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%w Antwerpii, u pejsiatych i modernych 

P
ierwszą pracę kupiłam za  3,5 tys.
franków belgijskich od starusz-
ki na Żydowie. Mówiła po pol-
sku. Wchodziło się po schod-
kach. Dałam pieniądze: „To
wszystko, co mam, proszę mi
pomóc”. Odpowiedziała z uś -
mie chem: „Jak bida, to do Ży-

da”. Niedługo potem sprzątałam już i u pejsia-
tych, i umodernych – mówi Wanda i gniecie cy-
trynę na dnie herbaty. – Po pracy wszystkie Pol -
ki wracały o tej samej porze do domu. Policjanci
wiedzieli, kogo szukać: rumiane buzie, kreszowe
kurtki burgund-wiśnia, marmurkowe spodnie.
A ja: włosy ciemne, opaska, rajstopy i czarny
płaszczyk z obydwu stron pomarszczony. Ten
płaszczyk mnie od złego chronił. 

Miejsce leżące 
W listopadzie 1993 roku na przejazd z Polski
do Belgii busikiem pana Bogdana Wanda mo-
gła zarezerwować jedynie miejsce leżące. Obok
niej leżały przez kilkanaście godzin inne Polki.
Na siedząco nie zmieściłyby się wszystkie. Do
Antwerpii zaczęły przyjeżdżać w latach 90.
Głównie z Kraśnika i Gostynina. Ona w Kato-
wicach rzuciła pracę biurową w hucie metali.
To było tak: z dziećmi na wakacjach w Lubel-
skiem, grządki u mamy pieliła, a sąsiadka jej
mówi, że gdzieś w Antwerpii stara Żydówka
pracę Polakom sprzedaje. Że można dużo zaro-
bić i że jeżdżą tam z Polski busiki. 

Wanda po latach jest wdzięczna kierowcy.
– Przyjechaliśmy, poszłam do parku, myślę: 1500
kilometrów, wszystko nowe, chcę wracać,
i w płacz. A on: „Nie róbcie wstydu, zarobicie co-
kolwiek, to zabiorę was z powrotem”. Zostałam.

Pół litra polskiej wódki wymieniła na słow-
nik niemieckiego. Pomyślała: przyda się.
Mieszkała w kamienicy z 30 innymi Polakami,
nielegalnie, bez języka, bez pracy. Pieniądze,
jak ktoś akurat miał, to nawet w łazience trzy-
mał przy sobie. Rolety całą noc zasłonięte,
strach. Raz przyszli policjanci i wszyscy myśle-
li – koniec. A oni: „Dajcie nam paru facetów do
roboty, remont komendy robimy”. 

Kiedyś za roletą pojawił się wysoki mężczy-
zna z podłużną twarzą. Miał psa, biały procho-
wiec, kalosze. I woła: „Wanda, Wanda!”.

– Przeraziłam się: skąd zna moje imię?
A koleżanka mówi: „Tu trzy Wandy mieszkają,
jemu obojętne, która, idź. On ci pracę da”.

Pracę dał, a z nią czarny płaszczyk. Poli-
cjanci zatrzymywali się, patrzyli to na włosy, to
na płaszczyk. Myśleli, że Żydówka. Odjeżdżali.

– Deportu nie dostałam nigdy. Jedną kobie-
tę złapali trzy razy, ale trzy razy wracała. Druga
miała takiego pecha, że chodziła na czarno
i w peruce, a i tak ją w tym stroju Żydówki de-
portowali. Jakby wróciła się przebrać, wszyst-
kich innych by wydała.

Sorry, miałem deport 
Pobyt turystyczny mógł trwać trzy miesiące.
Potem do wyboru: tysiąc kilometrów z powro-

Zostań, 
kto nam tak posprząta

Co piątek, 
kiedy zaczyna się
szabat, 
Żydzi nie mogą
pracować. 
Polki chodzą 
po mieszkaniach
i tylko gaszą
i zapalają światło.
I pieniądze
dostają
KAMIL BAŁUK

Polska agencja czekowa przy ulicy Belgielei, 
w żydowskiej dzielnicy w Antwerpii 

Ortodoksyjni Żydzi w śródmieściu Antwerpii
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tem po pieczątkę, fałszywka kupiona od Ro-
sjan albo – nie dać się złapać. Jak złapali, to
w kajdanki i do Polski. W paszporcie dawali
miśka, czyli stempel przekroczenia pobytu. Po-
tem stronę z miśkiem można było schować
w okładkę, czasami nikt nie zauważył. 

– Z lotniska w Brukseli samolot do Warsza-
wy wylatywał, kiedy mieli komplet deportowa-
nych Polaków. Dla niektórych okazja, rodzinę
za darmo odwiedzali. Ale nie wszyscy chcieli,
więc już z Belgii dzwonili po taksówkę, busik
i prosto z Okęcia wracali do Antwerpii. Potem
jeszcze telefon do Żyda albo Flamaka, że prze-
praszają, nie będzie ich dzień albo dwa w pra-
cy, że mają deport.

Pierwsza lekcja antwerpskiego: Flamak to
Flamand, niderlandzkojęzyczny Belg. 

Polki w Antwerpii mówią swoim językiem.
Zna go każda, bez względu na wykształcenie
i pracę w poprzednim życiu: kucharka, fryzjer-
ka, ekonomistka, dyrektorka szkoły. W ant -
werpskim Marokańczyk to Marokan, Włoch to
Ital. Żydzi dzielą się na pejsiatych (ortodoksyj-
nych) i modernych (nowoczesnych). Kiedy pra-
cujesz i mieszkasz u jednej rodziny, to jesteś na
stałce. Kiedy cię złapali – miałeś deport. Ulica
Lange Kieviet to Kiwi, Kruik to Królik, dzielni-
ca Deurne to swojskie Durne. A omnie mówią:
żurnalista z Polski.

Mapa na dłoni 
Kiwi i Królik to ulice na Żydowie. Tak Polacy
nazywają część dzielnicy Berchem, w której
mieszkają antwerpscy Żydzi. Tworzy ją kilka-
naście ulic pomiędzy miejskim parkiem, dwor-
cem i Dzielnicą Diamentów, przez którą prze-
chodzi 80 proc. światowego handlu diamenta-
mi. Żydów jest tu 20 tys., w tym 4 tys. orto-
doksyjnych. Futrzane czapki, brody, pejsy.
Turyści robią zdjęcia. 

Tu zaczynała niemal każda Polka. Kupowa-
ły pracę, która zwykle kosztowała tyle, ile mie-
sięczna wypłata. 

Wanda: – Z czasem dochodziło dodatkowe
sprzątanie i bejbisity, często poza Antwerpią.
Zaczynałaś wybierać.

Jak grafik się wypełnił, można było jakąś
pracę oddać albo sprzedać, znaleźć następną
bliżej domu. Wiele kobiet szukało mieszkania
na Berchemie, blisko Żydowa.

Główna ulica Berchemu to setki sklepów:
tanie buty, ubrania dziecięce, fryzjer, pralnia,

piekarnie, rzeźnik. Oprócz tego supermarket
bułgarski, market afrykański, pizza turecka.

Od dwóch lat działa polski sklep. A w nim
– podwawelska, wiśniówka, kefir, zaproszenia
na komunię. Co czwartek świeża makrela. Po-
daje mi ją Basia, w Antwerpii od 12 lat. Opo-
wiada o swoich początkach na Żydowie:

– Pracowaliśmy przy festach, takich ich im-
prezach. Prosili, żebym stała jak manekin i czę-
stowała czekoladkami. Ręce przed siebie, tale-
rze na dłoniach i trzymaj tak sześć godzin. Po-
tem było sprzątanie, praca w fabryce ciastek.
A teraz mam sklep.

Wanda: – Do mieszkań trudno było trafić,
w Antwerpii wszystkie ulice wyglądały tak sa-
mo. W którą mam skręcać, zapisywałam na

dłoni, żeby w razie kontroli adres zamazać. Na
szczęście na Berchemie jest wiadukt, szłam
wzdłuż niego, liczyłam bramy.

Asia, w Antwerpii 21 lat: – Na Żydowie by-
wało ciężko. Kiedyś mi kazali srebra pięć godzin
amoniakiem czyścić, aż paznokcie miękły. Wo-
dy mi odmówili, a jak cukierka z podłogi sobie
wzięłam, to nakrzyczeli. Raz zmyć podłogę nie
starczyło: teraz octem, potem to samo płynem,
potem wodą. W kółko, bez fartucha, bez cia-
pów, nic nie chcieli dać. A jak rzuciłam pracę,
prosili: „Zostań, kto nam tak posprząta jak ty”.

Wanda: – U niektórych pejsiatych były po
trzy zlewy. Neutralny, mleczny, mięsny. Jak
przyłapali, że w złym myjesz – wszystko do wy-
rzucenia. Na Święto Pejsa (tak po antwerpsku
nazywa się Pascha) trzeba było czyścić wyka-
łaczkami fugi, odkurzaczem kieszenie ubrań,
patyczkami dziurki od klucza.

Renata, 17 lat wAntwerpii: – Wielu z nich po-
chodzi z Polski, ale do mnie mówili zawsze po
angielsku. W jednym domu chłopiec na złość
rozdeptywał ciastka ryżowe; raz posprzątałaś, to
dwa razy pokruszył. Pytałam czemu, mówił: „Bo
nie lubię Polaków”. Jak powiedziałam, że moja
rodzina Żydów z Holocaustu ratowała, to tylko
spytał, czy dostawali koszerne jedzenie.

Nie zbiednieją 
Kilka lat temu na wiadukcie na Berchemie Ba-
sia zauważyła napis. Wielki, biały i po polsku. 

– Wysoko namalowany, nawet z dachu bu-
sa trudno by tam było dostać. „ADOLF, ŻEBYŚ
TY TYLKO WIEDZIAŁ, ILU ICH JESZCZE ZO-
STAŁO”. Po dwóch tygodniach zamalowali.

Relacje Polek z Żydami w Antwerpii bywały
trudne. Ale nikt nikogo do nich nie zmuszał.
 Polki pracowały u nich, bo mniej od Flamandów
obawiali się zatrudniania nielegalnych sprząta-
czek. Oni żyją w swoim świecie; jak za pracę pła-
cili, to uważali, że wszystko odbywa się uczciwie.
Poszukiwanie pracy u Flamandów uniemożli-
wiała Polkom nieznajomość języków obcych. Na
Żydowie mogły dogadać się czasem po polsku.

Renata mówi, że w tych trudnych sytu-
acjach na Żydowie wina leży po obu stronach.
Niektóre Polki nie respektowały zasad panują-
cych w ortodoksyjnych domach, niestosownie
się ubierały, kradły pieniądze. Podpowiadały:
zawsze weź herbatkę, trochę perfum, wódkę
przelej i dopełnij wodą, przecież nie zbiednie-
ją. Oni się przed tym bronili. 

Renata: – Przychodzę kiedyś do Żyda na
próbne sprzątanie, a tam biżuteria pod łóż-
kiem. Taki test. To mu ją do ręki wręczyłam
i powiedziałam: „Adiós”. 

Helena, w Antwerpii 15 lat: – Koleżanka wie-
le lat pracowała u Żydów, po niemiecku ze sobą
gadali. Kiedyś ktoś z Polski zadzwonił, że ma dla
niej robotę u Flamaka, lepszą. To mówi: „Dobra,
to ja zostawię tę moją pracę, p... ich”. Na drugi
dzień Żydówka jej powiedziała po polsku: „Już
tu nie pracujesz. Myślałam, że jesteśmy rodziną.
Teraz to też cię p...”.

Wanda: – Ja Żydom dużo zawdzięczam. Syn
szkołę skończył, dom wyremontowałam. A te
ich zasady nie takie głupie. Jak osiem godzin
między mięsem a mlekiem zachowasz, to i nie
masz wzdęć. A kuchnia pyszna, łosoś, makaron
z serem i rodzynkami. Zawsze częstowali, Fla-
mak nie poczęstuje. 

Polki cenią sobie wielodzietne rodziny ży-
dowskie – im więcej dzieci, tym więcej pracy.
Jak ostatni pokój posprzątasz, to już możesz
wracać do pierwszego. 

Ale sprzątanie to niejedyna robota. Co pią-
tek, kiedy zaczyna się szabat, Żydzi nie mogą
wykonywać pracy. Potrzebują osób, które włą-
czą im światło wmieszkaniu po zmroku, wyłą-
czą po 22. Polka ma listę kilkunastu mieszkań,
klucze. I tylko gasi, zapala, pieniądze dostaje.
Jak ktoś takiej osoby od światła nie ma, musi
prosić sąsiadów albo przechodniów.

Basia: – Te historie, jak to źle na Żydowie, to
przesadzone. Mnie dobrze traktowali, kiedyś
nawet DVD w prezencie dostałam.

17-letnia córka Basi pamięta szafkę u Ży-
dów, z której brała cukierki. Opowiada mi
o niej piękną polszczyzną, ale przekonuje, że to
tylko drugi język, w myślach wszystko naj-
pierw po niderlandzku. To zresztą dobrze, bo
jak coś w jakimś liście do mamy niejasne, to
ona zawsze przetłumaczy. Szkołę w Antwerpii
zaczynała bez meldunku, urzędy przymykały
oko. Teraz czuje, że to Antwerpia jest jej do-
mem. Do Polski jeździ na wakacje.

Czekam na czeki 
Polki w Antwerpii pracowały nielegalnie przez
kilkanaście lat, za godzinę dostawały czasem
150, czasem 200 belgijskich franków. 

Ale franków już nie ma, przyszła Unia. Skoń-
czyły się miśki, deporty i stałki. Zaczęła się legal-
na praca. A po pracy – czekanie na czeki. Rząd
Belgii chciał nimi zmniejszyć bezrobocie wśród
niewykształconych obywateli. Wprowadzenie
czeków zbiegło się jednak z otwarciem rynku
pracy dla Polski. Polki legalizowały pracę, którą
często miały od lat. Ich pracodawcy, zamiast pła-
cić do ręki, kupują dziś czeki po 8,50 euro i dają
sprzątaczce. Po opodatkowaniu za jeden czek
wychodzi dla niej 6 euro wypłaty. Belgowie na to
poszli, bo płacą dużo mniej niż przed czekami.
Polki mają legalną pracę, ubezpieczenie, opiekę
lekarską, zbierają na belgijską emeryturę – więc
też im się opłaca.

Czeki wymienia się na pieniądze w agencji
czekowej. Na przykład u Renaty.

Renata w Polsce pracowała w banku. Raz
pojechała z rodziną chasydów do Szwajcarii, na
bejbisit. W dwa tygodnie dostała cztery razy
więcej niż za miesiąc w banku. Dziś pracuje
w jednej z ponad 600 agencji czekowych w Bel-
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Te ich zasady nie są takie
głupie. Jak osiem godzin
między mięsem a mlekiem
zachowasz, to nie masz
wzdęć. A kuchnia pyszna.
Zawsze częstowali.
Flamak nie poczęstuje
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gii. Dwa komputery, tapeta z Panem Jezusem.
Kawa, herbata, ciasto i czekoladki do wyboru.
A na półkach – stosiki czeków.

– Jeden czek to jedna godzina pracy sprzą-
taczki. To znaczy – w zwykłym świecie, u Fla-
maków. Bo w świecie zaczarowanym... – uśmie-
cha się – czyli wiesz gdzie, to czasami i dwie,
trzy godziny. Widocznie Żydzi mają taki dar
przekonywania, bo czasem dziewczyny na je-
den czek pracują u nich dłużej. 

Druga lekcja antwerpskiego: Polki w An-
twerpii nie mówią do siebie per „pani”. 

„Bo na pani to trzeba mieć wygląd i pienią-
dze”. Słyszałem to tutaj wiele razy. Na ulicy,
u fryzjera, u Renaty w biurze.

Więc Renata wpracy jest ze wszystkimi na ty,
zarejestrowane są tam głównie Polki. Mieli kiedyś
jedną Flamkę. Zrezygnowała, bo jak tylko jakaś
Polka szła za nią sprzątać w zastępstwie, to żaden
Flamak tej Flamki już nie chciał z powrotem. Re-
nata: – Zdominowałyśmy rynek. Belgowie prote-
stują, mówią: „To nie tak miało być”.

To jest lodówka, 
a to audi trójka 
Wanda żartuje, że oddając lub sprzedając pra-
cę w Antwerpii, powiększało się rodzinę.

Renata mi to wyjaśnia: kiedy Polka sprze-
dała drugiej pracę, musiała wytłumaczyć Fla-
makowi, kto to jest ta nowa. Zwykle mówiły, że
to kuzynka przyjdzie albo siostra. 

Renata śmieje się: – Prawdy chyba nie
chcieli znać. Belgowie są inteligentni, bywają
w świecie, znają języki. Ale w porównaniu z na-
mi mają jednak nieco ograniczoną wyobraźnię. 

Coś na ten temat ma do opowiedzenia każ-
da z nich. 

Jedna, że jak wsunęła rurę z powrotem do
pralki i woda już nie ciekła, to Flamka całą ro-
dzinę obdzwoniła, że ona to ma i sprzątaczkę,
i hydraulika. 

Druga, że Flamaka zaprosiła na wesele cór-
ki, on to polskie wesele zobaczył, a potem nig-
dy już jej nie dał premii. 

Trzecia potwierdza: tyle alkoholu, ile u Fla-
maków jest na weselu, to w Polsce by na ko-
munię świętą nie starczyło.

A czwarta, że Flamak jej kazał fugi w kafel-
kach rysikiem czyścić, sam tak zawsze robił.
Dał jej na to cztery godziny. Szczotą ryżową
zrobiła raz-dwa, Flamak w szoku.

Helena: – Poleciłam koleżankę jednej Flam-
ce, a ta przyszła niezadowolona: „Sypialnię mi
w 40 minut posprzątała!”. Pytam, czy dobrze
posprzątała. Odpowiada: „Nieważne jak, ale
w 40 minut jest niemożliwe, półtorej godziny
przynajmniej musi być”.

Helena mi mówi, że ona by dała radę i w pół
godziny. Przecież tam tylko łóżko, szafa, stolik
i telewizor. No bez przesady.

Niektórzy do dziś objaśniają nowej sprzą-
taczce, jak działa odkurzacz i jaki smak ma cola.

Helena: – Flamak tłumaczył mi kiedyś, że lo-
dówka to taka szafka na prąd w kuchni. Ale nie
dziwię się, że myślą, że w Polsce jest bieda. Polki
potrafią dobrze udawać. Raz nie dostałam pracy,
Flamka mówi: „Widzę, jakie drogie rolki dziecku
kupiłaś. A ja tu mam Polki, co z głodu płaczą.
Czajnika elektrycznego nigdy nie widziały”.

Asia z takich kłamstw to się tylko śmieje. 
Ale i tak wyobraźnią wykazywała się wiele

razy. Kiedy w restauracji czyściła pilota, palec
jej się omsknął, włączyła alarm. Hałas i trzy ra-
diowozy pod budynkiem. Asia nielegalnie, pod-
łoga mokra, do połowy zmyta. Schowała się na
piętrze, za wieszakiem. Weszli do pokoju, prze-
szli centymetry od niej, nie zauważyli. 

– Flamak wrócił, woła: „Możesz wyjść, poszli”,
wódki mi nalał. Uzgodniliśmy, że jakby on tam
wtedy był, to pierwsze – od razu rozbieramy się
i do łóżka. Powiedziałby: „To co, że Polka! Waż-
ne, że kochanka!”. I nikt by nie wnikał.

Asia podaje mi kawę, zapala papierosa. Po-
kazuje stare meble, które skupuje. Sprzedaje je
w Polsce, gdzie niedługo otwiera sklep z anty-
kami. Dlatego ostatnio często te meble prze-
wozi autem. Pyta, czym ja jeżdżę. Mówię, że
peugeotem.

– O, to tak akurat dla młodego. Ja mam żół-
te audi trójkę.

Chyba widzi zdziwienie na mojej twarzy, bo
dodaje: – No wiem, bez szału. Niedługo kupuję
piątkę.

Asia nie jest wyjątkiem. Polki często jeżdżą
samochodem z pracy do pracy, a beemki, mer-
cedesy czy Audi to ich ulubione marki. 

Basia lubi, jak ją 150 koni mechanicznych
wciska w fotel. Autem dojeżdża czasem do
sklepu. Teraz do dwóch, bo otworzyła nowy.
A jak tylko otworzyła, to drzwi w drzwi pojawił
się konkurent, trzeci polski sklep. Hindusi
z warzywniaka kpią: „Oj, Polacy, na co wam
trzy sklepy na tej samej ulicy”. Ale Basia się nie
przejmuje, ma stałych klientów.

– No, jak się nie przejmuje! – Ewa, fryzjerka
Basi, reguluje jej fotel. – Baśka tak się tym prze-
jęła, że aż fryzjera odwołała. Patrz, jakie ma od-
rosty! 

Przyszłaś z chłopem,
wyjdziesz bez 
Ewa ma salon fryzjerski niedaleko dworca. Na
podwórku grają w berka małe dzieci w kipach.
Dwa pokoje na piętrze, w nich umywalki, lu-
stra. Jak ktoś chce palić, popiół można strze-
pywać do zlewu. 

Powiedzieć: fryzjer, to mało. Jest i kosme-
tyczka, katalog ze środkami czystości, a zaraz
ma być dostawa wędlin z Polski – do lodówki
je i kto pierwszy, ten lepszy. Klientki przy oka-

zji kupią. Tymczasem, choć to fryzjer damski,
dalej rozmawiamy o samochodach.

Klientka Pierwsza (balejaż): – Ostatnio mia-
łam stłuczkę, to mi dali jakieś takie malutkie
zastępcze auto. Prawie się zabiłam, nie wie-
działam, jak tym jeździć.

Miłość do motoryzacji ma też inną wadę.
Kiedy jedziesz do pracy, parkować musisz pa-
rę ulic dalej. 

Żeby nie drażnić Flamaka. 
Mało to takich, co z pracy wyrzucili, jak zo-

baczyli dobre auto? 
Jedna zaparkowała trochę dalej, ale nie zro-

zumiała napisu na znaku. A potem patrzy
przez okno, jak jej bmw wywożą. I prosi Fla-
maka, żeby jakoś jej pomógł. Pomógł, auto od-
zyskała, ale pracę straciła.

– A u mnie odwrotnie – śmieje się Klientka
Druga (włosy króciutkie, co tu ścinać): – Jak so-
bie volvo kupiliśmy, tym naszym peugeota
sprzedaliśmy. Jeżdżą nim, nie narzekają, że ja
mam lepsze. 

Ewa, właścicielka salonu, wtrąca co kilka
zdań „jo”, to nawyk kaszubski. W jej salonie za-
wsze jest tłum klientek. Pod lustrem leży ka-
lendarz, same się w nim zapisują na następną
wizytę. Pytam je o życie w Antwerpii – podob-
no co jakiś czas są tu polskie imprezy.

Klientka Trzecia (pasemka): – Nie chodzę,
o tych imprezach polonijnych mówią: uważaj,
przyszłaś z chłopem, wyjdziesz bez.

Klientka Czwarta (zwykłe farbowanie na
kasztan): – Niektóre szukają na mieście towa-
rzystwa. Potem wracają z takim Marokanem,
Italem. Co one w nich widzą?

Coś widzą. Ponad 20 proc. Polek w Antwer-
pii jest w związku z cudzoziemcem. Przeciwni-
czek Marokańczyków czy Portugalczyków jest
jednak równie dużo. Jedną z nich spotkałem
u Renaty. 

Tłumaczyła: – Może i jestem rasistką, ale
jak mam wmordę dostać, to wolałabym od Po-
laka. Jakoś mniejszy wstyd.

I tak zjeżdżam, 
mosty zwijam 
Fryzjerka Ewa przez pierwsze trzy lata miała
jeszcze problem: gdzie jest bardziej u siebie.
Teraz chyba tu, bo tu są dzieci.

Jej klientka widzi w pracy w Antwerpii tyl-
ko jedną wadę: – Jak parę lat na szmacie po-
pracujesz, to kręgosłup masz już kompletnie
do wymiany. I co potem z takiego życia? Na-
wet na squasha się nie pójdzie.

Do salonu wchodzi kobieta z córeczką. Ewa
pyta, jak u małej w szkole.

– Nie poszła, z językiem u niej słabo. I tak
przecież zjeżdżamy.

Zjeżdżać znaczy po antwerpsku wracać do
Polski. Na zawsze.

Dworzec w Antwerpii ma ponad sto lat.
Amerykański „Newsweek” uznał, że pod wzglę-
dem urody jest czwarty na świecie. Cztery po-
ziomy, wielki hol, do dworca przylega zoo. Ani
w holu, ani na żadnym z 24 peronów nie znaj-
dziemy choćby jednej tablicy z przyjazdami po-
ciągów. Tablic z odjazdami, „VERTREK”, jest
kilkadziesiąt. Co nie znaczy, że Polkom wyje-
chać stąd jest łatwo.

Ewa: – Każda do Belgii w końcu wraca. Zjeż-
dżasz, pracę komuś oddajesz, ludziom coś po-
wiesz niemiłego, bo już możesz. Mosty za sobą
zwijasz i do Polski. A po pół roku w kraju wi-
dzisz, jak jest, i wracasz. Znowu pracy szukasz,
ludzi przepraszasz, mosty rozwijasz.

Niektóre Polki za to, co zarobiły w Antwer-
pii, wybudowały w Polsce domy. Wracają tam
po 10 czy 15 latach krążenia między dwoma
krajami. Jeśli po powrocie nie znajdują pracy,
zaczynają kursować do Belgii na nowo. Czasa-
mi przez dziewięć miesięcy pracują na dom,
w którym mieszkają przez trzy miesiące w ro-
ku. Dlatego tyle z nich wyjeżdża z Polski na
stałe.

A Helena zjechała, pod Opolem jest już rok.
Wrócić do kraju chciała zawsze, chociaż
z trzech miesięcy 15 lat nagle się zrobiło. I nie
wie, czy jej się tak podobało w tej Belgii, czy się
tylko przyzwyczaiła. 

Jak się zapomni, to zamiast „tam” mówi „tu”
i odwrotnie. A przecież „tu” jest w Polsce.

– W tym roku mogłabym już dostać obywa-
telstwo belgijskie. Ci ich lekarze! Tam pacjent
jak klient! To kusi. Jeszcze się nawet nie wy-
meldowałam, często odwiedzam córkę. Wła-
śnie przywiozła dzieci na święta!

Wnuki Heleny bawią się na podłodze. Roz-
mawiają po niderlandzku, na polski przecho-
dzą tylko wtedy, kiedy coś chcą od babci. Ale
Helena niderlandzki zna, w sklepach dogady-
wała się bez problemu. 

– Zakupy ciuchowe robię tylko, jak jadę do
Antwerpii. Wiem, gdzie u Marokana kozaki,
gdzie fajna sukienka. Tam za godzinę pracy
mogę kupić dwie. W Polsce sobie w sklepach
nie radzę. Wszystko mi się wydaje drogie.

Tak samo wydaje się Gabrieli, w Antwerpii
12 lat. Zjeżdżać nie zamierza: tu ma męża,
mieszkanie, sprząta u fajnej rodziny. Nakłada
mi na talerz górę ziemniaków i mówi: 

– Polska to dla mnie wielki niewypał. A to
mówienie na pani? Nie lubię tego, na pani to
trzeba mieć...

– …wygląd i pieniądze, wiem.
– Właśnie. A w Polsce wiele osób nawet

tych pieniędzy nie ma. Zarabiasz cztery razy
mniej, a czekoladki w Lidlu droższe niż w An-
twerpii. To coś jest chyba nie tak.                   DF
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