroozz  ssttrrzzyy  ggaa  ssąądd  ooppiiee  kkuuńń  cczzyy.. Za
istot ne spra wy do ty czą ce dziec ka uzna je się mię dzy in -
ny mi de cy zję ro dzi ców w za kre sie wy da nia pasz por tu
ma ło let nie mu dziec ku. 

Ro dzic, któ ry ubie ga się o wy da nie pasz por tu dla swo -
je go dziec ka, wy stę pu je do wła ści we go są du z wnio skiem
o pod ję cie de cy zji w waż nych spra wach ro dzin nych, to
jest w spra wie udzie le nia zgo dy na wy da nie pasz por tu dla
ma ło let nie go. Wnio sek ta ki pod le ga op ła cie sta łej w wy -
so ko ści 40 zło tych (art. 23 usta wy z 28 lip ca 2005 r.,
o kosz tach są do wych w spra wach cy wil nych
(Dz.U.2010.90.594 j.t.). 

Są dem opie kuń czym jest sąd ro dzin ny (wła ści wy Sąd
Re jo no wy, Wy dział Ro dzin ny i Nie let nich). Wła ści wy wy -
łącz nie jest sąd opie kuń czy miej sca za miesz ka nia oso -
by, któ rej po stę po wa nie ma do ty czyć, a w bra ku miej sca
za miesz ka nia – sąd opie kuń czy miej sca jej po by tu. Je że -

li brak i tej pod sta wy – wła ści wy jest sąd re jo no wy dla
mia sta sto łecz ne go War sza wy. 

W sy tu a cji, gdy sąd wy da orze cze nie ze zwa la ją ce na
wy da nie pasz por tu ma ło let nie mu, ro dzic ma obo wią zek
udać się do wła ści we go urzę du pasz por to we go z wy peł -
nio nym wnio skiem pasz por to wym oraz właś nie z wy da -
nym wy ro kiem. Ten wy rok za stę pu je de cy zję jed ne go
z ro dzi ców. 

Przed sta wio ne po stę po wa nie do ty czy osób, któ re ubie -
ga ją się o wy da nie pasz por tu dla ma ło let nie go prze by wa -
ją ce go w kra ju – Pol sce. 

W od mien ny spo sób są trak to wa ni ro dzi ce, któ rzy jed -
no cześ nie ubie ga ją się o wy da nie pasz por tu dla ma ło let -
nie go bez nie zbęd nej zgo dy jed ne go z ro dzi ców i za miesz -
ku ją po za gra ni ca mi kra ju po cho dze nia. 

Tą kwe stię roz strzy ga prze pis art. 14 ust. 2 usta wy
z 13 lip ca 2006 r. o do ku men tach pasz por to wych
(Dz.U.2013.268 j.t.). Prze pis wska zu je, żżee  jjee  żżee  llii  uuzzyy  sskkaa  --
nniiee  zzggoo  ddyy  jjeedd  nnee  ggoo  zz rroo  ddzzii  ccóóww  jjeesstt  nniiee  mmoożż  llii  wwee  lluubb  zznnaacczz  --
nniiee  uuttrruudd  nniioo  nnee,,  ddoo  kkuu  mmeenntt  ppaasszz  ppoorr  ttoo  wwyy  zzaa  ggrraa  nnii  ccąą  mmoo  żżee
bbyyćć  wwyy  ddaa  nnyy  zzaa  zzggoo  ddąą  ttyyll  kkoo  jjeedd  nnee  ggoo  zz rroo  ddzzii  ccóóww,,  oo iillee  pprrzzee  --
mmaa  wwiiaa  zzaa  ttyymm  ddoo  bbrroo  mmaa  łłoo  lleett  nniiee  ggoo.. Ro dzic ten skła da pi -
sem ne oświad cze nie o oko licz no ściach unie moż li wia ją -
cych lub znacz nie utrud nia ją cych uzy ska nie zgo dy
dru gie go ro dzi ca, wska zu jąc oko licz no ści po twier dza ją -
ce, iż za wy da niem do ku men tu pasz por to we go prze ma -
wia do bro ma ło let nie go. Kon sul mo że żą dać do wo dów
na po twier dze nie fak tów wska za nych w oświad cze niu. 

PPrraaww  nniikk,,  EEwwaa  TToo  mmaa  sszzeeww  sskkaa  

Pod sta wy praw ne 





WBel gii za o strzo no prze pi sy do ty -
czą ce na by cia oby wa tel stwa. Od
1 stycz nia 2013 r., pro ce du ra

ubie ga nia się o oby wa tel stwo uleg ła
zmia nie. We dług no wej re gu la cji praw -
nej, każ dy, kto nie uro dził się w Bel gii
ma pra wo ubie gać się o tu tej sze oby wa -
tel stwo po pię ciu, a nie jak po przed nio,
po trzech la tach le gal ne go po by tu
w tym kra ju pod wa run kiem speł nie nia
okre ślo nych w pra wie wy mo gów. 

Zgod nie z no wą re gu la cją, ob co kra -
jow cy, któ rzy chcą otrzy mać bel gij skie
oby wa tel stwo, mu szą wy ka zać się do -
brą zna jo mo ścią przy naj mniej jed ne go
ofi cjal ne go ję zy ka – ni der lan dzkie go,
fran cu skie go lub nie miec kie go. No wość
sta no wi rów nież po trze ba udo wod nie -
nia in te gra cji z lo kal ną spo łecz no ścią
oraz par ty cy pa cji fi nan so wej. Wspom -
nia ny okres pię ciu lat mo że zo stać
przed łu żo ny do lat dzie się ciu oso bom,
któ re nie wła da ją do brze ję zy kiem i nie
są w sta nie wy ka zać spo łecz nej ani eko -
no micz nej in te gra cji. Po za tym, no wym
wy mo giem eg zek wo wa nym w prak ty ce
jest ko niecz ność, aby wnio sko daw ca,
któ ry nie jest w związ ku mał żeń skim
z Bel giem/Bel gij ką, prze pra co wał co
naj mniej 18 mie się cy w cią gu pię ciu lat
po prze dza ją cych zło że nie wnio sku
z proś bą o przy zna nie oby wa tel stwa.
Ci wnio sko daw cy, któ rzy by li no to wa -
ni przez po li cję, nie ma ją w prak ty ce
ra czej znacz nych szans na otrzy ma nie
bel gij skie go oby wa tel stwa, po dob nie
jak ci, któ rzy nad u ży wa li sy ste mu opie -
ki spo łecz nej. Pro ces na by cia oby wa -
tel stwa prze bie ga zde cy do wa nie mniej
ry go ry stycz nie w przy pad ku osób, któ -
re przy czy ni ły się w spo sób po zy tyw ny
do wzro stu mię dzy na ro do wej re pu ta -
cji Bel gii po przez za słu gi na u ko we,
spor to we lub spo łecz no-kul tu ro we.
Wnio ski o przy zna nie oby wa tel stwa na -
le ży skła dać bez poś red nio do Iz by Na -
tu ra li za cji w Bruk se li bądź do urzę du
gmi ny (ge me en te), do któ re go przy na -
le ży wnio sko daw ca ze wzglę du na swo -
je miej sce za miesz ka nia w Bel gii. 

Obec nie ist nie je w pra wie bel gij skim
kil ka od ręb nych pro ce dur sta ra nia się
o przy zna nie oby wa tel stwa. Do naj waż -
niej szych z nich na le żą:

I) Na tu ra li za cja: 
Szcze gól na pro ce du ra prze wi dzia na

w pra wie bel gij skim dla bez pań stwow -
ców za miesz ku ją cych le gal nie w Bel gii
od co naj mniej dwóch lat oraz dla cu -
dzo ziem ców, któ rzy mo gą udo wod nić
po nad prze cięt ne osią gnię cia na szczeb -
lu na u ko wym, spor to wym lub spo łecz -
no-kul tu ral nym.

II) Na by cie oby wa tel stwa 
W przy pad ku osób do ro słych jest moż -

li we w pię ciu sy tu a cjach, opi sa nych
szcze gó ło wo w prze pi sach pra wa: 
1) Art. 12bis § 1 1°: uro dze nie w Bel gii

i le gal ne za miesz ka nie w Bel gii od
mo men tu uro dze nia;

2) Art. 12 bis § 1 2°: le gal ne za miesz ka -
nie w Bel gii przez osta t nie 5 lat
przed zło że niem wnio sku o na da nie
oby wa tel stwa, zna jo mość jed ne go
z ję zy ków urzę do wych w Bel gii, in -
te gra cja spo łecz na i eko no micz na
par ty cy pa cja;

3) Art. 12 bis § 1 3°: le gal ne za miesz ka -
nie w Bel gii przez osta t nie 5 lat przed
zło że niem wnio sku o na da nie oby wa -
tel stwa, zna jo mość jed ne go z ję zy ków
urzę do wych w Bel gii, za war cie mał -
żeń stwa z Bel giem/Bel gij ką oraz fak -
tycz ne miesz ka nie ra zem z par tne -
rem/par tner ką przez osta t nie 3 la ta
lub by cie ro dzi cem oby wa te la Bel gii,
in te gra cja spo łecz na;

4) Art. 12 bis § 1 4°: le gal ne za miesz ka -
nie w Bel gii przez osta t nie 5 lat
przed zło że niem wnio sku o na da nie
oby wa tel stwa, nie spraw ność lub in -
wa lidz two bądź osią gnię cie wie ku
eme ry tal ne go; 

5) Art. 12 bis § 1 5°: le gal ne za miesz ka -
nie w Bel gii przez osta t nie 10 lat przed
zło że niem wnio sku o na da nie oby wa tel -
stwa, zna jo mość jed ne go z ję zy ków
urzę do wych w Bel gii, uczest nic two
w ży ciu spo łecz no ści lo kal nej.
Ist nie ją rów nież od ręb ne pro ce du ry

do ty czą ce ma ło let nich dzie ci.
WW pprrzzyy  ppaadd  kkuu  11)) na le ży speł nić łącz -

nie na stę pu ją ce wa run ki:
n peł no let ność
n uro dze nie w Bel gii
n za miesz ka nie w Bel gii we wska za -

nym w prze pi sach pra wa cza sie
WW pprrzzyy  ppaadd  kkuu  22) na le ży speł nić łącz -

nie na stę pu ją ce wa run ki:
n peł no let ność 
n le gal ne prze by wa nie w Bel gii na czas

nie o kre ślo ny
n 5 lat le gal ne go nie przer wa ne go prze -

by wa nia w Bel gii przed zło że niem
wnio sku

n zna jo mość jed ne go z bel gij skich ję zy -
ków urzę do wych

n do wód in te gra cji spo łecz nej 
n do wód par ty cy pa cji spo łecz nej 

WW pprrzzyy  ppaadd  kkuu  33)) na le ży speł nić na stę -
pu ją ce wa run ki:
n peł no let ność 
n le gal ne prze by wa nie w Bel gii na czas

nie o kre ślo ny
n 5 lat le gal ne go nie przer wa ne go prze -

by wa nia w Bel gii przed zło że niem
wnio sku

n zna jo mość jed ne go z bel gij skich ję zy -
ków urzę do wych

n do wód in te gra cji spo łecz nej
n mał żeń stwo z oby wa te lem Bel gii oraz

za miesz ki wa nie ra zem przez okres
co naj mniej 3 lat 

n lub by cie ro dzi cem oby wa te la Bel gii
WW pprrzzyy  ppaadd  kkuu  44)) na le ży speł nić na stę -

pu ją ce wa run ki:
n peł no let ność 
n le gal ne prze by wa nie w Bel gii na czas

nie o kre ślo ny
n 5 lat le gal ne go nie przer wa ne go prze -

by wa nia w Bel gii przed zło że niem
wnio sku

n nie spraw ność
n lub in wa lidz two
n lub osią gnię cie wie ku eme ry tal ne go

(65 lat)
WW pprrzzyy  ppaadd  kkuu  55)) na le ży speł nić łącz -

nie na stę pu ją ce wa run ki:
n peł no let ność 
n le gal ne prze by wa nie w Bel gii na czas

nie o kre ślo ny
n 10 lat le gal ne go prze by wa nia w Bel -

gii przed zło że niem wnio sku
n zna jo mość jed ne go z ję zy ków urzę -

do wych
n udział w ży ciu spo łecz no ści lo kal nej

Na by cie bel gij skie go oby wa tel stwa
nie po wo du je au to ma tycz nej utra ty
oby wa tel stwa pol skie go. Z pun ktu wi -
dze nia Pol ski, oso ba po sia da ją ca wię -
cej niż jed no oby wa tel stwo, w tym oby -
wa tel stwo pol skie, jest trak to wa na ja ko
oby wa tel RP. Po dob na re gu la cja ist nie -
je w Bel gii – oby wa tel Bel gii ko rzy sta
z ochro ny pań stwa bel gij skie go, bez
wzglę du na fakt po sia da nia jesz cze in -
ne go oby wa tel stwa. 

Szcze gó ło we in for ma cje do ty czą ce
pro ce dur na by cia oby wa tel stwa moż na
otrzy mać: w przy pad ku osób miesz ka -
ją cych w Bel gii – w od po wied nim do
mel dun ku urzę dzie gmi ny (ge me en te);
w przy pad ku osób prze by wa ją cych za -
gra ni cą – w bel gij skiej am ba sa dzie lub
bel gij skim kon su la cie, a w każ dym
przy pad ku – w kan ce la rii A-Law Ad vo -
ca ten w An twer pii, w któ rej moż li wa
jest rów nież kon sul ta cja w ję zy ku pol -
skim.

W ko lej nym nu me rze „An twer pii po pol -
sku” do wie cie się Pań stwo wię cej o do ku -
men tach wy ma ga nych w każ dej z pro ce -
dur, o ich za war to ści oraz for mie. 

SSyyll  wwiiaa  RRaass  ssoonn  
– Do ktor Na uk Praw nych

Kan ce la ria A-Law Ad vo ca ten
w An twer pii

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

dla Po lo nii w An twer pii

Na by cie bel gij skie go oby wa tel stwa
we dług no wych prze pi sów – część I
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Strze la ni na w Mu ze um 
Ży dow skim w Bruk se li

24 ma ja, przed go dzi ną szes na stą,
w hi sto rycz nym cen trum Bruk se li
w bu dyn ku Mu ze um Ży dow skie go,
mia ła miej sce tra gicz na w skut kach
strze la ni na. Spraw ca, któ ry za par ko -
wał swój sa mo chód przed Mu ze um,
wszedł do środ ka i na gle za czął strze -
lać z ka łasz ni ko wa w kie run ku znaj -
du ją cych się w bu dyn ku lu dzi, po
czym wy szedł i szyb ko od je chał. 

Ofia ry śmier tel ne to dwie ko bie ty
i dwóch męż czyzn, któ rzy zmar li na
sku tek ran po strza ło wych – po wie -
dzia ła rzecz ni czka pro ku ra tu ry. Dwie
spoś ród czte rech ofiar to tu ry ści z Iz -
ra e la w wie ku oko ło 50 lat. Na stęp -
na, to mło dy Belg, któ ry zmarł w szpi -
ta lu w wy ni ku od nie sio nych ran
po strza ło wych. Zgi nę ła też oby wa tel -
ka Fran cji. Po li cja na dal szu ka spraw -
cy.

W na stęp stwie te go ata ku, w ca łym
kra ju zwię kszo no środ ki bez pie czeń -
stwa wo kół miejsc zwią za nych ze spo -
łecz no ścią ży dow ską. Bel gij ska pra -
sa przy po mi na, że od lat 80-tych nie
od no to wa no w tym kra ju żad ne go ata -
ku na tle an ty se mic kim. Mo że dla te -
go Mu ze um Ży dow skie nie mia ło żad -
nych szcze gól nych środ ków ochro ny. 

We dług pre mie ra Iz ra e la Ben ja mi na
Ne tan ja hu, strze la ni na w Mu ze um Ży -
dow skim to sku tek „nie u stan ne go
pod że ga nia do nie na wi ści wo bec Ży -
dów i ich kra ju”. 

SSttoo  ooqq
Przy wi le je spo łecz ne 
a kam pa nia do PE

Dzien nik „Le So ir” pi sze o osta t niej
de cy zji uni j ne go Try bu na łu Spra wie -
dli wo ści, któ ry przy pom niał, że kra je
człon kow skie mo gą od mó wić przy wi -
le jów spo łecz nych imi gran tom z in -
nych państw Wspól no ty, je że li ci ak -
tyw nie nie szu ka ją pra cy. Je że li
uni j ny emi grant nie ma re al nych
szans na zna le zie nie pra cy w no wym
kra ju, to sta no wi on po waż ne ob cią że -

nie dla sy ste mu spo łecz ne go da ne go
pań stwa. 

Dzien nik za u wa ża, że de cy zja są du
po ja wi ła się u schył ku kam pa nii wy -
bor czej do eu ro par la men tu. W kam pa -
nii zaś po wyż szy te mat był wie lo krot -
nie pod wa ża ny przez tych, któ rzy
uwa ża ją, że miesz kań cy wschod niej
Eu ro py wy ko rzy stu ją hoj ny sy stem
so cjal ny kra jów za chod nich. 

„„LLee  SSoo  iirr””

Ka ry za sms-y za kie row ni cą 
Fir ma De Lijn świad czą ca usłu gi

trans por to we na te re nie Flan drii, za -
mie rza wpro wa dzić bar dziej dra stycz -
ne ka ry dla kie row ców, któ rzy ko rzy -
sta ją z te le fo nów ko mór ko wych
w cza sie pro wa dze nia po ja zdów. Za
pier wsze te go ty pu prze wi nie nie kie -
row ca uka ra ny zo sta nie ostrze że niem,
na stęp nie – za wie sze niem na czte ry
dni, aż wresz cie zwol nie niem z pra -
cy. 

Wła dze de Lijn pod ję ły de cy zję o za -
o strze niu san kcji dla kie row ców, na
sku tek co raz wię kszej ilo ści skarg na -
pły wa ją cych od pa sa że rów. W ubieg -
łym ro ku za no to wa no po nad 300 za -
ża leń na kie row ców pi szą cych
w trak cie pra cy sms-y, lub roz ma wia -
ją cych przez ko mór kę. 

W krót kim cza sie bę dą tak że wpro -
wa dzo ne zmia ny do ty czą ce pła ce nia
man da tów przez kie row ców de Lijn.
Spół ka bę dzie za nich pła cić man da ty
tyl ko w sy tu a cjach prze kro cze nia
pręd ko ści o mak sy mal nie 10 ki lo me -
trów na go dzi nę i tyl ko dwa ra zy do
ro ku. Je że li więc kie row ca za trud nio -
ny w De Lijn w cza sie pra cy do pu ści
się in nych wy kro czeń, man da ty bę -
dzie mu siał za pła cić z włas nej kie sze -
ni. 

„„DDee  SSttaann  ddaa  aarrdd””  
Mniej pra cow ni ków 
do zwol nie nia 

W pierw szym kwar ta le 2014 ro ku,
o dwa ty sią ce spa dła fak tycz na licz -
ba zwol nień pra cow ni ków, cho ciaż

ilość firm, któ re ogło si ły zwol nie nia
zbio ro we by ła ta ka sa ma jak w ana -
lo gicz nym okre sie ro ku po przed nie -
go. 

We dług bel gij skie go Mi ni ster stwa
Fi nan sów, w cza sie pierw szych trzech
mie się cy te go ro ku, 18 firm za po wie -
dzia ło zwol nie nie 710 pra cow ni ków,
nato miast rok wcześ niej w 37 przed -
się bior stwach zwol nio nych zo sta ło po -
nad 3.400 osób. 

Ten op ty mi stycz ny trend naj bar -
dziej wi docz ny jest w Wa lo nii i Bruk -
se li, nato miast we Flan drii licz ba
zwol nień pra cow ni czych wzro sła,
głów nie w sek to rze dy stry bu cji i środ -
kach ko mu ni ka cji. 

WWPPHHiiII  BBrruukk  ssee  llaa

Kosz ty ży cia w Bel gii 
na dal wy so kie 

Na ro do wy Bank Bel gii opub li ko wał
ra port z któ re go wy ni ka, że kosz ty
ży cia w Bel gii na le żą do naj wyż szych
na świe cie. We dług ana li zy si ły na -
byw czej pie nią dza w kra jach wszyst -
kich kon ty nen tów, Bel gia zaj mu je
trzy na ste miej sce wśród naj droż szych
państw świa ta i wy prze dza pod tym
wzglę dem Niem cy, Wiel ką Bry ta nię,
Fran cję i Ho lan dię. 

ddee  rree  ddaacc  ttiiee..bbee  

Wy so kie ka ry wię zie nia 
dla dżi ha dy stów 

Try bu nał Kar ny w Bruk se li wy dał
wy rok w spra wie Bel gów, któ rzy
uczest ni czy li w re kru ta cji lu dzi do
walk w Sy rii i So ma lii, jak rów nież
współ pra co wa li z po wią za ną z Al – Ka -
i dą, so ma lij ską mi li cją Al –Sza bab
i zbie ra li fun du sze na rzecz tej or ga -
ni za cji. 

Oskar że ni to czte ry ko bie ty i pięt na -
stu męż czyzn, któ rych ska za no na ka -
ry do 20 lat po zba wie nia wol no ści.
Wszy scy ska za ni prze szli w prze szło -
ści spe cja li stycz ne szko le nie w is la -
mi stycz nych obo zach i są za twar dzia -
ły mi wy znaw ca mi dżi ha du. 
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Bel gij skie wła dze od lat są co raz
bar dziej za nie po ko jo ne wy ja zdem
mło dych lu dzi do Sy rii, gdzie bio rą
udział w wal kach ra mię w ra mię z Al
– Ka i dą. 

ssttoo  ooqq  
Ta jem ni czy cy ber-atak 

Bel gij skie Mi ni ster stwo Spraw Za -
gra nicz nych po in for mo wa ło, że pa dło
ofia rą ata ku ha ker skie go, któ re go ce -
lem by ło zdo by cie do ku men tów do ty -
czą cych kry zy su na Ukra i nie. 

Dzien nik „Le So ir”, któ ry o ten atak
oskar ża Ro sję do no si, że do sy ste mu
kom pu te ro we go bel gij skie go MSZ do -
stał się wi rus, któ ry miał ko pio wać
in for ma cje oraz do ku men ty zwią za ne
z ukra iń skim kry zy sem. Szef bel gij -
skiej dy plo ma cji Di dier Re yn ders wy -
stą pił do wy wia du woj sko we go z proś -
bą o „do kład ną ana li zę za kre su szkód
i usta le nie toż sa mo ści in tru za”. 

„„LLee  SSoo  iirr””  
Fla man dzki par la ment 
prze pra sza 

Par la ment Flan drii wy sto so wał list
z prze pro si na mi do ofiar prze mo cy
i wy ko rzy sty wa nia sek su al ne go, do
ja kie go do cho dzi ło we fla man dzkich
oś rod kach wy cho waw czych i in ter na -
tach. W ze szłym ro ku świat ło dzien ne
uj rza ły do wo dy stwier dza ją ce, że po -
wyż sze zja wi sko nie ogra ni cza się tyl -
ko do koś cio ła, ale mia ło rów nież
miej sce w nie ko ściel nych pla ców kach
wy cho waw czych, gdzie do cho dzi ło do
znę ca nia się nad dzieć mi i wy ko rzy -
sty wa nia ich sek su al nie. 

Re zo lu cja par la men tu fla man dzkie -
go pod pi sa na przez je go mar szał ka
– Ja na Pe u man sa, to ko lej ny krok
w pro ce sie przy zna nia się fla man -
dzkich władz do te go, że w kon tro lo -
wa nych przez nie oś rod kach do cho -
dzi ło do sek su al ne go mo le sto wa nia
dzie ci. Re zo lu cja zo sta ła przy ję ta jed -
nog łoś nie. 

ddee  rree  ddaacc  ttiiee..bbee  

I kto tu rzą dzi? 
Bel gij ska pra sa co raz czę ściej pod -

no si te mat na pię cia, ja kie pa nu je
w bel gij skiej ro dzi nie kró lew skiej. Al -
bert II, któ ry nie ca ły rok te mu ab dy -
ko wał na rzecz swo je go sy na Fi li pa,
nie ma ocho ty usu wać się w cień
i wciąż lu bi mieć de cy du ją cy glos
w nie któ rych spra wach. Naj czę ściej
do śpięć do cho dzi w sy tu a cjach, kie -
dy cho dzi o naj bliż szych współ pra -
cow ni ków by łe go już mo nar chy. 

Me dia po da ły, że osta t nio po mię -
dzy by łym i obec nym wład cą na stą pi -
ła otwar ta kon fron ta cja. Król Fi lip
bez uprze dze nia zwol nił głów ne go
do rad cę oj ca, któ ry i tak, cho ciaż po -
zba wio ny sta no wi ska, wciąż jed nak

pra cu je u bo ku Al ber ta i je go żo ny.
We dług ko men ta to rów, ta kie po stę -
po wa nie by łe go kró la ma uświa do -
mić Fi li po wi, że mo że i jest kró lem,
ale wła dzy nad włas nym oj cem nie
po sia da. 

IIAARR

Zła or ga ni za cja pra cy, 
zmę cze ni pra cow ni cy 

Zwią zek za wo do wy ABVV prze pro -
wa dził an kie tę do ty czą cą wa run ków
i tem pa pra cy osób za trud nio nych
w bel gij skich przed się bior stwach. 74
pro cent pra cu ją cych Bel gów przy zna -
je, że w tak szyb kim tem pie pra cy
i z po wo du tak złej ja ko ścio wo or ga -
ni za cji pra cy, nie bę dą w sta nie do -
trwać do eme ry tu ry. Przy zna li, że or -
ga ni za cja pra cy w ich fir mach ma
ogrom ny, nie ste ty czę sto ne ga tyw ny
wpływ na ich zdro wie nie tyl ko fi zycz -
ne, ale i psy chicz ne. W wy ni ku nie -
od po wied niej or ga ni za cji pra cy, 92
pro cent an kie to wa nych cier pi na
stres. Wy pa le nie za wo do we do ty ka
63% z nich, a po ło wa ba da nych mie -
wa no to rycz ne za bu rze nia snu. 

Po nad po ło wa an kie to wa nych
stwier dzi ła, że ich prob le my za wo do -
we naj czę ściej zwią za ne są z za leż no -
ścia mi hie rar chicz ny mi w miej scu
pra cy i zbyt skost nia ły mi struk tu ra -
mi. Wska zu ją jed no cześ nie, że na ogół
nie ma ją wpły wu na or ga ni za cję i tem -
po pra cy, jed nak na tym po lu na le ży
do ko nać da le ko idą cych zmian. 

ssttaann  ddaa  aarrdd..bbee  

Bel gia co raz mniej 
atrak cyj na dla in we sto rów 

Fir ma Ernst and Yo ung opub li ko -
wa ła ra port z któ re go wy ni ka, że dla
za gra nicz nych in we sto rów Bel gia jest
kra jem co raz mniej atrak cyj nym.
W ba da niu wzię ło udział po nad dwie -
ście mię dzy na ro do wych spó łek, z któ -
rych za led wie jed na pią ta wy ra zi ła za -
in te re so wa nie in we sty cja mi w tym
kra ju. 

Do pew ne go cza su, z po wo du swo -
je go po ło że nia w cen trum Eu ro py jak
i do god nych wa run ków dla in we sto -
rów, Bel gia by ła po strze ga na ja ko
kraj sprzy ja ją cy in we sty cjom. Jed nak
jed ne z naj wyż szych w Eu ro pie kosz -
ty pra cy, nad mier ne ob cią że nia biu -
ro kra cyj ne i ad mi ni stra cyj ne oraz za -
kor ko wa ne dro gi po wo du ją, że
za in te re so wa nie Bel gią gwał tow nie
spa da. Jed na na dzie sięć z ba da nych
firm de kla ru je, że za mie rza prze nieść
swo ją dzia łal ność za gra ni cę, nato -
miast 35 pro cent jest zda nia, że Bel -
go wie prze zwy cię żą wy so kie kosz ty
pra cy i ba rie ry ad mi ni stra cyj ne, a ich
kraj zno wu sta nie się atrak cyj ny dla
za gra nicz nych in we sto rów. 

W cią gu osta t nich trzech lat, licz ba
za gra nicz nych in we sty cji w tym kra -
ju spa dła z po nad 60 do nie ca łych 30
pro cent. 

SShhuutt  tteerr  SSttoocc  kkBBrruu  ggiiaa  

Po da tek od trans ak cji 
fi nan so wych 

Bel gia wraz z dzie się cio ma in ny mi
kra ja mi Unii Eu ro pej skiej chce wpro -
wa dzić po da tek od trans ak cji fi nan -
so wych. Na prze pro wa dze nie ta kiej
ope ra cji nie ma wpraw dzie zgo dy ca -
łej Unii, ale po mi mo te go część
państw Wspól no ty zde cy do wa ła się
za cieś nić współ pra cę. 

Za gra nicz ni biz nes me ni ostrze ga ją
bel gij ski rząd by nie za o strzał i tak
re stryk cyj nej po li ty ki po dat ko wej.
Moż li we zmia ny w pra wie po dat ko -
wym nie po do ba ją się za gra nicz nym
in we sto rom, któ rzy ostrze ga ją, że tak
szyb ko jak za in te re so wa li się Bel gią,
tak szyb ko mo gą z niej wy pro wa dzić
swój ka pi tał. 

Biz nes me ni pod kre śla ją, że róż ne go
ro dza ju ul gi, a prze de wszyst kim od -
li cze nie od po dat ku kwo ty prze zna -
cza nej na in we sty cje, do tej po ry przy -
cią ga ły przed się bior ców z za gra ni cy,
któ rzy zo sta wia li w Bel gii mi liar dy
eu ro. Je że li bel gij ski rząd zde cy du je
się na wpro wa dze nie do dat ko wych
ob cią żeń, biz nes me ni za czną prze no -
sić się do kra jów, w któ rych po da tek
od trans ak cji fi nan so wych nie bę dzie
obo wią zy wał. 

„„DDee  SSttaann  ddaa  aarrdd””

Zmarł by ły pre mier Bel gii 
„Nasz kraj stra cił nie zwy kłe go mę -

ża sta nu” – tak śmierć Je a na – Lu ca
De ha e ne’a sko men to wał obec ny pre -
mier Elio di Ru po. 

De ha e ne – czło nek par tii CD&C, był
pre mie rem Bel gii w la tach 1992
– 1999. To za je go rzą dów do szło do
wiel kich re form ustro jo wych, w wy ni -
ku któ rych Bel gia sta ła się kra jem fe -
de ral nym. Rów nież za je go ka den cji
mia ło miej sce przy stą pie nie Bel gii do
stre fy eu ro. 

Był po li ty kiem z na tu ry bez poś red -
nim, bu dzą cym sym pa tię nie tyl ko
spo łe czeń stwa, ale i po li tycz nych
prze ciw ni ków. Na wia do mość o je go
śmier ci wie lu bel gij skich, ho len der -
skich i in nych eu ro pej skich po li ty -
ków „za re a go wa ło ze smut kiem i nie -
do wie rza niem”. 

„„DDee  MMoorr  ggeenn””  

Opra co wa ła: 
KKaa  rroo  llii  nnaa  MMoo  rraaww  sskkaa  
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Ali men ty dla ro dzi ców 

Pol skie pra wo ze zwa la, aby cier pią -
cy nie do sta tek ro dzi ce do sta wa li ali -
men ty od dzie ci. We dług „Ga ze ty Wy -
bor czej „licz ba star szych lu dzi
ko rzy sta ją ca z po wyż szych prze pi sów,
każ de go ro ku wzra sta”. Z ta kich
upraw nień ko rzy stać mo gą nie tyl ko
bio lo gicz ni ro dzi ce, ale rów nież mał -
żo nek ro dzi ca, ma co cha lub oj czym
pod wa run kiem jed nak, że uczest ni -
czy li w wy cho wy wa niu i utrzy my wa -
niu dziec ka. 

„Ga ze ta Wy bor cza” pi sze, że po -
wództw jest co raz wię cej, po nie waż
co raz czę ściej bo ga te do ro słe dzie ci
za nied bu ją ro dzi ców. We dług da nych
Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści w 2010
ro ku mia ło miej sce 709 te go ty pu
spraw, ale już w 2012 ich licz ba pod -
nio sła się do 1903. 

„„GGaa  zzee  ttaa  WWyy  bboorr  cczzaa””

Po la cy rzu ca ją pa le nie
Tak przy naj mniej wy ni ka z in for -

ma cji „Dzien ni ka Ga ze ta Praw na”.
We dług ga ze ty, z ro ku na rok ma le je
licz ba Po la ków, któ rzy pa lą pa pie ro sy.
Ale cho ciaż pa li my mniej, i tak wciąż
je steś my w czo łów ce „kop cą cej” Eu ro -
py. 

We dług Cy ber Ser vi ce – oś rod ka ba -
da ją ce go ry nek ty to nio wy, obec nie
wy pa la my 46,6 mi liar dów sztuk pa -
pie ro sów rocz nie, czy li o 26 mld mniej
niż w 2006 ro ku. Po wyż sza ten den -
cja zniż ko wa bie rze się jed nak stąd, że
nie ty le na ło go wi pa la cze rzu ca ją pa -
le nie, ile mło de po ko le nie nie się ga
po pa pie ro sy tak czę sto jak ich ro dzi -
ce, czy dziad ko wie. 

„„DDzziieenn  nniikk  GGaa  zzee  ttaa  PPrraaww  nnaa””  

Ma le je licz ba za sił ków 
ro dzin nych 

We dług da nych re sor tu pra cy,
w 2013 ro ku licz ba naj młod szych
otrzy mu ją cych za sił ki ro dzin ne zma -
la ła o 200 ty się cy. Z da nych mi ni ster -
stwa wy ni ka, że po wpro wa dze niu od
stycz nia ubieg łe go ro ku kry te rium

do cho do we go upraw nia ją ce go do tak
zwa ne go be ci ko we go, pra wo do nie go
stra ci ło aż 100 ty się cy ro dzi ców, na
czym bud żet pań stwa za osz czę dził
oko ło 100 mi lio nów zło tych. 

W ze szłym ro ku wy dat ki pań stwa
na świad cze nia ro dzin ne wy nio sły za -
led wie 7,4 mi liar dy zło tych, o 700 mi -
lio nów mniej niż w 2004 ro ku i co ro -
ku za osz czę dzo ne w ten spo sób
pie nią dze za si la ją pań stwo wą ka sę.
Po wyż sza spra wa jest o ty le bul wer su -
ją ca, że w tym sa mym cza sie nasz PKB
wzrósł nie mal o po ło wę, co naj le piej
świad czy o tym jak bar dzo zmniej szy -
ła się war tość po mo cy pań stwa dla ro -
dzin – pod su mo wu je ga ze ta. 

„„RRzzeecczz  ppooss  ppoo  llii  ttaa””  

Pa pie ro sy i al ko hol pod sta wą
pol skie go eks por tu 

W 2013 ro ku Pol ska sprze da ła za -
gra ni cę używ ki war te 2,74 mld eu ro,
a ich eks port jest nie mal dwa ra zy
wię kszy niż sprze daż na przy kład pro -
duk tów mlecz nych. Od wie lu lat, nie -
zmien nie mo to rem na pę dza ją cym
nasz eks port są pa pie ro sy, któ rych
sprze daż w ubieg łym ro ku wzro sła
o oko ło 1,37 mi liar dów eu ro. 

W ubieg łym ro ku, pol skie fir my wy -
ek spor to wa ły moc ne trun ki war te
319,7 mi lio nów eu ro. Na szą wi zy tów -
ką jest bez wąt pie nia wód ka, któ rej
za gra nicz na sprze daż wy nio sła w ze -
szłym ro ku 151,3 mln eu ro. Dru gim
pod wzglę dem ilo ści to wa rem z te go
seg men tu ryn ku sta je się pi wo, któ re -
go pol skie bro wa ry sprze da ją co ro ku
co raz wię cej. 

„„WWpprroosstt””  

Pry wat ne fir my co raz bar dziej
sko rum po wa ne 

Jak do no si „Rzecz pos po li ta”, w la -
tach 2012 – 2013 pra wie czte ro krot -
nie wzro sła licz ba ak tów oskar że nia
w spra wach o ko rup cję w pry wat nych
fir mach. W 2012 ro ku udo wod nio -
nych prze stępstw te go ty pu by ło 104,
nato miast rok póź niej już pra wie 400.
Prze stęp stwa ko rup cyj ne za gro żo ne

są ka rą po zba wie nia wol no ści do lat
pię ciu. 

Od kil ku lat nie po ko ją co wzra sta
licz ba pry wat nych firm, któ re po dej -
mu ją ry zy ko ko rup cji. Do tych czas ta
pla ga by ła do me ną pu blicz nych in sty -
tu cji i urzę dów, a te raz co raz czę ściej
do ty ka firm pry wat nych. W Mi ni ster -
stwie Spraw We wnętrz nych po wstał
spe cjal ny zes pół do zwal cza nia te go
ty pu prze stępstw, któ re go fun kcjo na -
riu sze ma ją peł ne rę ce ro bo ty. Do -
brym przy kła dem ko rup cji w pry wat -
nych fir mach jest służ ba zdro wia,
gdzie wrę cza ne są ogrom ne ła pów ki
przez pry wat nych przed się bior ców
w na dziei na wy gra nie prze tar gu, czy
za mó wień far ma ce u tycz nych. Do po -
li cji i pro ku ra tu ry do no sy wy sy ła ją
naj czę ściej przed się bior cy prze gra ni
w te go ty pu prze tar gach. 

„„RRzzeecczz  ppooss  ppoo  llii  ttaa””  

Dy plom pra cy nie da je 
„Ga ze ta Wy bor cza” in for mu je, że dy -

plom wyż szej uczel ni co raz rza dziej
gwa ran tu je uzy ska nie do brej pra cy
i tyl ko co pią ty ab sol went pra cu je
zgod nie ze swo im wy kształ ce niem.
Wy jąt ki to le ka rze, pie lę gniar ki, fi zjo -
te ra pe u ci i ab sol wen ci kie run ków in -
for ma tycz nych ta kich, jak na przy -
kład pro gra mi ści.

Obec nie stu diu je po nad 1,6 mi lio -
na Po la ków, a na ry nek pra cy co ro -
ku wcho dzi oko ło 400 ty się cy ab sol -
wen tów wyż szych uczel ni.
Z prze pro wa dzo ne go przez TNS Pol -
ska ba da nia wy ni ka, że 79 pro cent te -
go rocz nych ma tu rzy stów uwa ża, że
dy plom ukoń cze nia stu diów nie gwa -
ran tu je do brej pra cy, ale po mi mo te -
go aż trzy czwar te z nich wy bie ra się
na stu dia. 

„„GGaa  zzee  ttaa  WWyy  bboorr  cczzaa””  

Ma tu ra z ko re pe ty cja mi 
We dług son da żu prze pro wa dzo ne go

przez TNS Pol ska, do te go rocz nej ma -
tu ry li ce a li ści przy go to wy wa li się
krót ko, ale bar dzo in ten syw nie. Pra -
wie po ło wa z nich (48 %) ko rzy sta ła
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z do dat ko wych lek cji i w zde cy do wa -
nej czę ści by ły to dziew czę ta – 55 pro -
cent. 

Znacz na część ma tu rzy stów ko rzy -
sta ła z ko re pe ty cji już od stycz nia,
a kil ka ty god ni przed ma tu rą nie któ -
rzy z nich de cy do wa li się na wet na 5
– 6 spot kań w ty god niu. Go dzi na ko -
re pe ty cji to wy da tek rzę du 40 – 50
zło tych za go dzi nę, co przy prze cięt -
nej kra jo wej pen sji jest spo rym wy -
dat kiem. Ko re pe ty to rzy za cie ra ją rę -
ce, bo wiem po ma tu rach znacz na
część ab sol wen tów szkół śred nich wy -
bie ra się na stu dia. Bio rąc pod uwa gę,
że aż 10 pro cent z ba da nych uczniów
do ma tu ry nie przy go to wy wa ło się
wca le, a po ło wa z nich uczy ła się za -
led wie dwa mie sią ce przed eg za mi -
nem doj rza ło ści, do cza su za koń cze nia
eg za mi nów wstęp nych na wyż sze
uczel nie, ko re pe ty to rzy bę dą mie li
peł ne rę ce ro bo ty. 

„„MMee  ttrroo””..  

Po da tek od ko mu nii
Ty god nik „Wprost” przy po mi na, że

każ dy kto spra wi dziec ku pre zent
z oka zji ko mu nii i za pła ci za nie go
wię cej niż 4902 zło te, bę dzie mu siał
od wie dzić urząd skar bo wy. We dług
na sze go fi sku sa mar ko wy tab let, lap -
top czy quad to da ro wiz na. Na wet, je -
że li otrzy mał ją oś mio la tek, to mu si
od pro wa dzić od niej po da tek od 3 do
12 pro cent war to ści. Do kład na kwo -
ta za le ży od te go, czy pre zent zo stał
wrę czo ny przez ro dzi ców, wuj ków czy
też zna jo mych nie spo krew nio nych
z ob da ro wa nym. Do zgło sze nia da ro -
wiz ny nasz fi skus przy go to wał na wet
spe cjal ny druk SD-Z2, któ ry na le ży
zło żyć do sze ściu mie się cy od da ty
wrę cze nia pre zen tu. 

„„WWpprroosstt””  

Sa mo na pra wia ją cy się 
ma te riał 

Pol scy na u kow cy po in for mo wa li
o wy pro du ko wa niu pla sti ku, któ ry po
prze dziu ra wie niu sa mo czyn nie, bez
ni czy jej po mo cy się za skle pia. No wy
po li mer au to ma tycz nie mo że uzu peł -
nić nie tyl ko mi kro sko pij ne pęk nię -
cia, ale rów nież dziu rę wiel ko ści
trzech cen ty me trów. Wy na le zio ny ma -
te riał, po dob nie jak układ krwio noś -
ny czło wie ka, do star cza przez sieć ka -
na li ków do uszko dzo nych miejsc
nie zbęd ne sub stan cje, z któ rych naj -
pierw two rzy się żel, któ ry po tem za -
sty ga. 

Ca ły pro ces sa mo na pra wia nia się
ma te ria łu trwa trzy go dzi ny, a na pra -
wio ne miej sce jest w po nad 60 pro -
cen tach tak sa mo wy trzy ma łe jak ory -
gi nal ny ma te riał. 

„„AAnn  ggoo  rraa””  

Nie do słuch – no wa spo łecz na
cho ro ba 

Jed na trze cia do ro słych Po la ków
ma prob le my ze słu chem, w związ ku
z czym za kil ka lat apa ra ty słu cho we
bę dą tak po pu lar ne jak obec nie oku -
la ry – do no si „Rzecz pos po li ta”. Z da -
nych opub li ko wa nych przez Pol skie
To wa rzy stwo La ryn go lo gów wy ni ka,
że w du żych sku pi skach miej skich co -
raz czę ściej ma my do czy nie nia z tak
zwa nym „smo giem aku stycz nym”,
w wy ni ku któ re go uciąż li wy ha łas od -
czu wa po nad 70 pro cent za miesz ka -
łych tam osób. Od po ło wy lat osiem -
dzie sią tych XX wie ku trzy krot nie
wzro sła licz ba uszko dzeń słu chu, wy -
wo ła nych ha ła sem śro do wi sko wym,
wo bec cze go nie do słuch sta je się
w Pol sce cho ro bą spo łecz ną. 

Po wyż szy prob lem nie do ty czy nie -
ste ty tyl ko do ro słych. Z prze pro wa -
dzo nych osta t nio ba dań wy ni ka, że
w szko łach pod sta wo wych znaj du ją -
cych się w du żych sku pi skach lud no -
ści, aż 12 pro cent dzie ci cier pi na za -
bu rze nia słu chu. W sa mym tyl ko
wo je wódz twie ma zo wiec kim prob le -
my ze słu chem mo że mieć oko ło 100
ty się cy osób w mło dym wie ku. 

„„RRzzeecczz  ppooss  ppoo  llii  ttaa””  

Piz za prze gry wa z kuch nią
fran cu ską 

Z ba dań prze pro wa dzo nych przez
In sty tut Ho mo Ho mi ni dla Ma kro
Cash & Car ry wy ni ka, że jed na trze -
cia Po la ków nie ja da po za do mem.
Kie dy już jed nak tak się dzie je, to na
po si łek wy da je od 10 do 25 zło tych. 

W cią gu osta t nie go ro ku zna czą co
spa dła po pu lar ność wło skich re sta u -
ra cji, a zwłasz cza ser wo wa nej w nich
piz zy. W te go rocz nej edy cji ra por tu
„Pol ska na ta le rzu” zy ska ły kuch nie:
fran cu ska (wzrost o 13 pro cent) i hisz -
pań ska (12,7%). Na ko lej nych miej -
scach upla so wał się ke bab (10%),
ham bur ge ry i hot do gi (3,3 pro cent)
oraz kuch nia azja tyc ka (2%). Nie po -
dziel nie kró lu je kuch nia pol ska, któ -
rą wska za ło aż 49,3 pro cent ba da -
nych. 

„„WWpprroosstt””  

Ży cie jak w ra ju 
„Rzecz pos po li ta” spraw dzi ła, jak

ży je się miesz kań com trzech naj bo -
gat szych gmin w Pol sce. Li der ką pod
wzglę dem do cho dów jest gmi na
Klesz czów w wo je wódz twie łódz kim,
któ ra mo że so bie poz wo lić mię dzy in -
ny mi na wy sy ła nie dzie ci na wa ka cyj -
ny wy po czy nek nad Mo rze Śró dziem -
ne, dar mo wą wo dę w kra nach, czy
znacz ne do fi nan so wa nie opie ki sto -
ma to lo gicz nej. To wszyst ko jest moż -

li we dzię ki po dat kom pła co nym przez
znaj du ją cą się na tym te re nie ko pal -
nię i elek trow nię Beł cha tów. Rocz nie
na jed ne go miesz kań ca z wpły wów
po dat ko wych przy pa da aż 33 ty sią ce
zło tych. 

Gmi na No we War pno (dru ga w ko -
lej no ści) mo że po chwa lić się do cho -
dem w wy so ko ści 19 ty się cy zło tych
na jed ne go miesz kań ca, a Po lko wi ce
kwo tą 5.200 zł. W tych gmi nach
miesz kań cy mo gą li czyć nie tyl ko na
dar mo wą wo dę z kra nu, ale tak że na
zna czą cą po moc fi nan so wą w re mon -
cie do mów oraz pro gra my zdro wot ne
w znacz nej czę ści fi nan so wa ne przez
gmin ne wła dze.

„„RRzzeecczz  ppooss  ppoo  llii  ttaa””  

Pa pież Jan Pa weł II 
do ce nio ny przez fi la te li sty kę 

W ca łej hi sto rii fi la te li sty ki ni ko mu
nie po świę co no ty lu zna czków co na -
sze mu pa pie żo wi – do no si „Puls Biz -
ne su”. Zna czki po świę co ne Ja no wi Pa -
wło wi II emi to wa no na wet w tak
eg zo tycz nych kra jach jak Wy brze że
Koś ci Sło nio wej, Ga bon, czy So ma lia.
Od mo men tu roz po czę cia po nty fi ka tu
Pa pie ża Po la ka, aż do mo men tu je go
śmier ci, wy e mi to wa no po nad dwa ty -
sią ce zna czków w po nad 460 se riach.
Tyl ko w Pol sce wy da no 35 se rii zna -
czków po świę co nych Ja no wi Pa wło -
wi II. Osta t nia uka za ła się w kwiet -
niu te go ro ku z oka zji ka no ni za cji
na sze go pa pie ża. 

„„PPuullss  BBiizz  nnee  ssuu””  

Uka ra ni kie row cy 
„Rzecz pos po li ta” in for mu je, że

w ubieg łym ro ku pra wie 90 ty się cy
kie row ców zo sta ło uka ra nych man -
da ta mi za roz mo wę przez ko mór kę
pod czas ja zdy sa mo cho dem. We dług
da nych Ko men dy Głów nej Po li cji,
w 2013 ro ku znacz nie wzro sła licz ba
wy pad ków dro go wych ze skut kiem
śmier tel nym, wy ni ka ją cych z ta kie go
za cho wa nia. Kie row cy bar dzo czę sto
ba ga te li zu ją za gro że nia wy ni ka ją ce
z pro wa dze nia roz mów przez te le fon
ko mór ko wy pod czas ja zdy sa mo cho -
dem. Po li cjan ci uwa ża ją, że naj gor -
sze jest jed no czes ne pro wa dze nie sa -
mo cho du i wy sy ła nie wia do mo ści.
Sa mo chód ja dą cy z pręd ko ścią 90 ki -
lo me trów na go dzi nę, w cią gu se kun -
dy po ko nu je 50 me trów. Każ de oder -
wa nie wzro ku na se kun dę i pa trze nie
na kla wia tu rę te le fo nu przy jeź dzie
z ta ka szyb ko ścią spra wia, że au to
przez 50 me trów je dzie bez żad nej
kon tro li. 

„„RRzzeecczz  ppooss  ppoo  llii  ttaa””  

Opra co wa ła:
KKaa  ttaa  rrzzyy  nnaa  FFrraann  kkooww  sskkaa
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Oferta wakacji letnich ze szczególnym uwzględnieniem języka niderlandzkiego* 
(dla dzieci i młodzieży obcojęzycznej 

przebywającej w Belgii od 01/10/2014) 

Habbekrats Dla kogo? Kiedy i gdzie? Zapisy
Od 10 do 12 lat Od 1 do 11 lipca włącznie Habbekrats 18 czerwca od 13.00 

Cały dzień Prekersstraat 14 do 16.00 
2000 Antwerpen i 28 czerwca od 10.00 

do 16.00
Atlas, Carnotstraat 110
2018 Antwerpen

Koszt? Opis 
1 euro /dzień + Pracujemy z młodzieżą według zasady  Kontakt:
5 euro „nauka przez zabawę” simon@habbekrats.be
ubezpieczenie Koncentrujemy się na języku i rekreacji. www.habbekrats.be

  Jespo Dla kogo? Kiedy i gdzie? Zapisy
Sport-en Od 6 do 12 lat Od 28 lipca do 8 sierpnia włącznie 18 czerwca od 13.00
Taalweken Park Spoor Noord (Parkloods) do 16.00

Cały dzień i 28 czerwca od 10.00 
Damplein 1 do 16.00

Atlas, Carnotstraat 110
2018 Antwerpen

Koszt Opis 
10 euro Przed południem organizujemy  3 i 4 lipca od 16 do 18

kursy językowe, a w godzinach  23 i 24 lipca od 16 do 18
popołudniowych organizujemy . Jespo
każdorazowo inne zajęcia sportowe Oudaan 14 

2000 Antwerpen 

Kontakt:
mathias@jespo.be 
www.jespo.be 

Koraal Dla kogo? Kiedy i gdzie? Zapisy
Od 6 do 12 lat Od 30 czerwca do 11 lipca włącznie 18 czerwca od 13.00

Bouckenborghpark do16.00
i 28 czerwca od 10.00

Przedpołudnie Bredabaan 559 do 16.00
3, 10 i 11 lipca (cały dzień) Atlas, Carnotstraat 110 
2170 Merksem  2018 Antwerpen 

Koszt Opis 
10 euro Przed południem dzieci zostają poprzez  Od 5 maja od 14.00

zabawę „zanurzone w języku”. do 16.30
W czwartki organizujemy wycieczki, Secretariat Koraal
a w piątek 11/07 w godzinach Otto Veniusstraat 20
popołudniowych odbędzie się zabawa 2000 Antwerpen 
na zakończenie szkoły letniej wraz
z rodzicami. W pozostałe dni istnieje Kontakt:
możliwość włączenia się do zajęć els.deschutter@koraal.be 
na placu zabaw (w tym celu prosimy sarah.pirenne@koraal.be 
skontaktować się z Koraal vzw). www.koraal.be 
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Zomerschool Dla kogo? Kiedy i gdzie? Zapisy 
Meters & Od 6 do 12 lat Od 1 lipca do 8 sierpnia włącznie 28 czerwca od 10.00
Peters Antwerpen-Centrum do 16.00

Codziennie od 9 do 12 Atlas Carnotstraat 110
W czwartki od 9 do 15.30 2018 Antwerpen

Koszt Opis
25 euro Dzieci uczą się i ćwiczą język Kontakt:
za rodzinę niderlandzki w trakcie zajęć ivdl1@hotmail.com

językowych, zabaw, zajęć sportowych, christiane.hozay@gmail.com
muzycznych oraz wycieczek kulturalnych. info@meterspeters.be
Rodzice angażowani są w zajęcia www.metersenpeters.be
szkolne.

Kindervreugd Dla kogo? Kiedy i gdzie? Zapisy
Gek op Taal Od 6 do 10 lat Od 14 do 25 lipca włącznie 18 czerwca od 13.00

Johannesschool (Gekkootje Wilrijk) do 16.00
i 28 czerwca od 10.00

Cały dzień do16.00
Egied Segerslaan 29 2610 Wilrijk Atlas, Carnotstraat 110
i 2018 Antwerpen
Piramide (Gekkootje Kiel)
Pierenbergstraat 31-33 Od 19 czerwca od 9 do 17
2020 Antwerpen Kindervreugd 

Limburgstraat 49-53
2020 Antwerpen (Kiel)

Koszt Opis 
10 euro Przed południem dzieci uczą się Kontakt:

niderlandzkiego poprzez zabawę. dave@kindervreugd.be 
W godzinach popołudniowych www.kindervreugd.be
uczestniczą w zajęciach na placu
zabaw. 

Kras-Zuid Dla kogo? Kiedy i gdzie? Zapisy
Zomerschoolt Od 6 do 12 lat Od 1 do 25 lipca włącznie 18 czerwca od13.00 

Cały dzień do 16.00
i 28 czerwca od 10.00 

Kras-Zuid do 16.00
Coebergerstraat 35 Atlas, Carnotstraat 110
2018 Antwerpen 2018 Antwerpen

Pierwszy tydzień lipca 
Kras-Zuid
2018 Antwerpen

Koszt Opis
0,5 euro/dzień Przed południem organizujemy warsztaty Kontakt:

językowe, a po południu dzieci bawią się katrijn.wyckmans
pod kierunkiem @krasjeugdwerk.be
naszych pracowników młodzieżowych. www.krasjeugwerk.be
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Zomerklap Dla kogo? Kiedy i gdzie? Zapisy
(Letnia  Od 12 do 16 lat Od 2 lipca do 8 sierpnia 28 czerwca od 10.00
szkoła (OKAN – Klasa dla włącznie do 16.00
średnia) Osób Przyjezdnych) Przedpołudnie Atlas, Carnotstraat 110 

W czwartki do 15.30 2018 Antwerpen
Antwerpen-Centrum 

Koszt Opis
25 euro Młodzi ludzie codziennie otrzymują Kontakt:

lekcje niderlandzkiego. Uprawiają sport, ikdoemee@zomerklap.be
bawią się, tworzą muzykę ingrid.de.keuster
i chodzą na wycieczki. @pandora.be
Uczą się, co dzieje się w szkole średniej. www.zomerklap.be

Atheneum Dla kogo? Kiedy i gdzie? Zapisy 
Antwerpen Od 11 do 17 lat Od 18 do 29 sierpnia 28 czerwca między 10.00 

(OKAN – Klasa dla Cały dzień a 16.00
Osób Przyjezdnych) W środy: przedpołudnie Atlas, Carnotstraat 110 

2018 Antwerpen 
Atheneum Antwerpen i
F. Rooseveltplaats 11 Od 16 czerwca do 4 lipca
2060 Antwerpen od 10 do 16
(ingang Osystraat) 18 sierpnia od 9 do 10

Atheneum Antwerpen
F. Rooseveltplaats 11
2060 Antwerpen

Koszt Opis Kontakt:
5 euro Wszyscy uczniowie, którzy chcą info@atheneumantwerpen.be

uczyć się niderlandzkiego są mile www.atheneumantwerpen.be
widziani w trzech grupach o różnym 
poziomie językowym. 
W godzinach popołudniowych  
organizujemy zajęcia twórcze, sportowe
i zabawy. 

Atheneum Dla kogo? Kiedy i gdzie? Zapisy 
Hoboken Od 12 do 17 lat Od 18 do 29 sierpnia Od 16 czerwca do 4 lipca

(OKAN – Klasa dla Cały dzień Od poniedziałku do piątku
Osób Przyjezdnych) W środy: przedpołudnie od 10 do 16 

Atheneum Hoboken W środy od 9 do 12 
Distelvinklaan 22 Atheneum Hoboken
2660 Hoboken Distelvinklaan 22

2660 Hoboken

Koszt Opis Kontakt: 
5 euro Młodzież ćwiczy język niderlandzki kahoboken.an@g-o.be 

poprzezróżnorodne formy zajęć, www.atheneumhoboken.be 
których podstawą jest świat młodzieży. 

* Daty zapisów z zastrzeżeniem dostępności miejsc. 
* Wpisowe należy uiścić w trakcie zapisów. 
* Obecność dziecka przy zapisach jest obowiązkowa. 
* Ogólne informacje odnośnie zapisów: zadzwoń lub napisz do wydziału Integracji (Inburgering) – 18 (03 338 70 45, inburgering-18@stad.antwerpen.be) 
Dziękujemy Urzędowi Miasta Antwerpia za udostępnienie powyższych informacji. Redakcja
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4 czer wca mi ja 25 rocz ni ca wy -
bo rów z 1989 r. W związ ku
z tym, w War sza wie od bę dzie

się sze reg uro czy sto ści, na któ re za -
pro sze ni zo sta li przy wód cy wie lu
państw, w tym pre zy dent Sta nów
Zjed no czo nych Ba rack Oba ma. 

Bę dą prze mó wie nia, wrę cza nie or -
de rów i na gród, na da nia nazw, spot -
ka nia i oka zja do ref lek sji nad osią -
gnię cia mi osta t nie go ćwier ćwie cza. 

Pod czas tam tych wy bo rów, po raz
pierw szy od nie pa mięt nych cza sów,
oby wa te le Pol ski bez obaw po szli do
urn, aby za gło so wać we dług włas ne -
go uzna nia. Po dłu gim okre sie pa no -
wa nia ustro ju so cja li stycz ne go, wła -
dze PRL utra ci ły ab so lut ną wła dzę
w Pol sce. Na ród wy brał dro gę de mo -
kra tycz nych prze mian. Jed nak nie by -
ło by to moż li we, gdy by nie miał miej -
sca szcze gól ny fakt hi sto rycz ny, któ ry
do tych wy bo rów otwo rzył dro gę. 

Okrąg ły Stół 
W naj no wszej hi sto rii Pol ski, po ję -

cie to ozna cza cykl ne go cja cji, pro wa -
dzo nych od 6 lu te go do 5 kwiet nia
1989. Bra li w nich udział przed sta wi -
cie le władz PRL oraz opo zy cji so li dar -
no ścio wej. Obec ni by li też przed sta -
wi cie le Koś cio ła, ma jąc sta tus
ob ser wa to ra. Pra ce to czy ły się
w trzech głów nych zes po łach: Do
spraw gos po dar ki i po li ty ki spo łecz -
nej, re form po li tycz nych i plu ra liz mu
związ ko we go, co do ty czy ło włą cze nia
So li dar no ści w sy stem związ ko wy.

Łącz nie, w ob ra dach uczest ni czy ło po -
nad 700 osób. 

Nie za do wo le nie spo łecz ne 
W tym cza sie Pol ska mia ła za so bą

szcze gól nie trud ny okres –Po la cy nie
go dzi li się na mar ne pła ce i „pu ste ha -
ki”. Po czą tek ro ku 1989 przy niósł
per spek ty wę ko lej ne go wiel kie go wy -
bu chu spo łecz ne go. Za czę ły się na si -
lać straj ki i spon ta nicz ne pro te sty,
głów nie na tle eko no micz nym. Ko mu -
ni stycz na wła dza nie mog ła już te go
ani zlek ce wa żyć, ani zdu sić. 

Dia log 
31 sierp nia 1988 r. w sie dzi bie MSW

w War sza wie, od by ło się pier wsze
spot ka nie gen. Cze sła wa Kisz cza ka
oraz Le cha Wa łę sy. Obec ny był też bi -
skup Je rzy Dą brow ski i se kre tarz Ko -
mi te tu Cen tral ne go Sta ni sław Cio sek.
Ko lej ne spot ka nie, zna ne ja ko roz mo -
wy w Ma gda len ce, mia ły miej sce 16
wrześ nia. Przed sta wi cie le władz PRL,
So li dar no ści oraz koś cio ła pod ję li sze -
reg kwe stii, z któ rych naj wię kszy
prob lem sta no wi ła kwe stia za le ga li -
zo wa nia wol nych związ ków za wo do -
wych. Uzgod nio no, że te ma ty ką
Okrąg łe go Sto łu ma być „mo del fun -
kcjo no wa nia pań stwa i ży cia pu blicz -
ne go, przy spie sze nie roz wo ju i mo -
der ni za cja gos po dar ki na ro do wej,
kształt pol skie go ru chu związ ko we -
go” 

Po wie lu ko lej nych ne go cja cjach,
27 stycz nia 1989 r. po raz ko lej ny
spot ka li się Lech Wa łę sa i Cze sław

Kisz czak, któ rzy usta li li pro ce du rę
i za kres ob rad oraz osta teczny ter min
ich roz po czę cia. 

Ca ły świat pa trzył
– Na to, co dzia ło się w Pol sce. Ob -

ra dy Okrąg łe go Sto łu za po cząt ko wa -
ły w Pol sce okres trans for ma cji
i ozna cza ły po czą tek koń ca ustro ju
so cja li stycz ne go w na szym kra ju. Do -
ko ny wa ła się re wo lu cja bez roz le wu
krwi i by ło to wy da rze nie na ska lę
świa to wą. Jak wie lu z nas pa mię ta,
do pie ro po tem za czę ły się zmia ny
w ca łym środ ko wo wschod nim re jo nie
Eu ro py; mię dzy in ny mi mia ło miej -
sce zbu rze nie mu ru ber liń skie go. 

De mo kra cja 
Pierw szym kro kiem by ły czer wco we

wy bo ry 1989 ro ku. De mo kra ty za cja
nie do ko nu je się z dnia na dzień. Ten
sy stem po li tycz ny, któ ry pa no wał
wcześ niej w wie lu pań stwach świa ta,
nie jest prze cież sztyw nym zbio rem
praw i prze pi sów. To pro ces pod le ga -
ją cy ciąg łej ewo lu cji, ulep sza niu dro -
gą prób i błę dów. Jest to moż li we dzię -
ki dia lo go wi spo łecz ne mu i wol nym
wy bo rom. Pol ska de mo kra cja jest cią -
gle jesz cze mło da i trze ba bę dzie po -
cze kać na wy rów na nie po zio mów ży -
cia prze cięt ne go oby wa te la Pol ski,
z miesz kań ca mi kra jów o dłuż szym
do świad cze niu w bu do wa niu de mo -
kra cji. 

MMii  cchhaałł  NNoo  wwaacc  kkii  

Kącik historczny
25 lecie wolności
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„Spot ka nia z hi sto rią” – no wy ser wis in ter ne to wy na szej szko ły

„Spot ka nia z hi sto rią” to pro jekt, któ ry do ku men tu je lo sy pol skich kom ba tan tów miesz ka ją cych w Bel gii. Chcąc
oca lić od za pom nie nia nie zwy kłe hi sto rie na szych bo ha te rów, stwo rzy liś my ser wis in ter ne to wy. Gro ma dzi my w nim
w for mie cyf ro wej wspom nie nia, re la cje, fo to gra fie oraz pa miąt ki świad ków i uczest ni ków hi sto rii. Na stro nach na -
sze go ser wi su znaj dzie cie Pań stwo rów nież film o szla ku bo jo wym żoł nie rzy I Dy wi zji Pan cer nej gen. Sta ni sła wa Ma -
czka, w któ rym wy ko rzy sta no frag men ty wy wia dów i uni katowe na gra nia z po la wal ki. Chce my, aby hi sto rie za słu -
żo nych Po la ków in spi ro wa ły młod sze po ko le nia i by ły cie ka wą lek cją w ich pa trio tycz nej edu ka cji. 

ZZaa  pprraa  sszzaa  mmyy  ddoo  oodd  wwiiee  ddzzee  nniiaa  nnaa  sszzeejj  ssttrroo  nnyy  iinn  tteerr  nnee  ttoo  wweejj  hhttttpp::////sszzkkoo  llaa  ppooll  sskkaa..bbee//aarr  cchhii  wwuumm
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Newsletter Szkolnego Punktu
Konsultacyjnego
im. Gen. Stanisława Maczka
przy Ambasadzie RP
w Brukseli z siedzibą
w Antwerpii. 

Z ży cia pol skiej szko ły w An twer pii
Uprzej mie in for mu je my, że w dniu 4 czer wca 2014 ro ku 

zo stała za koń czo na re kru ta cja uczniów
do klas I.

na rok szkol ny 2014/2015 

Pa mię ta my o na szych bo ha te rach.
Wi zy ta w Be ve ren.

11 ma ja 2014 r. przed -
sta wi cie le na szej szko ły
wzię li udział w uro czy sto -
ściach rocz ni co wych
w Be ve ren. Jed nym
z głów nych pun któw uro -
czy sto ści by ło uczcze nie
pa mię ci gen. Sta ni sła wa
Ma czka i żoł nie rzy 1 Dy -
wi zji Pan cer nej, któ rzy
w 1944 ro ku wy zwo lili to
mia sto. Prze marsz żoł nie -
rzy, kom ba tan tów i za pro -
szo nych go ści uli ca mi Be -
ve ren za koń czył się pod
po mni kiem pol skie go Ge -
ne ra ła. Tam ze bra ni od da -
li hołd pol skim żoł nie -
rzom, któ rzy wal czy li na
tych te re nach w cza sie II
woj ny świa to wej.

Naj pięk niej sze wier sze 
dla dzie ci

W kla sie II b od był się kon kurs re cy ta tor ski po ezji
Ja na Brzech wy i Ju lia na Tu wi ma pod ha słem „Naj -
pięk niej sze wier sze dla dzie ci”. Re cy ta cje po łą czo ne
by ły z kon kur sem pla stycz nym. Wszy scy dru go kla -
si ści pięk nie in ter pre to wa li do wol nie wy bra ne przez
sie bie wier sze. Ju ry w skła dzie „Pani Na u czy ciel ka
i ucznio wie” do ko nu jąc oce ny uczest ni ków kon kur -
su bra ło pod uwa gę pa mię cio we opa no wa nie tek -
stu, in to na cję i po praw ność ję zy ko wą. W dru giej
czę ści od był się kon kurs ry sun ko wy. Wszyst kie dzie -
ci za pre zen to wa ły się wy śmie ni cie, a zwy cięz cy
otrzy ma li na gro dy książ ko we.

Dzień Mat ki 
„Za to, że za wsze je steś przy mym bo ku,
Za to, wska zu jesz dro gę mi w mro ku,
Za to, że dni mo je tę czą ma lu jesz,
dziś Ma mo z głę bi ser ca Ci dzię ku ję...”

Z oka zji Dnia Mat ki ucznio wie kla sy II b przy go -
to wa li dla swo ich mam spe cjal ny wy stęp ar ty stycz -
ny i włas no ręcz nie wy ko na ne upo min ki – por tre ty
mam oraz kwia ty z ko lo ro wych pa pie rów. 



Nie moż li we sta ło się moż li -
we. Ben ka za fun do wa ła
bel gij skiej Po lo nii te ra pię

śmie chem. Pod czas Ka ba re to -
nu, licz nie zgro ma dzo ną pu -
blicz ność za ba wia li mi strzo wie
pol skie go ka ba re tu: Je rzy Kry -
szak, „No wa ki” i oczy wi ście ka -
ba ret „Pa ra nie nor mal ni”. Ca ły
pro gram trwał po nad trzy go -
dzi ny. Je go po ziom był bar dzo
wy so ki, a ak to rzy per fek cją
i opa no wa niem rze mio sła po -
twier dzi li, że na le żą do ści słej
ka ba re to wej czo łów ki. 

Zgro ma dzo na w Te a trze pu -
blicz ność ba wi ła się do sko na le.
Na wi dow ni, co chwi la roz -
brzmie wa ły sal wy śmie chu,
a nie któ rzy śmia li się wła ści wie
bez przer wy. Mo men ta mi wy -
star czy ły dwa sło wa, gest, czy
wy mow na mi na, i okla skom nie
by ło koń ca. Naj wię cej apla u zu
wśród pu blicz no ści wzbu dzi ła
oczy wi ście Ma riol ka – nie co in -
fan tyl na i nie ro zgar nię ta, ale
sym pa tycz na blon dyn ka – po -
stać już kul to wa. Od gry wa ją cy
ją Igor Kwiat kow ski jak zwy kle
wzniósł się na wy ży ny ka ba re to -
we go ar tyz mu. 

Or ga ni za to rzy – Ben ka – za -
po wia da ją, że bę dą nam apli ko -
wać wię cej te ra pii śmie chem
i już dziś za pra sza ją na wy stę py
pol skich ar ty stów w ko lej nych
od sło nach Ka ba re to -
nu. 

„An twer pia po pol -
sku” z naj wię kszą
przy jem no ścią bę dzie
me dial nie pa tro no -
wać tak uda nym or -
ga ni za cyj nie i ar ty -
stycz nie
wy da rze niom. 

KK..LL..

Ka ba re ton na wy cią gnię cie rę ki
– Bruk sel ska Noc Ka ba re to wa

32 Antwerpia po polsku     czerwiec 2014

Ta do sko na ła za ba wa nie by ła by moż li wa bez za an ga żo wa nia na szych spon so rów: Air port Trans -
port, Brzo ska Con struc tion, Sa ve-In su ran ce, Di ver sa Print, Biu ro Re gio nal ne Woj. Łódz kie go, Re stau -
racja Lunch & Mo re, Cu kier nia Ze bra. Po dzię ko wa nia kie ru je my rów nież do pa tro nów me dial nych:
An twer pia po Pol sku, Ga zet ka, Wi zy tów ka.be, Ra dio Ró ża, Pol skie Ra dio Be ne luks oraz por ta lom E-
mi grant, Po lo nia Bel gij ska.be oraz Bel gia.net. Dzię ku je my rów nież wszyst kim pol skim skle pom, któ -
re po mog ły w dy stry bu cji bi le tów.

Za pra sza my do obej rze nia zdjęć oraz fil mów z ar ty sta mi na na szym pro fi lu Fa ce bo ok ‘Bruk sel -
ska Noc Ka ba re to wa’ oraz na stro niewww.ben ka.be. Śledź cie uważ nie na szą stro nę i już dziś za pra -
sza my na dru gą edy cję Bruk sel skiej No cy Ka ba re to wej!!!                                               Ben ka.be 
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Od lat Bel gia cie szy się du żym za in -
te re so wa niem Po la ków wy jeż dza ją -
cych za gra ni ce RP, choć od 1 ma ja
2004 zwię kszył się zde cy do wa nie od -
se tek mło dych Po la ków miesz ka ją -
cych i pra cu ją cych w tym kra ju. Le u -
ven, po mi mo, że nie jest wiel kim
mia stem, po zo sta je wciąż atrak cyj -
nym miej scem po by tu dla stu den tów,
mło dych ro dzin dwu ję zycz nych, ale
tak że dla doj rza łych ro da ków.

Belgijska jakość życia
Ży je nam się tu bar dzo do brze

w tym „pol skim Le u ven”, gdzie miesz -
ka my na rów nych pra wach eu ro pej -
skich jak rdzen ni miesz kań cy. Przy -
zwy cza i liś my się do tu tej szych

oby cza jów, ka len da rza
szkol ne go na szych po -
ciech, na u czy liś my się
lo kal ne go ję zy ka oraz
wie my o wszyst kich ad -
mi ni stra cyj nych wy mo -
gach. Je steś my do sko -
na le zin te gro wa ni
z lo kal ną spo łecz no ścią,
ale tak że wno si my coś
swo je go do róż no rod nej
kul tu ro wo spo łecz no ści.
Od kil ku lat dzia ła,
z ogrom nym suk ce sem,
pol ski sklep. Je dy ne
miej sce w Le u ven, gdzie
moż na ku pić spe cja ły
pro sto z Pol ski. To obo -

wiąz ko wy przy sta nek dla wszyst kich
tych, któ rzy nie wy o bra ża ją so bie swo -
jej kuch ni bez tra dy cyj nych ogór ków
ki szo nych, pol skiej śmie ta ny, czy pol -
skie go chle ba. Po nad to, w każ dą nie -
dzie lę, w Le u ven-He ver lee moż na spot -
kać Po lo nię wy cho dzą cą z jed ne go
z bel gij skich koś cio łów. Ma my tu taj
swo ją wspól no tę i swo je go dusz pa ste -
rza spe cjal nie przy jeż dża ją ce go do Le -
u ven z Pol skiej Mi sji Ka to lic kiej
w Bruk se li. Od ro ku, w śro do we po po -
łud nia lub w so bot nie po ran ki, na sze
po cie chy spo ty ka ją się ze swo i mi ró -
wieś ni ka mi na grach, za ba wach i na -
u ce w pol sko ję zycz nym przed szko lu
uzu peł nia ją cym. Dzię ki fan ta stycz nej
atmo s fe rze w przed szko lu wszy scy za -

in te re so wa ni ro dzi ce do kła da ją sta -
rań, aby po wsta ła uzu peł nia ją ca szko -
ła pod sta wo wa od na stęp ne go ro ku
szkol ne go. 

Dobra praca popłaca
Na si ro da cy pra cu ją głów nie w fir -

mach pry wat nych w sek to rze bu do -
wla nym lub so cjal nym w sa mym Le u -
ven i w oko li cach. Jed no cześ nie wie lu
z nich pia stu je zna czą ce sta no wi ska
na uni wersytecie, w in sty tu cjach pań -
stwo wych lub w in nych sek to rach pry -
wat nych. Nie ma my się, cze go wsty -
dzić, wręcz od wrot nie! Po lo nia
le u veń ska, otwar ta, wciąż uczą ca się
ży cia i bez stra chu wcho dzą ca we
wszyst ko, co no we, cie szy się ogól nym
po wa ża niem, ucho dzi za bar dzo pra co -
wi tą i so lid ną. W oczach gosz czą cych
nas Bel gów, je steś my tą czę ścią spo łe -
czeń stwa, któ ra przy każ dej oka zji pie -
lę gnu je do bre re la cje z miesz kań ca mi
rdzen ny mi mia sta i nie po wo du je kon -
flik tów kul tu ral no-re li gij nych.

Postać Polakiem…
Ma my wszyst ko, i prze de wszyst kim

nie ży je my w „get cie pol skim”. Je steś -
my dy skret ni w prze ka zy wa niu na -
szych tra dy cji, hi sto rii i kul tu ry. Wie -
my, że nie mo że my na rzu cać Bel gom
na szych przy zwy cza jeń, ale też nie mu -
si my po zo stać bez bar wni. I w ten spo -
sób, od dzie się ciu lat, fun kcjo nu je
w Le u ven ide al na sym bio za. Do peł ni
szczę ścia po trzeb ne nam są jesz cze od
cza su do cza su pol skie im pre zy, ale
szy te na mia rę kul tu ral ne go Le u ven.
Umie my prze cież ba wić się jak ty po wi
Po la cy, choć na na sze le u veń skie ewe -
ne men ty za pra sza ni są rów nież lo kal -
ni miesz kań cy. Za le ży nam wszyst kim,
aby im pre zy by ły prze zna czo ne nie tyl -
ko dla nas, Po la ków, ale tak że dla na -
szych bel gij skich współ mał żon ków
i ro dzin oraz mię dzy na ro do wych przy -
ja ciół. Czy li cze go nam jesz cze trze -
ba? Cie szy my się ideą wspól nej Eu ro -
py, któ ra poz wa la nam na swo bod ne
po ru sza nie się w jej gra ni cach. Na sze
dzie ci uczą się ję zy ków ob cych z ła -
two ścią, o ja kiej my mo gliś my kie dyś
tyl ko po ma rzyć. I chy ba co raz bli żej
nam do uży wa nia okre śle nia „Je stem
Eu ro pej czy kiem” za miast, „je stem Po -
la kiem, Bel giem czy Fla man dem”. 

DDaasskkaalliiaa
www.daskalia.eu

Le u ven 
– Eu ro pej ski bi lans po lo nij ny
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Na u kow cy bi ją na alarm. Nie do -
bór wi ta mi ny D szko dzi or ga -
niz mo wi czło wie ka w wię -

kszym stop niu niż do tej po ry
przy pusz cza no. Na sku tek chro nicz -
ne go nie do bo ru tej jak że zba wien nej
dla czło wie ka wi ta mi ny, lu dzie sta li
się mniej od por ni i bar dziej cho ro wi -
ci. Na wet pra wi dło wa i bar dzo zróż ni -
co wa na die ta do star cza or ga niz mo wi
czło wie ka za led wie jed ną pią tą dzien -
ne go za po trze bo wa nia na tę sub stan -
cję. 

Nie wie dza 
Co raz wię cej z nas zma ga się na co

dzień z wie lo ma scho rze nia mi nie wie -
dząc, gdzie le ży przy czy na na sze go
złe go sa mo po czu cia. W okre sach je -
sien no-zi mo wych cho dzi my opa tu le ni
w gru be ubra nia i do stęp pro mie ni
sło necz nych do na sze go or ga niz mu
jest znacz nie ogra ni czo ny. Stę że nie
wi ta mi ny D w na szym or ga niz mie
wzra sta tyl ko w okre sie let nim,
a przez kil ka ko lej nych mie się cy jest
jej zde cy do wa nie mniej. Na le ży więc
ko rzy stać z każ de go sło necz ne go pro -
my ka, a w okre sie let nim po pro stu
wy sta wiać się do słoń ca. To właś nie
pod wpły wem pro mie ni sło necz nych,
skó ra pro du ku je dla na sze go or ga niz -
mu wi ta mi nę D. Jak więc moż na z te -
go nie ko rzy stać? Pro mie nie sło necz -
ne w roz sąd nych ilo ściach jesz cze
ni ko mu nie za szko dzi ły. 

I tu do cho dzi my 
do sed na spra wy. 

Sza cu je się, że po nad 90 pro cent Po -
la ków cier pi na nie do bór wi ta mi ny D
i nie zda je so bie z te go spra wy. Dla -
cze go? O wi ta mi nie D mó wi się ma ło
al bo wca le. W środ kach ma so we go
prze ka zu na próż no szu kać kam pa nii
edu ka cyj nej uświa da mia ją cej lu dziom
jak bar dzo wi ta mi na D jest po trzeb na.
Na tu ral na wi ta mi na D nic nie kosz -
tu je, a za wszyst kie in ne „cu dow ne”
i na tych miast dzia ła ją ce pre pa ra ty
wzmac nia ją ce nasz or ga nizm trze ba
pła cić. Po dej rze wam, że gdy by wi ta -
mi na D sprze da wa na by ła na re cep -
tę, kon cer ny far ma ce u tycz ne już daw -
no za dba ły by o to, że by na niej za ro bić
i za rzu ci ły by ry nek le ków od po wied -
nią kam pa nią re kla mo wą. Ale w tym
wy pad ku, po co uświa da miać lu dziom
fak ty oczy wi ste sko ro nic nie moż na
na tym zy skać? Po co przy bli żać lu -
dziom coś, co jest ogól no do stęp ne, ła -
twe do zdo by cia i dar mo we? 

Mó wią le ka rze i sta ty sty ki 
W na szym or ga niz mie jest oko ło 30

ty się cy ge nów. Wi ta mi na D ma wpływ

aż na dwa ty sią ce z nich (we dług nie -
któ rych da nych mó wi się o wpły wie
na od trzech ty się cy do 25 ty się cy ge -
nów) i bie rze udział w dwu stu róż -
nych re ak cjach za cho dzą cych w or -
ga niz mie czło wie ka. Jest w pra wie
każ dym ty pie ko mó rek ludz kie go cia -
ła i w każ dej ludz kiej tkan ce. 

W 2006 ro ku opub li ko wa no wy ni ki
ba dań mó wią ce o tym, że po mię dzy
nie do bo rem w or ga niz mie czło wie ka
wi ta mi ny D a wy stę pu ją cy mi po waż -
ny mi scho rze nia mi ist nie je ści sły
zwią zek. Eks pe ry men ty prze pro wa -
dza ne w ko lej nych la tach przez na u -
kow ców na ca łym świe cie tyl ko po -
twier dzi ły, że nie od po wied ni po ziom
wi ta mi ny D jest po wo dem za pa da nia
na wie le cho rób, z cze go lu dzie cał -
ko wi cie nie zda ją so bie spra wy. 

Ja poń scy na u kow cy do wie dli nie -
daw no, że od po wied nia daw ka wi ta -
mi ny D za po bie ga za cho ro wa niom
w se zo nie prze zię bień i co cie ka we,
to właś nie ona wzmac nia nasz układ
od por no ścio wy o wie le bar dziej niż
za le ca na w ta kich przy pad kach wi ta -
mi na C. 

Z ko lei ame ry kań scy ucze ni stwier -
dzi li, że dzie ci u któ rych wy kry to
znacz ny nie do bór wi ta mi ny D przy -
bie ra ją na wa dze o wie le szyb ciej niż
ich ró wieś ni cy, co mo że w kon sek -
wen cji pro wa dzić do nie zwy kle groź -
nej dla czło wie ka oty ło ści brzusz nej. 

Le ka rze twier dzą, że gdy by każ dy
czło wiek cho ciaż na 15 mi nut dzien -
nie wy sta wiał na słoń ce przy naj mniej
18 pro cent swo je go cia ła, to licz ba za -
wa łów ser ca i cho rób no wo two ro wych
zmniej szy ła by się aż o 600 ty się cy
rocz nie. Or ga nizm ludz ki jest w sta -
nie sam so bie wy pro du ko wać wi ta mi -
nę D, o ile za pew ni my mu do stęp do
Słoń ca. W ten spo sób mo że my za spo -
ko ić oko ło 90 pro cent swo je go za po -
trze bo wa nia na wi ta mi nę, a resz tę
mu si my mu do star czyć w po ży wie niu.
Le ka rze za le ca ją też, aby w okre sie
od paź dzier ni ka do ma ja ko niecz nie

za ży wać do dat ko we ilo ści tej zba wien -
nej dla or ga niz mu wi ta mi ny. 

Kon sek wen cje nie do bo ru 
wi ta mi ny D 

Nie do bór wi ta mi ny D pro wa dzi do
wie lu na praw dę po waż nych scho rzeń.
Jej brak w znacz nym stop niu zwię -
ksza ry zy ko wy stę po wa nia cho rób
ser ca, po wra ca ją cych in fek cji, prze -
zię bień, kło po tów z ciś nie niem, cu -
krzy cy, czy oste o po ro zy. Pierw szym
sy gna łem zbyt ma łej ilo ści wi ta mi ny
D w na szym or ga niz mie mo gą być bó -
le sta wo wo – kost ne (w tym bó le krę -
go słu pa), bó le mięś ni i to nie za leż nie
od wie ku i płci. Już daw no zo sta ło
udo wod nio ne, a naj no wsze ba da nia
tyl ko to po twier dza ją, że wi ta mi na D
jest nie zbęd na dla koś ci i wzmac nia si -
łę na szych mięś ni. Dla te go gdy po ja -
wia ją się kło po ty z po ru sza niem się,
jed ną z przy czyn pra wie na pew no jest
nie do bór tej wi ta mi ny.

Od po wied nia ilość wi ta mi ny D
w na szym or ga niz mie, to tak że mniej
za cho ro wań na gry pę, na ast mę,
mniej prob le mów ne u ro lo gicz nych.
Wi ta mi na D chro ni nasz or ga nizm
przed cu krzy cą, zbyt wy so kim ciś nie -
niem krwi i sta na mi de pre syj ny mi.
Zwię ksze nie o 10 pro cent stę że nia wi -
ta mi ny D w or ga niz mie czło wie ka po -
wo du je zmniej sze nie ry zy ka wy stą -
pie nia nad ciś nie nia tęt ni cze go o oko ło
8 pro cent. Z ko lei jej nie do bór
w znacz nym stop niu wpły wa na gor -
sze fun kcjo no wa nie ukła du od por no -
ścio we go, co mo że do pro wa dzić do
wy stę po wa nia scho rzeń za gra ża ją -
cych ży ciu czło wie ka (stwar dnie nie
roz sia ne, cu krzy ca, za pa le nie sta wów,
udar mó zgu, za wał ser ca czy miaż -
dży ca). Naj no wsze ba da nia wy ka za ły
rów nież, że nie do bór wi ta mi ny D mo -
że w kon sek wen cji pro wa dzić do za -
cho ro wan na no wo two ry zło śli we,
prze de wszyst kim ra ka pier si, pro sta -
ty, ne rek i je li ta gru be go. 

Wi ta mi na D bie rze czyn ny udział
w two rze niu se ro to ni ny, czy li hor mo -
nu szczę ścia, któ ry za pew nia mię dzy
in ny mi do bry na strój i spo koj ny sen.
Do pa da ją ca nas cza sem de pre sja,
wsta wa nie „le wą no gą” czy zrzę dli wy
hu mor mo gą być tak że ob ja wem bra -
ku wi ta mi ny D. 

Oso by ma ją ce ni ski po ziom wi ta mi -
ny D zmu szo ne są przyj mo wać dwa
ra zy wię cej sil nych le ków prze ciw bó -
lo wych niż te, któ rym jej nie bra ku je.
Jest to szcze gól nie istot ne dla osób,
któ rym w co dzien nym ży ciu to wa rzy -
szy prze wle kły ból. Cho ciaż nie któ re
z tych scho rzeń mo gą być nie zwy kle
po waż ne i mo gą mieć po waż ne kon -

Wi ta mi na cza ro dziej ka
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sek wen cje dla or ga niz mu, cza sa mi
zła go dze nie od czu wal nych skut ków
moż na osią gnąć za po mo cą uzu peł -
nie nia nie do bo ru wi ta mi ny D. 

Wi ta mi na D od po wia da tak że za
fun kcjo no wa nie ukła du kost ne go, co
u dzie ci wią że się z roz wo jem krzy wi -
cy, a u do ro słych z od wap nie niem
i roz mięk cze niem koś ci. 

Gdzie ją zna leźć? 
W ja ki spo sób mo że my po zy skać od -

po wied nią ilość wi ta mi ny D dla na -
sze go or ga niz mu? Z pew no ścią po mo -
że nam w tym re gu lar ne prze by wa nie
na świe żym po wie trzu. Or ga nizm
ludz ki jest w sta nie sam ją wy pro du -
ko wać, o ile oczy wi ście za pew ni my
mu od po wied nio du żo do stę pu do
świat ła sło necz ne go. Ale nie tyl ko.
Sku tecz nym i spraw dzo nym spo so -
bem jest od po wied nio do bra ny ja dłos -
pis, w któ rym nie mo że za brak nąć tłu -
stych mor skich ryb (śle dzia, ma kre li,
sar dyn ki i ło so sia), za wie ra ją cych naj -
wyż szą za war tość wi ta mi ny D po śród
wszyst kich pro duk tów spo żyw czych.
Oprócz wi ta mi ny D do star cza ją tak że
na sze mu or ga niz mo wi biał ka o wy so -
kiej war to ści bio lo gicz nej oraz wie lo -
nie na sy co nych kwa sów tłusz czo wych
z gru py ome ga 3. 

Do sko na łym źró dłem wi ta mi ny D
jest na biał – mle ko i je go pro duk ty.

Jed nak im chud sze pro duk ty mlecz ne
(mniej sza za war tość tłusz czu), tym
wi ta mi ny w nich mniej. Aby wy żej wy -
mie nio ne pro duk ty speł nia ły cho ciaż
w stop niu mi ni mal nym swo ją ro lę, za -
war tość tłusz czu w mle ku mu si wy -
no sić co naj mniej 1,5 pro cent. Do sko -
na łym źró dłem wi ta mi ny D jest tak że
ma sło. Mle ko i pro duk ty mlecz ne po -
win niś my spo ży wać dwa ra zy dzien -
nie, po nie waż do star cza ją nie zbęd ne -
go dla na sze go or ga niz mu wap nia. 

Znacz ne ilo ści wi ta mi ny D znaj du -
ją się w żół tku jaj oraz wą tro bie wie -
przo wej, wo ło wej i cie lę cej. Pew ne jej
ilo ści wy stę pu ją w grzy bach, nato -
miast pro duk ty po cho dze nia ro ślin -
ne go prak tycz nie nie za wie ra ją oma -
wia nej wi ta mi ny. 

La tem, gdy jest wię cej słoń ca, uzu -
peł nia nie wi ta mi ny D u dzie ci i mło -
dzie ży nie jest ko niecz ne. Nato miast
se nio rzy, u któ rych wy twa rza nie wi -
ta mi ny D w skó rze jest słab sze, po -
win ni ją przyj mo wać przez ca ły rok.
Dla ko biet bę dą cych w cią ży, jak
i w póź niej szym okre sie lak ta cji, rów -
nież wska za ne jest przyj mo wa nie do -
dat ko wych da wek tej jak że po trzeb -
nej or ga niz mo wi wi ta mi ny. Le ka rze
za le ca ją jed nak prze pro wa dze nie
w tym ce lu ba da nia krwi. 

Nor my spo ży cia dla wi ta mi ny D do -
ty czą głów nie nie mo wląt i dzie ci, ze

wzglę du na in ten syw ny roz wój ich or -
ga niz mu. Dru ga szcze gól nie na ra żo -
na na jej nie do bór gru pa to oso by
star sze, u któ rych czę sto wy stę pu ją
za bu rze nia pra cy ukła du po kar mo we -
go oraz in nych na rzą dów, co mo że
wpły nąć na ob ni żo ne wchła nia nie
i me ta bo li zo wa nie wi ta min. 

Wi ta mi ny D nie moż na zgro ma dzić
na za pas, nie moż na jej zma ga zy no -
wać spę dza jąc kil ka na ście dni w ro ku
na sło necz nej pla ży. Te go prob le mu
nie roz wią że tak że co raz po pu lar niej -
sze so la rium. Wi ta mi na D jest straż -
ni kiem or ga niz mu czło wie ka. Bez niej
pra wi dło we fun kcjo no wa nie na sze go
or ga niz mu nie jest moż li we. Je że li
ma ło cza su spę dza my na słoń cu, pro -
duk cja wi ta mi ny D w na szym or ga -
niz mie spa da i mu si my wów czas
zwró cić wię kszą uwa gę na jej obec -
ność w die cie, aby wy rów nać ewen -
tu al ne bra ki. Pa mię taj my jed nak i nie -
do bór i nad miar by wa nie ko rzyst ny.
Zbyt du że daw ki wi ta mi ny D w pa -
styl kach sta ją się tok sycz ne. Z pew -
no ścią nie da się jej przed aw ko wać
spę dza jąc wię cej cza su na słoń cu lub
zja da jąc pro duk ty spo żyw cze bę dą ce
w sta nie na tu ral nym jej do brym źró -
dłem.

SSyyll  wwiiaa  JJaa  wwoorr  sskkaa  

35czerwiec 2014 Antwerpia po polsku    





Autobusem do Polski
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Panie kierowco! A dokąd, a dokąd tak gna?!
Powoli, bez pośpiechu. Zwolnij waćpanie! Podróż trwa 26 godzin,
teoretycznie mógłbym nawiązać znajomość przynajmniej
z większością ludzi w autobusie. Teoretycznie – bo wychodzi na
to, że to i tak za mało czasu by przyjrzeć się każdemu dokładnie.
A bohaterów toć nam nie brakuje!

Jak moż na? Za sta na wiam się chy ba
od go dzi ny. No jak?! Trak to wać nasz
su per po jazd po ko nu ją cy ty sią ce ki lo -
me trów, brną cy do ce lu emi gra cji jak
ja dal nie, spi żar nie, sy pial nie, pral nie,
przy mie rzal nie i Bóg je den wie, co jesz -
cze. I tak na ten przy kład, sia dła ta ka
jed na ze swo im lo ve rem, choć na ko -
chan ków wca le nie wy glą da li. Sie dli
i gnieść się za czę li. Pa ra buch! Ko ła
w ruch! Na gle świst, na gle gwizd
i dud ni i stu ka i pu ka- zzia ja na, zdy sza -
na ta na sza pol ska ma szy na ma de in
Ger ma ny. No i sta ło się. By ło tak mi -
ło, a stać się mu sia ło. Wsta ła któ raś
pani Bar ba ra, le ci i pę dzi przez śro dek
au to ka ru co tchu. Zie le ni się i czer wie -

ni. Przy glą dam się
i dzi wię – ta cze mu to
tak gna, ta ra nu jąc
swym atu tem pięk nej
ko bie cej, smu kłej zresz -
tą no gi, wszyst ko co
ma po dro dze. Po de szła
do ko chan ków, uwa gę
zwró ci ła – bo nie przy -
stoi mło da da mo! Z we -
wnątrz ca łe go mnie
wy pa ro wa ło – Pani Bar -
ba ro! W ce ki nach świe -
cą cych, w bu tach ze
sztucz ne go ma te ria łu,
o li to ści, ze zło tą syn te -
tycz ną tor bą i po lie stro -
wą bluz ką. Złot ko! 
Za krzy czeć mi się za -
chcia ło – nie psuj te go!
Sia daj oglą daj umi la cza

pol skiej po dró ży, cze ko lad ki i wi-fi zło -
ciut ka Ci przy nio sę! Mo ja po sta wa nie -
sły cha nie od waż ne go ar bi tra spo rów
mię dzy na ro do wych na po gra ni czu jed -
nej gra ni cy z dru gą, efek ty przy nio -
sła. Ro zejm na stał. A tu znów! Z dru -
giej stro ny ba ry ka dy od na szej Bar ba ry
to czyć się ak cja za czy na. Pani Bar ba -
ro! Co za flu i dy Pani z so bą do au to bu -
su przy nio sła w kie sze ni? 

– Jak wy glą dam w tej su kien ce?
– Spo ko. 

– Nie mar szczy mi się tam z ty łu?
– Jest okej. 

– A jak się schy lam to się aby nie
pod cią ga za bar dzo? Tam z le wej chy -
ba się pod no si za spo ro? – Spo ko. 

– Mo że ten nie bie ski ta ki nie jest, no
wiesz, ta ki nie za bar dzo on jest chy -
ba? – Jest okej.

– Przy mie rzę żół tą, do brze Ste fan -
ku? – Spo ko. 

– I któ ra lep sza, mi sia czku? – Obie
są okej. 

– A Ty, któ rą wo lisz, pro sia czku?
Zie lo ną. Ale ja nie mam zie lo nej! To
za łóż nie bie ską. Prze cież ci się nie po -
do ba ła! No to za łóż żół tą. Ste fan ku!
Żół ta też ci się nie po do ba ła! To za łóż
obie, nie bie ski i żół ty da dzą ci zie lo ny. 

Po pró bach i zno jach za ło ży ła żół tą.
Apo ka lip sa! Żół ta po pla mi ła się sa ma
w ba ga żu pod ręcz nym! Ale cu da!
A prze cież sa ma nie mia ła pra wa!
Oprócz niej mia łam tam tyl ko jesz cze
dwie in ne, tro chę pa sty grec kiej, kil -
ka gof rów z cze ko la dą, ma sło, a ser
to prze cież nie bar wi – dzi wo wać się
bo ha ter ka za czę ła. Jak to to, tak to
to? Czyż by rzy mia nie na wo zach jed -
no o sio wych przy by li wraz z ca łym
szta bem Ga lów by wy bru dzić żół tą su -
kien kę mię dzy na ro do wej Pani M.? 

– Nie, nie dro ga Pani, pro szę mnie
nie py tać. Ab so lut nie pro szę nie py tać!
Wstyd mi bę dzie, bo ja nik czem ny,
tym ra zem pral ki nie za bra łem z so bą
w tę po dróż ży cia. Zwy czaj nie za pom -
nia łem! Apo ka lip sa! 

I to jed nak praw da, że czło wiek
uczy się przez ca łe ży cie... 

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



Bar wy, cze go kol wiek by nie do -
ty czy ły, bu dzą emo cje, a na wet
mo gą mieć wpływ na czy jeś ży -

cie. Tak też jest w przy pad ku ko lo ru
wło sów, szcze gól nie u pań. Te mat by -
wa trak to wa ny lek ko, ale za słu gu je
też na kil ka chwil uwa gi. 

Czar ny ko lor wło sów jest naj po pu -
lar niej szy na świe cie. To naj bar dziej
po pu lar na ce cha ge ne tycz na wśród
lu dzi róż nych ras i ten ko lor do mi no -
wał u lu dzi pier wot nych. Obec nie, naj -
czę ściej wy stę pu je w Af ry ce na po łud -
nie od Sa ha ry, w Azji i u Ame ry ka nów
po cho dze nia ko lum bij skie go. 

Wło sy ru de wy wo dzą się z te re nów
pół noc nej i wschod niej Eu ro py, wpły -
wa ły ko rzyst nie na miesz kań ców te re -
nów o sła bym na sło necz nie niu. Ten
ko lor wło sów po wo li za ni ka, obec nie
tyl ko do 4% lu dzi ma gen od po wie -
dzial ny za wło sy ru de. 

Blond, w róż nych od cie niach, jest
roz po wszech nio ny wśród Eu ro pej czy -
ków i rzad ko wy stę pu je u lu dzi in ne -
go po cho dze nia. 

Po ziom me la ni ny w or ga niz mie de -
cy du je o każ dym ko lo rze wło sów, któ -
ry w prze ci wień stwie do ich dłu go ści,
do cze kał się na wet opra co wań na u -
ko wych. Oczy wi ście, te ma tem jest nie
ty le ko lor, ile ce chy pań. 

Ja kie są? 
Opi nie są róż ne i czę sto sprzecz ne.

Mó wi się na przy kład, że blon dyn ki
są bar dziej do wcip ne i swo bod ne, bru -
net ki bar dziej ta jem ni cze i po wścią -
gli we, a ru do wło se naj bar dziej nie ob -
li czal ne. Ale in na opi nia brzmi:

blon dyn ki są na ogół spo koj niej sze
niż bru net ki, by wa ją bar dziej nie pew -
ne sie bie, nie śmia łe, spra wia ją wra -
że nie ła god nych i bez rad nych. 

Sprzecz ność po zor na 
Oto przy kła dy z trzech róż nych źró -

deł: dwie sprzecz ne opi nie i trze cia,
któ ra je „go dzi”. 
n Panie, któ re ma ją ciem ny ko lor

wło sów, osią ga ją w pra cy za wo do -
wej wię ksze za rob ki, bo po strze ga
się je po waż niej i se rio niż ko le żan -
ki blon dyn ki. 

n Blon dyn ki za trud nio ne na tym sa -
mym sta no wi sku, ma ją ce to sa mo
wy kształ ce nie i do świad cze nie, za -
ra bia ją wię cej niż bru net ki czy sza -
tyn ki.

n Blon dyn ki są le piej wy na gra dza ne,
ale tyl ko na tych sta no wi skach,
gdzie li czy się wy gląd ze wnętrz ny.
Nato miast w za wo dach, w któ rych
naj waż niej sze są in te lekt i kom pe -
ten cje, blond wło sy mo gą na wet
prze szka dzać. 

Trze cia opi nia, od no szą ca się do in -
te lek tu blon dy nek, mo że wy pły wać
nie ze sta nu fak tycz ne go, lecz ze spo -
so bu trak to wa nia blon dy nek. Po za
tym ist nie ją in ne, od mien ne opi nie.
Na te mat blon dy nek fun kcjo nu ją ste -
re o ty py, sku tecz nie pod trzy my wa ne
przez:. 

Do wci py o blon dyn kach,
a blon dyn ki się bro nią 

Jed ne są sub tel ne i… do wcip ne, in -
ne są – wszy scy wie my, ja kie. Że by
by ło spra wie dli wie, nie przy to czy my
tu taj żad ne go zwłasz cza, że do wci pów
o bru net kach ra czej nie ma. Moż na
przy pusz czać, że po wo dem po wsta -

wa nia blond-ka wa łów jest ry wa li za -
cja bru ne tek i blon dy nek o pre fe ren -
cje męż czyzn, lub też cho dzi tyl ko
o wi ze ru nek w oczach in nych lu dzi,
gdyż nie wszyst kie panie ry wa li zu ją,
bo są pew ne swe go. 

Choć są cią gle przed mio tem żar tów,
sa me twier dzą, że: „wszyst kie blon -
dyn ki do sko na le wie dzą, że te ka wa -
ły wy my śla ją bru net ki z za zdro ści i że
ka wa ły mu szą być pro ste oraz krót -
kie, że by bru net ki mog ły je zro zu mieć
i za pa mię tać”. Wg ba dań, blon dyn ki
naj czę ściej od bi ja ją fa ce tów. Mo że
w re wan żu? 

Ge ne za kon flik tu 
Źró dłem ste re o ty pu blon dyn ki, są np.

ro le fil mo we Ma ry lin Mon roe, Bri git -
te Bar dot. W baj kach, do bre wróż ki
i księż ni czki też ma ją jas ne wło sy. Ale
po czą tek mo że być ukry ty w cza sach…
epo ki lo dow co wej. Ka na dyj ski ba dacz
Pe ter Frost twier dzi, że aby męż czyź ni
przy no si li ów czes nym paniom wię cej
po ży wie nia, „ […] po pro stu zdzie cin -
nia ły. Blond wło sy, gład ka, bez wło sa
skó ra, ma łe no sy, du że oczy, wy so ki
tembr gło su, a tak że jas na kar na cja cia -
ła – ce chy ko ja rzo ne z dziec kiem wy -
zwa la ły u osob ni ków do ro słych – ty sią -
ce lat te mu i dzi siaj – uczu cia
opie kuń cze. Pod czas dłu gich i nie bez -
piecz nych ło wów wie lu my śli wych
– męż czyzn – gi nę ło, przez co po zo sta -
li sta wa li się po żą da nym dla ko biet «za -
so bem» do zdo by cia”. Oczy wi ście, mu -
sia ło to się do ko nać w dro dze ewo lu cji.
W ten spo sób – jak twier dzi na u ko wiec
– po ja wi ły się blon dyn ki. 

To dzia ła 
Tam gdzie są róż ni ce, mu szą być

ich skut ki. Ja ki kol wiek był po wód po -

Brunetki kontra blondynki
38 Antwerpia po polsku     czerwiec 2014



ja wie nia się na Zie mi blon dy nek, są
one trak to wa ne przez pa nów nie co
ina czej, niż bru net ki. Ogni sto wło sych
pań jest tak ma ło, że je z ca łym sza -
cun kiem po mi nie my. 

„Efekt po lo dow co wy” dzia ła i ko lor
wło sów pań, wpły wa na wie le ży cio -
wych de cy zji pa nów. „Pod czas do bro -
by tu fi nan so we go męż czyź ni pre fe ru -
ją ko bie ty o blond wło sach: sub tel ne,
de li kat ne (zwłasz cza, je że li w wia nie
wno szą nie zły ka pi ta lik). Kie dy w oczy
za glą da kry zys wy bie ra ją na par tner -
ki sil ne, zde cy do wa ne i... ciem no wło -
se, na któ rych wspar cie mo gą li czyć
w cięż kich chwi lach – wy ni ka z ba -
dań prze pro wa dzo nych na zle ce nie
fir my Ly cos, zaj mu ją cej się ko ja rze -
niem par”. 

Istot ny jest też wy nik ba dań mó -
wią cy:, „Cho ciaż wię cej niż po ło wa
męż czyzn na ran dki cho dzi głów nie
z blon dyn ka mi, to na żo ny wy bie ra
panie o ciem niej szych wło sach”. 

Po pu lar ność blon dy nek 
spa da 

Z ba dań Fir my Gar nier wy ni ka, że
71% męż czyzn wo li bru net ki i sza tyn -
ki, a nie jak po wszech nie się są dzi
– blon dyn ki. Wg in nych źró deł, wśród
żon mi lio ne rów, prze wa ża ją ciem no -
wło se – aż 78%. Bru net ki ro bią też
bar dziej bły skot li we ka rie ry, są le piej

oce nia ne w pra cy niż blon dyn ki, któ -
re z ko lei ucho dzą za od waż niej sze
w ży cio wych wy bo rach i ma ją wyż szą
sa mo o ce nę. Męż czyz na od no si wię cej
suk ce sów, gdy u je go bo ku jest bru -
net ka. 

Co raz wię cej bru ne tek 
Ba da nia na u ko we do wo dzą, że

w cią gu osta t nich 25 lat licz ba blon -
dy nek zmniej szy ła się o po ło wę. Przy -
czy ną są sła be „blond-ge ny”, któ re
w pro ce sie dzie dzi cze nia wy pie ra ne
są przez „ge ny ciem ne”. Obec nie, tyl -
ko co czwar ta dziew czy na ma jas ne
wło sy. Wg pro gnoz „Za kil ka set lat
ka no nem uro dy bę dzie twarz o ce rze
ko lo ru cap puc ci no, mi gda ło wych, lek -
ko skoś nych oczach i ciem nych wło -
sach”. 

War to wie dzieć 

n Aż 72% pa nów stwier dzi ło, że lśnią -
ce wło sy są waż nym atry bu tem ko -
bie co ści i do da ją paniom atrak cyj -
no ści. 

n O tym, że wło sy lśnią, de cy du je
zam knię cie się łu sek na ich ca łej
dłu go ści. Aby je zam knąć, jest sze -
reg spo so bów: od zim nej wo dy po -
czy na jąc, po przez na ło że nie so ku
z cy try ny (od po wied nio roz cień czo -
ne go), na od po wied nich pre pa ra -

tach koń cząc. Ale na le ży skon sul -
to wać to z kos me ty czką. 

n Dla 83% an kie to wa nych, war ko cze
i dziew czę ce splo ty są słod kie
i atrak cyj ne. W krót kich wło sach,
76% pa nów wo li asy me trię we fry -
zu rze. 

n Męż czyź ni lu bią, kie dy ko bie ta
zmie nia fry zu rę, spo sób upię cia lub
ma na prze mian fa lo wa ne i pro ste
wło sy. 

n Nie do bór że la za mo że spo wo do wać
wy pa da nie wło sów. 

n Pod ci na nie wło sów nie ma wpły wu
na pręd kość ich wzra sta nia. 

n Na tu ral ność sta je się co raz bar dziej
po pu lar na. Pa nom prze sta ją się po -
do bać du że ilo ści że lu i in nych
utrwa la czy, oraz zbyt in ten syw ne
far bo wa nie i ba le ja że. 

Po zo sta je za gad nie nie wło sów far -
bo wa nych. – To też dzia ła! I to w obie
stro ny. Po pier wsze, ko lor na tu ral ny
i „far bo wa ny” po dob nie wpły wa na re -
ak cje oto cze nia, po dru gie, – co waż -
ne – np. na tu ral na bru net ka po zmia -
nie ko lo ru wło sów na blond,
pod świa do mie za czy na czuć się i za -
cho wy wać jak blon dyn ka. Do ty czy to
każ dej zmia ny ko lo ru. 

MMii  cchhaałł  NNoo  wwaacc  kkii  
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Uro dzi ny tu ne lu 
Naj dłuż szy pod mor ski tu nel na

świe cie, łą czą cy kon ty nen tal ną część
Eu ro py z Wy spa mi Bry tyj ski mi, zbu -
do wa ny zo stał pod Ka na łem La Man -
che do kład nie dwa dzie ścia lat te mu.
To wy jąt ko we przed sięw zię cie oka za -
ło się wiel kim suk ce sem, a z tu ne lu
sko rzy sta ło do tej po ry po nad 250 ty -
się cy po dróż nych. 

Od sa me go po cząt ku bu do wa tu ne -
lu wzbu dza ła wie le kon tro wer sji,
a kosz ty przed sięw zię cia oka za ły się
dwa ra zy wyż sze niż po cząt ko wo za -
kła da no. Za rów no Fran cu zi jak i Bry -
tyj czy cy, wraz z otwar ciem tu ne lu
mie li wie le obaw. Pier wsi ba li się gi -
gan tycz nej fi nan so wej kla py, dru dzy
zaś na ja zdu imi gran tów. Po dwu dzie -
stu la tach moż na po wie dzieć, że czar -
ne sce na riu sze nie speł ni ły się, a po -
nad dwu go dzin na ja zda z Wysp
Bry tyj skich do Pa ry ża (czy nie co dłuż -
sza do Bruk se li) oka za ła się wy god -
na, a prze de wszyst kim szyb ka i o wie -
le bar dziej op ła cal na niż po ko na nie
te go dy stan su sa mo lo tem. 

Wy jąt ko wa mo ty wa cja 
Pe wien Bry tyj czyk jest od lat za pa -

lo nym ki bi cem pił kar skim. Jed nak ze
wzglę du na swo ją wa gę – 235 ki lo -
gra mów, nie mógł oglą dać me czów
swo jej dru ży ny na bo i sku, po nie waż
nie był w sta nie prze cis nąć się przez
ob ro to we bram ki, któ ry mi ki bi ce
wcho dzą na sta dion. Z mi ło ści do pił -
ki noż nej po sta no wił schud nąć. Ma jąc
tak ogrom ną mo ty wa cję prze szedł na
die tę i po 18 mie sią cach stra cił aż 144
ki lo gra my. Je go wy czyn zo stał do -
strze żo ny nie tyl ko w śro do wi sku pił -
kar skim, uzna ny zo stał tak że za „mi -
strza świa ta w od chu dza niu”. 

Kos micz na li cy ta cja 
Na po cząt ku ma ja, na auk cji

w Bruk se li zli cy to wa na zo sta ła uży -
wa na kos micz na kap su ła po cho dzą ca
z daw ne go Związ ku Ra dziec kie go, któ -
ra dwu krot nie w la tach 1977 – 78 od -
by ła po dróż w prze strzeń kos micz ną.
Ra dziec ka kap su ła wa ży mniej wię cej
dwie to ny, ma dwa me try wy so ko ści,
a jej śred ni ca to trzy me try. Przed auk -
cją kos micz ny po jazd zo stał na le ży cie
od no wio ny i obec nie znaj du je się
w nim miej sce dla trzech osób. 

Oprócz we hi ku łu zli cy to wa ne zo sta -
ły tak że in ne kos micz ne przed mio ty:
kom pas wska zu ją cy Zie mię, de ska roz -
dziel cza oraz dwa kos micz ne ska fan -
dry.

Smar tfo ny nie dla ma łych
dzie ci 

Ame ry kań scy ucze ni z Co hen’s Chil -
dren Me di cal Cen ter w No wym Jor -
ku od kry li, że ko rzy sta nie z gier i apli -
ka cji ob słu gi wa nych po przez ekra ny
do ty ko we ob ni ża zdol no ści ję zy ko we
i spo wal nia na u kę mo wy. Ich ba da -
nia obej mo wa ły dzie ci do trzech lat,
bo wiem to one właś nie są naj czę ściej
„wy po sa ża ne” w smar tfo ny przez ro -
dzi ców, któ rzy sa dzą, że w ten spo -
sób wspo ma ga ją ich roz wój. Ame ry -
kań ska Aka de mia Pe dia trii
prze strze ga ro dzi ców przed czę stym
ob słu gi wa niem te go ty pu urzą dzeń
przez dzie ci po ni żej trze cie go ro ku
ży cia, po nie waż tech no lo gia ni gdy nie
za stą pi bez poś red nich kon tak tów,
zwłasz cza zwy klej roz mo wy. 

Za mia na 
Pe wien fran cu ski wię zień przez trzy

mie sią ce wo dził za nos wy miar spra -
wie dli wo ści. Od by wa jąc ka rę po zba -
wie nia wol no ści w jed nym z za kła dów
kar nych, pew ne go dnia od da lił się od
swo jej gru py. Straż ni cy nie za u wa ży -
li je go nie o bec no ści z pro ste go po wo -
du, stan li czeb ny więź niów po zo stał
bez zmian. Miej sce ucie ki nie ra do bro -
wol nie za jął w ce li przy ja ciel z dzie ciń -
stwa, któ re go ska za niec po pro sił
o „za stęp stwo” chcąc być przy cięż ko
cho rej mat ce. Kie dy praw da wy szła
na jaw, sę dzio wie nie mie li li to ści.
Ucie ki nier do stał do dat ko wo pół to ra
ro ku wię zie nia, a je go wspa nia ło myśl -
ny przy ja ciel za ła pał się na pół ro ku
od siad ki. 

„Ty dzień ko ma ra” 
Ta ka na zwę wy my ślił dla pro wa dzo -

ne go przez sie bie pro gra mu Bill Ga tes
– naj bo gat szy czło wiek świa ta. We -
dług Świa to wej Or ga ni za cji Zdro wia,
z któ rej da nych sko rzy stał fi lan trop,
to właś nie ko ma ry za bi ja ją naj wię -
kszą licz bę lu dzi na świe cie. Są groź -
niej sze od wę ży czy kro ko dy li. Ga tes
prze ko nu je: „je że li cho dzi o za bi ja nie
lu dzi, to żad ne in ne zwie rzę na wet się
do tych owa dów nie przy bli ża”. I do -
da je, że to ko ma ry prze no szą ka ta -
stro fal ne cho ro by, z któ rych naj gor -
sza, czy li ma la ria, po zba wia ży cia
po nad 600 ty się cy osób rocz nie. 

Opa la nie na zdro wie 
Szwedz cy na u kow cy przez osta t nie

dwa dzie ścia lat prze pro wa dza li ba da -
nia ma ją ce wy jaś nić wpływ pro mie ni

sło necz nych na dłu gość ży cia ko biet.
Ogło szo ne przez nich wy ni ki ba dań
są do praw dy za ska ku ją ce i do wo dzą,
że ko bie ty stro nią ce od słoń ca czę -
ściej umie ra ją. Te z pań, któ re cał ko -
wi cie wy strze ga ły się słoń ca la tem,
aż dwu krot nie czę ściej umie ra ły
w wy ni ku róż nych scho rzeń, w tym
no wo two rów, w po rów na niu z pania -
mi opa la ją cy mi się co dzien nie. Ucze -
ni przy pusz cza ją, że przy czy ną ta kie -
go sta nu rze czy jest brak wi ta mi ny
D, któ ry mo że pro wa dzić do róż nych
scho rzeń, mię dzy in ny mi cu krzy cy,
gru źli cy, stwar dnie nia roz sia ne go czy
krzy wi cy. 

Nie zwy kła ucie czka 
Dwaj więź nio wie od sia du ją cy ka rę

po zba wie nia wol no ści w jed nym z buł -
gar skich wię zień, ucie kli z aresz tu
w iście fil mo wym sty lu. Wy ko pa li tu -
nel, któ rym w no cy wy do sta li się na
są sia du ją cą z wię zie niem uli cę.
Wszyst ko od by ło się pod osło ną no cy
przy cał ko wi tej nie świa do mo ści wię -
zien nych straż ni ków, któ rzy po fak cie
przy zna li, że ta kie hi sto rie do tej po -
ry zda rza ły się tyl ko w hol ly wo odz -
kich fil mach. Obaj prze stęp cy (no ta be -
ne bar dzo groź ni dla spo łe czeń stwa
i od sia du ją cy wy ro ki za mor der stwo),
po wyj ściu z tu ne lu prze pa dli jak ka -
mień w wo dę i wszel ki słuch po nich
za gi nął.

Pła czą ce ma lu chy
Miesz kań cy Kra ju Kwit ną cej Wiś ni

wie rzą, że ich głoś ny płacz jest ozna -
ką zdro wia, si ły i wy śmie ni tej kon dy -
cji. Sta re ja poń skie po rze ka dło mó wi,
że „pła czą ce dzie ci ros ną szyb ciej,
a od głos ich krzy ków od pę dza złe du -
chy”. 

W mie ście Na ki zu mo od po nad czte -
ry stu lat od by wa ją się za wo dy o na -
zwie „Płacz dziec ka su mo”. W cza sie
trwa nia kon kur su ro dzi ce od da ją swo -
je po cie chy za wod ni kom su mo, któ -
rzy bio rą je na rę ce i na za paś ni czej
are nie sta ją na prze ciw ko sie bie. Ma -
leń stwa ubra ne w jas ne ki mo na ma ją
za za da nie jak naj szyb ciej za cząć pła -
kać. Zwy cię ża ten ma luch, któ ry
pierw szy za cznie pła kać. Je że li oba
za pła czą jed no cześ nie – zwy cię ża ten
naj głoś niej szy. Kie dy ża den z nich nie
wy ka zu je chę ci do pła czu, na are nę
wkra cza sę dzia w dia bel skiej ma sce
na twa rzy i aby wy wo łać po żą da ny
efekt, wy do by wa z sie bie prze ra ża ją -
ce dźwię ki. 

Co ro ku, co raz wię cej dzie ci, a wła -
ści wie ich ro dzi ców, wy ra ża za in te re -
so wa nie udzia łem swo jej po cie chy
w za wo dach pła czu. 

OOpprraa  ccoo  wwaa  łłaa::  KKaa  rroo  llii  nnaa  TToomm  cczzaakk
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Zbli ża się czas ur lo pów i wa ka -
cji. Mo że bę dzie my mie li wię cej
cza su, aby przy jrzeć się do kład -

niej za cho wa niu na szych dzie ci?
A mo że kil ka chwil, aby przy jrzeć się
sa me mu so bie? 

Tak i nie 
Te dwa sło wa bę dą się tu taj czę sto

po wta rzać dla przej rzy sto ści tek stu.
Sło wo „nie” jest uży wa ne czę sto i je -
go moc jest ol brzy mia. Bu dzi też zde -
cy do wa nie wię cej emo cji niż sło wo
„tak”, wy łą cza jąc sa kra men tal ne „tak”
wy po wie dzia ne przed oł ta rzem lub
w urzę dzie sta nu cy wil ne go. 

Nie ste ty, „Tak” by wa trak to wa -
ne jak drob ny pre zent na uro -
dzi ny za rów no przez na daw cę,
jak i od bior cę. Ten pierw szy
mo że o swo im „tak” za pom -
nieć: „ni cze go nie obie cy -
wa łem, cze go oni ode mnie
chcą?”. Ten dru gi, naj -
chęt niej po trak tu je skut -
ki sło wa „tak” na stę pu ją -
co: „prze cież to
oczy wi ste”, za słu gu ję na
to” lub „to mi się na le ży,
bo je stem wy jąt ko wy, je -
dy ny i naj”. 

Są ta cy, któ rzy usły sza -
wszy sło wo „nie”, trak tu ją
je jak za mach na oso bi stą
wol ność, pró bę pod wa że nia
ich nie na ru szal ne go au to ry te -
tu i chęć ode bra nia im uświę co -
nych przez włas ny ego izm przy wi -
le jów. Są też ta cy, któ rym „nie” nie
chce przejść przez gar dło, dla te go go -
dzą się na wszyst ko. 

Je śli do te go uświa do mi my so bie,
że rzą dze nie skła da się w głów nej mie -
rze z mó wie nia „nie”, prze sta je my
mieć wąt pli wo ści, że z tym sło wem
nie ma żar tów. Ale zaj mij my się tyl ko
zwy kły mi re la cja mi „na co dzień”. 

Już daw no po wie dzia no: „to, co nie
jest za bro nio ne, jest do zwo lo ne”
i „mil cze nie jest ozna ką zgo dy”. Dla -
te go, je śli ktoś so bie na to poz wo li,
in ni lu dzie jeż dżą na nim jak na ły sej
ko by le tak dłu go, aż na tra fią na gra -
ni ce cier pli wo ści lub do brej wo li. To
skut ku je zdzi wie niem:, „co go/ją
ugryz ło? Prze cież by ło tak faj nie
i zwy czaj nie”. Nie ste ty, faj nie i zwy -
czaj nie by ło tyl ko dla jed nej stro ny.
Nato miast stro na, re pre zen to wa na tu -
taj przez ko by łę, w za leż no ści od cha -
rak te ru i tem pe ra men tu jest już tym
zmę czo na, sfru stro wa na, wście kła,
lub właś nie idzie wy ko pać to pór wo -

jen ny. Nie jest ła two po wie dzieć „nie”.
Chy ba, że jest się aser tyw nym. 

Co to zna czy? 
Jest wie le jej de fi ni cji. Na przy kład:

„aser tyw ność ozna cza ta kie za cho wa -
nie, w któ rym bez lę ku czy po czu cia
wi ny, zde cy do wa nie, kon kret nie
i uczci wie ko mu ni ku je my na sze po -
trze by, uczu cia i ocze ki wa nia in nym
lu dziom, nie na ru sza jąc przy tym ich
pra gnień, po staw lub praw”. In na uj -

mu je to nie co pro ściej: „jest to umie -
jęt ność po go dze nia włas nych i cu -
dzych po trzeb spo łecz nych”. Ale
spró buj my jesz cze pro ściej, np.: – „Ka -
wa na ła wę i bez ura zy. Chcę być w po -
rząd ku z wa mi i z sa mym so bą, idź my
na kom pro mis a uni k nie my kon flik -
tów w przy szło ści”. Oczy wi ście, kom -
pro mis opar ty na ustęp stwach tyl ko
jed nej stro ny, nic oso bie uleg łej nie
da je. 

Czy ta ży cio wa umie jęt ność mo że
być wro dzo na, czy też wy ni ka tyl ko
ze spo so bu wy cho wa nia, to osob ny te -
mat. Jed nak moż na ją wy kształ cić lub
do sko na lić u mło de go czło wie ka, aby
uła twić mu póź niej sze ży cie. Z do ro -
sły mi spra wa jest o ty le trud niej sza,
że trud no kształ to wać coś, co już jest
ukształ to wa ne, ale nie za wa dzi przy -
jrzeć się spra wie pod ką tem wy cho -
wa nia na szych po ciech, choć te mat
ty czy też do ro słych. 

Po mię dzy skraj no ścia mi 
Aser tyw ność jest sta nem po śred -

nim po mię dzy dwie ma skraj ny mi po -
sta wa mi: bier ną i agre syw ną, któ re
prę dzej czy póź niej do pro wa dza ją do
kon flik tu jaw ne go lub ukry te go. Ten
jaw ny, choć by wa nie mi ły a na wet
groź ny, da je jed nak szan sę na roz wią -
za nie prob le mu. Ale ten dru gi jest jak
pod stęp na cho ro ba, któ ra mo że zwa -
lić z nóg sło nia. 

Je śli bę dzie my zbyt ule gli i wszy -
scy do ko ła bę dą ro bić to, co chcą – lub
nie bę dą ro bić te go, cze go nie chcą
– pew ne go dnia tra fi nas szlag a oni

jesz cze się na nas o to ob ra żą. Nato -
miast, je śli to my bę dzie my ty ra -

ni zo wać oto cze nie i cią gle for -
so wać swo je, ktoś in ny te go
nie wy trzy ma i pew ne go dnia
to on zo sta nie przez włas ny
szlag tra fio ny, a na nas
spad nie bu rza z pio ru na -
mi. Tak źle i tak nie do -
brze. 

Je śli ktoś jest agre syw -
ny, wład czy, za bor czy, ob -
ce so wy, w bez względ ny
spo sób osią ga swo je ce le
i do brze mu z tym, oso by
uleg łe bę dą krą żyć po or bi -

cie je go ego. Cza sem do cza -
su, cza sem do koń ca cza su.

Jed nak czy im z tym do brze? 

Uleg łość 
Ta bier na po sta wa jest głów nie

wy ni kiem lę ku przed re ak cją in nych,
oba wą utra ty apro ba ty u in nych, oba -
wą przed od rzu ce niem, chę cią uni k -
nię cia kon flik tów. Rów nież ktoś mo -
że uwa żać, że ta ka po sta wa ozna cza
by cia grzecz nym lub do brze wy cho -
wa nym. Tu taj – uwa ga ro dzi ce! Dziec -
ko, wy cho wa ne bar dzo ry go ry stycz -
nie, po kor nie re a li zu ją ce wszyst ko,
cze go chcą ro dzi ce, by wa po wo dem
ich du my. Sło wa zna jo mych, „Ja kie
to grzecz ne dziec ko” jesz cze utwier -
dzą ma mę lub ta tę w bło gim prze ko -
na niu, że do brze wy cho wu ją swo ją po -
cie chę. Ale czy to aby nie jest ty ka ją ca
bom ba póź niej szych prob le mów? Mo -
że prze cież się oka zać, że dziec ko nie
ty le jest wy cho wa ne, co wy tre so wa -
ne jak słoń, któ ry nie uwol ni się od
ma łe go koł ka wbi te go w zie mię, bo
w trak cie tre su ry wszyst kie ta kie pró -
by bo la ły. Po tem dziec ko mo że jesz cze
usły szeć np. od ta ty: „ty cia maj do, ty
ofer mo, nie umiesz wal czyć o swo je?
Cze go ta ta cię uczył?” Ano właś nie:,
cze go na u czył? – Uleg ło ści, a co za
tym idzie bra ku po czu cia włas nej war -
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to ści, co skut ku je tym, że in ni się
z nim nie li czą. Ale jest jesz cze ewen -
tu al ność, że dziec ko na gro ma dzi w so -
bie ukry tą agre sję, któ ra mo że ujaw -
nić się w zu peł nie nie o cze ki wa ny
spo sób, aż do to tal ne go bun tu włącz -
nie. Z dru giej stro ny, ab so lut na wol -
ność ozna cza dla dziec ka brak po czu -
cia bez pie czeń stwa, cha os
i za gu bie nie. Gdzie jest zło ty śro dek?
Na tym po le ga urok wy cho wy wa nia
dziec ka, aby ten śro dek zna leźć, bio -
rąc pod uwa gę wszyst kie oko licz no ści
i je go ce chy wro dzo ne lub już na by te. 

Po rów na nie 
Skut ki po sta wy agre syw nej są oczy -

wi ste i do te go wró ci my póź niej. Po -
rów naj my efek ty po staw uleg łej
i aser tyw nej 

In ni nas wy ko rzy stu ją – bro ni my
swo ich praw sza nu jąc pra wa in nych.

Ma my za ha mo wa nia i czu je my się
gor si – po tra fi my wy ra żać włas ne
uczu cia i nie ma my kło po tów w re la -
cjach z in ny mi. 

In ni de cy du ją za nas – sa mi de cy -
du je my, co wy brać. 

Nie osią ga my swo ich ce lów – osią -
ga my swo je włas ne ce le nie krzyw -
dząc in nych. 

Je steś my po krzyw dze ni i po ni że ni
– ma my wy so ką sa mo o ce nę, je steś my
pew ni sie bie, do brze się z tym czu je -
my i wła ści wie za cho wu je my. 
Jak mó wić „nie”? 

Mo że my pod po wie dzieć na sze mu
dziec ku kil ka tri ków. 

Aby „nie” od nio sło op ty mal ny sku -
tek, na le ży się wy pro sto wać, spoj rzeć
da nej oso bie w oczy i spo koj nie, peł -
nym gło sem i wy raź nie po wie dzieć
„nie”, „nie, dzię ku ję”, „nie mam na to
ocho ty”, „nie mam ta kie go za mia ru”
itp. Krzyk i zde ner wo wa nie w mó wie -
niu „nie”, nie po mo gą. Le piej jest ła -
god nie, lecz sta now czo. 

Je śli dwu krot ne za prze cze nie nie

skut ku je, po zo sta je pew nie i szyb ko
odejść. 

Ale ar se nał spo so bów na od ma wia -
nie ko muś cze goś mo że być szer szy. 

Moż na uda wać, że jest się za ję tym
i w ogó le nie od po wie dzieć. Je śli mi -
mo to ktoś bę dzie uwa żać, że „wrzu -
cił te mat” i to spra wę za ła twia,
w przy pad ku po now nej pró by eg zek -
wo wa nia od nas uleg ło ści trze ba bę -
dzie po wie dzieć np. „nie przy po mi -
nam so bie, abym wy ra ził na to zgo dę”
lub też „prze pra szam, ale mam właś -
nie in ne pla ny”. 

Moż na też zmie nić te mat: „Faj ny
film wczo raj wi dzia łem” al bo za żar to -
wać „właś nie idę na szko le nie dla kos -
mo na u tów” lub za pro po no wać coś in -
ne go „a mo że zrób my tak…”. 

Lub też: „je steś w po rząd ku / je steś
mo im przy ja cie lem, ale ten po mysł
nie jest naj lep szy” lub „nie na ma wiaj
mnie do te go, cze go nie chcę zro bić”
al bo „czy mó wisz to po waż nie?”. 

Kie dy mó wić „nie”? 
To kwe stia ży cio we go do świad cze -

nia i wy czu cia. Je śli da na sy tu a cja lub
jej efek ty bę dą dla ko goś nie ko rzyst -
ne, za re a go wać trze ba na tych miast.
Po tem o wie le trud niej jest spra wę
od krę cić. Jed nak trze ba też wie dzieć,
z kim roz ma wia my. Kie dy ofe ro wa ny
w skle pie to war nam nie od po wia da,
wy star cza grzecz ne „nie”. Ina czej jest,
je śli roz ma wia my z przy ja cie lem lub
zna jo mym. Ktoś, kto właś nie za czy -
na być aser tyw nym, mo że spo wo do -
wać u in nych szok: „chy ba zu peł nie
ci od bi ło” i na ra zić się na „no wą opi -
nię” czło wie ka prze bo jo we go, ob ce so -
we go, a na wet spo wo do wać, że prze -
sta nie się być lu bia nym. Oczy wi ście,
skło nie nie sta rych zna jo mych do za -
ak cep to wa nia na szej no wej po sta wy
nie przy jdzie ła two. Trze ba sa me mu
zde cy do wać, czy chce my być lu bia ni
nie za to, ja cy je steś my, ale za to, że
za wsze we wszyst kim ustę pu je my i in -

ni do te go się przy zwy cza i li. Czy zde -
cy du je my się być aser tyw ni w sto sun -
ku do na u czy cie la ma te ma ty ki
w szko le na sze go dziec ka, to już kwe -
stia chłod nej kal ku la cji. 

Za cho wa nie agre syw ne 
Je śli ktoś uwa ża, że wszyst ko mu

się na le ży i eg zek wu je to ma ni pu lu jąc
in ny mi, to po pro stu trze ba być czuj -
nym. Jed nak, kie dy ktoś jest bru tal -
ny i bez względ nie bie rze od in nych
to, co chce, ma my z nim prob lem. Po -
zo sta je tyl ko, – je śli jest to moż li we,
unie za leż nić się i iść da lej włas ną dro -
gą. Chy ba, że ktoś lu bi stan nie u sta -
ją cej wal ki i to go krę ci. Je śli na sze
dziec ko jest bar dzo agre syw ne, war -
to pójść z nim do psy cho lo ga. 

Ma ło kto po dej rze wa, że po wo dem
po sta wy agre syw nej by wa strach, np.
przed po rzu ce niem, bo ją się za cho wy -
wać ina czej bo nie do sta ną te go, co
chcą, oba wia ją się utra ty do mi nu ją -
cej po zy cji itd. Ale agre sja mo że być
spo wo do wa na np. bra kiem wia ry
w sie bie, chę cią zwró ce nia na sie bie
uwa gi, lub po pro stu w da nej chwi li
„cza ra go ry czy się prze la ła”. Mo że też
być tak, że agre sja jest uda wa na, bo
po pro stu skut ku je osią gnię ciem za -
mie rzo nych ko rzy ści. 

To nie jest ła twe 
Po ru szo ne tu taj za gad nie nia, oczy -

wi ście nie wy czer pu ją te ma tu, na któ -
ry ist nie je wie le bar dziej szcze gó ło -
wych opra co wań. Mam na dzie ję, że
uda ło się tu taj rzu cić na to za gad nie -
nie nie co świat ła i zwró cić uwa gę na
je go waż kość. Trud no po wie dzieć, co
jest trud niej sze: zmia na po sta wy
z uleg łej na aser tyw ną, czy z agre -
syw nej na aser tyw ną. Nie wiem, co
za pro po no wać lu dziom agre syw nym,
ale tym uleg łym pro po nu ję ha sło dnia:
„ka wa na ła wę bez owi ja nia w ba weł -
nę”. 
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43czerwiec 2014 Antwerpia po polsku    





P i sa nie au to ma tycz ne po le ga na
nie zwłocz nym prze le wa niu na
pa pier wszyst kie go, co pi szą ce -

mu przy jdzie do gło wy. O czym w tej
chwi li my ślę? – O po słu szeń stwie na -
rzę dzia w rę kach pi szą ce go. W XXI
wie ku ma my dwie op cje i trze cią. Al -
bo pi sa nie od ręcz ne, al bo „na kom pu -
te rze”, lub też za trud nie nie se kre ta -
rza/se kre tar ki, co tu taj po mi nie my,
po dob nie jak fun kcję in ter pre to wa -
nia gło su przez kom pu ter. 

Je śli pi sze my pió rem, dłu go pi sem
itp., wi dzi my „na bie żą co” każ dą li te rę
lub znak. Ca ły pro ces prze bie ga płyn -
nie i po zor nie prob le mu nie ma, ale
prob lem jest. Są ta cy, któ rych de ner -
wu je fakt, że choć ich my śli przy po mi -
na ją fe e rię prze bły sków ge niu szu twór -
cze go, to pió ro po ru sza się śla ma zar nie
jak ro bal na roz jeż dżo nym as fal cie
w upal ny dzień. Pró ba przy śpie sze nia
tem pa pi sa nia mo że jed nak ozna czać
ko niecz ność za trud nie nia kryp to lo ga,
aby od czy tał ba zgro ły Pi szą ce go. Ale
z grub sza rzecz uj mu jąc, prob le mu
z upo rząd ko wa niem wszyst kich dzia -
łań – od za my słu do po wsta nia zna ku
gra ficz ne go – nie ma. Jed nak wy o braź -
my so bie in ny sce na riusz. 

Uwa ga, prze siad ka! 
Oto Oso ba Pi szą ca, swo ją we ną zde -

ter mi no wa na, za sia da do kom pu te ra
z non sza lan cją mi strza, któ ry za mach -
nął się po ła mi fra ka i po sęp nym wzro -
kiem mie rzy czar no-bia łą kla wia tu rę
for te pia nu. – Oto za mo ment, na kar -
mię świat bo gac twem este tycz nych
wra żeń i już te raz, za nim za cznę, mo -

że cie być mi wdzięcz ni za ucztę, ja -
kiej jesz cze pod Słoń cem nie by ło. Ale
co się dzie je? 

Oso ba Pi szą ca za czy na cier pieć. Po -
wo dem jest za gię cie i wy łą cze nie
z uży cia oś miu pal ców, tu dzież swo i -
sty pa ra liż, po le ga ją cy na ze sztyw nie -
niu po zo sta łych dwóch – po jed nym
u każ dej dło ni – oraz utrzy my wa niu
się te go sta nu aż do osta t niej krop ki.
To sa mo o ka le cze nie jest bez li toś nie
eks plo a to wa ne przez Pi szą ce go, co
po le ga na wy ma chi wa niu wspom nia -
ny mi dwo ma pal ca mi z prze bieg ło -
ścią pra bab ci ro bią cej na dru tach sza -
lik. Jed nak bab cie wte dy na rę ce
so bie nie pa trzy ły. Za to Oso ba Pi szą -
ca, na swo je rę ce pa trzeć mu si: „kla -
wisz «P» był gdzieś po pra wej, «E»
chy ba po le wej stro nie”. Na do miar
te go, kar tka pa pie ru, – te raz ekran
mo ni to ra – nie dość że za miast le żeć,
stoi pio no wo, to jesz cze li te ry i sło wa
uka zu ją się w pew -
nym od da le niu od
ze sztyw nia łych
pal ców Oso by Pi -
szą cej. To z ko lei
po wo du je oczo -
pląs, jak gdy by ja -
kiś upior ny cho -
choł grał z Oso bą
w ping-po nga po -
mię dzy ekra nem
a kla wia tu rą, a nie -
wi dzial na pi łe czka
by ła wa ha deł kiem
w rę kach sza ma na
z Wysp Ska li sto-
Piasz czy stych.

Krót ko mó wiąc, Oso ba Pi szą ca stwier -
dza u sie bie brak peł nej ko or dy na cji
po mię dzy za my słem a po wsta niem
zna ku gra ficz ne go, co do pro wa dza ją
do sta nu zre zy gno wa nia: „na ty le, ile
po trze bu ję, ta ka bieg łość mi wy star -
cza”. 

Po co mi to? 
Je śli ktoś pi sze od cza su do cza su e-

ma i le, lub chce wkle pać na zwę gry,
prob le mu nie ma i prze de wszyst kim,
– „co ko mu do do mu”, czy li „to mo ja
spra wa”. Jed nak, je śli sa mi nie chce -
my pi sać na kla wia tu rze wszyst ki mi
dzie się cio ma pal ca mi lub po pro stu
brak nam cza su, aby się te go na u czyć,
zwróć my uwa gę na na sze po cie chy.
One jesz cze mo gą się za ła pać i za cząć
pi sać „bez wzro ko wo”. Jak to się ma
do szyb ko ści pi sa nia, oraz że to mo że
kie dyś oka zać się waż ne, tłu ma czyć
ra czej nie trze ba. 
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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/.



Wię kszo ści z nas zda rzy ło się
„wsiąść do po cią gu by le ja kie -
go”. – Do pol skie go po cią gu,

je że li cho dzi o ści słość. I cho ciaż dzie -
się cio let nie człon ko stwo w Unii Eu ro -
pej skiej wy mu si ło na pol skim ko lej -
nic twie du że zmia ny, do do sko na ło ści,
a na wet do nor mal no ści, czę sto jest
jesz cze da le ko. 

Wy cho wa nie w trzeź wo ści 
Zło śli wi ma wia ją, że ko le jar ska brać

„nie wy le wa za koł nierz”, bo przy tak
mo no ton nej pra cy, każ de mu na le ży się
ja kaś roz ryw ka. Ale nie w tym rzecz.
Prob lem w tym, że nie wol no (we dług
obo wią zu ją ce go pra wa) pić al ko ho lu
na dwor cach ko le jo wych. Za po pi ja nie
na ko le jo wej sta cji moż na otrzy mać
man dat w wy so ko ści do 500 zło tych.
Gwo li wy jaś nie nia – ta ki za kaz nie obo -
wią zu je w po cią gu gdzie w War sie al -
ko hol moż na ku pić le gal nie na wet wte -
dy, kie dy po ciąg wjeż dża na sta cję na
któ rej pić nie wol no. 

Ale dla wie lu dwor ców PKP kon ce -
sja na sprze daż piw ka czy win ka, to
przy sło wio we „być al bo nie być”, po -
nie waż każ de go ro ku do utrzy ma nia
dwor ców trze ba do pła cać 150 mi lio -
nów zło tych. Oczy wi ście z bud że tu
pań stwa, a tak do kład niej z kie sze ni
po dat ni ków. Han dlow cy pod naj mu ją -
cy od ko lei dwor co we ba ry czy re sta -
u ra cje, sta wia ją spra wę jas no: bez
sprze da ży al ko ho lu nie da się za ro bić.
Ale ko le ja rze zna le źli spo sób jak res -
pek to wać prze pi sy, jed no cześ nie je ła -
miąc. Do wie lu dwor co wych re sta u ra -
cji czy ba rów wcho dzi się pro sto
z uli cy, a nie z te re nu dwor ca. I wilk
sy ty i ow ca ca ła. 

Związ ki za wo do we
PKP to raj dla związ ko wych dzia ła -

czy. W tej bran ży, mniej lub bar dziej
pręż nie dzia ła kil ka set związ ków za wo -
do wych, któ re na sta łych eta tach za -
trud nia ją po nad 200 osób. Każ de go ro -
ku, na utrzy ma nie związ kow ców, PKP
wy da je śred nio oko ło 26 mi lio nów zło -
tych. Nie któ rzy z ko le jo wych związ kow -
ców do ra bia ją so bie ja ko kon duk to rzy,
ma szy ni ści czy ka sje rzy, a re kor dzi ści
wy cią ga ją łącz nie na wet do 30 ty się cy
zło tych mie sięcz nie. 

Związ ko wi po ten ta ci są nie do ru -
sze nia, przez co ca ła bran ża nie jed no -
krot nie cier pi. Kie dy ko le jar ska „gó -
ra” wy my śli coś sen sow ne go,
ko le jar skie „do ły” nie poz wa la ją ru szyć
sta rej zmur sza łej hie rar chii i ab sur -
dal nych prze pi sów. W koń cu na ko lei
– zresz tą nie tyl ko – naj waż niej sza jest
ka sa. 

To ry
Od wie lu lat roz ko pa ne, roz -

wa lo ne, roz kra dzio ne i nie do -
koń czo ne. Czę sto przy go to wy -
wa ne dla spe cjal nych
po cią gów, któ re –jak się póź -
niej oka zu je, aku rat tą tra są
jeź dzić nie bę dą. Od po cząt ku
lat 90-tych pol ska ko lej re a li -
zo wa ła za sa dę: naj le piej nic nie
ro bić, bo i tak wszyst ko wy -
jdzie źle. Bez mo der ni za cji sta -
rych to rów źle, bez no wych to -
rów jesz cze go rzej. Po co kłaść
no we to ry, sko ro każ dy re -
mont wy dłu ża znacz nie czas
ja zdy po cią gów, a pa sa że ro wie
na PKP nie po zo sta wia ją su chej nit ki?
Ko le jar ska „gó ra” do szła więc do wnio -
sku, że naj lep sze dla wszyst kich bę dzie
nic nie ro bie nie. Ten ko le jar ski bło go -
stan psu ła tyl ko jed na spra wa – pie nią -
dze z Unii Eu ro pej skiej. I nie ste ty nad -
szedł ta ki czas, kie dy sze fo wie
ko le jar skich spó łek za de cy do wa li, że
mo der ni za cja to rów jed nak bę dzie. Pra -
ce trwa ją, i trwa ją, i są tak kosz tow ne,
że za miast re mon tu sta rych to rów,
moż na by za tę sa mą (a nie kie dy o wie -
le niż szą) ce nę, po ło żyć ki lo me try no -
wych to rów, po któ rych śmi ga ły by
szyb kie po cią gi jak na przy kład Pen -
do li no. 

Jed nak nie w ca łym kra ju to ry są
mo der ni zo wa ne. W nie któ rych re jo -
nach pra ce al bo nie zo sta ły roz po czę -
te, al bo właś nie zo sta ły za wie szo ne.
Po wód? Nie wła ści wie ogło szo ne prze -
tar gi, za tar gi ko le jo wych dy rek cji
z wła ści cie la mi grun tów, czy dy mi sje
lub dys cy pli nar ne zwol nie nie ko lej ne -
go „ko le jo we go dy rek to ra”. Dla te go ja -
dąc po cią giem przez Pol skę moż na od -
nieść wra że nie, że re mon tu je my nasz
ta bor, re mon tu je my i re mon to wać bę -
dzie my. A że nie któ re pra ce trwa ją już
kil ka na ście lat? Kie dyś się prze cież
skoń czą. 

Na ra zie moż na za ob ser wo wać no -
we dla ko le jo we go kra jo bra zu zja wi -
sko, ja kim jest zni ka nie to rów ko le jo -
wych. Do słow nie, nie w prze noś ni.
W „cy wi li zo wa nych” kra jach, wszyst kie
ga łę zie in fra struk tu ry roz wi ja ją się
w spo sób rów no leg ły. Dro gi do ja zdo -
we do lot nisk czy au to stra dy, bu do wa -
ne są w po ro zu mie niu z dy rek cją ko lej -
nic twa i wszy scy za in te re so wa ni
trans por tem pa sa że rów dba ją o to, aby
po szcze gól ne ga łę zie dro go wej in fra -
struk tu ry uzu peł nia ły się. W Pol sce
jest ina czej. Im wię cej po wsta je dróg,
tym bar dziej uby wa to rów. Pro por cjo -
nal nie, przez osta t nie kil ka na ście lat,
zlik wi do wa no wię cej to rów niż od da no

do użyt ku. Je że li tak bę dzie da lej, to
w cią gu pięć dzie się ciu lat sieć ko le jo -
wa w Pol sce znik nie cał ko wi cie. Więc
po co nam Pen do li no? 

Pa sa że ro wie
Są ist nym utra pie niem ko le ja rzy, ka -

sje rek, pra cow ni ków ochro ny ko lei 
i na wet ko le jo wych re sta u ra to rów,
o kon duk to rach nie wspo mi na jąc. Pa sa -
że ro wie są wiecz nie nie za do wo le ni,
znies ma cze ni, obu rze ni, ma ru dzą cy
i pro te stu ją cy. Je że li, daj my na to, ja -
kiś po ciąg się spóź ni po wiedz my o go -
dzin kę, po tra fią zro bić ta ką awan tu rę,
że ko le jar skiej bra ci żyć się odech cie -
wa. Na do miar złe go, ta ki pa sa żer nie
chce zro zu mieć, że to mog ło się zda -
rzyć, bo „sor ry ta ki ma my kli mat”.
Gdy by nie uciąż li wi pa sa że ro wie, pol -
ska ko lej fun kcjo no wa ła by o wie le
spraw niej. Do ta kie go wnio sku ko le -
jar ska „gó ra” do szła już daw no. Nie
wia do mo jed nak cze mu, pa sa że ro wie
nie po dzie la ją tej opi nii. Rów nież nie
wia do mo, dla cze go w ro ku ubieg łym
wy stą pił re kor do wy spa dek ko le jo -
wych pa sa że rów. Z usług na szych ko -
lei zre zy gno wa ło aż czte ry mi lio ny
klien tów. Odesz li oni do kon ku ren cji
i co raz czę ściej ko rzy sta ją z sa mo lo -
tów, au to bu sów, a prze de wszyst kim
bu sów, któ re skwa pli wie wy ko rzy sta -
ły tę dro go wą lu kę. W tym ro ku nie
jest le piej. Pa sa że ro wie da lej wy bie ra -
ją al ter na tyw ne środ ki trans por tu. Ta -
ki stan rze czy prze kła da się na zy ski fi -
nan so we, więc co ro ku na ko lei
od no to wu je się co raz wię ksze stra ty.
Pa sa że ro wie na po my ka ją nie śmia ło,
że gdy by cof nąć ko le ja rzom i ich ro -
dzi nom ogrom ne zniż ki na bi le ty, bi -
lans fi nan so wy z pew no ścią był by lep -
szy. Ale o ta kim roz wią za niu
ko le jar skie związ ki za wo do we nie chcą
na wet sły szeć. Uwa ża ją, że ko le jar ska
brać pra cu je tak cięż ko, że zniż ki być
mu szą. To chy ba zro zu mia łe, prze cież
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pra ca ja ko ka sjer czy kon duk tor na -
praw dę jest szko dli wa dla zdro wia,
gdyż uże ra nie się z pa sa że ra mi i ich
wiecz nym nie za do wo le niem, mo że
zszar gać ner wy nie jed ne go pra cow ni -
ka ko lei. 

Bi le ty
Lo gicz nie rzecz bio rąc, za po dróż

naj mniej po win ni pła cić pa sa że ro wie,
któ rzy ja dą naj bli żej. Ale nie za wsze.
Prze wo zy re gio nal ne w ra mach ta ry fy
„Po łą cze nie w do brej ce nie”, ofe ru ją
swo im pa sa że rom ta kie pro mo cje, że
oso by po dró żu ją ce na krót szym od cin -
ku, w su mie pła cą znacz nie wię cej niż
ci ja dą cy da lej (w ra mach jed nej kla -
sy). Jed nak naj bar dziej po krzyw dze ni
są miesz kań cy wsi, któ rzy mu szą pła -
cić za bi le ty wię cej, niż po dróż ni z wiel -
kich miast. Na wet ko le ja rze nie wie -
dzą, dla cze go pro mo cją ob ję te są
po dró że tyl ko z du żych miej sco wo ści.
Ra dzą jed nak, by pa sa że ro wie wsia da -
ją cy do po cią gu, gdzieś w środ ku tra -
sy za żą da li od kon duk to ra wy da nia bi -
le tu na tra sę dłuż szą, wte dy za pła cą
mniej. 

Ko lej na bi le to wa pro mo cja, to ofer ta
In ter ci ty zwa na szum nie „Po pro stu
bi let”. Na zwa jest pro sta, ale za sa dy
dzia ła nia pro mo cji już nie ste ty nie. Pa -
sa że ro wie po sia da ją cy bi le ty mie sięcz -
ne, zo bo wią za ni są przed od ja zdem
mel do wać się w ka sie bi le to wej że by
ode brać miej sców kę. A zin for ma ty zo -
wa ny sy stem bi le to wy nie jest w sta nie
po łą czyć da ne go bi le tu mie sięcz ne go
z okre ślo ną miej sców ką. Wy cho dzi na
to, że gdy by któ ryś z pa sa że rów chciał
na ro bić prze woź ni ko wi nie złe go bi go -
su, mo że pod cho dzić do okie nek ka so -
wych wie lo krot nie i za re zer wo wać dla
sie bie wszyst kie miej sców ki w wa go -
nie. 

Jesz cze wię cej ba ła ga nu pa sa że ro -
wie do świad cza ją prze sia da jąc się z po -
cią gu do po cią gu w sy tu a cji, gdy na le -

żą one do róż nych
ko le jo wych spó -
łek. Czę sto nie ma
moż li wo ści po dró -
żo wa nia na jed -
nym bi le cie,
wszyst ko za le ży
od te go, czy na
przy kład da ne wo -
je wódz two po sia -
da u sie bie po cią gi
re gio nal ne czy też
nie. W re zul ta cie,
prze sia da jąc się
do po cią gów na
gra ni cy dwóch
wo je wództw oka -
zu je się, że za ku -
pio ny na przy kład
w War sza wie bi let,
nie jest ho no ro wa -
ny w wo je wódz -

twie łódz kim i trze ba do pła cać. Je śli
pa sa żer w trak cie swo jej po dró ży zmu -
szo ny jest do kil ka krot nych prze sia -
dek, mu si się li czyć z tym, że mo że ko -
rzy stać z usług kil ku róż nych
prze woź ni ków i u każ de go mu si ku pić

osob ny bi let we dług od dziel nej ta ry fy.
I do sta je po kie sze ni. Ist nie je bo wiem
za sa da, że u każ de go prze woź ni ka,
w każ dej ta ry fie naj droż sze są po cząt -
ko we ki lo me try. Oczy wi ście, dla ko le -
jo wych spó łek ten układ jest fi nan so wo
bar dzo ko rzyst ny. Dla po dróż nych
mniej. W wie lu bar dziej cy wi li zo wa -
nych ko le jo wo eu ro pej skich kra jach,
dla pa sa że ra nie jest prob le mem ile ra -
zy w trak cie swo jej po dró ży się prze -
sia da i ja ki mi po cią ga mi po dró żu je. Ku -
pu je je den bi let na ca łą tra sę,
a prze woź ni cy roz li cza ją się póź niej
mię dzy so bą. Nie ste ty, dla na szych
prze woź ni ków jest to nie do prze sko -
cze nia. 

Po wyż sze przy kła dy nie wy czer pu ją
oczy wi ście ca łe go za gad nie nia, gdyż
jest to te mat ra czej na książ kę niż krót -
ki ar ty kuł. Pod wzglę dem ja ko ści ta -
bo ru i sta nu dwor ców wie le się w cią -
gu osta t nich lat zmie ni ło na lep sze. Ale
ko le jo we ab sur dy na dal fun kcjo nu ją
i ma ją się do brze, w od róż nie niu od du -
żej licz by nie za do wo lo nych pa sa że rów. 

MMaall  wwii  nnaa  KKoo  mmyysszz  
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Je śli ktoś idzie uli cą i nie chcą cy
sły szy czy jeś roz mo wy, nie zna -
czy to, że pod słu chu je. Lu dzie

mó wią głoś no, więc ra czej nie wy ja -
wia ją w da nej chwi li swo ich ta jem nic,
ani nie mó wią cze goś, co mog ło by im
w ja ki kol wiek spo sób za szko dzić. Nie -
któ rzy na wet chcą, aby ich sły sza no,
bo np. pod bu do wu je to ich wi ze ru nek
w ich włas nych oczach. Jed nak nie -
któ re strzęp ki roz mów – po ich „ocen -
zu ro wa niu” przez sa mych roz mów -
ców, oni sa mi chęt nie wy ma za li by
z włas nej i cu dzej pa mię ci. Nie bę dę
tu taj ni ko go cy to wać, są to wy my ślo -
ne prze ze mnie „kwe stie”. Np. „Mój
mi sia czku, ku pisz swo jej księż nicz ce
ten no wy mo del te le fo nu w ró żo wej
obu do wie? – Two je ży cze nie jest dla
mnie roz ka zem, mo ja kró lo wo.” Przy -
kład dru gi, ktoś mó wi do te le fo nu:
„Mój ty kop ciusz ku, twój ksią żę chce
cie bie ju tro za brać na za ku py, ale
ubierz się przy zwo i cie, że by…” – dal -
sze sło wa nik ną w ha ła sie ulicz nym. 

Te dwa przy kła dy róż nią się w oczy -
wi sty spo sób, ale ma ją ce chę wspól -
ną. Mia no wi cie, oso ba mó wią ca sta -
wia swo je go par tne ra w okre ślo nej
przez sie bie ro li. Do pó ki obie stro ny
trak tu ją to tyl ko ja ko bar dziej czy
mniej sub tel ny żart, nie wpły wa to na
ich ży cie. Jed nak mo że być ina czej. 

Tu taj przy to czy my pew ną me dial ną
in for ma cję, któ ra za in spi ro wa ła mnie
do na pi sa nia ni niej sze go „Sło wa…”. 

W USA prze pro wa dzo no ba da nia,
któ re mia ły od po wie dzieć na py ta nie:
„Czy przyj mu jąc per spek ty wę dru giej
oso by przyj mu je my też ste re o ty py
z tym zwią za ne?” W pierw szym eks -
pe ry men cie, każ dy uczest nik otrzy -
mał zdję cie pięk nej mo del ki, aby wy -
o bra zić so bie, że nią jest. Na stęp nie,
wszyst kim prze pro wa dzo no test na in -
te li gen cję. W dru gim eks pe ry men cie,
każ dy otrzy mał zdję cie pro fe so ra
w oku la rach, po czym też na stą pił test.
Wy nik był ta ki, że w ro li pro fe so ra, ci
sa mi uczest ni cy roz wią za li za da nia le -
piej. 

Na sze „cy ta ty”, w kon tek ście po wyż -
szych ba dań, na bie ra ją te raz szcze gól -
ne go zna cze nia. Rzecz w tym, że me -
cha nizm po twier dzo ny wspom nia ny mi
ba da nia mi dzia ła, cza sem nie za leż nie
od in ten cji osób za in te re so wa nych. 

Gdy by nasz „mi sia czek” pew ne go
dnia po wie dział swo jej „księż nicz ce”,
– któ rą sam awan so wał na kró lo wą –,
że nie ży czy so bie być mi sia czkiem
i chce być lwem, je go par tner ka mia -
ła by „zgryz”. Je śli jej par tner jest jo -
wial nym okrą glut kim je go mo ściem,

któ ry na do da tek po wo li my śli i dzia -
ła, to ona ma prob lem. Ale jesz cze wię -
kszy prob lem mia ła by, kie dy on był by
ener gicz nym, by strym i wy spor to wa -
nym fa ce tem. Oczy wi ście, nie ma nic
złe go w na zy wa niu ko goś mi sia czkiem,
są to spra wy pry wat ne, a na wet in tym -
ne. Jed nak w naj gor szym sce na riu szu
moż li we jest, że „księż ni czka” sa ma
sie bie tak na zwa ła, aby ma ni pu lo wać
swo im par tne rem, nie za leż nie od te -
go, ja ki jest na praw dę. On sam, je śli
wcho dzi w ro lę „mi sia czka” dla świę -
te go spo ko ju – to jed no, je śli jest do te -
go zmu szo ny i we wnętrz nie cier pi – to
dru gie. Po trze cie, je śli pod świa do mie
ule ga me cha niz mo wi wspom nia ne mu
w ame ry kań skich ba da niach, je go ma -
rze nie o by ciu lwem prze pa da w ot -
chła ni spraw nie moż li wych. Ale idź -
my da lej. 

Bę dąc mi siem, trak to wa nym jak za -
baw ka dla dzie ci, nie mu si być do pusz -
czo ny do świa ta do ro słych, ja ki wy -
kre o wa ła so bie na sza księż ni czka.
Mo że ona za kła da, iż mi sie ma ją to do
sie bie, że lu bią spać. Mo że usy pia go
czu ły mi w jej mnie ma niu słów ka mi,

aby sa ma ucie kać do świa ta prze zna -
czo ne go „tyl ko dla do ro słych”? Ale mi -
sia czek mo że się ze snu prze bu dzić
i wte dy tra fi go – czę sto w „Sło wie o…”
eks plo a to wa ny – szlag. 

Na wia sem mó wiąc, to so czy ste sło -
wo – za po ży czo ne z ję zy ka nie miec kie -
go –, mo im skrom nym zda niem ko -
rzyst nie wpły wa na przej rzy stość te go
tek stu, w prze ci wień stwie do ni niej -
sze go zda nia, któ re ten tekst roz my dla
i mo że Czy ta ją ce go wy bić z ryt mu, sta -
no wiąc jed nak kon trast dla in ten cji
pi szą ce go, któ ry zwy kle sta ra się bu -
do wać swo je wy po wie dzi w spo sób
przej rzy sty, uni kając zdań-ta siem ców. 

Po wyż szy mi sia czko wy sce na riusz
nie mu si zna leźć po twier dze nia w ży -
ciu, choć jest moż li wy. Przej dźmy do
cy ta tu nr 2 – o kop ciusz ku. 

Mo że być tak, że męż czyz na, któ ry
wy po wie dział tę „kwe stię”, sam ukrę -
cił bat na swo ją nie cną próż ność. Mi -
mo to, że kop ciu szek we włas nym do -
mu jest słu żą cą na sze go ma ni pu la to ra,
nie spo dzie wa się on jed nak baj ko we -
go fi na łu. Mo że w sza rym świe cie cin -
de rel li jest ktoś, kto ją ob ser wu je
i przy go to wu je dla niej pan to fe lek pa -
su ją cy tyl ko na jej sto pę? Mo że już cze -
ka po zła ca na ka re ta je go szcze rych
uczuć, któ ra za bie rze ją do in ne go
świa ta – ta kie go, na ja ki za słu gu je? 

Sło wa wa żą. Jesz cze wię cej wa ży sta -
wia nie par tne ra w okre ślo nej ro li, któ -
rą on / ona prze jmu je nie świa do mie
i na wet bez ukry tych in ten cji dru giej
stro ny. Ale na rzu ce nie okre ślo nej ro li
mo że być za mie rzo ne i wy pły wać z chę -
ci ma ni pu lo wa nia kimś. Stro na ma ni -
pu lo wa na mo że – jak „mi sia czek” do -
znać ol śnie nia lub skoń czy się jej
cier pli wość. Z ko lei kop ciu szek mo że
być wy wie zio ny ka re tą ze swo jej sza -
ro ści ży cia, nie za leż nie od swo ich in -
ten cji. W obu przy pad kach, stro na
świa do mie ma ni pu lu ją ca po no si klę -
skę. 

Nie da lej jak wczo raj, „usły sza łem”
na uli cy: „Ko cha nie, mo że wy bra li byś -
my się ju tro na za ku py? 

Cóż, gdy bym – oczy wi ście nie chcą cy
– sły szał tyl ko ta kie sło wa, nie by ło by
tu taj o czym pi sać, po nie waż nie są one
by le ja kie. Ale ży cie to czy się da lej. 

Tym wiel ce od kryw czym stwier dze -
niem koń czę i po zdra wiam wszyst kie
cin de rel le oraz mi sia czków, bo wiem
oba te „ga tun ki” są już na wy mar ciu,
dla te go za słu gu ją na usta wo wą ochro -
nę. Kto jed nak ta ką usta wę… usta no -
wi? 

MMii  cchhaałł  NNoo  wwaacc  kkii  
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Erkenningen VG. 1862/BU – VG. 1862/BUC
Certified Member Federgon
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ELEK TRO ME CHA NIK AU TO BU SÓW 

Za kres obo wiąz ków:
- Ana li za ca łe go au to bu su za po mo cą sy ste -
mów dia gno stycz nych i do ku men ta cji tech -
nicz nej (Van ho ol, Mer ce des/ Man).

- Na pra wa i zmia na sil ni ków dies la.
- 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 sy ste mów dia gno stycz nych w ce lu
na pra wy sy ste mów elek tro nicz nych.

- Wy mia na ob wo dów elek trycz nych, oświet le -
nie, itd.

- Spa wa nie, Mig/Mag i elek tro da.
Wy ma ga nia:
- 5 let nie do świad cze nie na po dob nym sta no -
wi sku (me cha nik au to bu sów, cię ża ró wek, ma -
szyn bu do wla nych, …)

- Ko mu ni ka tyw na zna jo mość ję zy ka an giel skie -
go

- Włas ny sa mo chód że by do jeż dżać do pra cy

ME CHA NIK MON TER DŹWI GÓW
I ŻU RA WI BU DO WLA NYCH

Wy ma ga nia i za da nia: 
- Min 5 lat do świad cze nia na po dob nym sta no -
wi sku

- Pra ca na wy so ko ściach (kan dy da ci nie mo gą
mieć lę ku wy so ko ści)

- Do świad cze nie w pra cy na ma szy nach fir my
Lieb herr, Po ta in, Co me dil, Wolff

- Mon taż i de mon taż, za ła du nek i roz ła du nek żu -
ra wi wie żo wych

- Umie jęt ność pra cy w zes po le
- Ko mu ni ka tyw na zna jo mość ję zy ka an giel skie -
go

- Włas ny sa mo chód aby móc do jeż dżać do pra -
cy

- Kan dy da ci mu sza być go to wi do pod ję cia kur -
su z za kre su bez pie czeń stwa

PRO GRA MI STA CNC 

Fir ma spe cja li zu je się pro duk cją pre cy zyj nych
czę ści me cha nicz nych
Za da nia:
- Pro gra mo wa nie 3, 4 i 5 osie, cnc fre zo wa -
nie/to cze nie.

- Pra ca na ma szy nie He i den ha in 530
- Pro duk cja ma łych czę ści
- Pra ca z to le ran cją do 0,01 mm (cza sa mi na -

wet mniej sza niż 0,01mm)
- Czy ta nie ry sun ków tech nicz nych 
- Wy bór i mon taż na rzę dzi (fir ma ko rzy sta z na -
rzę dzi mar ki HSK) 

- Ob li cza nie pa ra me trów i do da wa nie ich na
ekra nie

- Do ko ny wa nie po mia rów 
Wy ma ga nia: 
- Min 5-let nie do świad cze nie na po dob nym sta -
no wi sku

- Do bra zna jo mość ję zy ka an giel skie go lub ni -
der lan dzkie go

- Włas ny sa mo chód aby móc do jeż dżać do pra -
cy.

TECH NIK DIA GNO STYK 

Opis Sta no wi ska:
- Dia gno zo wa nie sa mo cho dów oso bo wych za
po mo cą pro gra mu dia gno stycz ne go

- Na pra wa uste rek elek tro me cha nicz nych
(ABS/EBS, oświet le nie, po dusz ki po wietrz ne,
akli ma ty za cja, itd.)

- Na pra wy me cha nicz ne: sil ni ki, za wie sze nia,
ha mul ce, ukła dy ste row ni cze, itd.

Wy ma ga nia:
- Min 5 lat do świad cze nia na po dob nym sta no -
wi sku

- Po sia da nie włas ne go sa mo cho du aby móc
do jeż dżać do pra cy

- Od po wie dzial ność i mo ty wa cja do pra cy
- Umie jęt ność pra cy sa mo dziel nej i gru po wej
- Chęć pod ję cia pra cy na dłu gi okres cza su
(moż li wość sta łe go kon trak tu)

PRO GRA MI STA TO KA REK CNC

Za da nia:
- Skrę ca nie ma łych czę ści (max. 200 mm)
w RVS (70 %), ze sta li (25 %), alu mi nium i mo -
sią dzu. RVS jest trud nym do pra cy ma te ria -
łem. Ozna cza to, że mu sisz mieć mi ni mum 3
la ta do świad cze nia w pra cy z po wyż szym ma -
te ria łem.

- Cza sa mi fre zo wa nie kil ku sztuk na to kar ce
(do świad cze nie w fre zo wa niu nie jest wy ma ga -
ne).

- Pi sa nie pro gra mów ze ste row ni ka mi Ma za trol
Ma trix (do świad cze nie jest wy ma ga ne).

- Cza sa mi bę dzie trze ba pi sać pro gra my w sy -
ste mie Fa nuc. Do świad cze nie jest do dat ko -
wym atu tem. 

- Skrę ca nie ele men tów, któ re są prze zna czo -
ne do użyt ku far ma ce u tycz ne go. Ozna cza to,
że trze ba pra co wać bar dzo do kład nie.

- Bę dziesz pra co wać z to le ran cją od 0,1 mm
do 0,05 mm. Cza sa mi moż na sto so wać to le -
ran cję do 0,005 mm.

- Trze ba bę dzie zwe ry fi ko wać wy pro du ko wa ne
sztu ki za po mo cą mi kro me tru i urzą dze nia po -
mia ro we go Stie fel may er 3D.

- Pra ca na to kar ce 860 CNC – To cze nie *
1900 mm, skrę ca nie głów nie uni katowych
i ma łych se rii.

- Po pew nym cza sie otrzy masz szko le nia do
pra cy na ob ra biar ce DMU 5-osio wej 50 Eco li -
ne prze zna czo nej do pro duk cji du żych se rii. 

- W pierw szych mie sią cach otrzy masz szko le nie
w pra cy z do świad czo nym pra cow ni kiem.

Wy ma ga nia:
- Mu sisz być w sta nie pra co wać na pod sta wie
ry sun ków tech nicz nych. Waż ne jest to, że po -
tra fisz roz poz nać chro po wa tość ka wał ków
i ma te ria łów na ry sun kach oraz znasz zna cze -
nie mię dzy na ro do wych ko dów.

- Po tra fisz do brać od po wied nie na rzę dzia pra -
cy. 
- Ko mu ni ka tyw na zna jo mość ję zy ka an giel skie -
go.
- Włas ny sa mo chód. 
- Go to wość do ewen tu al nych nad go dzin.
- Mo ty wa cja do pra cy. 
- Chęć pod ję cia na u ki ję zy ka ni der lan dzkie go.

MON TA ŻY STA/BLA CHARZ 
SA MO CHO DÓW DO STAW CZYCH
I CIĘ ŻA RÓ WEK

Za kres obo wiąz ków:
- Mon taż przy czep, tyl nych klap, dźwi gów i wy -
wro tek
- Bla char stwo po ja zdów do staw czych i cię ża ro -
wych (np. po ja zdy po li cji, ka ret ki po go to wia

- Mon taż pod łóg drew nia nych, oświet le nia, sy -
ste mów win do wych, krze seł 
Ocze ki wa nia:
- Do bra zna jo mość elek try ki i hy dra u li ki
- Do świad cze nie w bla char stwie oraz w mon ta -
żu sa mo cho dów do staw czych, sa mo cho dów
cię ża ro wych i oso bo wych. 

- Umie jęt ność spa wa nia (pół a u to mat)
- Umie jęt ność ma lo wa nia sa mo cho dów



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).

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

Profesjonalne
strzyżenie 

psów 
i kotów.

Antwerpia i okolice
Z DOJAZDEM DO KLIENTA

TEL 049250-7228 

% Szukam pracy lub współpracy: mechanika pojazdowa, ślusarstwo,

spawalnictwo. Kontakt: 0465 91 37 67

% Gratis. Mam do oddania ładne małe dwie kociczki (jeden kot

ur.10.04.14) nauczone korzystania z kuwety. Kontakt: 0488 23 29 56

% Potrzebny gitarzysta do nowo powstającego zespołu.nr kontaktowy

(teren Antwerpia) 0485544582 Artur, lub email.zwart1@interia.pl

%Sprzedam skuter Peugeot Speedfight 2 klasa A, 50cc, przebieg 7139km
maxspeed 75-80, dużo dodatkowych części cena 450 euro tel.
0485040392

% Nie masz z kim zostawić swojej Pociechy? Chętnie się Nią zaopiekuję
-rano, na popołudnia, wieczory, noce, weekendy. Jeżeli jesteś
pełnoetatową mamą, a czasem nie masz z kim zostawić dziecka... 
Jeżeli masz coś do załatwienia, sprawy urzędowe lub coś podobnego-
jestem. tel. 0465 95 41 41. Zapraszam na mój profil na facebooku

Niania Na Telefon Antwerpia. Mam 25 lat i jestem mamą. Chętnie
odpowiem na resztę pytań.

Miejsce na

Twoją
reklamę

KONTAKT:

antwerpiapopolsku@gmail.com
tel. 0489/823 803 

ODSPRZEDAM
– STAN bardzo dobry!

1) Łóżeczko turystyczne,
120x60, cena: 40 euro

2) Materac
kokos/pianka/kokos,
120x60x9, cena: 20 euro

3) Wypełnienie antyalergiczne
(kołdra + poduszka),  cena:
10 euro

- poduszka 40x60
- kołdra 90x120
4) Pościele 2 elementy 100 %

bawełna (komplet   do
wkładu), 60x120,

Owieczki ecru, cena: 8 euro
Misie zielona, cena: 8 euro
- poszewka poduszka 40x60
- poszewka kołdra 90x120
5) Prześcieradła 100% bawełna

na gumce, 60x120 (komplet
do materaca)

- brzoskwiniowe cena: 5 euro
- zielone cena: 5 euro
- niebieskie cena: 5 euro
6) Kocyki 80x100
- zielony serduszka cena: 
5 euro

- niebieski żyrafa cena: 5 euro

Wartość na sztuki: 
111 euro

Kontakt: 
0474 93 41 98

graficzne 
ogłoszenia 

drobne 
już od 10 euro!

k o n t a k t :
antwerpiapopolsku@gmail.com

tel. 0489/823 803 

KOMPLET: 100 euro!!!
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Paniom ze swoimi klientami 
pomagamy znaleźć dodatkową pracę, 

a ponadto oferujemy:

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

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

Respektujemy prawa pracownika i przepisy kodeksu pracy.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem 0484/397 465.

Zapraszamy także od poniedziałku do piątku między 10 a 17 
do naszego biura przy Quellinstraat 21. 
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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 – edukator cukrzyków 
Paulina Dabrowska
Miksebaan 189
2930 Brasschaat (Antwerpia)
tel. 03/651 64 61

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

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

Waż ne nu me ry te le fo nów
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