
n Listopadowe dumanie.
n Głos w sprawie. Prewencja raka.
n Piastowie czyli początki państwa polskiego.
n O inteligencji słów kilka.
n Grypa. Zaszczepić się czy nie.
n Moje życie – moje decyzje.W
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od re dak cji 

LI STO PA DO WE DU MA NIE 

...”Mu si my pa mię tać, aby pa mię ta no o nas”...

Li sto pad, to czas za du my, spa da ją cych li ści, ref lek sji nad ży ciem i prze mi ja niem.
Spoś ród dwu na stu mie się cy ten jest chy ba naj bar dziej nie lu bia ny, nie chcia ny
i sza ry. Cho ciaż smut ny i po nu ry, to jed nak w ja kiś spo sób bar dzo dla nas waż -
ny.

W li sto pa dzie przy ro da za mie ra i po ka zu je, jak po okre sie do jrze wa nia i zbio rów na -
stę pu je po wol ny czas sza ro ści i usy cha nia. Na tu ra za sy pia.

Li ście spa da ją ce z drzew sym bo li zu ją prze mi ja nie, deszcz pu ka ją cy w szy by jak w wier -
szu Gał czyń skie go do da je mo no to nii, smut ku i me lan cho lii. A czło wiek? Właś nie w li -
sto pa dzie czę ściej my śli o tym, że trze ba za trzy mać się cho ciaż na chwi lę i zna leźć czas
na odro bi nę ref lek sji.

Li sto pad, to na tu ral ny czas, kie dy my śli my o prze mi ja niu. To mie siąc za du my i ref lek -
sji nad tym, co już by ło i co tak szyb ko prze mi ja. O war to ściach trwa łych i nie trwa łych.
O tym co w ży ciu cen ne i mniej waż ne. Roz mo wy w li sto pa dzie o li sto pa dzie są dla nie -
któ rych z nas bar dzo trud ne i bo les ne. Bo właś nie wte dy po wra ca ją wspom nie nia. 

Każ dy z nas ma ja kieś wspom nie nia. Te tyl ko swo je, in tym ne i ta kie, któ re są czę ścią
wię kszej ilo ści wspom nień. Ktoś kie dyś po wie dział, że „je że li cze goś w ży ciu nam nie
szko da, to wspom nień, któ re trwa ją wraz z na mi”. W cie niu zni czy i chry zan tem po wra -
ca ją wspom nie nia, któ re gdzieś kie dyś za gu bi liś my, o któ rych za pom nie liś my, lub nie
chce my pa mię tać.

Wspom nie nia o bli skich, któ rzy odesz li. O przy ja cio łach, któ rych już nie ma. O zna jo -
mych, któ rych jesz cze pa mię ta my. My śli my o tym, ja cy by liś my wo bec nich, kie dy jesz -
cze ży li. Za sta na wia my się, jak by to by ło, gdy by na dal by li z na mi. Wspo mi na my i roz -
my śla my ile dro gi w swo im ży ciu prze szliś my i ile jej jesz cze przed na mi. 

W li sto pa dzie pa mię ta my. Pa mię ta my o tych, któ rzy by li nam bli scy, ale i o tych, któ -
rzy kie dyś od da li ży cie w ob ro nie na szej Oj czyz ny. Bo to mie siąc szcze gól ny, pe łen rocz -
nic i waż nych dat.

Po wsta nie Li sto pa do we. Wiel ki na ro do wy zryw Po la ków. Wal ka o wol ność, wal ka o ho -
nor, wal ka o wy zwo le nie. Li sto pad to Świę to Od zy ska nia Nie po dleg ło ści. Naj waż niej sze
pol skie świę to na ro do we zwią za ne z od zy ska niem wol no ści w 1918 ro ku. Po 123 la tach
nie wo li. To mie siąc dla Po la ków szcze gól ny – to czas roz my ślań nad hi sto ria na szej Oj -
czyz ny. Dla na szej ga ze ty to do bry mo ment że by roz po cząć no wy cykl do ty czą cy Pol ski,
że by przy pom nieć nam naj waż niej sze wy da rze nia hi sto rycz ne, że byś my pa mię ta li dla -
cze go po win niś my być dum ni z by cia Po la ka mi.

Z da la od naj bliż szych, cza sa mi sa mot ni, a nie kie dy też wspól nie z ro dzi na prze ży wa -
my te li sto pa do we na stro je. Pa mię taj my, aby cze goś w swo im ży ciu nie zgu bić. Ko chaj -
my tych, któ rzy są z na mi i wspo mi naj my tych, któ rzy odesz li. W chwi lach ref lek sji i za -
du my za pal my zni cze, aby uczcić pa mięć tych, któ rych już nie ma. 

I pa mię taj my, że „praw dzi wą war tość czło wie ka od kry wa my do pie ro wte dy, kie dy już
go nie ma”.

„Spiesz my się ko chać lu dzi, tak szyb ko od cho dzą”.
Re dak cja
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Mo ja pod róż jest nie ty po wa.
1 li sto pa da – pięk ny, sło necz -

ny, chłod ny po ra nek, sto ję
u bram jed ne go z naj star szych
i naj cen niej szych dla hi sto rii
cmen ta rzy w Pol sce.

Do tyk hi sto rii; każ dy my śli
o cmen ta rzu ja ko o smut nym
miej scu, a ja z upo rem twier dzę,
że jest to świa dec two na sze go
by tu, bez któ re go nie by li byś my
tym kim je steś my. Są tu gro by
wiel kich Po la ków, by wspom nieć
Pio tra Ście gien ne go, gro by żoł -
nie rzy ar mii au stro-wę gier skiej
z pier wszej woj ny świa to wej,
gro by bo jow ni ków po leg łych
w wal kach z bol sze wi ka mi, gro -
by żoł nie rzy AK, gro by uczest -
ni ków walk w 1939 ro ku.

Po wsta nie te go cmen ta rza da -
to wa ne jest na rok 1794. Ma wie -
lo na ro do wy i wie lo wyz na nio wy
cha rak ter; znaj du je się tu taj
część rzym sko ka to lic ka, ewan -
ge lic ka i pra wo sław na z prze -
pięk ną cer kwią.

Wcho dzę na cmen tarz, ude rza
mnie pięk no:
n rzeźb, anio łów, po pier si, po -

mni ków, dziw nych po stu men -
tów, co ko łów...

n spa da ją cych li ści – pac je den
żół ty, czer wo ny – dy wan – ga -
ma ko lo rów...

n za pa lo nych zni czy, któ re two -
rzą nie pow ta rzal ną łu nę świat -
ła...

n mi lio ny chry zan tem – dy wa -
ny od cie ni bie li, zło ta, fio le -
tu....
Jed nak dzi siaj mo ją fa scy na -

cją są gro by nie zna ne, któ re da -
ją naj wię ksze świa dec two. Sto -
ję nad ma lut kim gro bem
dzie wię cio let nie go chłop ca. Le -
ży wiel ki bu kiet kwia tów; ta ki
ma ły czło wiek, a tak wiel kie po -
dzię ko wa nie. To dziel ny har cerz
z „Sza rych Sze re gów”, ko le ga
mo je go oj ca. Jed no z ma łych
dzie ci, któ re wal czy ły o wol ność.
Po my śli ktoś, że to bzdu ra, ale
pa mię tam opo wie ści oj ca, jak ich
od dział pod do wódz twem 16-to
lat ka or ga ni zo wał w oku po wa -
nym Lub li nie sa bo ta że prze ciw -
ko Niem com. Ile mu sie li mieć
od wa gi, gdy no cą wkra da li się
do nie miec kich maga zy nów...
Ta ka ma ła cząst ka na szej wol -
no ści.... Nie mam gdzie po sta -
wić zni cza więc usta wiam tą łu -
nę świat ła wo kół tak ma łe go
a wiel kie go du chem.

Idę da lej, mi jam ko lej ne
świa dec twa hi sto rii, gro by
Nie zna ne go Żoł nie rza. Har -
ce rze jak za wsze peł nią war -
tę. Kie dyś by ło to po ko le nie
mo je go oj ca, po tem mo je.
By liś my gniew ni, zbun to -
wa ni, ale sta liś my. Te raz mi -
mo wie lu zmian po ko le nio -
wych har ce rze sto ją na dal
dzię ku jąc za ich służ bę.

Cho dzę w ko ło mi ja jąc
wiel kich i nie zna nych; tu
pani, któ ra umar ła z wiel -
kiej mi ło ści przed woj ną, na
na grob ku na pis, tro chę nie -
ty po wy:

„Gdy się mia ło szczę ście,
któ re się nie tra fia, czy jeś
cia ło du szę ca łą, a zo sta nie
tyl ko fo to gra fia, to, to tak
ma ło...

Mo że jej mi łość by ła in spi ra -
cją dla poe tów, mo że sa mej Jas -
no rzew skiej...

Prze cho dzę do czę ści po wo jen -
nej cmen ta rza. Jak by wię cej
świat ła, mniej prze py chu, wię -
cej spo ko ju... Ależ skąd, gro by
zna ne: bab ci, dziad ka, ta cy bli -
scy, tak moc no ukształ to wa li
mo je po ko le nie. Dzię ki nim tkwił
w nas po wo jen ny pło mień wal -
ki, bun tu, nie po ko ry.... „Jan ka”
– żoł nierz z AK, mat ka trój ki
dzie ci, jed no zgi nę ło w cza sie
bom bar do wa nia Lub li na w 1939,
wa lecz na dziel na... Sto ję i tak się
za sta na wiam jak ona i ty sią ce jej
po dob nych pod ję ły to wy zwa nie.
Mę żo wie w obo zach je niec kich
lub na fron tach, a one z dzieć mi-
ma ły mi żoł nie rza mi. Sa me wal -
czą ce, na ra ża ją ce ży cie każ de go
dnia. Ja ki był ich mo del wy cho -
wa nia, ja ki da wa ły przy kład, cze -
go uczy ły? Chy ba na sze współ -
czes ne mo de le wy cho waw cze,
nie wy trzy ma ły by z ni mi kon ku -
ren cji. Naj bar dziej za dzi wia mnie
opo wieść mo jej bab ci o mo im oj -
cu, któ ry pod czas jed nej z ak cji
był aresz to wa ny i prze wie zio ny
na ram pę ko le jo wą obo zu kon -
cen tra cyj ne go w Lub li nie cze ka -
jąc na przy ję cie trans por tu do
obo zu. Bab cia nie wa ha ła się,
sprze da ła wszyst ko i wy ku pi ła
nie tyl ko sy na, ale i je go ko le -
gów... Nie wiem jak to na zwać,
ale wiem, że mo je po ko le nie na -
u czy ło się od ta kich ma tek, moż -
li wo ści prze trwa nia w każ dych

eks tre mal nych wa run kach. Dzię -
ku jąc im pa lę zni cze za mo je ca -
łe po ko le nie.

Kil ka gro bów da lej po mni ki
by łych żoł nie rzy ar mii ge ne ra -
ła W. An der sa, któ rzy nie mo gli
wró cić po woj nie do Pol ski uzna -
ni za zdraj ców Oj czyz ny. Pod -
cho dzę do gro bu mo je go wu ja.
Ciot ki jak za wsze za pa li ły ma łe
świe czki i jak za wsze wo kół na -
pi su „nie rzu cim zie mi skąd nasz
ród”. Za wsze za sta na wia łam się
dla cze go ten na pis jest ta ki waż -
ny. Dziś już wiem, sa ma bę dąc
na Za cho dzie. Wu jek wspól nie
z wie lo ma Po la ka mi wal czył „za
wol ność na szą i wa szą”na wie -
lu fron tach. Był też pod Mon te
Cas si no. Jak wró cił w 1946 śpie -
wał „Czer wo ne ma ki”, akom pa -
niu jąc so bie na pia ni nie, a ca la
ro dzi na śpie wa ła wraz z nim.
Wal czył też w An glii. A po tem
zo stał uzna ny za wro ga sy ste -
mu. Te raz wiem skąd ta na sza
wiel ka nie chęć do tam tej wła -
dzy, do te go co nam chcia no za -
brać. Ale my by liś my po nad to.

Nie pła czę, że odesz li. Zo sta -
wi li cząst kę dzie dzic twa w na -
szym po ko le niu, my zo sta wi my
w na szych dzie ciach i tak krę ci
się ko ło hi sto rii.

Za pra szam na cmen tarz lu bel -
ski przy Li po wej na do tyk hi sto -
rii, świa dec two ma łych wiel kich,
któ rzy zo sta li z na mi w dniu dzi -
siej szym, w le gen dzie, w opo -
wie ści zwy kłe go, a wiel kie go
czło wie ka...

BBoo  żżee  nnaa  SSuu  cchhooddóółł
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Każdy myśli
o cmentarzu
jako
o smutnym
miejscu, 
a ja z uporem
twierdzę, 
że jest to
świadectwo
naszego bytu,
bez którego 
nie bylibyśmy
tym kim
jesteśmy

Moje fascynacje
Cmen tarz na uli cy Li po wej w Lub li nie.



Zna jo mość ję zy ków ob cych
to dla nie któ rych nor ma,

dla in nych ba rie ra nie do po ko -
na nia. Na u ka an giel skie go czy
fran cu skie go to dziś zja wi sko
po wszech ne, cho ciaż co raz czę -
ściej moż na usły szeć, że ktoś
uczy się na przy kład chiń skie -
go czy ro syj skie go.

Miesz ka jąc w ob cym kra ju do -
sko na le wie my jak trud no po ro -
zu mieć się nie zna jąc lo kal ne go
ję zy ka. Po wo dy są róż ne: nie -
wia ra we włas ne moż li wo ści,
stwier dze nie „znam tro chę słó -
wek i to mi wy star cza „, od kła -
da nie na u ki na póź niej i tak da -
lej. 

Ota cza ją cy nas świat cią gle się
zmie nia, a rze czy wi stość sta wia
przed na mi no we wy zwa nia. Bez
zna jo mo ści tu tej sze go ję zy ka
trud no zna leźć do brą pra cę, i co
waż niej sze, nie moż na ocze ki -
wać do bre go wy na gro dze nia.

Nie zna my swo ich praw i obo -
wią zu ją cych prze pi sów. Część

z nas fun kcjo nu je na za sa dzie
„ko le żan ka mi po wie dzia ła”. Ale
kie dyś na tra fi my na ba rie rę
z któ rą ko le żan ka so bie nie po -
ra dzi.

Co raz wię ksza ilość na szych
ro da ków wy bie ra ży cie na emi -
gra cji. Ma my na dzie ję, że lo kal -
na spo łecz ność nas za ak cep tu -
je. Ale jak po ro zu mieć się
z Bel giem nie zna jąc ję zy ka ni -
der lan dzkie go? Oczy wi ście, ist -
nie je ję zyk an giel ski ale ni gdy
nie zro zu mie my na ro du, je go
kul tu ry i tra dy cji bez zna jo mo -
ści da ne go ję zy ka. Po za tym nie
wszy scy mó wią po an giel sku,
zwłasz cza star si Bel go wie. Tak -
że nie wszy scy Po la cy po słu gu -
ją się ję zy kiem an giel skim
w stop niu ko mu ni ka tyw nym. 

Na na u kę ni gdy nie jest za
póź no. Je śli już miesz ka my
w Bel gii, war to za in we sto wać
czas w na u kę ni der lan dzkie go.

O ile ła twiej bę dzie nam w pra -
cy, w skle pie, u le ka rza, czy
w urzę dzie. Zro zu mie my treść
pis ma z Elec tra be lu czy urzę du
skar bo we go, prze czy ta my ulot -
kę któ rą ktoś wrzu cił do na szej
skrzyn ki po czto wej. Po mo że my
dziec ku w od ra bia niu lek cji i bę -
dzie my mo gli swo bod nie po ro -
zu mieć się z na u czy cie lem. Sa -
mi zy ska my we włas nych oczach
i po czu je my się pew niej. 

W An twer pii jest bar dzo du żo
miejsc, któ re ofe ru ją na u kę ję -
zy ka ni der lan dzkie go, a kosz ty
są na praw dę nie du że. 

Bel go wie wy cho dzą nam na
prze ciw. A my? 

J. G. Goe the po wie dział kie -
dyś: „ […] kto nie zna ob ce go ję -
zy ka, ten nic nie wie o swo im
włas nym […]”.

Po zdra wiam wszyst kich po li -
glo tów

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa  

Uczmy się niderlandzkiego!
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Na naukę
nigdy nie jest
za późno



W nie dzie lę 23. paź dzier ni ka
od by ło się w An twer pii bar dzo
mi łe i nie ty po we spot ka nie.

Ma ry la Sę dziak – We so łow ska
za pre zen to wa ła nam, czy li swo -
im bli skim i przy ja cio łom, swój
no wo wy da ny to mik po ezji. Jej
wier sze, to sło wa pły ną ce z głę -
bi ser ca, ma ły in tym ny świat,
któ ry zde cy do wa ła się nam po -
ka zać. To co stwo rzy ła wzru sza,
po ka zu je ból i cier pie nie, ale też
ra dość i mi łość. Ma ry la swo ją
po ezję za de dy ko wa ła naj bliż -
szym. To dzię ki mi ło ści do nich
od kry ła swo ją du szę i jej naj -
skryt sze za ka mar ki.

Ten, kto pi sze wier sze, to czło -
wiek wraż li wy, któ re mu ser ce
dyk tu je każ dy no wy wers. Tak
na pi sa ne sło wo do cie ra do od -
bior cy ale tyl ko wte dy, gdy jest

„tak jas ne, jak spoj rze nie w oczy
i pro ste, jak po da nie rę ki”.

Ta kie są właś nie wier sze Ma -
ry li. Jest w nich szczę ście, ale
też nie szczę ście. Ich mot tem
prze wod nim jest głę bo ka ref lek -
sja nad ulot ny mi chwi la mi i sen -
sem na sze go ist nie nia. I jak że
wie le w nich do bro ci, szla chet -
no ści i pa mię ci o in nych.

Spot ka nie od by ło się w sa mym
ser cu sta re go mia sta w An twer -
pii na Gro te Markt w ka wiar ni
Bo na par te. Przy ja cie le i ro dzi -
na zja wi li się tłum nie, aby wspól -
nie świę to wać ten dzień, tak
waż ny dla Ma ry li.

Ca łość uświet nił wy stęp dzie -
ci z zes po łu ta necz no-wo kal ne -
go dzia ła ją ce go przy Fun da cji
„Chil dren of Eu ro pe”. By ły pol -
skie tań ce i pio sen ki lu do we
po łą czo ne z mu zy ką no wo czes -
ną. Mło dzi wy ko naw cy per fek -
cyj nie od tań czy li i od śpie wa li
swój re per tu ar wzbu dza jąc
apla uz pu blicz no ści. A po tem
by ły kwia ty, ży cze nia, no
i wspom nie nia. Ma ry la za pre -
zen to wa ła kil ka wy bra nych
wier szy i my ślę, że każ dy z nas
ode brał je bar dzo oso bi ście. Bo
po ezja łą czy lu dzi i po ka zu je
to, co tkwi ukry te w za ka mar -
kach du szy.

Dzię ku ję Ci Ma ry lo i je stem
prze ko na na, że w tym to mi ku
każ dy czy tel nik od naj dzie cząst -
kę sa me go sie bie.

AAnn  nnaa  FFrraann  ccoo  iiss--KKooss
n

22 paź dzier ni ka w koś cie le świę tej Te re sy na Gro te -
ste en weg w An twer pii od by ły się uro czy sto ści zwią za -
ne z 33. rocz ni cą po nty fi ka tu bł. Ja na Pa wła II oraz z XI
Dniem Pa pie skim. O go dzi nie 18.30 roz po czę ła się msza
świę ta. Prze wod ni czył jej ks. Rek tor Pol skiej Mi sji Ka -
to lic kiej Ry szard Sztyl ka. W ka za niu przy pom niał po -
stać bło go sła wio ne go, je go do ko na nia i po zo sta wio ne
dzie dzic two. Zwra ca jąc się do mło dzie ży po wtó rzył sło -
wa Ja na Pa wła: „Wy je ste ście na dzie ją Koś cio ła. Wy je -
ste ście mo ją na dzie ją”. W ję zy ku fla man dzkim Rek tor
skie ro wał kil ka zdań do zgro ma dzo nej spo łecz no ści bel -
gij skiej. 

Na za koń cze nie zgro ma dze ni od da li cześć bł. Ja no wi
Pa wło wi II ca łu jąc je go re lik wie. 

SSyyll  wwiiaa  SSzzuumm  nniiaakk  

Czy wiesz, że …
W Pol sce od 2005 ro ku uchwa łą sej mu RP 16 paź -

dzier ni ka jest świę tem na ro do wym. Dzień ten ma być
hoł dem dla wiel kie go Po la ka. 

Wier sze dla bli skich mo je mu ser cu
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Ten, kto 
pi sze wier sze, 
to czło wiek
wraż li wy

„Szu ka łem
Was 
a te raz Wy
przy szli ście 
do mnie”

Jan Pa weł II

33. rocz ni ca po nty fi ka tu
bł. Ja na Pa wła II



Wa ter po ort (Wa ter Ga te), to
pier wot nie część mu rów ob ron -
nych ota cza ją cych mia sto i daw -
na bra ma otwie ra ją ca do stęp do
rze ki Schel dy.

Pier wot nie sta ła na Vlas ma -
arkt i zna na by ła ja ko „Por ta Re -
gia”. Zbu do wa na ja ko Łuk Try -
um fal ny w 1624 ro ku, by ła
hoł dem dla kró la Fi li pa IV pod -
czas hisz pań skiej oku pa cji mia -
sta. Po wsta ła na pod sta wie pro -
jek tu Ru ben sa, a jej twór ca mi
by li: Hu y brecht van Eyn de
i Hans van Mil dert.

Wa ter po ort zna na jest rów nież
ja ko „bra ma spa ce ro wa”, po nie -
waż aż trzy krot nie zmie nia no jej
po ło że nie. W la tach 1883/84 kie -
dy na brze że mia sta zo sta ło bar -
dziej zmo der ni zo wa ne, prze su -
nię to ją bar dziej na po łud nie
(Sint-Jansvliet). Gdy w ro ku
1933 roz po czę to bu do wę tu ne -
lu św. An ny pod Schel dą, bra mę
roz mon to wa no i od da no do de -
po zy tu miej skie go.

Od 1936 ro ku prze in sta lo wa -
no ją na Sint-Gil li pla ats, gdzie
stoi do dzi siaj. Ba ro ko wa bra ma
jest bo ga to zdo bio na. Po
wschod niej stro nie wid nie je mi -
to lo gicz na po stać Nep tu na,
nato miast po prze ciw nej umiesz -
czo no herb i dwa he ral dycz ne
lwy. Jest to dwu po zio mo wa kon -
struk cja z bia łe go ka mie nia oży -
wio na gra ni tem i ozdo bio na du -
ży mi rzeź ba mi.

Od 1985 ro ku jest pod ochro -
ną kon ser wa to ra za byt ków.

HHaann  nnaa  KKoorrcczz

Water Gate
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1624
zbudowana
jako Łuk
Tryumfalny 
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Kom pleks miesz kal ny
skła da ją cy się po cząt -
ko wo z czte rech bu dyn -

ków w sty lu Art No u ve au, po ło -
żo ny w dziel ni cy Zu id w oko li cy
Mu ze um Sztuk Pięk nych.

Obec nie „5 kon ty nen tów” to
trzy bu dyn ki – je den zo stał znisz -
czo ny przez de we lo pe rów w la -
tach 70-tych. Ich lo ka li za cja to:
Pla atssnij der sstra at 1, Schil der -
sstra at 2 i 6.

Dom wi docz ny na zdję ciu
(„Ma ły sta tek” / „T'Bo ot je”) to je -
den z naj bar dziej nie zwy kłych
bu dyn ków w An twer pii, z war -
stwa mi żół tej ceg ły, ty po wej dla
ar chi tek tu ry se ce syj nej. 

Zbu do wa ny w 1901 ro ku przez
ar chi tek ta F.Smet-Ver has. Na

zle ce nie stocz ni w An twer pii do
ory gi nal ne go pro jek tu do da no
dziób stat ku (bu dow ni czy ło dzi
P.Ro u is).

Chro nio ny ja ko za by tek od
1976 roku.

HHaann  nnaa  KKoorrcczz

5 kontynentów
Odrobina morskiej przeszłości w Antwerpii
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Na zlecenie
stoczni
w Antwerpii 
do
oryginalnego
projektu domu
dodano dziób
statku

Bilety w cenie 20, 25, 30 euro do nabycia:
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Bujinkan Dojo – Ninja Kids

KKUURRSS  TTAAŃŃCCAA  
DDLLAA  MMŁŁOODDZZIIEEŻŻYY  II  DDOORROOSSŁŁYYCCHH!!!!!!

Masz dosyć podpierania ścian 
na imprezach? 

Chcesz nauczyć się tańczyć?

ZZaapprraasszzaammyy  oodd  lliissttooppaaddaa!!

Zajęcia prowadzone w języku polskim,
gwarantujemy dobrą atmosferę. 

Zapisy i informacje pod nr tel:
00448899//882233880033,,  00448855//662288449988
e-mail:
iinnffoo@@cchhiillddrreennooffeeuurrooppee..bbee

wwwwww..cchhiillddrreennooffeeuurrooppee..bbee

Tradycyjna sztuka walki oparta na filozofii wschodu.
Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 6,5 do 15 lat.
Zajęcia prowadzone przez mistrzów sztuk walki, w języku niderlandzkim. 

Zapisy i informacje pod nr tel:
0489/823803, 0485/628498

e-mail: 
info@childrenofeurope.be

www.childrenofeurope.be



AAKK::  DDzziieeńń  ddoo  bbrryy  PPaannii..  NNaa  wwssttęę  --
ppiiee  ddzziięę  kkuu  jjęę  zzaa  ttoo,,  żżee  zzee  cchhcciiaa  łłaa
PPaannii  ppoo  śśwwiięę  cciićć  nnaamm  sswwóójj  cceenn  nnyy
cczzaass..  AAllee  zzaa  nniimm  zzaa  cczznniiee  mmyy  rroozz  --
mmaa  wwiiaaćć,,  pprroo  sszzęę  oo kkiill  kkaa  ssłłóóww  nnaa
ttee  mmaatt  PPaannii  rrzzaadd  kkiiee  ggoo  ii ppiięękk  nnee  ggoo
iimmiiee  nniiaa..  NNiiee  uukkrryy  wwaamm,,  żżee  ssiięę  ggnnęę  --
łłaamm  ddoo  źźrróó  ddeełł  ii wwiieemm,,  żżee  ppoo  cchhoo  --
ddzzii  oodd  mmęę  sskkiiee  ggoo  iimmiiee  nniiaa  PPiiuuss  lluubb
PPiioo..  NNaa  ppeeww  nnoo  wwiiee  llee  rraa  zzyy  zzaa  ddaa  --
wwaa  nnoo  PPaannii  ttaa  kkiiee  ppyy  ttaa  nniiee,,  aa jjaa  nniiee
cchhccęę  bbyyćć  ttuu  ttaajj  wwyy  jjąątt  kkiieemm..  NNaa  ssii
cczzyy  tteell  nnii  ccyy  cchhyy  bbaa  tteeżż  ssąą  cciiee  kkaa  wwii......

PL: Dzień do bry. Dzię ku ję bar -
dzo za za pro sze nie. Z wiel ką
przy jem no ścią od po wiem na
Pani py ta nia. Za czy na jąc od mo -
je go imie nia – fak tycz nie po cho -
dzi ono od mę skie go imie nia
Pius, któ re jest sza le nie rzad -
kie. Wła ści wie jest to chy ba wy -
łącz nie imię pa pie ży. Mo im pa -
tro nem jest Pius X, pa pież
z po cząt ku XX wie ku. Nato miast
imię Pia, mi mo że jest imie niem
wło skim, naj czę ściej spo ty ka ne
jest w Skan dy na wii i w Niem -
czech. No si ła je mo ja ciot ka
i chy ba to za in spi ro wa ło ro dzi -
ców do na da nia mi właś nie te -
go imie nia.

JJaakk  ttoo  ssiięę  ssttaa  łłoo,,  zzee  wwyy  bbrraa  łłaa  PPaannii
wwłłaaśś  nniiee  ttaa  kkii  rroo  ddzzaajj  kkaa  rriiee  rryy  zzaa  --
wwoo  ddoo  wweejj,,  żżee  jjeesstt  PPaannii  nnaa  ttyymm  ssttaa  --
nnoo  wwii  sskkuu..  ZZaa  ppeeww  nnee  wwyy  bbrraa  nnoo
PPaanniiąą  wwee  ddłłuugg  ppeeww  nnyycchh  kkrryy  ttee  --
rriióóww  ii mmuu  ssiiaa  łłaa  PPaannii  ssppeełł  nniićć  ookkrree  --
śślloo  nnee  wwyy  mmoo  ggii..

Prze de wszyst kim to, kto mo -
że pia sto wać fun kcje kon su la,
okre śla usta wa o fun kcjach kon -
su lów. Po nad to każ dy z nas mu -
si zdać eg za min dy plo ma tycz no-
kon su lar ny skła da ją cy się
z czę ści pi sem nej i ustnej. Jest
on do syć trud ny, nie za wsze zda -

je się go za
pier wszym ra -
zem. W mo im
przy pad ku
aku rat się uda -
ło. A zde cy do -
wa łam się
wziąć udział
w re kru ta cji,
bo pra ca w dy -
plo ma cji wy da -
wa ła mi się
bar dzo in te re -
su ją ca, znam
też ję zy ki ob ce.
Po za tym pra -
ca w Wy dzia le
Kon su lar nym
po le ga na po -

ma ga niu lu dziom. Trze ba to lu -
bić – bez te go nie ma chy ba co
my śleć o służ bie kon su lar nej
i pra cy w kon su la cie.

WW BBrruukk  ssee  llii  jjeesstt  PPaannii  oodd  nniiee  ddaaww  --
nnaa..  CCzzyy  ttoo  PPaannii  ppiieerr  wwsszzaa  ppllaa  ccóóww  --
kkaa  ddyy  pplloo  mmaa  ttyycczz  nnaa??

Fak tycz nie, w Bruk se li je stem
od nie ca łych 3 mie się cy. Przy -
je cha łam tu bez poś red nio z Lil -
le, gdzie przez osta t nie czte ry
la ta peł ni łam służ bę kon su lar -
ną w Kon su la cie Ge ne ral nym.

PPrraa  ccuu  jjee  PPaannii  ww WWyy  ddzziiaa  llee  KKoonn  --
ssuu  llaarr  nnyymm  AAmm  bbaa  ssaa  ddyy  RRPP  ww BBrruukk  --
ssee  llii..  CCoo  ttoo  oozznnaa  cczzaa  ddllaa  pprrzzee  cciięętt  --
nnee  ggoo  PPoo  llaa  kkaa??  CCzzyymm  pprrzzee  ddee
wwsszzyysstt  kkiimm  zzaajj  mmuu  jjee  ssiięę  WWyy  ddzziiaałł
KKoonn  ssuu  llaarr  nnyy??

Mo że za cznę od wy jaś nie nia
róż ni cy mie dzy am ba sa dą a wy -
dzia łem kon su lar nym. Am ba sa -
da to sta ła mi sja dy plo ma tycz -
na, któ rą kie ru je szef mi sji, czy li
am ba sa dor. Jest to in sty tu cja
re pre zen tu ją ca nasz kraj w kra -
ju przyj mu ją cym i nie zaj mu je
się udzie la niem po mo cy praw -
nej ani opie ką nad oby wa te la mi
swo je go kra ju. Do ta kiej fun kcji
zo stał stwo rzo ny właś nie Wy -
dział Kon su lar ny. W Bruk se li
skła da się on z trzech dzia łów.
Dział praw ny zaj mu je się m.in.
re je stra cją ak tów sta nu cy wil -
ne go, wy da wa niem od po wied -
nich za świad czeń oso bom chcą -
cym wziąć ślub, prze słu chi wa niem
stron w spra wach są do wych itp.
Dział pasz por to wo-wi zo wy, jak
sa ma na zwa wska zu je, wy sta -
wia pasz por ty i wi zy. Dział opie -
ki kon su lar nej, w któ rym pra -
cu ję, zaj mu je się wszel ki mi
po zo sta ły mi spra wa mi, w któ -

rych ko niecz na jest in ter wen cja
władz pol skich. Szcze gó ły moż -
na zna leźć na na szej stro nie
http://www.bruk se lakg.po -
lemb.net.

ZZ ppeeww  nnoo  śścciiąą  pprrzzyy  cchhoo  ddzząą  ddoo  PPaannii
lluu  ddzziiee  zz bbaarr  ddzzoo  oossoo  bbii  ssttyy  mmii  sspprraa  --
wwaa  mmii....  

Zde cy do wa nie. Są to roz ma i -
te prob le my ży cia co dzien ne go
– nie ste ty, prze de wszyst kim
nie szczę śli we zda rze nia, któ re
mo gą się przy tra fić Po la kom za
gra ni cą. Udzie la my po rad do ty -
czą cych opie ki me dycz nej czy
świad czeń ro dzin nych. Po ma ga -
my ro dzi nom w spra wach do ty -
czą cych zgo nów, po szko do wa -
nym w wy pad kach dro go wych,
od wie dza my więź niów w oś rod -
kach pe ni ten cjar nych… Jak wi -
dać, spra wy te do ty ka ją oso bi -
stej sfe ry ży cia na szych
oby wa te li.

DDllaa  wwiięę  kksszzoo  śśccii  lluu  ddzzii  pprrzzee  ppii  ssyy
pprraa  wwaa  ssąą  bbaarr  ddzzoo  sskkoomm  ppllii  kkoo  wwaa  --
nnee..  ŻŻyy  jjee  mmyy  ww ddoo  bbiiee  sszzee  rroo  kkiiee  ggoo
ii sszzyybb  kkiiee  ggoo  ddoo  ssttęę  ppuu  ddoo  iinn  ffoorr  mmaa  --
ccjjii..  CCzzyy  iinn  ffoorr  mmaa  ccjjee  zz iinn  tteerr  nnee  ttuu
mmoo  ggąą  nnaamm  uułłaa  ttwwiićć  nniiee  kkttóó  rree
sspprraa  wwyy  ii ppoo  mmóócc  rroo  zzeezz  nnaaćć  ssiięę
cchhooćć  cczzęę  śścciioo  wwoo  ww nnaa  sszzyycchh  pprroobb  --
llee  mmaacchh  zz kkttóó  rryy  mmii  ttrraa  ffiiaa  mmyy  ddoo
kkoonn  ssuu  llaa  ttuu??  

In ter net to wiel kie do bro dziej -
stwo na szych cza sów. Moż na
tam zna leźć in for ma cje prak -
tycz nie na każ dy te mat. Trze ba
jed nak w tych po szu ki wa niach
być uważ nym i ko rzy stać z wia -
ry god nych stron www, np. in -
sty tu cji pu blicz nych, stron rzą -
do wych. My, urzęd ni cy, rów nież
po słu gu je my się in for ma cja mi
zna le zio ny mi w sie ci. Ko rzy sta -
my jed nak ze spraw dzo nych,
god nych za u fa nia, rze tel nych
stron.

IIsstt  nniiee  jjąą  ddwwaa  kkoonn  ssuu  llaa  ttyy  hhoo  nnoo  rroo  --
wwee,,  jjee  ddeenn  ww GGaann  ddaa  wwiiee  zz jjuu  rryyss  --
ddyykk  ccjjąą  nnaa  ttee  rree  nniiee  FFllaann  ddrriiii,,  ddrruu  --
ggii  ww LLaa  LLoo  uu  vviiéérree  zz jjuu  rryyss  ddyykk  ccjjąą
nnaa  ttee  rree  nniiee  WWaa  lloo  nniiii..  CCzzyy  ssąą  sspprraa  --
wwyy  kkttóó  rree  mmoożż  nnaa  lluubb  nnaa  llee  żżyy  ttaamm
zzaa  łłaa  ttwwiiaaćć  ii nnaa  cczzyymm  ppoo  llee  ggaa  jjąą
eewweenn  ttuu  aall  nnee  rróóżż  nnii  ccee??  II jjeesszz  cczzee
jjeedd  nnoo..  JJeesstt  KKoonn  ssuu  llaatt  HHoo  nnoo  rroo  wwyy
RRPP  ww AAnn  ttwweerr  ppiiii..  CCzzee  ggoo  mmoo  ggąą
oocczzee  kkii  wwaaćć  mmiieesszz  kkaańń  ccyy  AAnn  ttwweerr  --
ppiiii  oodd  KKoonn  ssuu  llaa  HHoo  nnoo  rroo  wwee  ggoo??

In sty tu cja kon su la ho no ro we -
go jest sze ro ko sto so wa na
w prak ty ce mię dzy na ro do wej.

Dyplomacja – zawód i powołanie
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Specjalnie 
dla państwa
rozmowa
z Konsul 
Pią Libicką,
Drugim
Sekretarzem
w Wydziale
Konsularnym
Ambasady RP
w Brukseli

fot: Monika Derej-Szewczyk.



Wie le państw od lat z niej ko rzy sta,
uzu peł nia jąc w ten spo sób sieć za wo -
do wych urzę dów kon su lar nych. Kon -
sul ho no ro wy prze de wszyst kim 
pro mu je kon tak ty gos po dar cze, han -
dlo we oraz współ pra cę na u ko wą i kul -
tu ral ną mię dzy kra jem urzę do wa nia
a kra jem, któ ry go po wo łał. Dru gi ob -
szar obej mu je ochro nę sze ro ko po ję -
tych praw i in te re sów oby wa te li pol -
skich pod czas ich po by tu za gra ni cą.
Na le ży pod kre ślić, że cho ciaż kon su -
lo wie ho no ro wi mo gą w sy tu a cjach
lo so wych udzie lić wstęp nej po mo cy
pol skie mu oby wa te lo wi, to wy da wa -
nie wiz, pasz por tów, za świad czeń 
i in ne czyn no ści urzę do we na le żą do
wy łącz nej kom pe ten cji urzę dów kon -
su lar nych. An twer pia jesz cze cze ka
na no we go kon su la ho no ro we go – zo -
stał on już wska za ny, lecz pro ce du ra
je go po wo ła nia jesz cze nie do bieg ła
koń ca.

WWsszzyy  ssccyy  PPoo  llaa  ccyy  ww PPooll  ssccee  cczzyy  ww BBeell  --
ggiiii,,  ssąą  nnaa  sszzyy  mmii  rroo  ddaa  kkaa  mmii..  CCzzyy  wwee  ddłłuugg
PPaannii  ssąą  ttoo  „„ccii  ssaa  mmii””  PPoo  llaa  ccyy,,  cczzyy  tteeżż  żżyy  --
cciiee  nnaa  eemmii  ggrraa  ccjjii  ttrroo  cchhęę  nnaass  zzmmiiee  nniiaa..
CCzzyy  wwii  ddzzii  PPaannii  rróóżż  nnii  ccee??  

Po lo nia w Bel gii jest na ty le licz na,
że wła ści wie ma my tu taj prze krój pol -
skie go spo łe czeń stwa. Są lu dzie, ko -
rzy za ło ży li włas ny biz nes, są pra cow -
ni cy fi zycz ni, jest ka dra me ne dżer ska,
są urzęd ni cy, ma my rów nież w Bel gii
pol skich bez dom nych. Kon takt z in -
ną kul tu rą, oby cza ja mi, ję zy kiem za -
wsze coś zmie nia w na szym ży ciu czy
w na szym spo so bie my śle nia. Ale
w każ dym wy pad ku wy glą da to ina -
czej i nie po ku si ła bym się o ja kieś
ogól ne pod su mo wa nia.

PPooll  sskkaa  pprree  zzyy  ddeenn  ccjjaa  ww RRaa  ddzziiee  UUnniiii  EEuu  --
rroo  ppeejj  sskkiieejj  nniiee  ddłłuu  ggoo  ssiięę  zzaa  kkoońń  cczzyy..  CCzzyy
PPaannii  jjaa  kkoo  pprrzzeedd  ssttaa  wwii  cciieell  ppooll  sskkiieejj  ddyy  --
pplloo  mmaa  ccjjii  uuwwaa  żżaa,,  zzee  jjeesstt  ttoo  uuddaa  nnaa  pprree  --
zzyy  ddeenn  ccjjaa,,  cczzyy  nnaa  pprrzzyy  sszzłłoośśćć  mmoo  żżee  nnaa  --
llee  żżaa  łłoo  bbyy  ccoośś  zzmmiiee  nniićć??

Ja ko pra cow nik apo li tycz ny nie
czu ję się upraw nio na do oce nia nia
dzia łań pol skie go rzą du. Mo gę za to
po wie dzieć, że w związ ku z pre zy den -
cją Pol ska jest obec nie bar dzo wi -
docz na w sto li cy Bel gii. Po nad to od
lip ca 2011 r. zo sta ło uzgod nio nych
wie le spraw istot nych dla Unii.
W osta t nim cza sie pol ska pre zy den -
cja zdo ła ła np. roz wią zać dłu go trwa -
ły spór o to, w ja ki spo sób Unia 
Eu ro pej ska jest re pre zen to wa na
w or ga ni za cjach mię dzy na ro do wych.
Do tych cza so wy brak po ro zu mie nia
osła biał po zy cję Unii w sto sun ku do
par tne rów ze wnętrz nych, ta kich jak
ONZ czy OB WE. Dzię ki sta ra niom
pol skiej pre zy den cji uda ło się też nie -
daw no do pro wa dzić do po ro zu mie -
nia w spra wie tzw. ta bel roz bież no -
ści, czy li spe cjal nych do ku men tów,
któ re opi su ją, w ja ki spo sób prze pi -
sy pra wa UE są wdra ża ne w pań -
stwach człon kow skich. War to też
wspom nieć o bo ga tym pro gra mie
kul tu ral nym pro mu ją cym nasz kraj
w ca łej Eu ro pie. Zda niem re cen zen -
tów wy sta wa w bruk sel skim mu ze -
um Bo zar, na któ rej zgro ma dzo no
dzie ła czo ło wych pol skich ar ty stów
współ czes nych, ta kich jak Li be ra, Ko -
zy ra czy Żmi jew ski, to naj lep sza te -
go rocz na wy sta wa w Bel gii.

JJaakk  lluu  bbii  PPaannii  ssppęę  ddzzaaćć  wwooll  nnyy  cczzaass??  JJaa  --
kkiiee  jjeesstt  PPaannii  hhoobb  bbyy??  

Wol ny czas spę dzam naj chęt niej
w gro nie zna jo mych i ro dzi ny, lu bię
wspól ne ko la cje, wyj ścia na kon cer ty
i spek ta kle. Szcze gól nie in te re su je
mnie ta niec współ czes ny. Ze wzglę -
dów zdro wot nych mu sia łam kie dyś
z nie go zre zy gno wać, ale na dal jest to
dzie dzi na bar dzo mi bli ska. Po za tym
przy znam, że osta t nio tro chę bar dziej
za in te re so wa łam się go to wa niem. In -
te re su je mnie zwłasz cza kuch nia zdro -
wa i eko lo gicz na.

RRookk  bbiiee  żżąą  ccyy  ppoo  wwoo  llii  ddoo  bbiiee  ggaa  kkoońń  ccaa..
CCzzyy  mmyy  śśllii  jjuużż  PPaannii  oo śśwwiięę  ttaacchh  ii ggddzziiee
ppllaa  nnuu  jjee  jjee  ssppęę  ddzziićć??

Po wo li za czy nam my śleć o świę tach,
ale pó ki co nie mo gę jesz cze ni cze go
za pla no wać. Na sza pra ca to prze de
wszyst kim służ ba, dy żur w Dzia le
Opie ki Kon su lar nej trwa 24 go dzi ny
na do bę. Sta ra my się go dzić pra cę z ży -
ciem pry wat nym, ale sy tu a cja zmie -
nia się cza sem w osta t niej chwi li…
Być mo że uda mi się spę dzić świę ta
w Pol sce, z ro dzi ną, ale moż li we też,
że zo sta nę w Bruk se li. Ktoś za wsze
mu si być na miej scu, w kon su la cie.

CCzzee  ggoo  żżyy  cczzyy  łłaa  bbyy  PPaannii  nnaa  sszzyymm  cczzyy  tteell  --
nnii  kkoomm  jjaa  kkoo  pprraa  ccooww  nniikk  aamm  bbaa  ssaa  ddyy  ii jjaa  --
kkoo  PPiiaa  LLii  bbiicc  kkaa??

Po wiem krót ko: ży czę Po la kom za
gra ni cą, że by ich po byt na ob czyź nie
speł nił ich ma rze nia i am bi cje. Ze wzglę -
du na cha rak ter spraw, któ ry mi się zaj -
mu je, ży czę Pań stwu prze de wszyst kim
jak naj mniej prob le mów i kło po tów
w co dzien nym ży ciu w Bel gii.

Roz ma wia ła 
AAggaa  ttaa  KKoo  cciińń  sskkaa
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„„HHuu  iiss  VVeerr  lloooo  BBvvbbaa””,,  
AAmmee  rrii  kkaa  lleeii  115588,,  22000000  AAnn  ttwweerr  ppeenn
wwwwww..hhuu  iiss  vveerr  lloooo..bbee

Mot to prze wod nie „Hu is Ver loo” to „Cie szyć się
ży ciem”.

Któ ry z pa nów nie chciał cho ciaż raz po czuć się
jak gen tle man ze sta rych fil mów któ ry sie dząc
wy god nie w fo te lu pa li faj kę, trzy ma jąc w dru giej
rę ce szklan kę whi sky czy ko nia ku.

„Hu is ver loo” spe cja li zu je się w sprze da ży ta -
kich właś nie uży wek. Sklep ofe ru je naj wię kszy
wy bór te go ro dza ju asor ty men tu w Bel gii. Wie le
od mian ta ba ki, fa jek oraz ol brzy mi wy bór al ko -
ho li nie kie dy wręcz nie do stęp nych w in nych te -
go ro dza ju skle pach. Są do stęp ne cy ga ra z Ku by,
Do mi ni ka ny, Hon du ra su, czy Ni ka ra gui. Po za tym
sze ro ki wy bór ak ce so riów: za pal ni czki, faj ki, po piel -
ni czki, pi lar ki itd. Moż na rów nież za ku pić roż ne od -
mia ny whi sky, ru mu i ko nia ku. Sklep dla ko ne se -
rów i zwy kłych lu dzi, któ rzy chcie li by po pro stu
po wię kszyć swój do mo wy ba rek. 

Wła ści cie le „Hu is Ver loo” sta ra ją się po sze rzać
ofer tę skle pu i pro po nu ją klien tom co raz no wsze
pro duk ty. Czę sto or ga ni zu ją de gu sta cje i roż ne im -
pre zy, w trak cie któ rych moż na do wie dzieć się mnó -
stwo cie ka wych rze czy oraz na u czyć się, jak wy brać
do bre cy ga ro, czy whi sky.

n

Miejsca 
godne uwagi
poleca Rudy,
poszukiwacz
i odkrywca
klimatycznych
miejsc
i zaułków
w Antwerpii.

Rudy poleca!



Wmo im cy klu chcia ła -
bym przy bli żyć dzie -
je na szej oj czyz ny. Je -

śli wie rzyć Cy ce ro no wi, że
„hi sto ria jest na u czy ciel ką ży -
cia”, to im wię cej do wie my się
o prze szło ści, tym ła twiej nam
bę dzie zma gać się z trud no ścia -
mi ży cia co dzien ne go.

Jak do szło do te go, że tu i teraz,
na ma pie Eu ro py zaj mu je my
god ne miej sce?

Mon te skiusz twier dził, że
„Szczę śli wy jest na ród, któ re go
hi sto ria jest nud na”. Hi sto ria
Pol ski na pew no nud na nie by -
ła. Woj ny, roz bio ry, po wsta nia
i re wo lu cje prze pla ta ły się
z krót ki mi okre sa mi po ko ju. Czy
to zna czy, że je steś my na ro dem
nie szczę śli wym?

Za co ko cha my nasz kraj, cze -
mu tak tęsk ni my? Dla wie lu
z nas, ży ją cych w Bel gii, ła twiej
jest być pa trio ta mi. Cza sem ide -
a li zu je my ob raz Pol ski, pie lę -
gnu jąc w so bie do bre wspom -
nie nia. Ca ły rok cze ka my na
wa ka cje, by od wie dzić ro dzi ny
i na cie szyć się pięk na przy ro dą,
odet chnąć.

Przy pom nij my so bie na szą hi -
sto rię, przy bliż my ją na szym
dzie ciom, bo Pol ska to kraj
z mnó stwem do świad czeń. Mu -
si my czer pać z hi sto rii, wy cią -
gać wnio ski i sta rać się nie 
po peł niać daw nych błę dów. Za -
pra szam na wę drów kę: od cza sów,
kie dy to pod róż nik Ibra him-ibn-
Ja kub w X wie ku opi sał nasz kraj
ja ko „naj roz le glej sze pań stwo
pół no cy”, po przez la ta wo jen,
zwy cięstw i po ra żek, utra ty te -
ry to rium i pań stwo wo ści, po -
wstań i re wo lu cji, ko ro na cji,
kon sty tu cji, aż do dzi siaj, gdy
wresz cie mo że my na zy wać się
Eu ro pej czy ka mi. Hi sto ria bo -
wiem kształ tu je nas od wczes nej
mło do ści i ma wpływ na ży cie
spo łecz ne. Nie zna jo mość hi sto -
rii nie jed no krot nie spra wia trud -
no ści w zro zu mie niu ota cza ją ce -
go nas świa ta.

Przy pom nij my so bie na sze
burz li we lo sy i po dzię kuj my
w du chu wszyst kim, któ rzy
przez ty sią ce lat wal czy li o na -
szą oj czyz nę. Pa mię taj my sło wa
Goe the go: „Ko mu ty sią ce lat nie
mó wią nic, niech w ciem no ści
nie wie dzy ży je z dnia na dzień”.

Miesz ko I – chrztem Pol ski
w 966 ro ku – włą czył nasz kraj
w krąg państw cy wi li zo wa nych.
Tym sa mym po wstrzy mał nie -
miec ką „chry stia ni za cje Sło -
wian”. Od tej da ty uzna je się ist -
nie nie Pol ski ja ko nie za leż ne go
pań stwa. Aż do 1138 ro ku kraj
rzą dzo ny był przez wład ców
z dy na stii Pia stów ja ko mo nar -
chia pa try mo nial na. Właś nie te -
mu okre so wi po świe co ny jest
ten ar ty kuł.

Za rów no Miesz ko I, jak i je go
syn Bo le sław Chro bry (ko ro no -
wa ny na kró la Pol ski w 1025 ro -
ku) pro wa dzi li woj ny, któ re
przy nio sły Pol sce no we te ry to -
ria i sil ną po zy cję mię dzy na ro -
do wą. Do Pol ski przy łą czo no
wte dy Po mo rze, Ma ło pol skę
i Śląsk. Po tem Gro dy Czer wień -
skie oraz Sło wa cje, Mo ra wy, Mil -
sko i Łu ży ce. Chro bry rzą dził
kra jem sil ną rę ką, nie do trzy -
my wał ro zej mów i umów, na jeż -
dżał in ne kra je, przez co po je -
go śmier ci za chwia na zo sta ła
po zy cja mo nar chii pia stow skiej.
W tam tych cza sach tron dzie dzi -
czo no, więc wła dzę nad sil nym,
roz leg łym kra jem ob jął syn Bo -

Pia sto wie 
– czy li po cząt ki pań stwa pol skie go 
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le sła wa – Miesz ko II. Hos sa nie
trwa la dłu go.Za pa no wa nia
Miesz ka II do szło do wo jen do -
mo wych, któ re osła bi ły po zy cję
Pol ski. Na sze we wnętrz ne kon -
flik ty wy ko rzy sta ły pań stwa
ościen ne, w 1038 ro ku Cze si złu -
pi li Gniez no. Ma zo wsze chcia ło
się unie za leż nić, wy bu cha ły bun -
ty. Miesz ko II pró bo wał kon ty nu -
o wać po li ty kę oj ca, ale ko a li cja
nie miec ko-ru ska do pro wa dzi ła
do upad ku wła dzy kró lew skiej
w Pol sce. W tym cza sie utra co -
no du żą część te ry to rium.

Do pie ro pod rzą da mi Ka zi mie -
rza (syn Miesz ka II) Pol ska wró -
ci ła do rów no wa gi. Nie bez po -
wo du po tom ni na zwa li go
Od no wi cie lem. Na no wo zjed no -
czył pań stwo pol skie, opa no wu -
jąc Ma ło pol skę, Wiel ko pol skę,
Ma zo wsze, Ku ja wy i Śląsk. Wzro -
sła też ro la koś cio ła ka to lic kie -
go. Kra ków zo stał sto li cą Pol ski
– sie dzi bą kró lów i wład ców aż
do XVI wie ku. Po śmier ci w 1058
ro ku Ka zi mierz zo sta wił sy nom
sil ne, roz le gle pań stwo.

Bo le sław II Szczo dry, zwa ny
rów nież Śmia łym roz po czął pa -
no wa nie w 1058 ro ku. W tym

okre sie Eu ro pa ży ła spo rem o in -
we sty tu rę po mię dzy pa pie żem
Grze go rzem VII i nie miec kim ce -
sa rzem Hen ry kiem IV. Pró bo -
wa no od po wie dzieć na py ta nie,
czy ja wła dza jest waż niej sza – ce -
sa rza czy pa pie ża. Bo le sław opo -
wie dział się po stro nie pa pie ża,
by osła bić wpły wy ce sa rza nie -
miec kie go. W 1079 ro ku, bez
zgo dy ce sa rza, ar cy bi skup
gnieź nień ski Bo gu mił ko ro no -
wał Bo le sła wa na kró la Pol ski.
Od bu do wa no ar cy bi skup stwo
w Gnieź nie. Za cho wa no zwierz -
chnic two nad Po mo rzem.

Po śmier ci Bo le sła wa, któ ry
praw do po dob nie zo stał otru ty
wła dzę prze jął je go bra ta nek
Wła dy sław Her man. Za je go pa -
no wa nia roz po czął się pro ces
roz pa du Pol ski: bunt na Ślą sku,
na jazd cze ski, woj na do mo wa
i w koń cu po dział pań stwa na
wiel ko pol sko-ma zo wiec kie i ma -
ło pol sko-ślą skie. Po śmier ci Wła -
dy sła wa Her ma na je go sy no wie
– Bo le sław Krzy wo u sty i Zbi -
gniew – pró bo wa li rzą dzić po -
dzie lo ną Pol ską. Kon flikt mię -
dzy ni mi był je dy nie kwe stia
cza su. Bo le sław za a ta ko wał bra -

ta i prze jął wła dzę w pań stwie.
Krzy wo u sty pro wa dził po li ty -

kę an ty ce sar ską, co przy czy ni -
ło się do – na szczę ście nie u da -
ne go – na ja zdu Hen ry ka V na
Pol skę. Wal czył o Po mo rze, któ -
re w ro ku 1119 uda ło mu się
przy łą czyć do Pol ski. Je go ta -
lent mi li tar ny nie po wstrzy mał
jed nak upad ku Pol ski. Kry zys
koś ciel ny i osła bie nie po zy cji
mię dzy na ro do wej Pol ski skło ni -
ły Bo le sła wa do pod po rząd ko -
wa nia się ce sa rzo wi.

Przed śmier cią Krzy wo u sty
po sta no wił po dzie lić kraj mię -
dzy sy nów. Mia ło to za po biec
wal kom o suk ce sję, nie ste ty do -
pro wa dzi ło do roz bi cia dziel ni -
co we go Pol ski, któ re trwa ło aż
do po cząt ków XIV wie ku (pra -
wie 200 lat). W tym cza sie osła -
bło zna cze nie po li tycz ne Pol ski.
Sil ną po zy cję w Eu ro pie od zy -
ska ła do pie ro w pier wszej po ło -
wie XIV wie ku.

Za mie siąc za pra szam do lek -
tu ry dal szych lo sów Pol ski.

„Each day is dri ve thro ugh hi -
sto ry” – Jim Mor ri son

MMoo  nnii  kkaa  SSttaaww  nniicc  kkaa
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Gdy zbli ża się se zon je sien no-
zi mo wy i me dia prze strze ga -
ją przed ko lej nym wi ru sem

gry py, za da je my so bie py ta nie: za -
szcze pić się czy nie?

Gry pa, pla ga ludz ko ści, kła dzie do
łó żek oko ło 1 mi liar da osób na świe -
cie. Pra wie 5 mi lio nów cho rych prze -
cho dzi ją w mia rę ła god nie, a od 300
do 500 ty się cy umie ra z po wo du gry -
py i jej po wi kłań (we dług PAP). Szcze -
pion ka prze ciw wi ru so wi gry py po -
wsta ła już w cza sie II woj ny świa to wej,
ale do dnia dzi siej sze go trwa ją spo ry
do ty czą ce ce lo wo ści szcze pie nia. Zwo -
len ni cy i prze ciw ni cy ma ją swo je ra -
cje, ale opi nia le ka rzy – zwłasz cza epi -
de mio lo gów – jest jed noz nacz na. Tak,
szcze pić.
CCoo  ttoo  jjeesstt  ggrryy  ppaa??

Za cznij my od te go, że jest to cho ro -
ba wy jąt ko wo nie prze wi dy wal na, cho -
ciaż po wta rza się z re gu lar ną czę stot -
li wo ścią. Już od daw na wie my, że
zno wu za a ta ku je, a co kil ka lat przy -
bie ra wy jąt ko wo sil ną po stać.

Gry pa to bar dzo ostra cho ro ba dróg
od de cho wych wy wo ła na wi ru sem.

Ist nie ją trzy ro dza je wi ru sów: A, B
i C, ale tyl ko dwa pier wsze wy wo łu ją
cho ro bę u czło wie ka. Za wsze to wa rzy -
szy jej bar dzo wy so ka go rą czka (na -
wet po wy żej 39°C), ostry ka szel, ka -
tar, łza wie nie oczu, bó le mięś ni
i sta wów, dresz cze oraz uczu cie ogól -
ne go roz bi cia. Wi rus gry py roz prze -
strze nia się dro gą kro pel ko wą po przez
bez poś red ni kon takt z za ra żo ną oso -
bą a tak że po śred nio, po przez do ty -
ka nie przed mio tów na któ rych zna -
lazł się wi rus.

Okres mię dzy za ra że niem a pier -
wszy mi ob ja wa mi cho ro by nie prze -
kra cza zwy kle 48 go dzin. Są dzi się, że
każ da cho ro ba z ob ja wa mi wy so kiej
go rą czki, kasz lu, ka ta ru i bó lu gar dła
jest gry pą. Nic bar dziej myl ne go. W se -
zo nie je sien no-zi mo wym moż na paść
ofia rą in nych drob no u stro jów ata ku -
ją cych na sze dro gi od de cho we. Jest
ich po nad 200 i z gry pą nie ma ją nic
wspól ne go. Je śli ktoś mó wi: „szcze pi -
łem się i za cho ro wa łem”, nie mu sia ła
to być gry pa lecz in ny ro dzaj in fek cji.
PPoo  wwii  kkłłaa  nniiaa

Nie le czo na gry pa gro zi po waż ny mi
kon sek wen cja mi dla zdro wia. Mo że
dojść do za pa le nia oskrze li i płuc czy
za pa le nia ucha środ ko we go co gro zi
czę ścio wą utra tą słu chu. Bar dzo groź -
ne cho ciaż nie tak czę ste by wa ją: za -
pa le nie opon mó zgo wych, za pa le nie
mięś nia ser co we go a u ma łych dzie ci
bie gun ki, któ re mo gą do pro wa dzić do
cięż kie go od wod nie nia.

CCzzyy  sszzcczzee  ppiioonn  kkii  ssąą  sskkuu  tteecczz  nnee??
Le ka rze, far ma ce u ci i epi de mio lo -

dzy uwa ża ją że tak, je śli szcze pion ka
jest ak tu al na. Co to ozna cza? Co ro -
ku do cho dzi do ko lej nej mu ta cji wi -
ru sa i co ro ku szcze pion ki są ak tu a -
li zo wa ne. Czy li nie moż na szcze pić się
pre pa ra tem, któ ry był za le ca ny w ro -
ku ubieg łym, po nie waż jest on po pro -
stu nie wła ści wy. Nie jest od po wied -
nio od por ny na mu ta cje wi ru sa któ ry
za a ta ku je nas w tym ro ku. Dla te go
skład szcze pion ki zmie nia ny jest co
ro ku aby ochro nić lu dzi przed ak tu -
al nie krą żą cym szcze pem wi ru sa gry -
py w da nym se zo nie.

Ni gdy nie wia do mo, któ ry ze zmu -
to wa nych wi ru sów nas za a ta ku je. Jed -
nak moż na uni k nąć po wi kłań i spra -
wić, że cho ro ba bę dzie mia ła o wie le
lżej szy prze bieg. Wi rus gry py (zwłasz -
cza typ A), cha rak te ry zu je się du żą
mu ta gen no scią, czy li je go ma te riał
ge ne tycz ny zmie nia się bar dzo szyb -
ko. Dla te go na wet wcześ niej sze prze -
by cie tej cho ro by mo że nie uchro nić
nas przed po wtór nym za cho ro wa -
niem. Wię kszość do stęp nych na ryn -
ku pre pa ra tów za bez pie cza pa cjen tów
przed naj czę ściej spo ty ka nym wi ru -
sem ty pu A, ist nie je więc du ża szan -
sa, że gry pa nie bę dzie mia ła ostre go
prze bie gu.

Nie ma szcze pion ki któ ra gwa ran -
to wa ła by stu pro cen to wą sku tecz ność.
Jed nak wie lo let nie ba da nia po ka zu -
ją, że ochron ne dzia ła nie pre pa ra tu
obej mu je od 70 do 90 pro cent osób za -
szcze pio nych.
KKttoo  pprrzzee  ddee  wwsszzyysstt  kkiimm  ppoo  wwii  nniieenn  ssiięę  zzaa  --
sszzcczzee  ppiićć??

Pro fe sor Li dia B. Bry dak – kie row -
nik Kra jo we go Oś rod ka ds Gry py
WHO (Świa to wej Or ga ni za cji Zdro wia)
twier dzi, że „ […] za szcze pić po wi nien
się każ dy, bo każ dy mo że za cho ro wać.
Ale prze de wszyst kim z tej pro fi lak ty -
ki po win ny ko rzy stać dzie ci i oso by
po wy żej 50-go ro ku ży cia. Wska za ne
są szcze pie nia dla wszyst kich z tak
zwa nej gru py pod wyż szo ne go ry zy ka
czy li: cho rych na scho rze nia dróg od -
de cho wych, ast mę, prze wle kłą cho ro -
bę oskrze lo wo-płuc ną, cu krzy ków
i osób z nie wy dol no ścią ne rek. […]”
Rów nież ko bie ty pla nu ją ce cią żę na
okres je sien no-zi mo wy, le ka rze, pie -
lę gniar ki, na u czy cie le, czy ko le ja rze.
KKiiee  ddyy  ssiięę  zzaa  sszzcczzee  ppiićć??

Naj le piej przed roz po czę ciem se zo -
nu gry po we go.

Już po sied miu dniach w na szym or -
ga niz mie po wsta ją prze ciw cia ła, któ -
re utrzy mu ją się przez okres ro ku. Je -
że li ktoś nie zdą ży się za szcze pić w tym

ter mi nie, to na wet w cza sie wzro stu
za cho ro wań na gry pę szcze pie nie jest
wska za ne i za le ca ne, po nie waż mo że
za a ta ko wać nas ko lej ny wi rus.
CCzzyy  mmaa  łłee  ddzziiee  ccii  mmoożż  nnaa  bbeezz  ppiieecczz  nniiee
sszzcczzee  ppiićć??

Epi de mio lo dzy twier dzą, że tak. Ist -
nie je spe cjal na od mia na szcze pion ki
dla dzie ci któ re ukoń czy ły szó sty mie -
siąc ży cia. Ale część le ka rzy-pe dia trów
uwa ża, że ta kie szcze pie nie mo że mieć
miej sce do pie ro wte dy, gdy dziec ko
za cznie cho dzić do przed szko la. Twier -
dzą, że dzie ci od uro dze nia są pod da -
wa ne róż nym szcze pie niom i ich ukła -
dy od por no ścio we mu szą so bie z tym
po ra dzić. Dla te go tez za le ca ją po cze -
kać z za szcze pia niem na gry pę.
CCzzyy  sszzcczzee  ppiioonn  kkii  nnaa  ggrryy  ppęę  oossłłaa  bbiiaa  jjąą  oodd  --
ppoorr  nnoośśćć  oorr  ggaa  nniizz  mmuu??

We dług le ka rzy, żad ne ba da nia na to
nie wska zu ją. Prof. Bry dak twier dzi, że
„gdy by tak by ło, to żad ne szcze pie nia
nie mia ły by sen su, a prze cież szcze pion -
ki uwol ni ły lu dzi od wie lu cho rób. I to
rów nież dzię ki nim wy dłu ży ła się znacz -
nie śred nia dłu gość ży cia”.
CCzzyy  oodd  sszzcczzee  ppiioonn  kkii  mmoożż  nnaa  zzaa  cchhoo  rroo  --
wwaaćć??

Nie moż na. Zgod nie z za le ce nia mi
WHO, na ca łym świe cie sto su je się
szcze pion ki inak ty wo wa ne czy li za bi -
te. A to ozna cza, że coś co jest nie ży we
nie mo że żyć w or ga niz mie czło wie ka.
CCzzyy  sszzcczzee  ppiioonn  kkii  mmoo  ggąą  bbyyćć  lleepp  sszzee  ii ggoorr  --
sszzee??

Wszyst kie za re je stro wa ne szcze pion -
ki prze ciw ko gry pie są im mu no lo gicz -
nie ta kie sa me. Ich pro du cen ci ko rzy -
sta ją z ta kich sa mych szcze pów wi ru sa
otrzy my wa nych co ro ku od WHO.
JJaakk  nnaa  llee  żżyy  llee  cczzyyćć  ggrryy  ppęę??

Le ka rze mó wią: prze de wszyst kim
się za szcze pić. A je że li jed nak za cho -
ru je my, to mu si my pa mię tać, że nie
ma spe cjal nych le ków prze ciw gry po -
wych. Le cze nie po le ga prze de wszyst -
kim na zwal cza niu ob ja wów. Za ży wa -
my le ki prze ciw go rą czko we,
prze ciw bó lo we, prze ciw kasz lo we, kro -
ple na ka tar i pi je my du żo pły nów. Nie
wol no sto so wać an ty bio ty ków któ re
osła bia ją or ga nizm.

Prze wa ża ją opi nie le ka rzy, że na le -
ży za szcze pić się na gry pę. Ale każ dy
z nas, ja ko po ten cjal ny pa cjent, ma
pra wo mieć swo je zda nie i swo je spo -
so by le cze nia. Mo że część z na szych
czy tel ni ków za szcze pi się prze ciw ko
gry pie, in ni bę dą scep tycz ni. Tak czy
ina czej: w tym ro ku a tak że w na stęp -
nych, gry pa z pew no ścią nam nie od -
pu ści.

KKaa  rroo  llii  nnaa  TToomm  cczzaakk

Grypa
Zaszczepić się czy nie?
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Aro ma te ra pia, le cze nie za pa cha mi,
to po łą cze nie me dy cy ny na tu ral nej
i zie lar stwa. Jest atrak cyj ną me to dą
po lep sza nia sa mo po czu cia, kon dy cji
i sta nu zdro wia. Na le ży ją trak to wać
ja ko wspo ma ga nie me dy cy ny kon wen -
cjo nal nej.

Obec nie jest co raz bar dziej po pu lar -
na, zwłasz cza w Eu ro pie Za chod niej,
Sta nach Zjed no czo nych i Ja po nii.

Już w cza sach su me ryj skich, oko ło
3000 lat przed na szą erą opra co wy -
wa no i sto so wa no wy cią gi z mie sza -
nek ro ślin nych. 

Za oj ca aro ma te ra pii uwa ża ny jest
fran cu ski che mik Re ne Ma u ri ce Gat -
te fos se ży ją cy w la tach trzy dzie stych
dwu dzie ste go wie ku. Za in te re so wał
się aro ma te ra pią po wy pad ku ja kie -
mu uległ w swo im la bo ra to rium. Opa -
rzo ną rę kę przy pad ko wo za nu rzył
w na czy niu z olej kiem la wen do wym
i oka za ło się, że pro ces go je nia uległ
przy śpie sze niu. Od te go cza su che mik
za czął na u ko wo ba dać zna cze nie olej -
ków ete rycz nych po cho dze nia ro ślin -
ne go, a je go pa sją sta ło się po łą cze -
nie na u ki z na tu rą. 

Aro ma te ra pia to nic in ne go jak
„wpro wa dze nie do or ga niz mu czło -
wie ka bio lo gicz nie czyn nych sub stan -
cji za pa cho wych z olej ków ete rycz -
nych”. Uzy sku je my to po przez ką pie le,
ma sa że, in ha la cje lub kom pre sy.

Pre cy zu jąc: w aro ma te ra pii cho dzi
o wspo mo że nie or ga niz mu pach ną cy -
mi, lot ny mi sub stan cja mi wy two rzo -
ny mi przez ro śli ny – czy li olej ka mi
ete rycz ny mi. Nie któ re z tych sub stan -
cji nie są jesz cze do kład nie po zna ne,
a za wie ra ją aż kil ka set skład ni ków. 

CCoo  ttoo  ssąą  oolleejj  kkii  eettee  rryycczz  nnee??
To cie kłe, lot ne sub stan cje pro du -

ko wa ne przez ro śli ny, zwa ne rów nież
„ży wy mi wy cią ga mi”. Są lżej sze od wo -
dy, bar dzo moc no stę żo ne i ła two pal -
ne. Je że li chce my prze cho wy wać je
dłu żej, mu szą być roz cień czo ne za po -
mo cą ma łej ilo ści ole ju wy twa rza ne -
go z ro ślin.

RRoo  ddzzaa  jjee  oolleejj  kkóóww  eettee  rryycczz  nnyycchh..
1. Olej ki ener ge ty zu ją ce: eu ka lip tu -

so wy, man da ryn ko wy, im bi ro wy,
ce dro wy i grejpfru to wy.

2. Olej ki re lak su ją ce: ty mian ko wy, la -
wen do wy, mię to wy i roz ma ry no wy.
Za rów no jed ne i dru gie po pra wia ją

na sze sa mo po czu cie i ła go dzą skut ki
stre su. Moż na je sto so wać gdy nasz
sy stem ner wo wy jest osła bio ny i od -
czu wa my ogól ne zmę cze nie or ga niz -
mu. Nie któ re olej ki ete rycz ne dzia ła -
ją i re lak su ją co i ener ge ty zu ją co (na
przy kład jo dło wy, czy po ma rań czo wy). 

SSppoo  ssoo  bbyy  aarroo  mmaa  ttee  rraa  ppiiii::
1. Ką pie le. Naj wy god niej szy i naj prost -

szy ro dzaj te ra pii moż li wy do sto so -

wa nia w wa run kach do mo wych. Ką -
pie le ła go dzą skut ki cho rób ukła du
krą że nia, bez sen no ści i cho rób skó -
ry. Przy no szą ul gę w bó lach mięś ni,
dzia ła ją re lak sa cyj nie i od prę ża ją co. 

2. Ma sa że z za sto so wa niem olej ków
ete rycz nych ma ją prze de wszyst -
kim za sto so wa nie re lak su ją ce. Po -
za tym po ma ga ją uwol nić się od
nad mier ne go na pię cia mięś ni, po -
pra wia ją krą że nie krwi i ogól ne sa -
mo po czu cie.

3. In ha la cje. Naj lep sze do sto so wa nia
w in ha la cji są ko min ki aro ma te ra -
pe u tycz ne. Mi se czka z mie szan ką
ole ju i wo dy jest pod grze wa na przez
pa lą cą się świe czkę, co po wo du je
od pa ro wa nie olej ku i je go roz pro -
sze nie się w po miesz cze niu.

4. Kom pre sy. Mo że my je sto so wać ja -
ko ciep łe i zim ne okła dy. Ciep łe
kom pre sy sto su je my w przy pad ku
ar tre tyz mu, bó lu mięś ni, ner wo bó -
lu, bó lu men stru a cyj ne go i sta nów
za pal nych skó ry. Zim ne kom pre sy
nato miast ła go dzą bó le gło wy i sta -
ny na pię cia. Są sku tecz ne przy pod -
raż nio nych oczach i si nia kach. Przy
skur czach, kol ce, opuch liź nie, ura -
zach sta wów i stłu cze niach te ra pię
moż na roz po cząć od ciep łych kom -
pre sów, a skoń czyć na zim nych.

5. Bam bu so we ka dzi deł ka. Są to cie -
niut kie pa łe czki ob le pio ne ży wi cą
z do dat kiem wę gla drzew ne go,
zmie lo ne go drze wa san da ło we go
i olej ków ete rycz nych. Jest to bar -
dzo do bry spo sób aro ma ty zo wa nia
po wie trza.

6. Pot-po ur ri. De ko ra cyj na mie szan -
ka płat ków kwia to wych, li ści i su -
szo nych owo ców, któ rą usta wia my
w do wol nym miej scu w miesz ka niu.
OOlleejj  kkii  eettee  rryycczz  nnee  ssttoo  ssuu  jjee  mmyy  nnaa::

n bó le gło wy: mię to wy, la wen do wy
ma je ran ko wy lub ba zy lio wy

n nad ciś nie nie: szał wio wy, ró ża ny, la -
wen do wy, ma je ran ko wy i roz ma ry -
no wy

n nie do ciś nie nie: mię to wy, la wen do -
wy, cy try no wy i ber ga mo to wy

n stres: la wen do wy, me li so wy, ja łow -
co wy, ró ża ny

n za bu rze nia tra wie nia: cy try no wy,
kmin ko wy, ko len dro wy, la wen do -
wy i mię to wy

n bó le re u ma tycz ne: im bi ro wy, ko len -
dro wy, eu ka lip tu so wy lub cy pry so -
wy

n bó le mięś ni: cy pry so wy, ja łow co wy,
la wen do wy, mię to wy, roz ma ry no -
wy

n bez sen ność: ró ża ny, ge ra nio wy, ja -
łow co wy, la wen do wy, ma je ran ko -
wy man da ryn ko wy.
JJaa  kkiiee  ggoo  oolleejj  kkuu  ddoo  jjaa  kkiicchh  sscchhoo  rrzzeeńń

ppoo  wwiinn  nniiśś  mmyy  uużżyy  wwaaćć::

1. Cy na mo no wy. Po ma ga w prze zię -
bie niach i gry pie, za pa le niu gar dła,
kasz lu i sta nach za pal nych skó ry.

2. Eu ka lip tu so wy. Ma wła ści wo ści po -
bu dza ją ce, prze ciw bó lo we i asep -
tycz ne. Po ma ga w prze zię bie niach
i in fek cjach dróg od de cho wych.

3. Goź dzi ko wy. Jest przy dat ny w za -
bu rze niach tra wie nia, ner wo bó lach
i re u ma tyz mie.

4. Ja łow co wy. Ła go dzi zmę cze nie i ob -
ni ża ciś nie nie. Po ma ga rów nież le -
czyć trą dzik.

5. La wen do wy. Uspo ka ja. Przy dat ny
w sta nach lę ko wych, stre sie, de pre -
sji i bez sen no ści. Dzia ła rów nież
prze ciw bó lo wo.

6. Mię ta pie przo wa. Po ma ga w nie -
straw no ści. Ła go dzi cho ro bę lo ko -
mo cyj ną, zmę cze nie i ból gło wy.

7. Ró ża ny. Przy dat ny na bó le gło wy,
nad ciś nie nie i cho ro bę wrzo do wą.
De li kat ny af ro dy zjak. Aby otrzy -
mać 1 litr olej ku trze ba użyć dwie
to ny płat ków róż.

8. Sos no wy: Ła go dzi in fek cje gór nych
dróg od de cho wych.

9. Ty mian ko wy. Pod wyż sza ciś nie nie
i sty mu lu je układ od por no ścio wy.
OO cczzyymm  nnaa  llee  żżyy  ppaa  mmiięę  ttaaćć::

n Nie wol no sto so wać olej ków ete rycz -
nych do ust nie.

n Za wsze mu szą być roz cień czo ne.
n Uni kać sto so wa nia dla dzie ci po ni -

żej 12 lat.
n Prze pro wa dzić test kon trol ny

w przy pda ku aler gii.
n Nie sto so wać w wię kszych daw kach.
n Uży wać tyl ko olej ków ete rycz nych

do brej ja ko ści.
n Ogra ni czyć uży wa nie przez ko bie -

ty bę dą ce w cią ży.
n Nie opa lać się przez 6 go dzin po za -

sto so wa niu olej ków cy tru so wych.

Pa mię taj my że nie jest to w stu pro -
cen tach efek tyw ne le cze nie, tyl ko
wspo ma ga nie or ga niz mu po przez sto -
so wa nie da rów na tu ry. 

Z za bie gów aro ma te ra pe u tycz nych
moż na sko rzy stać w spe cja li stycz nych
ga bi ne tach lub wy ko ny wać je sa mo -
dziel nie w do mu.

Za le ty olej ków ete rycz nych do ce ni ły
fir my kos me tycz ne i od daw na są one
skład ni ka mi kre mów, bal sa mów itp.

Do aro ma te ra pii po wo li prze ko nu -
ją się scep ty cy. Rów nież psy cho te ra -
pe u ci sto su ją tę me to dę za zna cza jąc,
że jest to le cze nie wpie ra ją ce.

Wszy scy chce my do brze wy glą dać,
mieć do bry na strój i sa mo po czu cie.
Mo że sko rzy sta my więc z do bro -
dziejstw na tu ry. 

BBee  aa  ttaa  WWaa  lliicc  kkaa
źró dła: aro ma to te ra pia.pl

e-brzu szek.pl
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Pew nie wie lu czy tel ni -
ków po my śli, jak ona
mo że pi sać o czymś cze -

go nie zna, nie do tknę ła, nie ma
wie dzy. Zgo dzę się, nie mam me -
dycz ne go wy kształ ce nia, ale od
13 lat je stem w tak zwa nej „gru -
pie ry zy ka”. Chcę tym oso bi stym
wy zna niem obu dzić u każ de go
czło wie ka: dziec ka, mło de go,
sta re go; ci chy szept we wnętrz -
ny: dbaj, za po bie gaj, ucz, po ma -
gaj, po daj da lej, po dziel się cen -
ną uwa gą, in for ma cją, tak jak
to ro bię ja....

Do kład nie pa mię tam, a mia -
łam 3 la ta, gdy mo ja bab cia pła -
cząc że gna ła się z mo ją ma mą
mó wiąc „idź”. Nie wie dzia łam
o co cho dzi, ale z po to ku słów
za pa mię ta łam – rak i bied ne sie -
ro ty. Ma ma prze ży ła i ca łe mo -
je dzie ciń stwo szep ta ła: uwa żaj,
ba daj się, walcz o sie bie, bo war -
to żyć. Z ta kim ba ga żem wkro -
czy łam w do ro słe ży cie, prze cho -
dząc co rocz ne ba da nia USG i tak
da lej. Pol scy le ka rze już wte dy
mó wi li, że mo gę mieć w przy -
szło ści prob le my.

Bę dąc w Bel gii w wie ku 38 lat
za czę łam się źle czuć. Z każ dej
stro ny sły sza łam: po co ro bić ba -
da nia tu taj, le piej w Pol sce. Do -
brze, że nie słu cha łam. Po szłam
i mia łam to szczę ście, że cho ro -
ba by ła we wczes nej fa zie i tra -
fi łam na wspa nia łe go le ka rza
pro fe so ra Pe te ra Van Dam. Pod -
ję łam le cze nie, sta łą, re gu lar ną
kon tro lę, i tak przez dwa la ta.
Dia gno za osta teczna: tak je stem
cho ra, mo gę mieć na wro ty cho -
ro by, szcze gól nie w trud nych
mo men tach ży cia, ale trze ba
wal czyć do koń ca. 

2 paź dzier ni ka te go ro ku, nie -
dzie la pięk ny sło necz ny dzień.
Wie le osób cie szy ło się osta t ni -
mi pro mie nia mi słoń ca, a ja
umie ra łam ze stra chu, bo zno -
wu coś za czę ło szwan ko wać,
a w po nie dzia łek mia łam mieć
ko lej ną se rię ba dań.

Od li cza nie jest naj gor sze, każ -
da mi nu ta to wiecz ność, wra ca -
ją wspom nie nia.... Szko da, że
tra gicz ne.

Zno wu wró ci ła mo ja są siad ka
Do mi ni ka, któ ra już ode szła.
Mło da ko bie ta, ma ma trόjki dzie -
ci, dla któ rej by ło tro chę za póź -
no, bo cho ro ba już moc no 
za a ta ko wa ła jej or ga nizm.
Wszyst ko za czę ło się od tak zwa -

ne go „po wię kszo ne go gru czo łu
mle ko we go”. Po tem wy jazd do
Bel gii, go ni twa za sta bi li za cją,
do brą szko łą dla dzie ci i tak jak
praw dzi wa Po lka, któ ra sta wia -
ła na pier wszym miej scu ro dzi -
nę, mia ła ma ło cza su, aby za -
trosz czyć się o sie bie.

Re a li zu jąc swo je mot to ży cio -
we: „po ma gaj do tknię tym tą cho -
ro bą” pod ję łam wal kę z nią i z jej
cho ro bą; ten sam szpi tal, świet -
ni le ka rze i kil ka lat wal ki...

Naj bar dziej wspo mi nam jej
dziel ną po sta wę i bez gra nicz ną
wo lę ży cia.

Sie dząc tak i umie ra jąc ze stra -
chu przy pom nia łam so bie na sze
wspól ne po ga dan ki o ży ciu,
pięk nych i smut nych dniach,
o mi ło ści, ale ni gdy o osta -
teczności... 

Ile nas jest ta kich ma tek Po -
lek? My ślę, że bar dzo du żo. Bez
nas na sze ro dzi ny jesz cze go rzej
cier pią, więc war to już dzi siaj
po my śleć jak za po bie gać cze muś
co mo że nas spot kać. Po dob no
każ dy z nas ma ra ka – to stwier -
dze nie wie lu le ka rzy...

Re gu lar na kon tro la da je nam
szan sę zdia gno zo wa nia czy da -
ne ko mór ki są ak tyw ne, a je że -
li tak to wte dy po dej mu je my le -
cze nie.

W ubieg łym ro ku or ga ni za cja
„Lo go”, zaj mu ją ca się pre wen -
cją ra ka pier si po pro si ła Vi va-
Pol o zor ga ni zo wa nie po ga dan -
ki dla ko biet na te mat ra ka
pier si. Cho dzi ło rów nież o prze -
ko na nie Po lek do dar mo wej
mam mo gra fii. Nie po wiem ile
wy sił ku nas to kosz to wa ło. Na -
wet Bel gij ka – Ka rin wy stą pi ła
w pol skim koś cie le pro sząc po
pol sku... za pra szam was bar dzo,
to ta kie waż ne... i przy kro po -
wie dzieć, ale przy szło tyl ko kil -
ka osób, bo wię kszość uzna ła to
za stra tę cza su. Po tem na Sint-
Jan sple in stał au to bus, w któ -
rym moż na by ło wy ko nać dar -
mo we ba da nia, ale Po lek nie
by ło!!! Jak na u czyć na sze spo łe -
czeń stwo, jak prze ko nać, że to
bar dzo waż ne? 

Tym oso bi stym wy zna niem
po sta ram się na mó wić na spot -
ka nie z nie zna nym wid mem,
któ re mo że nas do tknąć. Mo ja
ma ma szep ta ła, a ja krzy czę i do -
tąd bę dę krzy czeć, do pó ki bę dę
mia ła si łę, bo prze cież war to
żyć.........

Pol ska on ko lo gia jest jed ną
z naj le piej roz wi nię tych dzie dzin
me dy cy ny, pol scy spe cja li ści ma -
ją na praw dę fan ta stycz ne osią -
gnię cia w tej dzie dzi nie. Je dy ny
prob lem w le cze niu w Pol sce po -
le ga na tym, że jest za ma ło oś -
rod ków spe cja li stycz nych, za
ma ło wy so kiej ja ko ści sprzę tu
i zbyt du że ko lej ki w ocze ki wa -
niu na ba da nia.

Pań stwo bel gij skie jest pod
tym wzglę dem le piej zor ga ni -
zo wa ne ze wzglę du na środ ki
fi nan so we, któ re poz wa la ją na
lep szą opie kę zdro wot ną i szyb -
ką re ak cję, a co za tym idzie
– moż li wo ści le cze nia. Do te go
do cho dzi in ny spo sób po dej -
ścia: od roz poz na nia – pre wen -
cji – le cze nia – do ży cia z cho -
ro bą. 

Po lki ży ją tro chę po swo je mu,
ni by wie my, a nic nie ro bi my.
Wszyst ko jest waż ne tyl ko nie
ja sa ma. Na sze do my ro dzin ne
też nie by ły do brym przy kła dem,
spra co wa ni ro dzi ce, scho ro wa -
ni dziad ko wie i ciąg ła wal ka
o pie nią dze.

Na praw dę mo że my za cząć in -
ny mo del ży cia: ko bie ty dba ją -
cej o swo je zdro wie, o zdro wie
swo ich bli skich, bo w spra wach
zdro wia nie ma ta bu. Wszy scy
mu si my być świa do mi i otwar -
ci na dia log....

Tyl ko co zna czy dia log, kie dy
nie chce my go pod jąć. 

Ale co zro bi my gdy po ja wi się
ja kaś zmia na, ta ka ma ła bro daw -
ka, tłusz czak, ma ły tor biel czy
wręcz guz? I to bez wzglę du na
wiek; 15 lat, 30 lat czy 70 lat
i wte dy za cznie się spe ku la cja
i wal ka. Ale nie ste ty czę sto jest
już za póź no. 

Wie dza i przy go to wa nie (po -
ga dan ki, se sje in for ma cyj ne,
szko le nia) są naj lep szym roz wią -
za niem.

Na ta kim spot ka niu do wie my
się wszyst kie go o na szych pier -
siach, co mo że nam się przy tra -
fić i jak mą drze po dejść do 
ja kich kol wiek zmian. Zro zu mie -
my, ja ka jest róż ni ca mię dzy
zmia ną a cho ro bą. Co to jest ba -
da nie – USG pier si, ba da nie
mam mo gra ficz ne (o któ rym krą -
żą le gen dy, że bo li, że złe sa mo -
po czu cie). Wresz cie ktoś nam
wy tłu ma czy w ja ki spo sób sta -
wia na jest dia gno za, co zna czy
po wtór ne ba da nie (to nie wy rok,

Głos w sprawie – „Prewencja raka”
Za po bie ga nie, gdy jesz cze nas nie do tknę ło...
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Re gu lar na
kon tro la
da je nam
szan sę 
zdia gno zo wa nia
choroby



a czę sto po twier dze nie dla le ka rza),
jak usto sun ko wać się do ewen tu al nej
cho ro by, jak przy jąć to ze spo ko jem,
jak pod jąć le cze nie, jak żyć z ta cho -
ro bą...

Ta wie dza to krok do dia lo gu, któ -
ry po mo że nam po trak to wać ra ka
pier si, jak i ra ka każ de go in ne go or -
ga nu ja ko scho rze nie, jak cho ro bę
z któ rą się wal czy. I uświa do mi nam,
że dzię ki no wo czes nej me dy cy nie ra -
ka moż na po ko nać i z nim żyć, cze -

go je stem do sko na łym i bar dzo ak -
tyw nie dzia ła ją cym przy kła dem.

Za pra szam wszyst kich do dia lo gu,
dia lo gu, któ ry ura tu je wie lu spoś ród
nas.... W An twer pii miesz ka tak wie -
le Po lek, któ re ma ją świet ną wie dzę
me dycz ną. Wie le z Was pra co wa ło
w pol skich szpi ta lach, dla te go mo że -
cie Panie sta no wić świet ną 
po moc. Wspól nie mo że my stwo rzyć
po most w pod ję ciu tak po trzeb ne go
dia lo gu....

Po moc ną dłoń ja ko pier wszy wy cią -
ga prof. Pe ter Van Dam (spe cja li sta
od dzia łu: gi ne ko lo gia, po łoż nic two,
on ko lo gia – rak pier si) z gru pą swo -
ich świet nych le ka rzy ze szpi ta la Sint
Au gu sti nus na Wil rijk.

I cze ka na pier wsze go roz mów -
cę.......

BBoo  żżee  nnaa  SSuu  cchhoo  ddóółł
nn

Jak sa ma na zwa wska zu je... no
właś nie. Nie za wsze wie my do -
kład nie, co zna czą sło wa któ -

re wy po wia da my. Je śli za ja da my ze
sma kiem bia łą buł kę z szyn ką, se rem
i sa ła tą, mo że my się zdzi wić gdy ko -
le żan ka z pra cy po wie, że właś nie spo -
ży wa my pu ste ka lo rie. Ja kie pu ste ka -
lo rie? – od po wie my. Jak ka lo rie mo gą
być pu ste, sko ro są jed nost ka mi ener -
gii? 

Wspom nia na już bia ła buł ka zro bio -
na jest z mą ki, któ ra jest ogo ło co na
pra wie ze wszyst kie go, w co na tu ra
wy po sa ży ła ziar no zbóż. Po zo sta ły
prak tycz nie sa me wę glo wo da ny któ -
re oprócz ka lo rii, nie do star cza ją or -
ga niz mo wi pra wie żad nych skład ni -
ków od żyw czych ta kich jak wi ta mi ny,
mi ne ra ły i błon nik. 

Żyw ność któ ra do star cza nam właś -
nie „pu stych ka lo rii” to po an giel sku
junk fo od, co do słow nie zna czy „śmie -
cio we je dze nie”. Jest ono zwy kle ko -
ja rzo ne z ba ra mi ty pu fast fo od oraz
ofe ro wa ny mi w nich fryt ka mi i ham -
bur ge ra mi, lecz obec nie ozna cza rów -
nież chip sy, słod kie cia ste czka, so ki
owo co we sło dzo ne sztucz nym cu krem-
nie cu krem, a tak że wy pie ki z bia łej
mą ki i bia ły, po le ro wa ny ryż. Ta li sta
mo że być jesz cze dłuż sza, wiec do daj -
my do niej tak że pro duk ty otrzy my -

wa ne z kon cen tra tów. Głów nie so ki
„owo co we”, któ re są tak da le kie od
owo ców jak wo da de sty lo wa na od wo -
dy mi ne ral nej. Dla cze go? Bo nie za -
wie ra ją pra wie żad nych wi ta min ani
błon ni ka. Pro ces tech no lo gicz ny pro -
duk cji kon cen tra tu po zba wia bo wiem
pier wot ny sok wy żej wspom nia nych
skład ni ków. A na wet je śli na opa ko -
wa niu znaj dzie my im po nu ją cą li stę
wi ta min, mo gą one być syn te tycz nym
sub sty tu tem tych praw dzi wych, któ -
re są le piej przez nas przy swa jal ne.
Mo że więc prze pro sić so ko wi rów kę
któ ra stoi gdzieś w ką cie szaf ki, lub...
ku pić no wa, ła twą do de mon ta żu
i umy cia, któ ra nie bę dzie nas znie -
chę cać do jej uży wa nia. 

OODD  ŻŻYY  WWIIAAMM  SSIIĘĘ,,  CCZZYY  TTYYLL  KKOO  JJEEMM??
Po dob no „nie ży je my aby jeść, lecz

je my aby żyć”. Prak tycz nie rzecz bio -
rąc ten cu dzy słów wy czer pu je te mat.
Ale że by nie by ło wąt pli wo ści, do daj -
my co na stę pu je. Jed nym z grze chów
głów nych żyw no ści po zba wio nej błon -
ni ka jest to, że sto sun ko wo krót ko po
jej spo ży ciu znów od czu wa my głód.
Do ja da my po tem co nam wpad nie
w rę kę: cia ste czka, cu kier ki, fryt ki
w fast fo od, czy so lid ną ka nap kę, lecz
nie ste ty na bia łym pie czy wie. Tak kó -
łe czko się za my ka, a my z nie chę cią

za u wa ża my ko lej ną fal ban kę na na -
szym cie le i roz glą da my się za naj no -
wszy mi cu dow ny mi środ ka mi, któ re
al bo ma ją na pęcz nieć w żo łąd ku i dać
fał szy we po czu cie sy to ści, al bo też po -
zba wić ape ty tu, co na jed no wy cho -
dzi. Nic do dać, nic ująć... 

A swo ją dro gą, do strze gam pe wien
pa ra doks. Pie czy wo ciem ne jest czę -
sto droż sze od jas ne go. By wa ło kie -
dyś, że ciem ny ra zo wy chleb ja da ło
po spól stwo, a bia ły chleb – ary sto kra -
cja, któ rą by ło na to stać. Obec nie sy -
tu a cja co kol wiek się zmie ni ła, bo bia -
ły chleb je dzą (pra wie) wszy scy,
a ra zo wy chleb... nie wie lu. 

SSzzyy  mmoonn  MMaa  lliicc  kkii
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Puste kalorie

Przyjdź i dowiedz się więcej na temat RAKA PIERSI,
zapobiegania, leczenia i życia z tą chorobą.

Prezentacja w języku polskim odbędzie się 27 listopada 2011 od 15:00 do 17:00,
„Het Oude Badhuis”, Stuivenbergplein 38, 2060 Antwerpen

Kontakt: mail: viva-pol@hotmail.com, tel: 0498 33 79 43

Przyjdź zanim będzie za późno...

ORGANIZATOR: Viva-pol we współpracy z Liga Tegen Kanker (Stowarzyszenie zajmujące się prewencją raka)



Czę sto za da je my so bie
py ta nie: Czy ży cio wy
suk ces za le ży rów nież

od po zio mu na szej in te li gen cji?
Z ca łą pew no ścią tak, ale we dług
naj no wszych ba dań wy so ki po -
ziom in te li gen cji to nie wszyst -
ko. 

Nie któ rzy ro dzi ce od naj młod -
szych lat za pi su ją dzie ci na roz -
ma i te kur sy i ćwi cze nia, ma ją -
ce na ce lu roz wi nie cie
moż li wo ści in te lek tu al nych ich
dzie ci. Uwa ża ją, ze za tym idzie
do bra szko ła pod sta wo wa, po -
tem eli tar ny col le ge, na koń cu
pre sti żo wa uczel nia. W kon sek -
wen cji do sko na ła pra ca, świet -
ne za rob ki i uda ne ży cie. Są
prze ko na ni, że bar dzo wy so ki
po ziom in te li gen cji, to gwa ran -
cja ży cio we go suk ce su. 

W la tach osiem dzie sią tych
ubieg łe go wie ku gru pa na u kow -
ców, któ ra ba da ła wła ści wo ści
ludz kie go umy słu prze pro wa -
dzi ła cie ka wy eks pe ry ment.

Otóż na jed nej z uczel ni
w wy bra nej gru pie stu den tów
prze pro wa dzi li test na in te li -
gen cję. Eks pe ry ment miał na
ce lu spraw dze nie, czy zdol no -
ści umy sło we ma ją zwią zek
z osią ga niem suk ce sów na
prze strze ni dłuż sze go cza su.
Po oś miu la tach od pier wsze -
go spot ka nia z by ły mi już stu -
den ta mi, któ rzy od po wie dzie li
na kil ka na ście py tań do ty czą -
cych ich obec ne go ży cia, na u -
kow cy wy su nę li za ska ku ją ce
wnio ski. Otóż oka za ło się, ze
gru pa osób, któ ra osią gnę ła
bar dzo wy so ki po ziom w te ście,
osią gnę ła rów nież suk ces w do -
ro słym ży ciu. Ta gru pa ba da -
nych mia ła lep szą pra cę niż po -
zo sta li, za rob ki wyż sze o oko ło
20.000 do la rów rocz nie, cie szy -
ła się do sko na łym zdro wiem
i mia ła uda ne ży cie ro dzin ne.
Naj le piej sy tu o wa ni by li ci, któ -
rzy mie li ilo raz in te li gen cji
wyż szy niż 130 IQ. We dług na -
u kow ców ame ry kań skich wy -
so ki sto pień in te li gen cji mo że
w du żym stop niu po ma gać
w ra dze niu so bie z ży cio wy mi
wy zwa nia mi.

Za nim przej dę do dal szych
roz wa żań, mu szę uści ślić pew -
ne po ję cia.

In te li gen cja, to spraw ność
umy sło wa, po strze ga na ja ko
prze twa rza nie in for ma cji w mó -
zgu.

Pier wsze te sty na in te li gen cję
stwo rzył Al fred Bin net w 1905
ro ku. Był to ze staw za dań dla
dzie ci ma ją cy spraw dzić ich po -
ziom in te lek tu al ny. Nie ste ty
prze zna czo ny był tyl ko dla dzie -
ci po ni żej 15-go ro ku ży cia.

W 1912 ro ku Wil liam Stern
wpro wa dził współ czyn nik ilo ra -
zu in te li gen cji.

Zko lei Ame ry ka nin Da vid Wech -
sler opra co wał włas ny test IQ.

Za da nia uło żył tak, aby test
mógł mie rzyć zdol no ści in te lek -
tu al ne. Licz bo wy wy nik te stu
na zwał ilo ra zem in te li gen cji,
czy li IQ. Po ję cie to we szło na
sta łe do świa ta na u ki i uży wa -
ne jest do dziś.

Te sty na in te li gen cję sto su je
się na ca łym świe cie. Du że kor -
po ra cje uży wa ją ich pod czas re -
kru ta cji pra cow ni ków. Sto su ją
je tak że eli tar ne szko ły i uczel -
nie, bo jak wia do mo oce ny na
świa dec twie nie odzwier cie dla -
ją w peł ni zdol no ści ucznia.

Wy so ki ilo raz in te li gen cji był
„w mo dzie” do koń ca XX wie ku.
Obec nie po nad prze cięt ne IQ
tra ci tro chę na zna cze niu. Jed -
nym z po wo dów jest fakt, że
w cią gu osta t nich kil ku dzie się -
ciu lat śred nie IQ ca łej po pu la -
cji kra jów wy so ko roz wi nię tych
wzro sło o po nad 20 pun któw.
Prze cięt ny ilo raz, któ ry w la tach
trzy dzie stych ubieg łe go stu le -
cia wy no sił 100 pun któw, dzi -
siaj wy no si 112. Co ozna cza że
oso by, któ re kie dyś z ilo ra zem
po wy żej 100 pun któw ucho dzi -
ły za po nad prze cięt nie in te li -
gen tne, dzi siaj zna laz ły by się 
po ni żej śred niej.

Nato miast mak sy mal ny
współ czyn nik IQ – 172 pun kty
– po zo sta je nie zmie nio ny.

Gwo li wy jaś nie nia: IQ – czy li
ilo raz in te li gen cji, to war tość
licz bo wa in te li gen cji. War tość
ta nie jest w żad nym wy pad ku
mia rą in te li gen cji.

O inteligencji słów kilka
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Ilo raz in te li gen cji po ka zu je jedy nie
zdol no ści umy słu do in ten syw ne go
wy sił ku. Nato miast resz ta za le ży od
wie lu in nych czyn ni ków jak na przy -
kład za in te re so wa nia i oso bo wość.

Obec nie na u kow cy za da ją so bie py -
ta nie: Czy wy so ka in te li gen cja w ży -
ciu po ma ga, czy prze szka dza?

Nie któ rzy psy cho lo go wie twier dzą,
że wy so ki ilo raz in te li gen cji nie gwa -
ran tu je suk ce su za wo do we go, a czę sto
na wet prze szka dza w je go osią gnię ciu.

Bo gdy róż ni ca in te li gen cji mie dzy
dwo ma oso ba mi jest zbyt du ża, oso -
ba mniej in te li gen tna nie po tra fi do -
ce nić in te lek tu dru giej. Dla te go tak
czę sto zda rza się, że pra co daw ca do -
wia du jąc się, że je go pod wład ny ma
na przy kład IQ 120, po pro stu zwal -
nia go z pra cy.

Ilo raz in te li gen cji pra cow ni ków co -
raz mniej in te re su je ich prze ło żo nych.

Im prze de wszyst kim cho dzi o to,
aby za trud nić oso by z umie jęt no ścia -
mi biz ne so wy mi, czy zdol no ścia mi kie -
row ni czy mi. Dzi siej si pra cow ni cy mu -
szą być go to wi do zmian, po sia dać
umie jęt ność pra cy w stre sie i być dys -
po zy cyj ni. A prze de wszyst kim mu szą
być kre a tyw ni. Moż na to oce nić na
pod sta wie ilo ści sen sow nych od po -
wie dzi, ich ory gi nal no ści, róż no ści,
czy sta ran no ści.

Obec nie to kre a tyw ność jest bar dziej
po szu ki wa ną ce chą, niż wy so ka in te -
li gen cja. Te sty kre a tyw no ści zy sku ją
zna cze nie kosz tem spraw dzia nów IQ.
Zło żo ne te sty za da nio we są w tej chwi -
li naj bar dziej mia ro daj nym spo so bem
oce ny przy szłe go pra cow ni ka.

I tu do cho dzi my do sed na spra wy,
czy li in te li gen cji emo cjo nal nej.

In te li gen cja ogól na, któ rej wy znacz -
ni kiem jest IQ, nie jest ści śle zwią za -
na z in te li gen cją emo cjo nal ną. Po dob -
nie jest z twór czo ścią. „ Oso ba
in te li gen tna wca le nie mu si być twór -
cza, a twór ca wca le nie mu si być in -
te li gen tny”.

Kie dy ilo raz in te li gen cji u da nej oso -
by jest wy so ki, nie świad czy to o suk -
ce sie.

Rów nie waż na, a dla nie któ rych
waż niej sza jest in te li gen cja emo cjo -
nal na EQ, któ ra jest od po wie dzial na
za wszyst kie suk ce sy. Je że li ma my su -
per IQ, a EQ nie jest wy star cza ją co
roz bu do wa na, to efekt koń co wy nie
bę dzie za do wa la ją cy.

In te li gen cja emo cjo nal na, to wy so -
kie in dy wi du al ne war to ści i umie jęt -
ność na wią zy wa nia pra wi dło wych re -
la cji z dru gim czło wie kiem. To tak że
zro zu mie nie sa me go sie bie, swo ich
ży cio wych ce lów, jak i od po wie dzial -
ność i od po wied nie za cho wa nie. Rów -
nież zro zu mie nie in nych.

Znacz na cześć na u kow ców twier dzi,
że nie IQ, tyl ko EQ po wo du je, że da -
na oso ba uzna wa na jest za po nad prze -
cięt ną. To ozna cza, że nie trze ba stu -
dio wać na pre sti żo wej uczel ni, ale
na le ży po sia dać umie jęt ność za rzą -
dza nia włas ny mi emo cja mi i wła ści -
wie wpro wa dzać je w ży cie.

Wbrew nie któ rym opi niom, ilo raz
in te li gen cji nie jest nie zmien ny i moż -
na nad nim pra co wać. Ogól nie do stęp -
ne są ze sta wy roż nych za dań i te stów
lo gicz nych ma ją cych na ce lu osza co -
wa nie po zio mu in te li gen cji. Nie ma
rów nież prob le mu z uczęsz cza niem na
spe cja li stycz ne kur sy w ce lu roz wi ja -
nia lo gicz ne go my śle nia. Tak jak
wspom nia łam o suk ce sie w ży ciu de -
cy du je prze de
wszyst kim in te li -
gen cja emo cjo nal -
na, ale w wie lu
wy pad kach wyż -
szy IQ przy no si
efek ty. To właś nie
ten ro dzaj in te li -
gen cji spra wia, że
oso by któ re ma ja
wy so ki po ziom
IQ, nie mu szą za
bar dzo „przy kła -
dać się do na u ki”,
bo na u ka nie spra -
wia im prob le mu.

Spor o to, któ ry
ro dzaj in te li gen cji
po ma ga osią gnąć
suk ces w ży ciu

na dal jest nie roz strzy gnię ty. Jed no
jest pew ne. In te li gen cja jest tym, co
każ dy z nas (w nie wiel kim wy mia rze)
do sta je od ro dzi ców. Ale w du żym
stop niu jej po ziom za le ży od czyn ni -
ków ze wnętrz nych, spo so bu wy cho -
wa nia, te go gdzie ży je my i jak ży je -
my.

Oso by z naj wyż szym IQ sku pio ne
są w Men sa In ter na tio nal. Jest to naj -
wię ksze, naj star sze i naj bar dziej zna -
ne sto wa rzy sze nie lu dzi o wy so kim
ilo ra zie in te li gen cji na świe cie, za ło -
żo ne w 1946 ro ku. Na zwa Men sa po -
cho dzi od ła ciń skie go wy ra zu ozna -
cza ją ce go „stół” i ta ki stół przed sta wia
lo go or ga ni za cji.

Aby zo stać człon kiem Men sy, na le -
ży przy stą pić do te stu ba da ją ce go in -
te li gen cję i uzy skać w nim wy nik
umiesz cza ją cy oso bę zda ją cą w 2% po -
pu la cji o naj wyż szym ilo ra zie in te li -
gen cji. 

Z pew no ścią każ dy z nas chciał by
być Ein ste i nem, ale nie ste ty ten po -
ziom ge niu szu da ny jest tyl ko nie wie -
lu z nas.

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa

D.Go le man „In te li gen cja emo cjo nal na”
E. Nęc ka „Psy cho lo gia twór czo ści” 
wi ki pe dia
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„Nic porządniejszego 
a nic trudniejszego na ziemi, 
jak prawdziwa rozmowa”. 

Adam Mic kie wicz

Pew ne go, je sien ne go dnia wy -
bra łam się na dłu gi spa cer
uli ca mi sta re go mia sta. Kie -

dy od czu łam zmę cze nie, usia dłam
w ka wia ren ce i za mó wi łam her ba tę.
Cze ka jąc na nią, mi mo wo li sły sza -
łam roz mo wę gru py mło dych lu dzi.
Nie by ło to nie dy skret ne z mo jej stro -
ny, gdyż roz ma wia li głoś no i po pol -
sku. Treść nie jest tu taj istot na, waż -
niej sza jest for ma kom bi na cji słów
któ re pa da ły. Czy ci mło dzi lu dzie roz -
ma wia li? W mia rę upły wu cza su za -
czę łam mieć wąt pli wo ści, czy to by ła
praw dzi wa roz mo wa lub jak kto wo -
li dia log. 

We dług Ko pa liń skie go „dia log jest
roz mo wą zwłasz cza po mię dzy dwie -
ma oso ba mi, lecz niech to bę dzie dia -
log gru po wy”. To co sły sza łam, bar -
dziej przy po mi na ło mi ruch ulicz ny
w Alek san drii, gdzie prze je chał przez
skrzy żo wa nie ten, kto głoś niej trą bił.
Po dob nie by ło w tym przy pad ku. Żad -
nych w tej roz mo wie za sad, re guł, ka -
no nów czy cier pli wo ści. Mó wi li wszy -
scy na raz i kto mó wił głoś niej
i szyb ciej, miał szan sę do brnąć do mo -
men tu, kie dy mu siał za czer pnąć po -
wie trza. Wte dy pa łe czkę w tym wy -
ści gu prze jmo wał ko lej ny mło dy
czło wiek, lub wszy scy na raz. Cie ka -
we, że był mo ment kie dy mu zy ka pły -
ną ca z głoś ni ków umil kła i... za pa dła
ci sza. Nikt nie miał nic do po wie dze -
nia. Kie dy po dłuż szej chwi li mu zy ka
zno wu się odez wa ła, roz mów cy ze
zdwo jo ną si łą przy stą pi li do jej za głu -
sza nia, czy li kon ty nu o wa li swo je. Po
pew nym cza sie wy szli, lecz w uszach
cią gle brzmia ły mi sło wa ta kie jak
spo ko, na ra, okey, w po rzo i tak da -
lej. Nie mam nic prze ciw ko mło do ści
i slan go wi śro do wi sko we mu, lecz
wspom nia łam swo ją mło dość i wie -
czor ne Po la ków roz mo wy. Do szłam
do wnio sku, że wte dy ROZ MA WIA -
LI� MY tro chę ina czej. 

Naj o gól niej, roz mo wa po le ga na
tym, że jed na stro na mó wi to co ma
do po wie dze nia, dru ga słu cha nie prze -
ry wa jąc. I tak na zmia nę. For muł ka
„prze pra szam że prze ry wam” lub „je -
śli moż na” nie wa dzi, zwłasz cza po
skoń czo nym zda niu lub my śli. Lecz
nie za czę sto. Roz mów ca bę dzie się
czuł w na szym to wa rzy stwie kom for -
to wo i obie stro ny na tym sko rzy sta -
ją.

Już So fo kles do szedł do wnio sku,
że „Praw dzi wa roz mo wa – to wsłu -
cha nie się w praw dę dru gie go czło -
wie ka”. 

Nato miast Oscar Wil de po wie dział
kie dyś: „Nu dzia rzem na zy wa my te -
go, kto mó wi aku rat wte dy, gdy wo -
le li byś my, aby nas słu chał”. 

Jak wi dzi my, umie jęt ność słu cha -
nia jest tak sa mo ce nio na przez roz -
mów cę jak to, co ma my do po wie dze -
nia. Jest wiel ką sztu ką któ ra nie
po le ga tyl ko na mil cze niu. Mó wią cy
po wi nien mieć prze świad cze nie, że to
co mó wi bar dzo nas in te re su je. Są jed -
nak ta cy, któ rzy mi mo że mil czą pod -
czas kie dy ktoś mó wi, tak na praw dę
tyl ko cze ka ją aż mó wić prze sta nie, bo
sa mi ma ją coś waż niej sze go do po -
wie dze nia. Wte dy ma my do czy nie nia
nie z dia lo giem, lecz dwo ma mo no lo -
ga mi. Roz mo wa prze sta je się kle ić
i ko niec jest oczy wi sty. 

Oto co ra dzi Mar shall Goldsmith,
ame ry kań ski spe cja li sta od re la cji
mię dzy ludz kich:
n Ni gdy nie kończ roz po czę tej przez

roz mów cę wy po wie dzi
n Ni gdy nie prze ry waj, gdy roz mów -

ca ma głos
n Ni gdy nie mów „wiem”, gdyż nie

ma to dla roz mów cy żad ne go zna -
cze nia

n Ni gdy nie za czy naj swo jej kwe stii
od słów: nie, ale, z dru giej stro ny,
więc itp.

Roz mo wa – ta ka praw dzi wa – jest
obec nie za ni ka ją cym zja wi skiem. Te -
raz za miast roz ma wiać, prze ka zu je -
my so bie tyl ko in for ma cje. I to naj -
chęt niej ta kie, któ re nam do cze goś
słu żą. Idę tu i tam, co ku pić, jak wró -
cę to bę dę, no to cześć. Du ża kon ku -
ren cyj ność czy ni z przy pad ko wo spot -
ka ne go czło wie ka, po ten cjal ne go
kan dy da ta na na sze miej sce w pra cy.
Je steś my bar dziej na sta wie ni na pro -
mo wa nie sa me go sie bie, niż wy słu -
cha nie ko goś od po cząt ku do koń ca.
A je śli już ktoś wy ra zi chęć po roz ma -
wia nia, mo że być po dej rza ny o nie -
czy ste in ten cje in ge ro wa nia w czy jeś
ży cie i ra czej nie zdro wą cie ka wość
niż życz li we za in te re so wa nie. Na
wszel ki wy pa dek wo li my ogra ni czyć
się do zdaw ko wych roz mó wek gdyż
bo i my się, że ktoś mo że wy ja wić nie -
po wo ła nym lu dziom to, co my śli my.
In sty tu cja przy jaź ni bar dzo po du pa -
dła, po nie waż jej głów ny fi lar, czy li
cno ta do trzy my wa nia ta jem nic, ustą -
pił miej sca ga dul stwu i po dej rzli wo -
ści. 

W nie któ rych po rad ni kach sztu ki
roz ma wia nia, za do bry spo sób stwo -
rze nia kli ma tu praw dzi wej, szcze rej
roz mo wy uwa ża się za da wa nie py tań.
Lecz by wa, że je śli ko goś spo ty ka my
do pa da nas ta ki krzy żo wy ogień py -
tań, iż czu je my się jak na prze słu cha -
niu. Od no si my też wra że nie, że nasz
pseudo roz mów ca ni cze go nie wie
i wszyst kie go chce do wie dzieć się od
nas. 

Ist nie je in ny ro dzaj roz mów cy. On
po tra fi cze kać w ukry ciu go dzi na mi,
aż za py tasz go „co sły chać?” Zo sta -
niesz wte dy za rzu co ny ta ką la wi ną
naj no wszych wie ści, że bę dziesz zmu -
szo ny prze stę pu jąc z no gi na no gę
wy słu chać go do koń ca. Nie licz na
to, że do pu ści Cię do gło su. Je go ga -
dul stwo jest sil niej sze od nie go. W tej
sy tu a cji pad ną ty sią ce słów, lecz doj -
dziesz póź niej do wnio sku, że nie by -
ła to roz mo wa, lecz sa mo-na krę ca ją -
cy się mo no log. „U ga du ły prze wo dy
słu cho we pro wa dzą nie do du szy, tyl -
ko do ję zy ka” – Plu tarch.

Prze ci wień stwem ga dul stwa jest
ma ło mów ność lub mil cze nie. Daw no
te mu na pi sa no, że mo wa jest sre brem
a mil cze nie – zło tem. Są cza sa mi sy -
tu a cje kie dy le piej ugryźć się w ję zyk
i nic nie mó wić. Choć ko lej ny sta ry
cy tat mó wi, że „mil czą cy głu piec mo -
że ujść za mędr ca”. Nie za wsze moż -
na li czyć na to, że mil cze nie bę dzie
uzna ne za prze jaw na szej mą dro ści.
Nie chęt nie poz wo li my, aby uwa ża no
nas za ko goś nie speł na ro zu mu. Na
wszel ki wy pa dek le piej za cho wać we
wszyst kim umiar i sta rać się być do -
brym mów cą i jesz cze lep szym słu -
cha czem. „Suk ces to mó wić tak, aby
in ni słu cha li, oraz słu chać tak, aby
in ni mó wi li” po wie dział Ke vin Ho gan. 

Je śli we włas nym do mu, wśród na -
szych bli skich za u wa ża my, że wy mie -
nia my tyl ko zdaw ko we in for ma cje
i daw no mi nę ły cza sy kie dy po pro -
stu roz ma wia liś my, nad e szła po ra aby
coś z tym zro bić. Że by to wszyst kim
uświa do mić, wy star czy wy łą czyć te -
le wi zor. Oczy wi ście trud no roz ma -
wiać bez przer wy, lecz je śli od cza su
do cza su po roz ma wia my z na szy mi
do mow ni ka mi, lub cho ciaż by da my
ku te mu oka zję, z pew no ścią oka że
się, że bę dzie my mie li o czym roz ma -
wiać. Chy ba, że spra wy za szły już tak
da le ko, że ktoś nam bli ski zna lazł so -
bie in ne go roz mów cę... 

KKaa  rroo  llii  nnaa  TToomm  cczzaakk

źró dła: in te ria.pl „Na ucz się mó wić i słu chać”, Wia do mo -
sci24.pl, Ti py.pl

Pomówmy o rozmowie
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Każ dy czło wiek po dej mu je de -
cy zje. Nie cho dzi mi o de cy -
zje ty pu – w któ rą stro nę za -

mie szać ły że czką her ba tę do któ rej
wsy pa liś my cu kier. Nie za leż nie od de -
cy zji, her ba ta i tak bę dzie słod ka. Są
jed nak de cy zje któ re ma ją wpływ na
na sze ży cie i po mów my właś nie o nich. 

Pier wszą de cy zją któ ra mia ła wpływ
na na sze ży cie by ła de cy zja ro dzi ców
o na szych na ro dzi nach. Na stęp nie ku -
po wa li nam za baw ki ja kie chcie li
i kształ to wa li we dług swo ich de cy zji.
Po tem za pa da ła de cy zja co do wy bo ru
szko ły, uwa run ko wa na „róż nie” i pod -
ję ta nie ko niecz nie zgod nie z na szy mi
pre dys po zy cja mi i za mi ło wa niem. Za
na stęp nych kil ka – kil ka na ście lat mło -
dy czło wiek wła ści wie jest już „urzą -
dzo ny”. Jak to sło wo ro zu mieć, za le ży
od po czu cia hu mo ru. Ma ło kto zdo był
za wód zgod ny ze swo i mi pre dys po zy -
cja mi i pra cę o któ rej ma rzył. Po zna je -
my ko goś, za ko chu je my się i po bie ra -
my z na szą dru gą po ło wą. Ży cie to czy
się da lej. Jesz cze czu je my się mło dzi
i nie my śli my o tym, że wszyst kie de -
cy zje nas do ty czą ce by ły pod ję te przez
in nych, a je że li przez nas, to głów nie
pod wpły wem emo cji. 

Na sze dzie ci za czy na ją ba wić się wy -
bra ny mi przez nas za baw ka mi, a my
cią gle nie pod ję liś my praw dzi wej, prze -
my śla nej lo gicz nie de cy zji. Je śli w Two -
im przy pad ku by ło ina czej to chy lę czo -
ła. Prze cięt ny czło wiek przy po mi na
roz bit ka na tra twie, któ ry ma pod jąć
de cy zję co zro bić. De cy du je się prze -
siąść na ro wer... a tu ani ro we ru, ani
na wet twar de go grun tu pod no ga mi.
Ja ki ma wy bór? – na u czyć się ło wić ry -
by aby prze trwać, bo na ho ry zon cie ani
stat ku, ani lą du. Zu peł nie jak w ży ciu.
Wię kszość z nas po pro stu bo ry ka się
z ży ciem. Jak ma wiał mój przy ja ciel,
„ma na wet prob le my z bo ry ka niem się”.
Po czu cie hu mo ru owszem po ma ga, lecz
rze czy wi sto ści nie na pra wia. Co naj wy -
żej skła nia do au to i ro nii, któ ra by wa
na zy wa na po czu ciem hu mo ru właś nie.
Kie dy je steś już doj rza łym czło wie kiem,
czę sto jesz cze po dej mu jesz ma ło zna -
czą ce de cy zyj ki i tęsk nisz za praw dzi -
wy mi de cy zja mi. Mó wisz so bie: „kur -
czę co ja tu taj ro bię? Chciał bym ro bić
to i tam to, a mu szę to i owo”. A tu nie
da się za cząć „ab ovo” (łac. od ja ja) czy -
li od po cząt ku. 

Trze ba żyć da lej. Moż na pró bo wać
po dej mo wać pier wsze prze my śla ne de -
cy zje, bar dziej lo gicz ne, bez emo cji. Je -
śli to wa rzy szą Ci emo cje to do brze, bo
to część na sze go czło wie czeń stwa. Je -
śli jed nak emo cje bio rą gó rę nad umy -
słem, za po wia da się ży cio wy „klops”.
Nie myśl, że je stem zgorz knia łym fa ce -

tem któ ry ża łu je te go co by ło. To nie
tak. Pew ne go dnia do cho dzi się do
wnio sku, że do ko na ło się to co by ło nam
pi sa ne, abyś my mie li oka zje do kształ -
to wa nia i do sko na le nia swo jej oso bo -
wo ści. Je śli się czło wiek z tym nie zgo -
dzi i da lej da się tar gać emo cjom,
po ja wia się wspom nia ny wy żej ży cio -
wy klops a za nim ko lej ne, bar dziej wy -
pa sio ne klop sy. Aż do skut ku, do pó ki
nie prze kro czy się te go pro gu zro zu -
mie nia sen su ży cia. No we oko licz no ści
nie mu szą wca le przy po mi nać do tych -
cza so we go ży cio we go przed szko la.
Wprost prze ciw nie – szko łę o za o strzo -
nych wy ma ga niach. Tak już jest. Moż -
na się z tym nie zgo dzić, lecz po du mać
nie za wa dzi. A gdzie są na sze de cy zje?
Jak to dzia ła? 

W po dej mo wa niu de cy zji opie ra my
się głów nie na wnio sko wa niu, czy li
prze my śle niu róż nych wa rian tów pod
ką tem: je śli zro bię tak – efekt bę dzie ta -
ki, je śli ina czej – efekt bę dzie in ny. Po
prze a na li zo wa niu wszyst kich moż li wo -
ści okre śla my wszyst kie „za i prze ciw”
i wresz cie je steś my go to wi do pod ję cia
de cy zji. Wy bie ra my al bo naj ko rzyst -
niej szą moż li wość, al bo mniej sze zło.
Na le ży pa mię tać, że wie le z ar gu men -
tów któ re bie rze my pod uwa gę, opie ra
się na od czu ciach su biek tyw nych i na
tle ak tu al nej sy tu a cji. Na przy kład ktoś
mo że chcieć ko niecz nie ku pić dom bo
jest bli sko me tra mi mo te go, że bu dy -
nek pra wie się prze wra ca. Wy stę pu je
tu tak zwa ne „my śle nie ży cze nio we”,
czy li ktoś ko niecz nie chce bli sko me -
tra i spo dzie wa się, że dom bę dzie stać
tam jesz cze 200 lat, mi mo że ma już po -
pę ka ne ścia ny. Na uwa gi in nych bę dzie
re a go wać: nie kracz, nie wy wo łuj wil -
ka z la su, wszyst ko bę dzie do brze. Nie -
ko rzyst ne de cy zje czło wiek naj czę ściej
po dej mu je w opar ciu o błęd ne wnio -
sko wa nie i nad mier ne emo cje. Je śli ktoś
chce ku pić do bre gra bie do ogród ka i te
w ko lo rze zie lo nym bę dą dla nie go do -
bre, je go wy bór. Ale dla ko goś in ne go
do bre gra bie to te, któ re są so lid nie wy -
ko na ne.

Są ta cy, któ rzy wie rzą bez kry tycz nie
i na iw nie w po zy tyw ne my śle nie.

Pod ję cie de cy zji tyl ko w opar ciu o po -
zy tyw ne my śle nie któ re na szym zda -
niem wszyst ko za ła twia, jest wiel ce ry -
zy kow ne. Wy o braź my so bie, że ktoś stoi
nad wor kiem ce men tu, któ ry ma się
zna leźć na czwar tym pię trze, a jest na
par te rze. Nie ma win dy, ani ni ko go do
po mo cy. Je śli po my śli w spo sób na iw -
ny po zy tyw nie i po wie do wspom nia -
ne go wor ka: chcę że byś zna lazł się na
czwar tym pię trze, ten ani drgnie. Nasz
po zy tyw nie my ślą cy czło wiek bę dzie
mu siał go tam sam za nieść. To dra stycz -

ny przy kład na iw no ści, lecz ob ra zu je
nie ra cjo nal ne trak to wa nie rze czy wi sto -
ści ma te rial nej, któ ra na gi na się do na -
szych ży czeń i pra gnień nie zmier nie
po wo li. 

Po dob no by li a mo że na wet są lu dzie
któ rzy do ko ny wa li rze czy nie zwy kłych
w opar ciu o ja kąś ta jem ną wie dzę. Na -
wet je śli tak by ło lub jest po dej rze wam,
że trze ba stu dio wać ją la ta mi, a po zy -
tyw ne my śle nie naj pew niej oka za ło by
się drob nym jej okru chem. 

Kie dyś stał przy włas nym pło cie pe -
wien czło wiek. Pod cho dzi są siad i py -
ta: – co ro bisz? – Mo dlę się o cud. Ja ki
cud? – Ta ki, że by ten płot był na pra -
wio ny. To dla cze go sam go na pra wiasz?
Py ta są siad. – A kto to za mnie zro bi? 

Ten czło wiek był bli żej rze czy nie zwy -
kłych, niż z po zo ru mo że nam się wy -
da wać. To zu peł nie in ne za gad nie nie,
lecz jed no jest pew ne: pod jął wła ści wą
de cy zję.

Mo im skrom nym zda niem – i naj pew -
niej nie tyl ko – do bra de cy zja to ta ka,
któ ra jest pod ję ta lo gicz nym umy słem
na ba zie ży cio we go do świad cze nia i wie -
dzy. I cóż się oka zu je? – że ocie ra my się
o de fi ni cję mą dro ści. Po wiedz my – tej
ży cio wej. 

„Że by rze czy się zmie ni ły, Ty mu sisz
się zmie nić”. – Jim Rohn.

Wie lu z nas po sta no wi ło za cząć no -
we ży cie na emi gra cji. To po waż na de -
cy zja. Wzią wszy pod uwa gę po wyż sze
sło wa, je śli sa mi się nie zmie ni liś my,
a to trud ne i czę sto bo les ne, no wa sy -
tu a cja nie bę dzie wie le się róż nić od tej
sprzed wy ja zdu, wy ją wszy ewen tu al ne
zmia ny na po lu fi nan so wym, no we re -
a lia i wpływ cza su. To co naj waż niej -
sze, re la cje z ludź mi i ich skut ki, bę dą
naj pew niej po dob ne do po przed nich tak
dłu go, aż sa mi się nie zmie ni my we -
wnętrz nie. A pod jąć ta kie wy zwa nie to
chy ba naj trud niej sza ży cio wa de cy zja... 

SSzzyy  mmoonn  MMaa  lliicc  kkii  
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Cóż to w ogó le jest „plot ka”?
Nie sa mo wi te opo wie ści, któ -
re krą żą gdzieś po mie ście,

sło wa prze ka zy wa ne z ust do ust bar -
dzo czę sto nie ma ją ce nic wspól ne go
z praw dą... Utar ło się po wie dze nie „że
w każ dej plot ce tkwi ziar nko praw -
dy”... Nie ste ty, z tym nie mo gę się do
koń ca zgo dzić. Nie jed no krot nie mog -
łam się prze ko nać, że plot ko wa nie to
dla nie któ rych je dy na roz ryw ka. Szko -
da, bo prze cież ty le jest in nych, wspa -
nia łych za jęć, hob by czy pa sji, któ ry -
mi moż na by się w tym cza sie za jąć... 

Pier wszy raz spot ka łam się z tym
zja wi skiem nie dłu go po przy jeź dzie
do mia sta X. Naj pierw czu łam się „ob -
ser wo wa na”, mo ja obec ność w pew -
nych miej scach zo sta ła szyb ko za u -
wa żo na i od no to wa na. Cie ka wość
lu dzi się ga ła ze ni tu. Po tra fi li wprost
za py tać, czy je stem no wa w tym mie -
ście, bo do tej po ry nikt mnie nie znał,
nikt nie wi dział, a ja na gle po ja wi łam
się tak po pro stu, zni kąd... Już sa mo
to da ło mi do my śle nia. W mo jej gło -
wie za pa li ła się lam pka kon trol na, że
chy ba trze ba bar dzo uwa żać na to co
się mó wi, z kim się roz ma wia
i o czym... Czas mi jał, po zna wa łam co -
raz wię cej lu dzi i zja wi sko „plot ki” po -
głę bi ło się jesz cze bar dziej. Za czę łam
się za sta na wiać czy w ogó le moż na tu -
taj z kimś o czymś po roz ma wiać tak,
że by nie zo sta ło to prze krę co ne, po -
da ne da lej z do ro bio ną włas ną wer -
sją. Nie ste ty po wo li tra ci łam na dzie -
ję. Z dnia na dzień po tra fi łam
do wia dy wać się o so bie bar dzo „dziw -
nych” rze czy, a nie któ re z nich się ga -
ły gra ni cy ab sur du. Na do da tek nie
mia ły nic wspól ne go z praw dą. Spę -
dzi łam nie jed ną chwi lę tłu ma cząc tym
któ rych znam, że ja z tym czy tam tym
nie mam nic wspól ne go, że nic ta kie -
go nie wy szło z mo ich ust. Cza sa mi
jed nak mia łam nie od par te wra że nie,
że to wszyst ko na próż no. Lu dzie wo -
le li wie rzyć w to co mó wi się na uli -
cy, w skle pie, czy u fry zje ra. Wszyst -
ko po wy wra ca ne do gó ra mi no ga mi! 

Po sta no wi łam kie dyś spraw dzić jak
dzia ła plot ka i coś ko muś jak to się
mó wi „spe cjal nie sprze da łam”... Dłu -
go nie mu sia łam cze kać, bo odzew był
nie mal na tych mia sto wy. Osta t nia wer -
sje swo je go, wy my ślo ne go na te po -
trze bę tek stu, led wie roz poz na łam,
tak moc no zo sta ła zmie nio na po przez
po szcze gól ne oso by. Na sam ko niec
do wie dzia łam się „że o tym” mó wi się
już na wet w koś cie le!!! Sa ma do sie -
bie się śmia łam. My śla łam, ja cy ci
wszy scy lo kal ni „plot ka rze” są na iw -
ni, jak wie rzą we wszyst ko co im się
po wie. Chcia łam krzyk nąć: Lu dzie,

opa nuj cie się! Czas już wresz cie wy -
do ro śleć! Ale jed no cześ nie za da wa łam
so bie py ta nia: Dla cze go nikt z tych
wszyst kich osób za in te re so wa nych
plot ka mi ni gdy nie spraw dził czy to
w ogó le praw da, dla cze go nikt ni gdy
nie za py tał u źró dła czy to co usły szał
moż na trak to wać po waż nie? Dla cze -
go do ro śli lu dzie po pro stu nie zaj mą
się swo im ży ciem? 

Zmar no wa łam du żo cza su my śląc
skąd się to bie rze, dla cze go tak się
dzie je. Przy kro mi by ło nie raz, sły sząc
ja kieś głu po ty na swój te mat, któ re
rze ko mo zo sta ły wy po wie dzia ne przez
lu dzi, któ rych ja w ogó le nie zna łam
i ni gdy nie po zna łam. Do wia dy wa łam
się, że po dob no wi dzia no mnie w miej -
scu, w któ rym się do dzi siaj ni gdy nie
zna laz łam... Dłu go mog ła bym tak wy -
mie niać. 

„Plot ka” ma nie ste ty sil ne od dzia -
ły wa nie i kon sek wen cje. Szcze gól nie
ta zła. Czu je my się po krzyw dze ni, od -
rzu ce ni, ma my ocho tę się nie raz ode -
grać (to chy ba naj gor sza rzecz ja ką
moż na zro bić), a wte dy spi ra la się sa -
ma na krę ca. Każ de spot ka nie na wet
ze zna jo my mi za czy na się od słów „Ty
wiesz, ona po wie dzia ła, że...” I tak da -
lej.. Za czy na ją się ko lej ne nie po ro zu -
mie nia, kłót nie, nie raz na wet awan -
tu ry na uli cy. Sa ma by łam świad kiem
dwóch kłó cą cych się pań w cen trum
mia sta krzy czą cych na sie bie wza jem -
nie i oskar ża ją cych się o ja kieś rze ko -
me plot ki i po mó wie nia. I po co to
wszyst ko? 

Dziś mo gę Wam szcze rze po wie -
dzieć, że wy le czy łam się ze zja wi ska
„plot ki” w mie ście X. Za py ta cie Pań -
stwo jak to zro bi łam? Od po wiedź jest
ba nal nie pro sta. Prze de wszyst kim na -
le ży się za jąć włas nym ży ciem, po świę -
cać wię cej cza su so bie i swo jej ro dzi -
nie. Do brze też mieć ja kieś do dat ko we
za ję cie po pra cy, a nie tyl ko ka wa i roz -
mo wy z ko le żan ka mi. Bar dzo waż nym
pun ktem jest tak że po praw na se lek -
cja zna jo mych. Wiem, to brzmi bru -
tal nie, ale nie ste ty tyl ko to poz wo li
nam uchro nić się przed plot ka mi.
Trze ba wy czuć z kim i o czym moż na
roz ma wiać. Mu si my pa mię tać, że nie
wszyst kim mo że my za u fać i nie
wszyst kim zwie rzać się z ca łej hi sto -
rii na sze go pry wat ne go ży cia i prob -
le mów. Dziś na pal cach jed nej rę ki
mo gę po li czyć praw dzi wych zna jo -
mych na któ rych jesz cze ani ra zu się
nie za wio dłam. A to o czym roz ma wia -
my po zo sta je w zam knię tym gro nie.
Je śli kto kol wiek z nich ma py ta nie do -
ty czą ce mo je go ży cia – dzwo ni do mnie
bez poś red nio, lub po pro stu py ta przy
oka zji spot ka nia, bo nie ma nic lep -

sze go niż dys ku sja „u źró dła”. Chęt -
nie od po wia dam na każ de py ta nie, bo
nie je stem oso ba zam knię tą w so bie
czy ano ni mo wą i lu bię roz ma wiać
z ludź mi. W ten spo sób na praw dę mo -
że my uni k nąć nie po trzeb nych kon -
flik tów i do ro bio nych, czy po prze krę -
ca nych wer sji. Mu sze po wie dzieć, że
od dłuż sze go cza su ta ka właś nie tech -
ni ka spraw dza się w prak ty ce, nie sły -
szę już wię cej, że „o tym” mó wi się na -
wet w koś cie le, czy skle pie. Nie raz
sa ma so bie się dzi wie jak po tra fię być
od por na na zja wi sko „plot ki” i jak omi -
jam ten te mat z da le ka. Mó wię lu -
dziom, że po pro stu się „tym” czy „tam -
tym” te ma tem nie zaj mu ję, bo ani
mnie to nie pa sjo nu je, ani tej oso by
nie znam. A prze de wszyst kim tłu ma -
czę, że mam cie ka wsze rze czy w ży -
ciu do zro bie nia niż mar no wa nie włas -
ne go cza su na głu po ty i bez sen sow ne
ga da nie... Nie mu szę już ni ko go omi -
jać sze ro kim lu kiem, nie mu szę oba -
wiać się nie po trzeb nych kon flik tów,
po mó wień i wy ty ka nia pal ca mi. Kie -
dyś ktoś za cze pił mnie na uli cy mó -
wiąc, że gdzieś, coś, tam na mój te -
mat usły szał i że zna mnie
z „opo wie ści”... Za śmia łam się tyl ko
i grzecz nie od po wie dzia łam, że nie in -
te re su je mnie to w ogó le, po nie waż ja
sie bie sa ma znam naj le piej i do brze
wiem ja ka je stem. Znam swo ją war -
tość i nie in te re su je mnie kom plet nie
co ktoś tam kie dyś na mój te mat opo -
wia dał...

Po wiem szcze rze: uda ło mi się za -
wsty dzić te oso bę, i cho ciaż do dzi siaj
nie mam po ję cia z kim roz ma wia łam
– by łam z sie bie dum na. 

Po le cam wszyst kim ro bić to sa mo,
a ży cie od ra zu sta nie się pięk niej sze.

Ży czę Pań stwu ta kie go „zdro we go”
po dej ścia do te ma tu „plot ka”, a na
pew no bę dzie się przy jem niej miesz -
ka ło w mie ście X, Y czy Z.

MMaa  ggddaa  llee  nnaa  WWaa  wwrryy  sszzuukk
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Je stem pa sjo nat ką ba zar ków,
ry ne czków, pchlich tar gów, czy
jak to się tam na zy wa. I mam

na dzie ję, że nie je stem w tym od o sob -
nio na, cho ciaż w krę gu mo ich zna jo -
mych nikt po za mną na te go ty pu im -
pre zach nie by wa. A tak na praw dę to
też nie wia do mo. Bo ni by skąd jed na
i dru ga ko le żan ka ma spo ro mar ko -
wych rze czy? Prze cież po rząd ne ciu -
chy na praw dę du żo kosz tu ją i nie spa -
da ją z nie ba. Pew nie i tak nie do wiem
się praw dy, ale obie twier dzą, że rze -
czy no szo nych nie wia do mo przez ko -
go nie bę dą na sie bie za kła dać. 

W związ ku z tym na ba zar ki jeż dżę
sa ma.

Tak się szczę śli wie skła da, że od
pew ne go cza su mam wol ne so bo ty,
więc już w pią tek wie czo rem sia dam
so bie wy god nie przy kom pu te rze i wy -
szu ku ję oka zję. Bo że by zna leźć do -
bry pchli targ trze ba wie le rze czy wie -
dzieć. Po pier wsze naj waż niej sza jest
dziel ni ca. Naj lep sze są te ty po wo bel -
gij skie, bo i rze czy przed niej ja ko ści
i ce ny nie zbyt wy gó ro wa ne. Za pa rę
eu ro moż na ku pić na praw dę faj ne ciu -
chy, czy ja kieś sprzę ty do mo we. Po
dru gie, na le ży ko niecz nie ro zez nać
się ja ka jest prze wi dy wa na ilość sto -

isk. Na sa mym po cząt ku mo ich so bot -
nich wy praw kil ka ra zy zna laz łam się
w miej scu, gdzie al bo nic nie by ło, al -
bo pięć, sześć sto isk mia ło nie wie le
do za o fe ro wa nia. Te raz już wiem, że
aby mo je wy pa dy mia ły sens, kra mów
mu si być du żo – naj le piej oko ło 50.
Je że li ba za rek jest dwud nio wy, to naj -
le piej zja wić się tam pier wsze go dnia,
bo dru gie go nie wie le już zo sta nie. 

To w wiel kim skró cie mo je ra dy do -
ty czą ce te go ty pu im prez. Chcia ła bym
jesz cze do dać, że kli ma ty są tam nie -
pow ta rzal ne. Sprze da ją cy – to ca ły
prze krój spo łecz ny. Oso by star sze
i młod sze. Za dba ne i spra co wa ne.
I Bel gij ki i Ma ro kan ki, no i Po lki. Do -
ga du ją się z klien ta mi jak po tra fią, bo
nie wszy scy ku pu ją cy zna ją ni der lan -
dzki. Zresz tą sprze da ją cy też. Ku pić
moż na wszyst ko. Dla każ de go, w każ -
dym wie ku, w każ dym ko lo rze i roz -
mia rze. Mó wię tu oczy wi ście o ciu -
chach, bo tych jest naj wię cej. Rze czy
ład ne i brzyd kie. Sta re i pra wie no we.
Da ję sło wo, że moż na zdo być praw -
dzi we pe reł ki, jak blu ze czki od „Za ry”
za gro sze. Ta kich oka zji nie ma na -
wet na sol de nach. I nie bę dzie.

Po pro stu uwiel biam ba zar ki. I nikt
mnie nie prze ko na, że to ubra nia z dru -

giej rę ki, że nie są no we i tak da lej.
Pew ne kli ma ty są nie do za stą pie nia.
Ta kie ry ne czki pach ną sta ro ścią, ale
w po zy tyw nym te go sło wa zna cze niu.
Jest w czym wy bie rać: sta re po cztów -
ki, ma łe bi be lo ty, ko ron ko we ser wet -
ki, wi ny lo we pły ty, krysz ta ło we wa zo -
ni ki, po rce la no we fi li żan ki, a na wet
ro we ry, czy dzie cię ce wó ze czki. Na ry -
ne czkach moż na wy grze bać au ten tycz -
ne cu deń ka, nie pow ta rzal ne dro bia -
zgi, a tak że praw dzi we dzie ła sztu ki.
Zresz tą tak zwa ny ry nek sta ro ci z an -
ty ka mi, to osob na baj ka.

Nikt z mo ich zna jo mych nie mo że
zro zu mieć, dla cze go je stem ta ka szczę -
śli wa, gdy wkra czam w tę zbie ra ni nę
roż nych dziw nych rze czy i chło nę nie -
za pom nia na atmo s fe rę. My ślę, że to
po pro stu trze ba prze żyć i po czuć. Je -
śli kie dyś w przy szło ści bę dę mia ła
du żo pie nię dzy (a na pew no tak się
sta nie), to i tak nie od pusz czę so bie
ba zar ków z nie sa mo wi tym kli ma tem
daw no mi nio nych lat.

MMaarr  ttaa  WWyy  ssoocc  kkaa

Przed wy bra niem się na pchli targ war to wejść na stro ny:
http://www.rom mel mar kten.be/
http://www.wat te doen.be/rom mel mar kten
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Dzień 25. li sto pa da jest dniem
szcze gól nym dla wszyst kich mi -
siów na ca łym świe cie. To Świa -
to wy Dzień Plu szo we go Mi sia.

Usta no wio ny zo stał w 2002 ro -
ku w set ną rocz ni cę po wsta nia
ma skot ki.

Ist nie ją dwie hi sto rie z tym
zwią za ne, ale dzię ki tej, któ rą za
chwi le opo wiem, miś stal się po -
pu lar ny na ca łym świe cie.

Rzecz się dzie je w Sta nach
Zjed no czo nych Ame ry ki w ro ku
1902. Ów czes ny pre zy dent Te o -
dor Ro o se velt wy brał się wraz
z gru pą przy ja ciół i zna jo mych
na po lo wa nie. My śli wi przez kil -
ka go dzin usi ło wa li ustrze lić ja -
kaś zwie rzy nę, ale szczę ście im
nie do pi sy wa ło. Po ja kimś cza -
sie je den z to wa rzy szy pre zy den -
ta po strze lił ma łe go niedź wiad -
ka. Ro o se velt uj rza wszy
prze ra żo ne zwie rząt ko ka zał się
na tych miast nim za jąc i uwol -
nić. Je den ze świad ków tej hi -
sto rii na ry so wał ob ra zek przed -
sta wia ją cy pre zy den ta i mi sia,
a na stęp nie umie ścił w wa szyn -
gtoń skiej ga ze cie. Za in te re so wał
się tą hi sto ria nie ja ki Mich tom
– wy twór ca za ba wek z Bro o kly -
nu. Za zgo dą Ro o se vel ta roz po -
czął pro duk cję niedź wiad ków
o na zwie Ted dy Be ar (Ted dy, to
zdrob nia łe imię pre zy den ta), któ -
ra do dziś w ję zy ku an giel skim
jest okre śle niem wszyst kich plu -
szo wych mi siów. 

Pre zy dent zaś skwi to wał ca łą
hi sto rię ta ki mi sło wa mi: „Nie sa -
dzę, że by mo je imię by ło wie le
war te w tym niedź wie dzim in te -
re sie”. Dzi siaj już wie my, jak bar -
dzo się my lił.

Ta ka jest właś nie pier wsza hi -
sto ria do ty czą ca wy na le zie nia
plu szo we go mi sia. Za nim przej -
dę do dru giej do dam tyl ko, że
pan Mich tom z Bro o kly nu w cią -
gu kil ku lat stal się po ten ta tem
w tej bran ży i wła ści cie lem fir -
my „Ide al”, jed nej z naj bar dziej

zna nych na świe cie firm pro du -
ku ją cych mi sie.

Dru ga opo wieść roz gry wa się
w Niem czech pod ko niec XIX
wie ku. Mar ga re te Ste iff, spa ra -
li żo wa na na sku tek cho ro by He -
i ne go-Me di na szy ła roż ne plu -
szo we zwie rząt ka. Któ re goś dnia
jej sio strze niec wpadł na po mysł,
aby je ulep szyć i za ło żyć fir mę
pro du ku ją cą ta kie właś nie za -
baw ki. Plu szo we zwie rząt ka wy -
sta wio no w 1903 ro ku na tar -
gach w Lip sku. Za in te re so wa li
się tym Ame ry ka nie, zło ży li ofer -
tę i mi sie w ilo ści 3.000 sztuk
po pły nę ły za oce an.

Tam zdo by ły du żą po pu lar ność
i wkrót ce po dob ne plu sza ki za -
czę ły wy ko ny wać in ne za kła dy
spe cja li zu ją ce się w za baw kach.
Fir ma Ste if fa na dal ist nie je i zaj -
mu je się pro duk cją plu sza ków.

Do dzi siaj nie wia do mo któ ra
z tych firm pier wsza „wy my śli -
ła” mi sia, ale Świa to wy Dzień
Plu szo we go Mi sia ob cho dzo ny
jest w związ ku z niedź wiad kiem
Ted dy, któ ry w 2002 ro ku ob -
cho dził set na rocz ni ce uro dzin.

Dla wszyst kich dzie ci na ca -
łym świe cie plu szo wy miś to za -
baw ka – przy ja ciel.

Ko cha ją go wszy scy, a zwłasz -
cza naj młod si. Każ dy z nas ma,
lub miał swo je go ulu bio ne go mi -
sia, z któ rym za sy piał i był je go
przy ja cie lem. 

Rów nież w każ dym do mu był
lub jest plu szo wy miś. Mięk ki,
pu cha ty, z klap nię tym uszkiem,
al bo z plam ką na łap ce. Sta ry,
za ku rzo ny le żą cy gdzieś na stry -
chu. A mo że no wy i uśmiech nię -
ty sie dzą cy w dzie cię cym łó że -
czku. Jest ma łą ma skot ką, któ ra
stoi na biur ku, lub bre lo czkiem
do klu czy. 

W cią gu tych wszyst kich lat
plu szo wy miś stał się jed nym
z naj waż niej szych sym bo li pop
kul tu ry. Był i jest bo ha te rem nie -
zli czo nej ilo ści ksią żek i ba jek.
Mo że my go zo ba czyć na ze szy -
tach, tor ni strach, czy ko szul -
kach. Po mi mo co raz atrak cyj -
niej szych i no wo cześ niej szych
za ba wek mo da na mi sia nie prze -
mi ja.

Trud no wy o bra zić so bie bez
nie go świat. Jest bez tro skim to -
wa rzy szem za ba wy i przy ja cie -
lem wszyst kich dzie ci.

Świa to wy Dzień Plu szo we go
Mi sia ob cho dzą wszyst kie niedź -
wiad ki na świe cie: Ku buś Pu cha -
tek, Miś Usza tek, Mi sie Pad din -
gton, Co lar gol i Yo gi i in ne.

Życz my więc wszyst kim mi -
siom „Sto lat”.

„Czy to ju tro, czy to dziś,
wszyst kim jest po trzeb ny miś”.

Źró dła: świa to wy dzień plu szo we go mi sia
tvn24.pl

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa

Misie i misiaczki
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25. listopada
Światowym
Dniem
Pluszowego
Misia

Współczesny miś Miś  z 1911 roku Miś z 1954 roku
zdjęcia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%9B_%28zabawka%29 i tvn24.pl
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Książ ki są tre ścią mo je go ży -
cia od za wsze. To część mo je go
świa ta.

Ro dzi ce na u czy li mnie czy tać
sto sun ko wo wcześ nie. Ja ko
dziec ko du żo cho ro wa łam i swo -
je dzie ciń stwo ko ja rzę z nie zli -
czo ny mi po by ta mi w szpi ta lu.
W la tach sie dem dzie sią tych nie
by ło ko mó rek, kom pu te rów, kon -
so li do gier, czy in ter ne tu. Był
sza ry świat w sza rym szpi ta lu.

Nato miast bib lio tek by ło du żo.
Szkol ne, miej skie, w osie dlo -
wych, czy wo je wódz kich do mach
kul tu ry. Wpraw dzie do stęp na li -
te ra tu ra by ła tro chę ocen zu ro -
wa na, ale w cza ro dziej ski świat
ksią żek mógł się za nu rzyć każ -
dy. A te raz ma my jesz cze in ter -
net i te le wi zję.

An giel scy na u kow cy prze ba -
da li gru pę dzie ci w wie ku szkol -
nym i stwier dzi li, że dzie ci […]
wy cho wa ne je dy nie przez te le wi -
zję fun kcjo nu ją zu peł nie ina czej
niż te czy ta ją ce książ ki, a „te le -
wi zyj ne dzie ci” w wie ku trzech
lat mó wią na po zio mie dzie ci
o rok młod szych […]. Skąd się to
wzię ło? Te le wi zja opie ra się na
ob ra zie, książ ka na sło wie. Z pew -
no ścią bar dziej uni wersalny jest
ję zyk pi sa ny, niż la wi na te le wi -
zyj ne go prze ka zu. Lu dzie my śląc
ope ru ją sło wem, a nie ob ra zem. 

Uczu cia i my śli w naj wię kszym
stop niu do cie ra ją do na szej świa -
do mo ści za po śred nic twem słów.
Właś nie sło wo jest pod sta wo wym
środ kiem ko mu ni ka cji mię dzy -
ludz kiej.

Spró buj my na kil ku przy kła -
dach po rów nać oglą da nie te le wi -
zji i czy ta nie ksią żek.

1. Czy ta nie ksią żek bar dziej po -
bu dza wy o braź nię niż oglą da -
nie te le wi zji.
Czy ta jąc ma my du żo swo bo dy.

Każ dy szcze gół mo że wy glą dać
tak, jak pod po wia da nam na sza
wy o braź nia. Książ ka po ru sza
i oży wia umysł.

Nato miast te le wi zja nie poz wa -
la na sa mo dziel ne my śle nie. W te -
le wi zji i fil mie pa nu je obec nie
trend utrzy my wa nia bar dzo szyb -
kie go tem pa prze ka zu. Nie ma
cza su na prze my śle nia, wszyst -
ko ma my od po wied nio po da ne
i ni cze go nie mu si my so bie wy -
o bra żać.

2. Czy ta nie uczy my śle nia. Pod -
sta wą na sze go my śle nia jest

sło wo. Dzię ki nie mu mo że my
wy ra zić na przy kład: prze ży -
cia we wnętrz ne, wy da rze nia
ze wnętrz ne, róż ne zja wi ska.
Lu dzie my ślą, po nie waż ope -
ru ją sło wem a nie dla te go, że
wi dzą. Czy ta jąc, mo że my
w każ dej chwi li przer wać, po -
my śleć, prze a na li zo wać tekst.
Z te le wi zją jest ina czej. Te le -
wi zję oglą da my. Przyj mu je my
po da ny nam prze kaz jak prze -
mie lo ną pap kę nie mo bi li zu -
jąc się do żad ne go wy sił ku.
Wy wia dy bądź roz mo wy są
czę sto pro wa dzo ne tak, jak
gdy by pro wa dzą cy ko niecz nie
chciał udo wod nić, że zna się
na rze czy tak sa mo jak je go
roz mów ca, a mo że i le piej.
Prze ry wa nie i wcho dze nie
w sło wo jest na gmin ne, bo mu -
si być za cho wa ne szyb kie tem -
po. Mó wią cy sam nie mo że do -
koń czyć włas nej my śli, a co
ma po my śleć te le widz? 

3. Czy ta jąc roz wi ja my umie jęt -
ność po ro zu mie wa nia się. Mó -
wie nie i pi sa nie jest nie o dłącz -
ną czę ścią ko mu ni ka cji mię dzy
ludź mi. Czy ta jąc roz wi ja my
zdol no ści ję zy ko we i wzbo ga -
ca my słow nic two. Oglą da jąc
te le wi zję ogra ni cza my się zwy -
kle do bier ne go przyj mo wa nia
po da wa nych in for ma cji.

4. Czy ta nie w od róż nie niu od te -
le wi zji wy ra bia cier pli wość.
Te le wi zja na ogół prze ka zu je
nam bar dzo du żo in for ma cji
w krót kim cza sie. I z te go po -
wo du nie je steś my w sta nie za -

pa mię tać du żej ich czę ści.
W trak cie czy ta nia książ ki 
ca ły pro ces przy swa ja nia in -
for ma cji prze bie ga wol niej
i świa do miej. Spo sób za pa mię -
ty wa nia wia do mo ści za le ży od
nas i sa mi wy bie ra my so bie
tem po w ja kim sta ra my się
zro zu mieć to, co czy ta my. Je -
steś my ni czym nie ogra ni cze -
ni. Czy ta nie uczy, ale i wy ma -
ga cier pli wo ści.
Książ ki roz wi ja ją na szą wy o -

braź nię, po sze rza ją wie dzę, po -
bu dza ją cie ka wość i utrwa la ją za -
sa dy po praw nej pi sow ni.
Prze no szą nas do in ne go świa ta,
in ne go wy mia ru. Dzię ki nim
moż na „za sma ko wać” ży cia na
wie le spo so bów. Obec nie, kie dy
na wszyst ko bra ku je cza su, czy -
ta nie ksią żek mo że być naj wspa -
nial szym od po czyn kiem i re lak -
sem któ re go ma my tak ma ło.
Mo że my kształ to wać swój świa -
to po gląd i opi nie. W te le wi zji pa -
nu ją mo dy i tren dy a książ ka,
właś nie ta naj bar dziej za ku rzo -
na i wy mię ta, bo wy szpe ra na
w an tyk wa ria cie, mo że zmie nić
na sze ży cie, nie mó wiąc o do star -
czo nej wie dzy i wra że niach.

Nie jest mo ją in ten cją dy skre -
dy to wa nie te le wi zji. Chcia łam tyl -
ko uprzy tom nić, zwłasz cza młod -
szym czy tel ni kom, że nic nie
za stą pi do brej książ ki.

Jed na do bra i cie ka wa książ ka
mo że zdzia łać cu da. War to je po -
lu bić, a oka żą się naj wspa nial -
szy mi przy ja ciół mi. 

Na ca łe ży cie.
KKaa  rroo  llii  nnaa  TToomm  cczzaakk

Książka czy telewizja?
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Dzieci […]
wychowane
jedynie przez
telewizję
funkcjonują
zupełnie
inaczej niż te
czytające
książki,
a „telewizyjne
dzieci”
w wieku trzech
lat mówią na
poziomie dzieci
o rok
młodszych.



By łem kie dyś na za wo -
dach w jeź dzie „na by le
czym”, czy li na przy -

kład na wan nie z przy pra wio ny -
mi ko ła mi, czy na wa liz ce na kół -
kach. Nie by ło naj waż niej sze kto
wy gra wy ścig, suk ce sem by ło
do je cha nie do me ty. 

Dla cze go więc nie na pi sać ar -
ty ku łu o by le czym?

Nie za mie rzam się z ni kim ści -
gać i nie wy zna czam so bie me -
ty, czy pun ktu do któ re go mam
do trzeć. Jesz cze nie wiem
o czym bę dę pi sać, lecz... czu ję
się za sko czo ny sam przez sie bie,
po nie waż do tar ło do mnie, że
właś nie pi sać za czą łem. „Coś za -
czął, to skończ!” – pod po wia da
mi ży cio we do świad cze nie. Tak
więc te raz już nie mam wyj ścia,
bo mo gę stra cić sam we włas -
nych oczach. Nie wiem, co jest
bar dziej bo les ne: czy „pod paść
sa me mu so bie”, czy też pod paść
ko muś in ne mu.

Ale do rze czy, bo mia ło być
o by le czym. 

Kie dyś by łem młod szy. To nie -
zbyt lot ne stwier dze nie, lecz po -
każ cie mi oso bę po czter dziest ce
lub na wet przed, któ ra pod cho dzi
do te go te ma tu bez emo cji. To nie -
bez piecz ny mo ment w ży ciu
– przy naj mniej mo im. Przy cho dzi
nie wia do mo skąd i bu rzy nasz
we wnętrz ny spo kój. Czu je my się
wte dy by le jak i ma my pre ten sje,
al bo nie. Do ko go mieć pre ten sje,
to jed no, a ja kie pre ten sje – to dru -
gie. Do ko go – po mi jam, bo czas
idzie swo ją dro gą nie ba cząc na
nic i to my sa mi wy peł nia my go
tre ścią. Je śli ma my ja kieś zde fi -
nio wa ne pre ten sje, to o coś. Są
dwie moż li wo ści: opo wo dy na szej
obec nej sy tu a cji we wszel kich as -
pek tach ży cia, lub też o nasz wy -
gląd ze wnętrz ny. Kie dyś roz ma -
wia łem z kimś przy drin ku na te
te ma ty i oto co po wie dział. „To co
jest, to tak mia ło być. Te go już nie
zmie nisz, czy wie rzysz wprze zna -
cze nie czy też nie. Ale two ja przy -
szłość za le ży od cie bie i za czy na
się właś nie dzi siaj, w tej chwi li.
Je śli sam ni cze go nie zmie nisz,

nie okre ślisz swo ich ce lów,
nie bę dziesz wie dział do kąd
zmie rzasz. Za miast być roz -
gry wa ją cym w tym wiel kim
me czu któ rym jest two je ży -
cie, bę dziesz in nym po da wał
pił kę. A wy gląd? – Po pro -
stu o sie bie za dbaj!” 

Do dzi siaj nie uda ło mi się
pod wa żyć sen su tych słów.
Je śli masz in ne zda nie, Sza -
now ny Czy ta ją cy te sło wa,
Two je pra wo. Ja tyl ko tak...
– o by le czym.

Wy o braź my so bie ta ką
scen kę. Ktoś pra cu ją cy
w bu dow nic twie za spał do
pra cy po dłu giej, wy czer pu -
ją cej no cy. O 9:02 obu dził
go ta ki sen: 

Przy cho dzi do nie go ceg -
ła i mó wi: po łóż mnie. A ty
skąd tu taj przy szłaś?! – py -
ta zde ner wo wa ny. – nie
przy szłam, tyl ko mnie przy -
wie źli!!

Zry wa się z łóż ka, szyb ko się
zbie ra, zbie ga po scho dach, wsia -
da do ku pio ne go nie daw no sa mo -
cho du, od pa la i... stop! – tu taj mu -
szę przer wać tę scen kę, bo nie chcę
aby wy da rzy ło się coś złe go. To, że
spra wy za szły tak da le ko, to jesz -
cze nic. Naj gor sze, że nasz bo ha -
ter ma przy sło wio we go gi gan ta
i nie wol no mu na wet po my śleć
o pro wa dze niu sa mo cho du. Ten
dra stycz ny przy kład ma po słu żyć
ja ko wstęp do roz wa żań na te mat
od po wie dzial no ści. Czło wiek czy
chce czy nie, fun kcjo nu je wca łym
sy ste mie za leż no ści, więc na wet je -
śli sam zro bi coś nie tak, czę sto
cier pią też na tym in ni. Pro za icz -
na spra wa – pusz ki po pi wie. Ten
na pój by wa spo ży wa ny w ple ne -
rze, to nic złe go. Ale ile ra zy wi dzi -
my na przy kład w par ku pod ław -
ką, lub na pa ra pe cie ok na przy
uli cy pusz ki po pol skim pi wie? Te -
mat nie ty le po waż ny, co istot ny
dla nas Po la ków. Ktoś mo że po -
my śleć – za wra ca nie gło wy, cze -
pia nie się. Ale prze cież in nych po -
rzu co nych by le gdzie pu szek nie
wi dać. Tyl ko na sze. Uwa żam ta kie
za cho wa nie za by le ja kie i za zwy -
kłe krzyw dze nie nas wszyst kich.
Jak nas trak tu ją in ni, za le ży od nas
sa mych. Nie dziw my się, że cza sa -
mi ktoś po trak tu je nas by le jak.
Mo że wczo raj sam mu siał sprząt -
nąć z pa ra pe tu włas ne go ok na
pusz kę po pol skim pi wie i jesz cze
mu nie prze szło? To tyl ko je den
zprzy kła dów. Choć by le jak za cho -
wa się jed na oso ba, po zo sta wio ne
pol skie pusz ki po pi wie kwit ną tam
go dzi na mi i na sza pol skość jest
eks po no wa na sku tecz niej, niż
przez fla gę na ro do wą. A jak? – by -
le jak. Te raz jest o wie le le piej pod
tym wzglę dem niż kie dyś, ale zmia -
na ne ga tyw nych ste re o ty pów trwa
owie le dłu żej, niż ich nie od po wie -
dzial ne pro wo ko wa nie. Je steś my
na ro dem war to ścio wych, wspa nia -
łych lu dzi, umie my pra co wać, ma -
my wie le za let, dbaj my więc onasz
wi ze ru nek w oczach in nych. 

MMii  cchhaałł  NNoo  wwaacc  kkii

Słowo o byle czym...
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Z Mar kiem zna liś my się nie mal od
za wsze, a wła ści wie to ja go zna łam.

On być mo że gdzieś mnie tam za u -
wa żył, ale za wsze oto czo ny był wia -
nusz kiem dziew cząt i z pew no ścią
wszyst kich imion nie pa mię tał.

Po cho dzi liś my z tej sa mej, nie wiel -
kiej miej sco wo ści na wscho dzie Pol -
ski, ale nasz sta tus spo łecz ny był cał -
ko wi cie in ny. On, syn bo ga te go
wła ści cie la pie kar ni, a ja... no cóż, chy -
ba się do my śla cie. Ra zem cho dzi liś -
my do pod sta wów ki, a po tem do li ce -
um. I jak to zwy kle by wa, Ma rek miał
spo re kło po ty z na u ką, gdy ja by łam
jed ną z lep szych uczen nic. Uda ło mu
się ja koś skoń czyć szko le i pró bo wał
do stać się na stu dia, bo w prze ciw -
nym wy pad ku oj ciec by go wy dzie dzi -
czył. Ja wy je cha łam do du że go mia -
sta i za czę łam żyć swo im ży ciem.
Skoń czy łam po ma tu ral ną szko łę pie -
lę gniar ską i zna laz łam pra ce w szpi -
ta lu. Po zna łam no wych zna jo mych
i mo ja rze czy wi stość zu peł nie od cię -
ła się od tej daw nej.

Gdy od wie dza łam ro dzi ców do cie -
ra ły do mnie strzę py in for ma cji o Mar -
ku.

Ze stu dio wa nia oczy wi ście nic nie
wy szło, gro zi ło mu woj sko, ale wpły -
wo wy ta ta ja kimś cu dem za ła twił mu
ka te go rię D. Pra co wał u oj ca w pie -
kar ni, spo ro im pre zo wał, zmie niał
dziew czy ny jak rę ka wi czki i ge ne ral -
nie za cho wy wał się jak ma ło mia ste -
czko wy play boy. 

Mo je ży cie po to czy ło się zu peł nie
ina czej. Wy na ję łam ma łe miesz kan -
ko, a mo je związ ki z miej scem gdzie
się wy cho wa łam urwa ły się cał ko wi -
cie po śmier ci ro dzi ców. Mia łam chło -
pa ka, lecz nie był to zwią zek na „ca łe
ży cie”. Po pro stu czu łam, że to jesz -
cze nie to, a nie chcia łam być sa ma.

Po kil ku la tach wy da rzy ło się coś,
co cał ko wi cie zbu rzy ło mo ją spo koj -
ną do tych czas eg zy sten cję. W cza sie
któ re goś z noc nych dy żu rów do szpi -
ta la przy wie zio no Mar ka. Pi ja ny, po -
bi ty, nie przy po mi nał te go mło de go,
przy stoj ne go chło pa ka, o któ rym
w skry to ści du cha ma rzy ły wszyst kie
dziew czy ny w mia ste czku. Gdy by nie
zna jo me na zwi sko, to chy ba bym go
nie po zna ła. Opie ko wa łam się nim
pod czas ca łe go po by tu w szpi ta lu, cho -
ciaż on oczy wi ście mnie nie pa mię tał.
A po tem ja koś tak dziw nie się zło ży -
ło, że za czę liś my się spo ty kać. I ja,
oso ba twar do stą pa ją ca po zie mi i za -
wsze po dej mu ją ca ra cjo nal ne de cy zje
po pro stu się za ko cha łam. Ta mi łość
by ła „cho ra” od sa me go po cząt ku. Ja

da wa łam a on brał. Da wa łam wszyst -
ko: sie bie, pie nią dze, miesz ka nie
i....god ność. On pił, trak to wał mnie
jak „szma tę”, a ja cią gle pro si łam Bo -
ga, że by mnie nie zo sta wiał, nie opusz -
czał. 

Kosz mar trwał, a ja jak w amo ku
wi dzia łam tyl ko Mar ka. Cze ka łam na
je go po wro ty do do mu, my łam, kła -
dłam spać, kar mi łam. Cze ka łam na
cud i... za szłam w cią żę. Oczy wi ście
w swo jej na iw no ści wie rzy łam, że po
na ro dzi nach sy na wszyst ko bę dzie
do brze, a by ło jesz cze go rzej. Ma rek
po kil ku dniach świę to wa nia (bo prze -
cież zo stał oj cem) po wró cił do daw -
ne go sty lu ży cia. Zo sta łam sa ma
z ma leń kim dziec kiem. Nie mia łam
ni ko go, kto by mi po mógł. Ro dzi ce
już daw no nie ży li, a zna jo mi i przy -
ja cie le od wró ci li się ode mnie. Kosz -
mar trwał na dal, ale w chwi li przy -
jścia na świat Pio tru sia coś we mnie
„pę kło”. Ko cha łam Mar ka, ale ta mi -
łość sta wa ła się co raz bar dziej kry -
tycz na, za czę łam zda wać so bie spra -
wę, że coś z tym trze ba zro bić. Nie
mog łam prze cież syn ko wi „za fun do -
wać” ta kie go ży cia. Mój do tych cza -
so wy świat uległ prze war to ścio wa -
niu i cał ko wi cie zmie ni ły się
prio ry te ty.

Któ re goś dnia, bar dzo wcześ nie ra -
no do na sze go miesz ka nia wkro czy ła
po li cja. Za bra li Mar ka ze so bą (o dzi -
wo aku rat był w do mu, co zda rza ło się
rzad ko) i już go nie wy pu ści li. Do stał
5 lat za han del nar ko ty ka mi. A ja? Zo -
sta łam z ma łym dziec kiem, mnó stwem
dłu gów, bez przy ja ciół, ro dzi ny i szans
na god ne ży cie. Za wsze by łam sil na,
ale w tam tej chwi li za ła ma łam się zu -
peł nie.

Nie od wie dza łam Mar ka w wię zie -
niu. A on pi sał li sty. Dwa ra zy w mie -
sią cu przy cho dzi ły ko per ty ze stem -
plem za kła du kar ne go. Nie czy ta łam
ich, od kła da łam do szuf la dy. Nie chcia -
łam, nie by łam go to wa, nie mog łam.

Po wo li, bar dzo po wo li za czę łam pró -
bo wać nor mal nie żyć. Sta ra łam się ja -
koś fun kcjo no wać w tym pie kle, któ -
re zgo to wał mi Ma rek. Nie
wie dzia łam, jak so bie po ra dzę, ale wie -
dzia łam, że nie mam in ne go wyj ścia.
Mu sia łam ure gu lo wać dłu gi Mar ka,
zna leźć pra cę, od dać Pio tru sia do żłob -
ka. Zdjąć z sie bie i z syn ka pięt no hań -
by. 

Ale los już miał dla mnie ko lej ną nie -
spo dzian kę. Pa mię tam jak dziś, to by -
ła so bo ta. Za brzę czał dzwo nek u drzwi.
Otwo rzy łam i zo ba czy łam pa rę star -
szych lu dzi wpa tru ją cych się we mnie

do syć na tar czy wie. To by li ro dzi ce
Mar ka.

Do wie dzie li się o wszyst kim i przy -
je cha li że by mi po moc. Nie wia ry god -
ne praw da? Po raz ko lej ny w ży ciu
mia łam za cząć wszyst ko od no wa i tak
na praw dę nie wie dzia łam co mnie cze -
ka. Ba łam się, ale uzna łam, że go rzej
już być nie mo że. Te ścio wie za bra li
mnie i Pio tru sia do sie bie. Po ko cha -
łam ich. Uwiel bia li syn ka i stwo rzy -
liś my praw dzi wa ro dzi nę. Po spła ca li
dłu gi Mar ka, po mo gli mi w za ła twie -
niu wszyst kich spraw i wspól nie roz -
po czę liś my no wy etap w ży ciu. By li
pa rą star szych, za moż nych i do brych
lu dzi, a Pio truś stał się ich oczkiem
w gło wie.

Sy nek rósł, ja wró ci łam do pra cy
i wszyst ko by ło by do brze, gdy by nie
fakt, że zbli żał się ko niec po by tu Mar -
ka w za kła dzie kar nym.

Za sta na wia cie się pew nie jak ta hi -
sto ria się skoń czy ła? Do brze. Jest to
opo wieść z hap py en dem. Ma rek się
zmie nił. Wiem, mo że to za brzmieć nie -
wia ry god nie, ale tak się właś nie sta -
ło. W wie zie niu prze szedł me ta mor fo -
zę.

Był zmu szo ny być „praw dzi wym so -
bą”, bo ży cie od cię ło go od wszyst kie -
go co mu tak ła two przy cho dzi ło. Miał
ty le si ły we wnętrz nej, że do bro, któ -
re tkwi ło w nim bar dzo głę bo ko zwy -
cię ży ło.

Od te go cza su mi nę ło pra wie dwa -
dzie ścia lat. Pio truś jest już do ro sły,
ma swo ją ro dzi nę i jest szczę śli wy.
A my? Wspól nie z te ścia mi prze ży liś -
my te la ta spo koj nie. Na po cząt ku nie
by ło ła two, bo żad ne z nas nie chcia -
ło, a wła ści wie nie po tra fi ło Mar ko wi
za u fać. Ale po sta no wi liś my dać mu
dru gą szan sę. Dziś mo gę po wie dzieć,
że mam do bre go i ko cha ją ce go mę ża.

Przed na mi jesz cze wie le lat mam
na dzie ję spo koj ne go i szczę śli we go
ży cia. Je że li Ma rek wy grał wal kę sam
ze so bą, to nie mam po wo dów, aby
wąt pić, że bę dzie ina czej.

Na u czy liś my się prze ten czas du -
żo, po zna liś my sie bie, na bra liś my do
sie bie sza cun ku. A mi łość? Na sze
uczu cie jest spo koj ne, opar te na za u -
fa niu i pew no ści, że mo że my na sie -
bie li czyć.

Li stów Mar ka, któ re pi sał do mnie
i Pio tru sia nie prze czy ta łam. Le żą
w szuf la dzie biur ka, a ja po sta no wi -
łam, że bę dą zam knię te tak, jak tam -
ten okres mo je go ży cia.

BB..MM..
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Z po zo ru spra wa wy glą da nie skom -
pli ko wa nie. Je śli ktoś uzna, że po ra
na wszel ki wy pa dek spo rzą dzić te sta -
ment, pi sze, pod pi su je i spra wa za ła -
twio na. 

Tym cza sem je śli ktoś spró bu je na
wszel ki wy pa dek ro zez nać się w pra -
wie spad ko wym, aby na si spad ko bier -
cy cza sa mi nie mu sie li mię dzy so bą
do cho dzić do ewen tu al ne go po ro zu -
mie nia, oka że się, że – jak każ de pra -
wo – jest ono bar dzo za wi łe zwłasz -
cza, że nie jest jesz cze osta tecznie
spre cy zo wa ne za rów no w Pol sce, jak
i w Bel gii a tak że w ca łej w Unii Eu -
ro pej skiej. 

Po nie waż miesz ka my w Bel gii, in -
te re su ją nas re gu la cje bel gij skie lecz
wspom ni my i o pol skich ze wzglę du
na moż li wość wy bo ru tzw. pra wa wła -
ści we go, o czym po wie my póź niej. 

Ten ar ty kuł ma słu żyć tyl ko wstęp -
ne mu ro zez na niu się w te ma cie i oczy -
wi ście nie ma żad nej mo cy praw nej.
W ak tu al nych re gu la cjach praw nych
i w spra wach spad ko wych kom pe ten -
tni są praw nik, no ta riusz i wła ści we
urzę dy. 
SSppaadd  kkii  ww BBeell  ggiiii  

Bel gij skie in sty tu cje pań stwo we ma -
ją pra wo do roz strzy ga nia spraw spad -
ko wych, je śli oso ba zmar ła zwy cza jo wo
miesz ka ła w Bel gii. O nie ru cho mo -
ściach na te re nie Pol ski de cy du je sąd
w Pol sce. Spad ko bier cy po win ni wy -
brać do wol ne go no ta riu sza, któ ry prze -
pro wa dzi ich przez wszyst kie pro ce du -
ry w przy pad ku spor nej lik wi da cji
spad ku. Je śli lik wi da cja jest po lu bow -
na, w nie któ rych przy pad kach też wska -
za ny jest no ta riusz. 

Oso ba spo rzą dza ją ca te sta ment mo -
że pod pew ny mi wa run ka mi wy brać
pra wo wła ści we po mię dzy pra wem
pań stwa w któ rym za miesz ku je a tym,
któ re go ma oby wa tel stwo. 
JJaakk  ssppoo  rrzząą  ddzzaa  ssiięę  ttee  ssttaa  mmeenntt??

Pra wo bel gij skie uzna je m. in. na -
stę pu ją ce for my te sta men tów: te sta -
ment urzę do wy lub no ta rial ny, ho lo -
gra ficz ny (włas no ręcz ny z pod pi sem
i da tą), mię dzy na ro do wy. Za sad ni czo,
te sta ment jest waż ny w Bel gii o ile
jest zgod ny z pra wem pol skim je śli
tam zo stał spo rzą dzo ny. No ta riusz ma
obo wią zek re je stra cji przy ję te go te -
sta men tu w Cen tral nym Re je strze Te -
sta men tów. Jed nak je śli te sta ment zo -
stał na pi sa ny włas no ręcz nie, te sta tor
mo że od mó wić zgo dy na wpi sa nie go
do te go re je stru. 
JJaakk  ssttaa  jjee  ssiięę  ssppaadd  kkoo  bbiieerr  ccąą??  

Wg pra wa bel gij skie go na da nie ma -
jąt ku (ak ty wa i pa sy wa) na stę pu je au -
to ma tycz nie przez sam fakt śmier ci.
Za sad ni czo w Bel gii nie ma sy ste mu

któ ry zaj mu je się ad mi ni stro wa niem
spad ka mi. Za ewen tu al ne dłu gi spad -
ko we są od po wie dzial ni spad ko bier -
cy, jed nak moż na ogra ni czyć tę od po -
wie dzial ność, lub zrzec się spad ku.
Ist nie ją do te go spe cjal ne pro ce du ry. 
CCoo  ttoo  jjeesstt  zzaa  cchhoo  wweekk??  

Za cho wek jest to pew na mi ni mal na
część spad ku, któ ry ob li ga to ryj nie
przy pa da mał żon ko wi któ ry ży je, dzie -
ciom i ro dzi com oso by zmar łej. Ta część
spad ku dzie lo na jest wg pew nych kry -
te riów. Za sa da za chow ku jest uzna wa -
na przez pra wo bel gij skie. Je śli spad -
ko daw ca nie uwzględ nił za chow ku
w te sta men cie, upraw nie ni mo gą do -
cho dzić swo ich czę ści spad ku.
JJaa  kkiiee  ssąą  ppoo  ddaatt  kkii  oodd  ssppaadd  kkuu??  

W trzech re gio nach Bel gii (Flan dria,
Wa lo nia, Bru xel les-Ca pi ta le), staw ki
po dat ko we róż nią się od sie bie w za -
leż no ści od ro dza ju po kre wień stwa
a opo dat ko wa ny mo że być każ dy spad -
ko bier ca.
ZZaa  ppiiss  wwiinn  ddyy  kkaa  ccyyjj  nnyy  

Za pis win dy ka cyj ny fun kcjo nu je m.
in. w Bel gii, w Pol sce jesz cze nie, lecz
trwa ją nad tym pra ce. Za pis ten ma
na ce lu za pew nie nie zgod no ści z wo -
lą oso by któ ra spo rzą dzi ła te sta ment
(te sta to ra). Przed miot za pi su mo że
być na by ty (z chwi lą otwar cia spad -
ku) przez oso bę w nim wska za ną przez
te sta to ra. Jed nak te sta ment mu si
mieć for mę ak tu no ta rial ne go, a przed -
miot za pi su w chwi li otwar cia spad -
ku mu si na le żeć do spad ko daw cy.
W za pi sie mo gą być uję te: zby wal ne
pra wa ma jąt ko we, rze czy ozna czo ne
co do toż sa mo ści, przed się bior stwa
lub gos po dar stwa rol ne, usta no wie -
nie na rzecz za pi so bior cy użyt ko wa -
nia lub słu żeb no ści. Ozna cza to, że
kon kret nej oso bie bę dzie moż na prze -
ka zać na przy kład włas no ścio we pra -
wo do lo ka lu, bu dy nek miesz kal ny,
lub ro dzin ną fir mę fak tycz nie z chwi -
lą śmier ci. W za pi sie win dy ka cyj nym
nie moż na usta no wić za strze że nia wa -
run ku lub ter mi nu. 
ZZMMIIAA  NNYY  WW PPRRAA  WWIIEE  SSPPAADD  KKOO  WWYYMM  

W Unii Eu ro pej skiej trwa ją pra ce nad
ujed no li ce niem pra wa spad ko we go.
Bra na pod uwa gę jest kwe stia jak naj -
peł niej szej swo bo dy do dys po no wa nia
swo im ma jąt kiem w te sta men cie, jak
rów nież uni k nię cia roz bież no ści po -
mię dzy wo lą te sta to ra a lo sem je go ma -
jąt ku po otwar ciu te sta men tu. 

Jest prze wi dzia ne wpro wa dze nie
Eu ro pej skie go Cer ty fi ka tu Spad ko -
we go (ECS), w któ rym ma ją być na -
stę pu ją ce in for ma cje: ozna cze nie są -
du wy da ją ce go cer ty fi kat, da ne
zmar łe go, da ne wnio sko daw cy i je go
sto pień po kre wień stwa ze zmar łym, pra -

wo wła ści we, umo wy ma jąt ko we zmar -
łe go oraz do dat ko we oko licz no ści kształ -
tu ją ce pra wa stron za in te re so wa nych.
Cer ty fi kat nie bę dzie do ku men tem obo -
wiąz ko wym. Ma na ce lu wy ka za nie, że
da na oso ba ma pra wo do spad ku w da -
nym pań stwie Unii Eu ro pej skiej. For -
ma i treść do ku men tu bę dzie ta ka sa -
ma w każ dym z państw. Je śli zmar ły nie
po zo sta wi żad nych wska zó wek co do
swo ich osz częd no ści na kon tach ban -
ko wych i ak ty wów w fun du szach in we -
sty cyj nych, trud no jest usta lić tzw. mas
spad ko wą. Po wo dem jest brak ist nie -
nia ba zy da nych, w któ rych moż na
spraw dzić gdzie zmar ły gro ma dził swo -
je osz częd no ści. W sy tu a cji kie dy spad -
ko daw ca nie do ko na za pi su ban ko we -
go lub nie wy zna czy oso by upraw nio nej
w umo wie z ban kiem lub fun du szem,
spad ko bier cy ma ją ma łe szan se na od -
zy ska nie ulo ko wa ne go tam ma jąt ku.
Po trzeb ne są osob ne pro ce du ry. 

Ko mi sja Eu ro pej ska dzia ła te raz
w za kre sie ujed no li ce nia po dat ku
spad ko we go w UE. Obec na sy tu a cja
poz wa la na pod wój ne opo dat ko wa nie
spad ku. Jest to spo wo do wa ne ko li zją
w za sa dach wy zna cza ją cych za kres
opo dat ko wa nia w po szcze gól nych
pań stwach UE. Nie licz ne pań stwa za -
war ły dwu stron ne umo wy o uni kaniu
ta kie go po dat ku, lecz jed no li te go pra -
wa w UE w tym za kre sie nie ma. Na -
wet je śli ist nie ją umo wy, do ty czą one
głów nie po dat ków od ma jąt ku i po -
dat ków do cho do wych, rzad ko uni -
kania pod wój ne go opo dat ko wa nia
spad ku. Ujed no li ce nie pra wa w tym
wzglę dzie nie na stą pi szyb ko, na ra -
zie pro wa dzo ne są pra ce wstęp ne. 

DDaa  rroo  wwiizz  nnaa  nnaa  wwyy  ppaa  ddeekk  śśmmiieerr  ccii..
Pro jekt se nac ki w Pol sce do ty czy

wpro wa dze nia in sty tu cji da ro wiz ny
na wy pa dek śmier ci, któ ry bę dzie dzia -
łać po dob nie jak za pis win dy ka cyj ny.
W ten spo sób ob da ro wa ny zy ska pew -
ność odzie dzi cze nia pra wa lub rze czy
uję tej w umo wie. Da ro wiz na, któ ra
mu si być po twier dzo na ak tem no ta -
rial nym, mo że być od wo ła na tyl ko wte -
dy, je śli ob da ro wa ny do pusz cza się ra -
żą cej nie wdzięcz no ści. Ob da ro wa ny
sta je się wła ści cie lem przed mio tu do -
pie ro po śmier ci dar czyń cy. Je śli da -
ro wiz na na wy pa dek śmier ci zo sta nie
umiesz czo na w pra wie zo bo wią zań, po -
wo du je to, iż ob da ro wa ny nie bę dzie
od po wia dał za dłu gi spad ko we. Spad -
ko daw ca mo że rów no le gle usta no wić
za pis win dy ka cyj ny jak i da ro wiz nę. 

OOpprraa  ccoo  wwaałł::  JJ..  BB..
źró dła: Urszu la Kru szew ska do kto ran tka INP PAN, An na
Wy soc ka ta xon li ne.pl
Mał go rza ta Krysz kie wicz Dzien nik Ga ze ta Praw na
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Na ro do wa Agen cja Za trud nie -
nia (Rijksdienst vo or Ar be -
id svo o rzie ning, RVA – Of fi -

ce na tio nal de l’em ploi – ONEM) ba da
i usta la upraw nie nia do za sił ku dla bez -
ro bot nych. O za si łek dla bez ro bot nych
mo gą ubie gać się oso by, któ re by ły za -
trud nio ne przez bel gij skie go pra co -
daw cę i utra ci ły pra cę, tzn. zo sta ły
zwol nio ne nie ze swo jej wi ny lub umo -
wa wy ga sła. W in nych sy tu a cjach na
przy kład gdy umo wa zo sta ła roz wią -
za na za po ro zu mie niem stron, okres
wy pła ty za sił ku mo że zo stać skró co -
ny, a w przy pad ku utra ty pra cy z wi -
ny pra cow ni ka za wie szo ny. Wszel kie
upraw nie nia do świad czeń z ty tu łu bez -
ro bo cia za le żą od wie ku oraz sta żu pra -
cy: je że li je steś młod szy niż 36 lat, 
mu sisz przed sta wić do wód prze pra co -
wa nia 312 dni ro bo czych w cią gu 18
mie się cy przed zło że niem wnio sku. Je -
że li je steś w wie ku po mię dzy 36 a 50
lat, mu sisz przed sta wić do wód prze -
pra co wa nia 468 dni w cią gu 27 mie -
się cy przed zło że niem wnio sku. Je że -
li masz 50 lub wię cej lat, mu sisz
przed sta wić do wód prze pra co wa nia
624 dni ro bo czych w cią gu 36 mie się -
cy przed zło że niem wnio sku. In ne moż -
li wo ści na le ży omó wić z RVA. Ist nie ją
tak że róż ne moż li wo ści speł nie nia wy -
ma gań: na przy kład po przez dłuż szy
okres re fe ren cyj ny lub wy dłu że nie
okre su re fe ren cyj ne go tak, by ob jął on
okres pra cy na włas ny ra chu nek, lub
je że li je steś star szy niż 36 lat, po przez
roz sze rze nie okre su re fe ren cyj ne go.

WW jjaa  kkii  ssppoo  ssóóbb  wwyy  ssttęę  ppuu  jjee  ssiięę  oo zzaa  ssii  --
łłeekk  ddllaa  bbeezz  rroo  bboott  nnyycchh??

Na le ży skon tak to wać się z cen trum
płat ni czym związ ku za wo do we go

(ABVV, ACLB lub ACV) lub Urzę dem
So cjal nym ds. Za sił ków dla Bez ro bot -
nych (HVW – CA PAC), któ rych pra -
cow ni cy udzie lą in for ma cji na te mat
pro ce du ry, do ku men tów ja kie na le ży
do star czyć oraz wrę czą spe cjal ną kar -
tę kon trol ną. Naj czę ściej wy ma ga ne
do ku men ty to: do wód toż sa mo ści, do -
ku men ty wy sta wio ne przez pra co daw -
cę (C), a je śli pra ca by ła wy ko ny wa na
przed 1 ma ja 2009 r. – do wód po sia -
da nia ze zwo le nia na pra cę B oraz poz -
wo le nia na po byt. Po nad to w cią gu 8
dni od roz wią za nia lub wy gaś nię cia
umo wy na le ży rów nież za re je stro wać
się w urzę dzie pra cy wła ści wym ze
wzglę du na miej sce za miesz ka nia.
Oso ba za re je stro wa na w urzę dzie pra -
cy po win na być zdol na i go to wa do
pod ję cia pra cy oraz ak tyw nie jej po -
szu ki wać – od te go za le ży utrzy ma nie
pra wa do za sił ku. Od mo wa przy ję cia
od po wied niej ofer ty pra cy oraz szko -
le nia bez uza sad nio nej przy czy ny wią -
że się z za wie sze niem wy pła ty świad -
cze nia. W przy pad ku cho ro by na le ży
jak naj szyb ciej po wia do mić ka sę cho -
rych, a na kar cie kon trol nej za zna -
czyć dni cho ro by. Je śli cho ro ba trwa
dłu żej niż 4 ty god nie, ko niecz ne bę -
dzie po now ne roz po czę cie pro ce du ry
re je stra cji zgła sza jąc się do urzę du
pra cy oraz biu ra płat ni cze go. Je że li
licz ba prze pra co wa nych dni w Bel gii
po trzeb nych do uzy ska nia świad cze -
nia z ty tu łu bez ro bo cia jest nie wy star -
cza ją ca, moż na wy stą pić do wła ści we -
go wo je wódz kie go urzę du pra cy
w Pol sce o wy da nie dru ku U1, któ ry
po twier dzi okre sy prze pra co wa ne
w Pol sce i poz wo li na ich zsu mo wa -
nie. Na wy so kość za sił ku ma wpływ

np. sy tu a cja ro dzin na, pro wa dze nie
dzia łal no ści gos po dar czej, pra ca ja ko
wo lon ta riusz itp. Pod uwa gę bra na
jest wy so kość wy na gro dze nia brut to
z osta t nich czte rech ty god ni po prze -
dza ją cych okres bez ro bo cia, do wy so -
ko ści 2206,46 eu ro.

De cy zję o przy zna niu za sił ku w Bel -
gii po dej mu je Na ro do wa Agen cja Za -
trud nie nia w cią gu mie sią ca od skom -
ple to wa nia wszyst kich do ku men tów.

Oso ba bez ro bot na, któ rej przy zna -
no pra wo do za sił ku w jed nym pań -
stwie człon kow skim UE/EOG oraz
Szwaj ca rii, mo że po szu ki wać pra cy
w in nym pań stwie człon kow skim
i w tym pań stwie przy słu gu je jej pra -
wo do kon ty nu a cji za sił ku przez okres
3 mie się cy, a w uza sad nio nych przy -
pad kach przed łu żyć je go wy pła tę o ko -
lej ne 3 mie sią ce. Za si łek jest wpła ca -
ny na kon to wska za ne przez oso bę
upraw nio ną do za sił ku. Oso ba bez ro -
bot na mu si jed nak speł nić okre ślo ne
wa run ki, aby trans fe ro wać za si łek:
n po sia dać pra wo do za sił ku
n być za re je stro wa na przez min. 4 ty -

god nie w urzę dzie pra cy pań stwa,
któ re przy zna ło pra wo do świad cze -
nia

n zło żyć wnio sek o wy da nie for mu la -
rza PD U2 lub E 303, a po przy jeź -
dzie do wy bra ne go kra ju Unii 
Eu ro pej skiej zgło sić się wraz z for -
mu la rzem PD U2 lub E 303 do naj -
bliż sze go urzę du pra cy.

OOpprraa  ccoo  wwaałł::  JJ..BB..

źró dła: 
przed ruk ze stro ny Kon su la tu Ge ne ral ne go RP w Bruk se li
www.bruk se lakg.po lemb.net

Świadczenia z tytułu bezrobocia
Wa run ki na by wa nia pra wa do za sił ku dla bez ro bot nych w Bel gii
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QUALITY OF SERVICE jest firmą, która oferuje 
PŁATNE USŁUGI W ZAKRESIE DORADZTWA I ADMINISTRACJI

Q
UA

LITY OF SERVICE

UWAGA! NOWY NUMER TELEFONU – 0903 122 15 (1,5 €/min)

Quality of Service, 
Osystraat 9, parter,  2060 Antwerpen
(okolice Rooseveltplaats)

Tel: 0903 12 215 (1,5€/min)
E-mail: info@qualityofservice.be

OSOBY PRYWATNE:
u sprawy pobytowe w Belgii (zameldowanie, 

ubezpieczenie, rejestracja samochodu),
u sprawy finansowe (pomoc przy otwieraniu 

kont bankowych, asystowanie przy pożyczkach 
i kredytach, informacje podatkowe),

u sprawy rodzinne (pomoc przy znalezieniu żłobka 
lub przedszkola, składanie wniosków o rodzinne, 
becikowe, urlop macierzyński i wychowawczy),

u doradztwo i pomoc w problemach życia codziennego
u tłumaczenia wolne: ustne i pisemne,
u asystowanie w instytucjach i urzędach

FIRMY:
u asystowanie przy otwieraniu firm jednoosobowych 

i spółek 
u administracja związana z prowadzeniem firmy 

– wystawianie faktur, listy ponaglające do zapłaty, 
występowanie o atesty, pozwolenia i zaświadczenia, 

u Limosa
u kontakty z księgowymi i klientami

NASZE USŁUGI ŚWIADCZYMY 
TYLKO PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU



Moż na przejść obok te -
go miej sca i nie za u -
wa żyć, jed nak od kry -

cie go to jak zna le zie nie ma łe go
skar bu. „Im bir”, bo o nim mo -
wa, to no wo po wsta ła re sta u ra -
cja z tra dy cyj ną pol ską kuch nią,
pro wa dzo na przez sym pa tycz ne
mał żeń stwo. Obo je mie li już do -
świad cze nie w ” ku cha rze niu”,
jed nak włas na re sta u ra cja to
prze de wszyst kim ma rze nie pani
Re gi ny, któ re re a li zu je wspól -
nie z mę żem. W przy tul nym
wnę trzu, za drew nia nym ba rem
peł nym wspa nia łych trun ków,
stoi wie ko wa ko mo da. Drew nia -
ne sto ły, krze sła oraz ob ra zy
z pol ski mi kra jo bra za mi ide al -
nie wpa so wu ją się w kli mat.

Choć re sta u ra cja jest w jesz -
cze w po wi ja kach to już przy -
cią ga wie lu prze chod niów aro -
ma tycz nym za pa chem pol skiej
kuch ni. W me nu znaj du je się
wie le dań, któ rych na co dzień
bra ku je w bel gij skiej kuch ni. Są
to mie dzy in ny mi: bi gos, pie ro -

gi, ro lad ki, ta tar, sa łat ka wa -
rzyw na oraz rzad ko spo ty ka na
ka czka (tak jak i ta tar da nie na -
le ży za mó wić co naj mniej dzień
wcześ niej). Po rcje, któ re wiel -
ko ścią za do wo lą na wet naj wię -
ksze go ła kom czu cha, tak że ja -
ko ści nie mo gą się po wsty dzić.
Ja ko prze ką skę pro po nu je my
śle dzi ki w ole ju, sa łat kę wa -
rzyw ną oraz chleb z pysz nym
smal cem i ki szo nym ogór kiem.
Da nia głów ne za cznij my od de -
gu sta cji do brze przy pra wio nych
fla czków. Po czym war to sku -
sić się na od po wied nio upie czo -
na go lon kę, któ ra de li kat nie
roz pły wa się w ustach. Kro ku
do trzy mu je rów nież stek, z do -
dat kiem ak sa mit ne go śmie ta -
no wo-pie przo we go so su. Na
szcze gól ną uwa gę za słu gu je też
ro la da z pier si kur cza ka z bo -
czkiem i se rem. Do tych i in -
nych mięs z me nu mo że my do -
brać so bie róż ne go ro dza ju
do dat ki w po sta ci na przy kład
ziem nia ków, ry żu, czy fry tek
oraz roz ma i te su rów ki.

A wszyst ko to w bar dzo przy -
stęp nych ce nach!

Wia do mo, po cząt ki są bar dzo
trud ne. Kil ku rze czy jesz cze bra -
ku je, nie któ re ule gną zmia nie.
Już te raz Im bir przy cią ga do mo -
wym kli ma tem i sym pa tycz ną
ob słu gą nie tyl ko pol skich klien -
tów, a wła ści cie le ma ją mnó stwo
po my słów na dal szy roz wój re -
sta u ra cji. Na ko niec na le ży do -
dać, iż wszyst kie te pysz no ści
po da ne są w do brym sty lu i mi -
łej atmo s fe rze przy wo łu ją cej cie -
ple wspom nie nia z Pol ski. Zu -
peł nie jak by przy szło się na
ob iad do bab ci. I niech właś nie
to bę dzie naj lep szym za pro sze -
niem do od wie dze nia „Im bi ru”.

KKaa  mmii  llaa  SSoo  kkoo  łłooww  sskkaa
IIzzaa  SSoośś  nniiaakk  

RRaa  ffaałł  KKii  ttaa  sszzeeww  sskkii

RRee  ssttaa  uu  rraa  ccjjaa  „„IImm  bbiirr””
HHee  rreenn  ttaall  ssee  bbaa  aann  331100
22110000  DDee  uurr  nnee

Gorąco
polecam!
Gdzie i co
można 
zjeść

Czytelnicy polecają kulinarnie
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Doceńmy dynie – jest królową jesieni.
Zawsze pięknie prezentuje się na stole,
bo dodaje koloru każdej potrawie. Z dyni

można zrobić niemal wszystko. Można ją nie tylko
tradycyjnie dusić, zapiekać czy gotować, ale także
zrobić z niej…. makaron, upiec ciasteczka dyniowe
albo chleb lub chałkę z dodatkiem dyni. Takie
pieczywo dłużej zachowuje świeżość i ma piękny
złotawy kolor.

Pomarańczowy, żółty lub kremowy miąższ dyni
jest także świetny na przetwory, zwłaszcza
marynaty.

Przyrządzone dania z dyni są nie tylko smaczne,
ale też lekkostrawne i niskokaloryczne. Pyszne
na słodko i pikantnie. Wypróbuj przepisy, które
zachwycą twoją rodzinę i przyjaciół.

MMaarriiuusszz  KKrrzzyyssiiaakk

Kuchnia męskim okiem  

Udka z kurczaka duszone z dynią

SSkkłłaadd  nnii  kkii
ll 88  mmaa  łłyycchh  uuddeekk  zz kkuurr  cczzaa  kkaa  ll 550000 gg  ddyy  nnii  bbeezz
sskkóórryy  ii ppeesstteekk  ll 225500 gg  ppiieecczzaarreekk  ll 22  cceebbuullee  
ll 11  sszzkkllaannkkaa  bbuulliioonnuu  wwaarrzzyywwnneeggoo  
ll ppóółł  sszzkkllaannkkii  śśmmiieettaannyy  1188%%  ll 22  łłyyżżkkii  oolliiwwyy  
ll 11  łłyyżżkkaa  ppoossiieekkaanneejj  nnaattkkii  ppiieettrruusszzkkii  
ll 11  łłyyżżeecczzkkaa  ssłłooddkkiieejj  mmiieelloonneejj  ppaapprryykkii  
ll SSóóll,,  ppiieepprrzz

SSppoossóóbb  wwyykkoonnaanniiaa
1. Mięso dokładnie umyj i osusz. Posól i oprósz

pieprzem. Odstaw na kilka minut. Cebule
pokrój w piórka, a dynie w kawałki. Pieczarki
umyj i obierz, następnie przekrój na ćwiartki
lub mniejsze kawałki.

2. W garnku rozgrzej olej. Wsyp do niego słodką
mielona paprykę i podgrzewaj kilka sekund,
żeby wydobyć aromat. Wrzuć udka z kurczaka
i smaż je 5-6 minut obracając od czasu do czasu
by się przyrumieniły.

3. Dodaj cebulę, a po 3-4 minutach także pieczarki
i dynię. Potem wlej bulion i duś całość 35 minut,
aż mięso będzie miękkie. Dosyp posiekaną
natkę i zapraw sos śmietaną. Danie podawaj z
makaronem, kaszą, ryżem lub jasnym
pieczywem.

Ciasto dyniowe

SSkkłłaadd  nnii  kkii
ll 660000 gg  ddyy  nnii  bbeezz  sskkóórr  kkii  ii ppee  sstteekk  ll 5500 gg  mmaa  --
ssccaarr  ppoo  nnee  ll 33  sszzkkllaann  kkii  mmaa  kkii  ll 44  jjaajj  kkaa  ll 11\\22
sszzkkllaann  kkii  bbrrąą  zzoo  wwee  ggoo  ccuu  kkrruu  ll 11\\33  sszzkkllaann  kkii  oollee  --
jjuu  ll 44  łłyyżż  kkii  ssyy  rroo  ppuu  kklloo  nnoo  wwee  ggoo  ll 22--33  łłyyżż  kkii  ppoo  --
ssiiee  kkaa  nnyycchh  wwłłoo  sskkiicchh  oorrzzee  cchhóóww  ll 22  łłyy  żżee  cczzkkii
pprroosszz  kkuu  ddoo  ppiiee  cczzee  nniiaa  ll 11  łłyy  żżee  cczzkkaa  ccyy  nnaa  mmoo  nnuu
ll CCuu  kkiieerr  ppuu  ddeerr

SSppoo  ssóóbb  wwyy  kkoo  nnaa  nniiaa
1. Dy nię po krój i prze łóż do na czy nia ża ro od -

por ne go. Ka wał ki dy ni po lej po lo wą ole ju.
Piecz 30 mi nut w tem pe ra tu rze 190 st. C.
Prze studź i zmik suj ra zem z so ka mi z pie -
cze nia.

2. Jaj ka utrzyj z brą zo wym cu krem. Do daj po -
zo sta ły olej i sy rop klo no wy. Po łącz ze zmik -
so wa ną dy nią i ma scar po ne, a po tem zmik -
suj ra zem.

3. W dru gim na czy niu mą kę wy mie szaj z prosz -
kiem i cy na mo nem. Do daj do mo krych skład -
ni ków. Wy mie szaj i wsyp orze chy. Cia sto
prze lej do for my wy ło żo nej pa pie rem do pie -
cze nia. Piecz go dzi nę w tem pe ra tu rze 170-
180 st. C. Wy stu dzo ne cia sto oprósz nie zbyt
gru bą war stwa cu kru pu dru.



LLaa  uu  rree  JJoo  aa  nniinn--LLlloo  bbeett  
„„SSiieedd  mmiiuu  zzee  SSppaann  ddaauu””  

Pra ca fran cu skiej dzien ni kar ki to
re la cja z ży cia sied miu na zi stow skich
zbrod nia rzy ska za nych w No rym ber -
dze na wie lo let nie wię zie nie i osa dzo -
nych w Span dau. Książ ka po wsta ła
w wy ni ku roz mów prze pro wa dzo nych
przez au tor kę z ka pe la na mi, któ rzy
przez 40 lat mie li do stęp do ska za -
nych, roz ma wia li z ni mi, wy słu chi wa -
li ich zwie rzeń i prze my śleń. Ta hi sto -
ria jest fa scy nu ją cą opo wie ścią
o lu dziach, któ rych do tej po ry zna -
liś my tyl ko z kart pod ręcz ni ków hi -
sto rii i na u ko wych opra co wań.

Skąd wziął się po mysł na pi sa nia tej
pra cy i jak do szło do je go re a li za cji?
Fran cu ska dzien ni kar ka do wie dzia ła
się, że je den z jej krew nych An dre Hap -
pel, był ka pe la nem w wię zie niu
w Span dau. Za je go po śred nic twem,
w cią gu sze ściu lat uda ło się au tor ce
do trzeć do pię ciu ka pe la nów i wdo wie
po jed nym z nich. Ich re la cje o tym,
co dzia ło się za mu ra mi Span dau, zo -
sta ły wzbo ga co ne roz mo wa mi z bio -
graf ką Al ber ta Spe e ra, Git tą Se re ny.
Z tych dzien ni kar skich „wy wia dów”
prze pro wa dzo nych z ka pe la na mi, po -
wsta ła spój na, lo gicz na i in te re su ją -
ca re la cja o po by cie na zi stow skich
zbrod nia rzy w wię zie niu w Span dau.

We wstę pie au tor ka przy bli ża czy -
tel ni ko wi pro ces no rym ber ski, je go
prze bieg i wy ro ki. Na stęp nie opi su je
re gu ły fun kcjo no wa nia wię zie nia
w Span dau, czy li za sa dy bez pie czeń -
stwa, plan dnia więź nia i spo sób za -
rzą dza nia wię zie niem przez czte rech
„so jusz ni ków”. 

Po tem prze cho dzi my do lek tu ry za -
sad ni cze go tek stu trak tu ją ce go o po -
by cie w Span dau w la tach 1947-1987
sied miu nie miec kich zbrod nia rzy. Od -
sło na pier wsza to la ta 1947-1965.
W tym okre sie w wię zie niu prze by wa -
li wszy scy ska za ni w No rym ber dze
więź nio wie. Jo a nin-Llo bet opi su je ich
„wspól ne” ży cie w wię zien nych mu -
rach, co dzien ne za ję cia, wza jem ne re -
la cje i coś, co moż na by na zwać „hob -
by”, czy li za ło że nie i pie lę gno wa nie
ogro du wię zien ne go. Wska zu je też na
spe cy ficz ne za cho wa nie Ru dol fa Hes -
sa uda ją ce go w tym cza sie cho re go
psy chicz nie i nie chcą ce go pod po rząd -
ko wać się no wej rze czy wi sto ści. 

Pier wszym ka pe la nem w Span dau
był Ge or ges Ca sa lis, któ ry peł nił tu
po słu gę do 1950 ro ku. Ten pe łen cha -
ryz my pa stor, na wią zał bli ski kon takt
z Al ber tem Spe e rem i po zo sta wał pod
je go wra że niem. Spę dzi li wie le go dzin
na wspól nych roz mo wach, a Spe er pod
wpły wem fran cu skie go pa sto ra, po -

sta no wił się zmie nić i pod jął trud zo -
sta nia in nym czło wie kiem. Pa stor nie
na wią zał jed nak do bre go kon tak tu
z po zo sta ły mi więź nia mi: Hes sem, von
Schi ra chem i Fun kiem. Wy pa lo ny
men tal nie, na włas ną proś bę, w 1950
ro ku zo stał prze nie sio ny ze Span dau
do in nej pla ców ki. Przez ko lej ne la ta
z więź nia mi spo ty ka ło się kil ku in -
nych ka pe la nów. Od 1965 do 1972 ro -
ku zo stał nim Ber trand de Lu ze. Po
wcześ niej szych roz mo wach ze swo i -
mi po przed ni ka mi był do brze przy go -
to wa ny do te go, co dzia ło się za mu -
ra mi Span dau. Mi mo to, cięż ko by ło
po go dzić mu się z tym, jak fun kcjo -
no wa ło wię zie nie i jak by li trak to wa -
ni więź nio wie. De Lu ze miał bli ski
kon takt z ro dzi ną Hes sa, a po opusz -
cze niu Span dau przez Spe e ra i Schi -
ra cha w 1966 ro ku, tak że z sa mym
Hes sem. Fran cu ski ka pe lan pro wa -
dził dłu gie roz mo wy ze Spe e rem
i z Hes sem, gdy ten po zo stał w wię -
zie niu osta t nim, sa mot nym więź niem.

O tym właś nie trak tu je dru ga od -
sło na pra cy Jo a nin-Llo be. Au tor ka opi -
su je w niej sa mot ność osta t nie go więź -
nia Span dau, je go co dzien ne za ję cia,
spa ce ry po ogro dzie, spot ka nia i roz -
mo wy z pa sto ra mi, uro jo ne i praw dzi -
we cho ro by. W tym okre sie Hess zmie -
nił swo ją po sta wę. Stał się życz li wy,
sko rzy stał z po mo cy du cho wej pa sto -
ra, któ rą wcześ niej od rzu cał, a na wet
w 1969 ro ku spot kał się z żo ną i sy -
nem.

Trze cia część opo wia da o osta t nich
dzie się ciu la tach po by tu Hes sa
w Span dau (1977-1987). To opis je go
co dzien ne go ży cie w wię zie niu. Do -
wia du je my się co ro bił i czym się zaj -
mo wał co raz bar dziej scho ro wa ny
i sta rze ją cy się wię zień nr 7. Au tor ka
przed sta wia też dy plo ma tycz ne i po -
li tycz ne za bie gi wo kół spra wy uwol -
nie nia Hes sa. Pró bu je zna leźć od po -
wie dzi na py ta nia dla cze go nie
uwol nio no z wię zie nia ska za ne go na
do ży wo cie Hes sa, ko mu i cze mu miał
słu żyć po byt scho ro wa ne go star ca
w wiel kim i pu stym gma chu wię zien -
nym. Du żo uwa gi po świę ca spra wie
sa mo bój czej śmier ci osta t nie go „lo ka -
to ra” Span dau, przy ta cza jąc róż ne
moż li we sce na riu sze te go, co sta ło się
w wię zien nym ogro dzie w sierp niu
1987 ro ku. W tej czę ści pra cy głos ma -
ją pa sto rzy: Char les Ga bel i Mi cha el
Roeh rig. Ga bel pro wa dził z Hes sem
dłu gie roz mo wy mię dzy in ny mi o je -
go lo cie do Wiel kiej Bry ta nii, re la cjach
z Hit le rem i Ho lo ka u ście. Pa stor uwa -
żał go, wbrew opi nii wie lu lu dzi, za
oso bę cał ko wi cie nor mal ną. Utrzy my -
wał też kon tak ty z ro dzi ną Hes sa i za -

an ga żo wał się w ak cję ma ją cą na ce -
lu przed ter mi no we zwol nie nie osta t -
nie go więź nia Span dau. Stał się nie -
ja ko je go rzecz ni kiem. Po 9 la tach
ka płań skiej po słu gi, w 1986 ro ku
oskar żo no Ga be la o wy nie sie nie z wię -
zie nia dzien ni ków Hes sa (do dziś nie
ma do wo dów na ich ist nie nie) i na
wnio sek Ro sjan, usu nię to ze Span -
dau. Osta t nim ka pe la nem Hes sa był
Mi cha el Roeh rig. Je go roz mo wy
z więź niem nr 7 by ły kon tro lo wa ne
(pod słu chy i ka me ry). Stan fi zycz ny
i psy chicz ny Hes sa po gar szał się, a de -
pre sja mog ła być przy czy ną sa mo bój -
stwa.

Koń co wa część książ ki po świę co na
jest dzia ła niom alian tów po śmier ci
Hes sa zmie rza ją cym do lik wi da cji wię -
zie nia w Span dau, uni cestwienia osta -
t nie go śla du po zbrod ni czym re żi mie
hit le row skim. 

Re la cje ka pe la nów ze Span dau po -
tra fią po ru szyć, zmu sić do ref lek sji,
wy zwo lić emo cje u czy tel ni ka. Po czę -
ści jest to za słu ga au tor ki umie jęt nie
kie ru ją cej roz mo wa. Książ ka „Sied -
miu ze Span dau” to nie tyl ko re la cje
o co dzien nym ży ciu kil ku zbrod nia -
rzy w wię zie niu, ale też spra wo zda nie
z po dej mo wa nych przez pa sto rów
prób zro zu mie nia zła, je go isto ty, wy -
tłu ma cze nia zbrod ni, zna le zie nia od -
po wie dzi na py ta nie: Dla cze go? 

Książ kę „Sied miu ze Span dau” mo -
gę po le cić każ de mu, kto in te re su je się
hi sto rią, zwłasz cza pa sjo na tom II woj -
ny świa to wej. To pra ca, któ ra nie po -
zo sta wia obo jęt nym, to książ ka ory -
gi nal na i po my sło wa, któ ra po tra fi
„wcią gnąć” czy tel ni ka na dłu gie go -
dzi ny i za pew nić du żo wra żeń. „Sied -
miu ze Span dau” to war to ścio wa i po -
u cza ją ca lek tu ra. War to ją prze czy tać. 

IIzzaa  bbee  llaa  KKrrzzyy  ssiiaakk

Warto przeczytać
Antwerpia po polsku     listopad 201134
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komiks
Ko miks (lub no we la gra ficz na) to nie jed no -

krot nie nie do ce nia na for ma sztu ki, łą czą -
ca sło wo i ob raz. Ko ja rzo na jest ra czej z ta -

nią roz ryw ką dla dzie ci oraz al ter na ty wą dla ksią żek,
niż czymś co mo że za in te re so wać do ro słe go od bior -
cę. Mo im skrom nym zda niem nic bar dziej myl ne -
go. Wię kszość ko mik sów jest stwo rzo na właś nie dla
do ro słe go od bior cy i tyl ko nie życz li wi mo gli by po -
wie dzieć, że jest nie do ro bio nym ku zy nem fil mu. Ra -
czej jest je go młod szym bra tem. Za nim Hol ly wo od
za czę ło ba wić się tech ni ką kom pu te ro wą, to kre a -
cje ar ty stów zwy kłym tu szem i far bą bi ły na gło wę
naj lep sze pla ny fil mo we – fa bu le też by ło ma ło do
za rzu ce nia.

Te mat prze wod ni któ ry wy bra łem zno si ja kie kol -
wiek ogra ni cze nia na rzu co ne przez rze czy wi stość.
Prze ni ka nie się świa tów i ich róż no rod ność zo sta -
wia mi nie o gra ni czo ną swo bo dę dzia ła nia. 

RRaa  ffaałł
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Wy dział Kon su lar ny Am ba sa dy 
Rze czy pos po li tej Pol skiej w Bel gii
Rue des Francs 28, 1040 Et ter be ek Bruk se la 
Tel cen tra la: 00 32 2 73 90 100 lub 101
Tel se kre ta riat: 00 32 2 73 90 121 
Ema il: be bru amb3@msz.gov.pl
Go dzi ny otwar cia: 
poniedziałek – wy łącz nie na umó wio ne wcześ niej spot ka nie
wto rek, czwar tek, pia tek: 09.00-13.00, Śro da 13.00-18.00
Telefon Dyżurny Wydziału Konsularnego +32 492 727 405
(odbierany po godzinach pracy urzędu; wyłącznie w sprawach
pilnych takich jak zgony, wypadki, zagrożenia życia) 

Am ba sa da RP w Bruk se li
Ave nue des Ga u lo is, 29
1040 Bruk se la
tel.+32 2 739.01.00, +32 2 739.01.01, +32 2 735.72.12
fax +32 2 736.18.81
e-ma il: sec re ta riat@po lem bas sy.be
www: www.bruk se la.po lemb.net

Te le fo ny awa ryj ne w Bel gii
Po go to wie ra tun ko we i straż po żar na 100
Po li cja 101
Europejski numer alarmowy w sytuacjach 
zagrożenia życia, zdrowia lub mienia 112
Te le fon za u fa nia dla do ro słych 107
Za gi nię cie dziec ka lub prze moc sek su al na 
wo bec dziec ka „Child fo cus” 110
Pomoc drogowa 0703 44 777

Szpi ta le oraz kli ni ki w An twer pii i oko li cach:
Stro na in ter ne to wa po świę co na szpi ta lom w Bel gii:
wwwwww..hhooss  ppii  ttaallss..bbee

1) Kli ni ka der ma to lo gicz na Not te bo hom, 
Biar tstra at 2, 2018 An twer pia, tel 03/2372860

2) GZA Zie ken hu i zen (szpi tal), Cam pus Sint Au gu sti -
nus, Oo ster vel dla an 24, 2610 Wir lijk, 
tel 03/4433011

3) GZA Zie ken hu i zen (szpi tal) Cam pus Sint Jo zef, 
Mo len stra at 19, 2640 Mor tsel, tel 03/4441211

4) GZA Zie ken hu i zen (szpi tal), Cam pus Sint Vin cen -
tius, Sint-Vin cen tius stra at 20, 2018 An twer pia, 
tel 03/2852000

5) So cjal ne Cen trum Me dycz ne, Mo or ken sple in 14,
2140 Bor ger ho ut, tel 03/2358802

6) Cen trum Psy chia trycz ne Sint Ama de us, 
De ur ne stra at 252, 2640 Mor tsel, tel 03/4406850

7) ZNA Mid del he im (szpi tal), Lin den dre ef 1, 
2020 An twer pia, tel 03/2803111

8) ZNA Stu i ven berg (szpi tal), 
Lan ge Be el de ken sstra at 267, 2060 An twer pia, 
tel 03/2177111

9) ZNA Sint- Eras mus (szpi tal), 
Lu i te nant Lip pen sla an 55, 2140 Bor ger ho ut,
tel 03/2708011

10) ZNA Jan Pal fijn (szpi tal), Lan ge Brem stra at 70,
2170 Mer ksem, tel 03/6402111

11) ZNA Ho ge Be u ken (szpi tal), Com man dant 
We yn sstra at 165, 2660 Ho bi ken, tel 03/8309090

12) ZNA Ko ning Pa o la (szpi tal dzie cię cy – Kin de rziek -
hu ijs), Lin den dre ef 1, 2020 An twer pia, 
tel 03/2802000

13) ZNA Sint Eli sa beth (szpi tal), Le o pol dstra at 26,
2000 An twer pia, tel 03/2344111

Le ka rze pol sko ję zycz ni w An twer pii i oko li cach:

Le ka rze do mo wi:
Agniesz ka Bor kie wicz 
Mug gen ber glei 278, 2100 De ur ne. Tel. 03/321.58.39 

Mar tin Ro sen blum tel. 03/218.77.07 
Ja na Vav ro wa tel. 0475/83.14.35 
przyj mu ją na Me chel se ste en veg 217, 
na umó wio ne spot ka nie 

Hen ri Ja ku bo wicz tel. 03/239.18.19. Bel giëlei 124 

La ryn go log
An drzej Za row ski 
Va la ar stra at 131, 2610, Bel gia +32 3 827 56 42 
W szpi ta lu Sint-Au gu sti nus, tel: 03 443 36 04

Pe dia tra
Ku ro to wa An drea
Szpi tal Sint Vin cen tius. St-Vin cen tius stra at 20, 
2018 An twer pia, tel. 03 285 28 35

Den ty sta
Ma gda le na Usci no wicz 
Egied Se ger sla an 5, 2610 Wil rijk, tel.03/828 52 60 

Ap te ki dy żur ne
www.apo the ek.be – na le ży klik nąć na „wach tdien sten apo -
the kers” i wpi sać swój kod po czto wy
0900/10.500.

Pol ski koś ciół 
Msze świę te: śro da godz. 19:00

so bo ta godz. 18:30
nie dzie la godz.9:00 i 13:00

Pier wszy pią tek mie sią ca – msza świę ta o go dzi nie 19:00
Pół go dzi ny przed każ dą mszą – na bo żeń stwo i spo wiedź
Adres: Koś ciół pod wez wa niem św. Te re sy, Ber chem
Gro te ste en weg 650 

Kon takt z dusz pa ste rzem:
ks. Ry szard Ku row ski
Ou de ste en weg 66, 2060 An twer pen, tteell::  0033  223333  8877  9933

Ad wo ka ci 
Je że li masz ja kieś praw ne prob le my, szu kasz po mo cy a nie
masz du żych do cho dów i nie stać cię na ad wo ka ta mo żesz
sko rzy stać z dar mo wej po mo cy praw nej. W za leż no ści od
do cho dów mo żesz ją uzy skać za nie wiel ką kwo tę lub zu -
peł nie za dar mo. Po moc obej mu je wszyst kie as pek ty praw -
ne (spra wy ro dzin ne, od szko do wa nia, itp.). 

OOrr  ddee  vvaann  aadd  vvoo  ccaa  tteenn  ttee  AAnn  ttwweerr  ppeenn
Bo li var pla ats 20/15, 2000 An twer pen, tel.03/260 72 50
godz. przy jęć od 14.30 – 16.00
Naj le piej umó wić się wcześ niej na spot ka nie;
W okre sie li piec, sier pień – tyl ko we wtor ki i czwar tki.
Uma wia my się tyl ko te le fo nicz nie w godz 10.00-12.00,
tel. 03/260 72 80

Waż ne nu me ry te le fo nów 
w Bel gii i An twer pii oraz przydatne informacje:
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LITY OF SERVICE

QUALITY OF SERVICE jest firmą, 
która zatrudnia Panie w sektorze czeków usługowych 

Quality of  Service, 
Osystraat 9, parter, 
2060 Antwerpen
(okolice Rooseveltplaats)

Tel.: 0485/000 825
(prosimy o kontakt przez sms)
e-mail: info@qualityofservice.be

Czynne:
od wtorku do piątku 
od 12.00 do 17.30
(lub na umówione spotkanie)

Naszym Paniom oferujemy konkurencyjne warunki pracy
i pomoc administracyjną osób z wieloletnim 
doświadczeniem.
Respektujemy prawa pracownika i dbamy 
o dobrą atmosferę, miłą i fachową obsługę 

Doceniając ciężką pracę naszych Pań oferujemy:
u 10.71 € brutto za godzinę 
u czeki żywnościowe w wysokości 4 €
u wszystkie świadczenia socjalne tj. pieniądze 

wakacyjne, premie noworoczne, rodzinne, chorobowe...

u płatne dni świąteczne
u ubezpieczenie od wypadków przy pracy i w drodze do pracy
u zwrot kosztów dojazdów do pracy
u ekwiwalent za czas dojazdu do pracy
u ubrania robocze i rękawiczki lub ekwiwalent
u premie uznaniowe i okolicznościowe
u dbając o nasze pracownice organizujemy różnorodne 

szkolenia i sesje informacyjne 

ZAPRASZAMY PANIE Z WŁASNYMI KLIENTAMI, 
POSZUKUJĄCE PRACY ORAZ PRACUJĄCE OKRESOWO

W BELGII ZE ZMIENNICZKĄ

DIENSTENCHEQUES

ZAPRASZA SERDECZNIE NA: 

Lekcje języka niderlandzkiego dla dzieci 
od 9-go do 15 roku życia, 

które mają problemy z wymową, 
pisownią i słownictwem.

Od 12 października 2011

W każdą środę od godziny 17.00 do 18.30 
’t Werkhuys, Zegelstraat 13, 2140 Borgerhout

Cena: 10 euro za 1,5 godziny zajęć.

Proszę dzwonić w sprawie zapisów pod numer: 
0498 33 79 43

Lekcje prowadzi belgijska nauczycielka 
z wieloletnim doświadczeneniem.
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