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od re dak cji 

Wraz z Nowym Rokiem u nas trochę zmian. Kończymy pewne cykle i wprowadzamy
nowe. 
Zapraszamy na ciekawe artykuły Piotra Neumana i Szymona Malickiego
o przepowiedniach Majów na 2012 rok i futurologii. Wszystko co dotyczy przyszłości jest
interesujące nie tylko dla nas, ale i dla całej ludzkości. Z pewnością słyszeli już Państwo,
ze ten rok ma być „końcem świata”. Mamy nadzieję, że po lekturze tych artykułów pewne
tematy staną się bardziej jasne i zrozumiałe.
Przygotowaliśmy również krótki przegląd najważniejszych wydarzeń.
Ten rok to nie tylko Euro 2012, ale również Letnie Igrzyska Olimpijskie w Londynie,
diamentowy jubileusz królowej Elżbiety II i obrączkowe zaćmienie Słońca.
Pokusiliśmy się także o zestawienie najważniejszych faktów, które miały miejsce
w minionym roku w Polsce i na świecie.
W kilku następnych numerach naszej gazety przedstawimy możliwości studiowania
w krajach Unii Europejskiej. Wprawdzie jest dopiero styczeń, ale czas biegnie
nieubłaganie i z pewnością wszyscy wybierający się na studia myślą co i gdzie studiować.
Nie ma granic, a jedynym kryterium dostania się na wymarzoną uczelnię, jest dobra
znajomość języka i matura. Mamy nadzieję, że pomożemy młodym czytelnikom dokonać
odpowiedniego wyboru.
Już po raz trzeci zapraszamy do lektury artykułu Moniki Stawnickiej, w którym w sposób
przystępny i interesujący autorka przybliża historię Polski.
Czasy to wprawdzie odległe, ale jakim bylibyśmy narodem nie znając swojej przeszłości. 
Poinformujemy także o pewnych zmianach wprowadzonych przez władze miasta
Antwerpia przy zapisywaniu dzieci do szkół i przedszkoli. A że pierwsze rejestracje
rozpoczynają się już w styczniu, temat jest jak najbardziej aktualny. 
Od tego numeru wprowadzamy cykl poświęcony Wielkim Polakom. Będziemy w bardzo
ciekawy sposób przybliżać ich sylwetki oraz fakty i wydarzenia z nimi związane.
Postaramy się, aby każdą z tych postaci przedstawić w sposób nieco „odbrązowiony” i aby
nasi Czytelnicy dowiedzieli się o nich wielu ciekawych i mało znanych rzeczy.
Z kolei Magdalena Wawryszuk zaprasza Czytelnikowi do świata internetowych portali
społecznościowych i pokazuje, jak umiejętnie i bezpiecznie poruszać się w tym
wirtualnym świecie.
No i oczywiście nasze stałe rubryki: Rudy poleca, Rafał ze swoim komiksem, Iza Krzysiak
z fantastyczną recenzją kolejnej przeczytanej książki i Mariusz Krzysiak ze swoimi
nietuzinkowymi przepisami.
Zapraszamy serdecznie do lektury, ale przede wszystkim czekamy na Was podczas XX
finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po raz pierwszy w Antwerpii został
zarejestrowany sztab i jesteśmy przekonani, że w tym dniu cała Polonia będzie się bawić
razem z nami. Im będzie nas więcej, tym puszki z pieniążkami dla małych, chorych dzieci
będą cięższe. 
Wierzymy, że jak zwykle Polonia w Antwerpii nie zawiedzie!
Sie ma! RReeddaakkccjjaa
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To praw dzi wa pe reł ka ar chi tek tu -
ry nie tyl ko w An twer pii, ale rów nież
w Bel gii i w Eu ro pie. Jej po czą tek to
dru ga po ło wa ubieg łe go stu le cia, kie -
dy to na prze ło mie lat osiem dzie sią -
tych i dzie więć dzie sią tych licz ba lud -
no ści w An twer pii gwał tow nie wzro sła
(z 200.000 w 1885 r. do po nad 300.000
w1900 ro ku). Port an twer pski stał się
naj wię kszym w Eu ro pie. Mia sto roz -
wi ja ło się w bły ska wicz nym tem pie
i po trzeb ne by ły no we, miesz kal ne
dziel ni ce.

Plan roz bu do wy mia sta i po wsta nia
Zu ren borg zo stał za twier dzo ny
w 1882 ro ku. Każ dy kto
chciał mieć tu taj dom, mu -
siał wy brać ar chi tek ta re -
pre zen tu ją ce go pe wien
styl. I to właś nie dla ar chi -
tek tów bu do wa Zu ren -
borg sta ła się oka zją do za -
pre zen to wa nia swo ich
moż li wo ści. Oprócz wy glą -
du bu dyn ków bar dzo
istot ne były ele men ty wy -
koń cze nio we. Drzwi, ok -
na, ozdo by, ogro dze nia.
Du żo nie sa mo wi tych że -
laz nych bram wie le lat
póź niej zo sta ło zde mon to wa nych, aby
po wsta ły ga ra że i miej sca dla sa mo -
cho dów. 

Aż do XVI wie ku dzi siej sze te re ny
Zu ren borg ni ko go nie in te re so wa ły.
Le ża ły po za mia stem i kla sy fi ko wa ne
by ły ja ko zie mia rol ni cza. Na prze ło -
mie XVI i XVII wie ku M. Van De He y -
den zbu do wał w tym miej scu du żą far -
mę któ ra po tem prze kształ co na zo sta ła
w gos po dar stwo rol ne. Obiekt miał kil -
ku wła ści cie li a John Co gels w 1866
ro ku odzie dzi czył te grun ty po oj cu.
Co gels był czło wie kiem nie zwy kłym.
Pa trio tą, ob roń cą toż sa mo ści Flan drii
i An twer pii oraz twór cą i dy rek to rem
To wa rzy stwa Bu do wla ne go któ re do -
pro wa dzi ło do po wsta nia Zu ren borg.
Ten an twer pski se na tor wspól nie z żo -
ną Jo sep hi ne Osy był pre kur so rem tej
ar chi tek to nicz nej pe reł ki. Dla te go też
naj pięk niej sze miej sce w tej dziel ni cy
no si na zwę Co gels-Osy.

W la tach sie dem dzie sią tych XX wie -
ku ca ły te ren Zu ren borg prze zna czo -
ny był do roz biór ki. Po nie waż od koń -
ca dru giej woj ny świa to wej dziel ni ca
stop nio wo po du pa da ła, wła dze mia -
sta pod ję ły de cy zję o zmia nie ur ba ni -
stycz nej i ar chi tek to nicz nej. Ale
w związ ku z ogrom ny mi pro te sta mi
miesz kań ców i fak tem, że Ber chem
by ło wte dy nie za leż ną gmi ną, pro jekt
upadł. I wte dy właś nie dzien ni ka rze,
ar chi tek ci, pi sa rze, ak to rzy i przed -

się bior cy ma so wo za czę li za bez cen
ku po wać opusz czo ne do my. Dzi siaj te
sa me bu dyn ki war te są mi lio ny eu ro.

Zu ren borg sta wał się co raz bar dziej
„mod nym” miej scem i jak ma gnes
przy cią gał no wą kla sę śred nią. Ich do -
cho dy (wyż sze od prze cięt nych) da ły
im kom fort wy bo ru miej sca w któ rym
chcie li by żyć. Po za tym każ dy ewen -
tu al ny wła ści ciel do mu mógł zre a li -
zo wać swój ar chi tek to nicz ny „ka prys”,
ale przy za cho wa niu ogól nej este ty ki
i har mo nii te re nu. Przy szli miesz kań -
cy tej dziel ni cy opusz cza li cen trum
sta re go mia sta, któ re sta wa ło się co -

raz bar dziej za tło czo ne
i ha ła śli we. 

Zu ren borg to na zwa
dziel ni cy w An twer pii
i w Ber chem. Jest to jak -
by dziel ni ca w dziel ni cy.
Czę ścio wo w An twer pii,
czę ścio wo w Ber chem.
Z jed nej stro ny plac tęt -
nią cy ży ciem, z dru giej
pięk na i nie spo ty ka na
ar chi tek tu ra. To co znaj -
du je się na prze strze ni
kil ku ulic jest ab so lut -
nie wy jąt ko we nie tyl ko

w Bel gii ale i w Eu ro pie. 
Część po łud nio wa (Ber chem) czy li

Co gels-Osy i oko li ce, to miej sce dla
bar dzo bo ga tych lu dzi, któ rzy swo je
bo gac two po ka zy wa li i po ka zu ją po -
przez nie spo ty ka ną ar chi tek tu rę bu -
dyn ków. To wi zy tów ka po pu lar nych
sty lów ar chi tek to nicz -
nych gdzie wie le do -
mów zo sta ło za mie nio -
nych w ma łe pa ła ce
ozdo bio ne rzeź ba mi,
bal ko na mi, wie ży czka -
mi i wy ku sza mi. Praw -
dzi we re zy den cje.
Głów ne ce chy bu dyn -
ków w tej czę ści Zu ren -
boeg to róż no rod ność
i in dy wi du a lizm. Moż -
na tu zo ba czyć wie le
roż nych sty lów ar chi -
tek to nicz nych: fla man -
dzki, re ne san so wy, bi -
zan tyj ski, go tyc ki,
kla sycz ny i art no u ve -
au. Obok do mu w sty lu
ma u re tań skim stoi
eklek tycz ny za me czek
lub re ne san so wy pa ła -
cyk. Wię kszość do mów
skła da się z kil ku bu -
dyn ków z róż ny mi wej -
ścia mi, po łą czo nych
w jed ną ca łość. Są bo -
ga to zdo bio ne a każ dy
szcze gół jest per fek cyj -

nie do pra co wa ny przez ar chi tek tów.
Ma ją swój nie pow ta rzal ny, in dy -
wi du al ny styl. 

Trzy uli ce: Co gels Osy lei, Trans -
val lstra at i Wa ter lo o stra at, to po -
nad 170 bu dyn ków pod ochro ną
kon ser wa to ra za byt ków. Co gels-
Osy jest ob sza rem peł nym sym bo -
licz nych do mów i nazw ulic. To
hi sto ria Flan drii, hi sto ria wo jen
prze ciw Fran cu zom i Ho len drom.
Nie któ re na zwy od no szą się na
przy kład do woj ny nie po dleg ło -
ścio wej w Af ry ce Po łud nio wej
– Pre to ria stra at, Trans va al stra at,
czy Kru ger stra at. Bar dzo czę sto
do my by ły bu do wa ne i urzą dza ne
te ma tycz nie. Do ty czy ły na tu ry czy
eko lo gii – Ro os, Tulp, Na tu ur.

„Lew Flan drii” zdo bi Co gel Osy -
lei 2 nato miast po dru giej stro nie
uli cy ca ły kom pleks bu dyn ków po -
świę co ny jest Char le ma gne.

Dom przy Wa ter lo o stra at 2 to
upa mięt nie nie bi twy pod Wa ter loo.
Nato miast bu dy nek przy Wa ter lo o stra -
at 30 zdo bi syl wet ka Na po le o na
z je go cha rak te ry stycz nym na kry -
ciem gło wy. Fa sa da do mu ozna czo -
ne go nu me rem 11 przed sta wia por -
tre ty Wel lin gto na i Na po le o na
– dwóch wiel kich bo ha te rów.

Rów nież na Wa ter lo o stra at znaj -
du je się kom pleks bu dyn ków zna -
nych ja ko „De Tijd” (Czas). Każ dy
z nich zbu do wa ny jest z ceg ły

Zurenborg
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i w kon tra stu ją cych ze so bą ko lo -
rach. Są na zwa ne te ma tycz nie
i ozna cza ją po ry dnia: Och tend
(ra no), Dag (dzień), Avond (wie -
czór), czy Nacht (noc).

Na tej sa mej uli cy, na jej czte -
rech ro gach, są 4 bu dyn ki sto ją -
ce na prze ciw sie bie, przed sta wia -
ją ce czte ry po ry ro ku.

W kra ju gdzie ja zda na ro we rze jest
tak sa mo po pu lar na jak pił ka noż na nie
mog ło rów nież za brak nąć bu dyn ku ona -
zwie „Ve lo dro om stra at” na pa miąt kę wy -
ści gu ro we ro we go któ ry na po cząt ku
XX wie ku miał miej sce w An twer pii. 

Pół noc na część dziel ni cy le żą ca na
te re nie gmi ny An twer pia sku pia się
wo kół Da ge ra ad pla ats od któ re go pro -
mien nie od cho dzi 10 ulic. Oto czo ny
jest przez ba ry i re sta u ra cje w któ rych
na praw dę rzad ko są wol ne miej sca.
Knaj pki ma ją nie kie dy bar dzo dziw ne
na zwy: „Se a view”, czy „Schra e len”.
Moż na tu zjeść po tra wy kuch ni bel gij -
skiej, a tak że z Ame ry ki Po łud nio wej,
Egip tu, czy Ma ro ka. To je den z naj -
pięk niej szych pla ców w An twer pii i za -
wsze jest tam mnó stwo lu dzi.

Zu ren borg to jed na z naj mod -
niej szych i naj droż szych dziel nic
w mie ście, dla te go ce ny do mów są
tu taj na praw dę wy so kie. Róż no -
rod ność sty lów ar chi tek to nicz -
nych, zdo bień i de ko ra cji za pie ra
dech w pier siach. Te ren w pew -
nym sen sie uni kalny w An twer pii,
gdyż jest to je den z nie wie lu ob sza -
rów opra co wa nych zgod nie z ur ba ni -

stycz ny mi pla na mi z XIX wie ku. Za -
miesz ka nie w któ rejś ze wspa nia łych
re zy den cji dla wie lu z nas po zo sta nie
na pew no ma rze niem. Ale war to to

wszyst ko zo ba czyć. Po czuć atmo s fe -
rę mi nio nych lat i zna leźć się w zu -
peł nie in nym świe cie.

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa
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Spe cjal nie dla Pań stwa przy -
go to wa liś my ran king naj waż niej -
szych wy da rzeń mi nio ne go ro ku
w Pol sce i na świe cie.

Po niż sze in for ma cje uło żo ne
są w ko lej no ści przy pad ko wej
i opra co wa ne zo sta ły na pod sta -
wie por ta li in ter ne to wych, pra -
sy pol skiej i za gra nicz nej.

Pol ska:
n Za koń cze nie ka rie ry spor to wej

przez Adam Ma ły sza
n Je sien ne wy bo ry par la men tar -

ne wy gra ne po now nie przez
Plat for mę Oby wa tel ską; od cza -
sów oba le nia ko mu niz mu nie
uda ło się to żad nej in nej par -
tii

n Mar szał kiem Sej mu zo sta ła wy -
bra na Ewa Ko pacz. Po raz pier -
wszy w hi sto rii III RP ko bie ta
spra wu je tak wy so ką fun kcję
(dru gi urząd w pań stwie po
pre zy den cie)

n Suk ces wy bor czy par tii Ja nu -
sza Pa li ko ta co spo wo do wa ło
no we ru chy na pol skiej sce nie
po li tycz nej

n Odej ście z PiS Zbi gnie wa Zio -
bro oraz in nych po słów i eu ro -
po słów

n Sa mo bój cza śmierć An drze ja
Lep pe ra prze wod ni czą ce go Sa -
mo o bro ny

n Lik wi da cja Ko mi sji Ma jąt ko -
wej po wo ła nej w cza sach rzą -
dów SLD w ce lu od zy ska nia
utra co ne go ma jąt ku przez koś -
ciół ka to lic ki

n Awa ryj ne lą do wa nie sa mo lo tu
Boe ing PLL LOT 016 na Okę -
ciu

n Roz po czę cie pol skiej pre zy den -
cji w Ra dzie Unii Eu ro pej skiej

n Osła bie nie zło tów ki w sto sun -
ku do eu ro i in nych wa lut

n Ra port ko mi sji Je rze go Mil le -
ra do ty czą cy wy jaś nie nia przy -
czyn ka ta stro fy smo leń skiej

n Prze łom w śledz twie w spra -
wie za gad ko wej śmier ci
Krzysz to fa Olew ni ka

n De cy zja Pol skie go związ ku Pił -
ki Noż nej o nie umiesz cza niu
orzeł ka na ko szul kach pol skiej
re pre zen ta cji pił kar skiej. Po
pro te stach władz i ki bi ców
orze łek „wró cił” na swo je miej -
sce

Świat:
n Wy pa dek kie row cy raj do we go

Ro ber ta Ku bi cy
n Naj wię ksze od 140 lat trzę sie -

nie zie mi i tsu na mi w Ja po nii,
a co za tym idzie – uszko dze -
nie elek trow ni ato mo wej Fu -
ku szi ma. 

n Be a ty fi ka cja Ja na Pa wła II
n In ter wen cja wojsk NATO w Li -

bii, co do pro wa dzi ło do za bi cia
dyk ta to ra Ka da fie go

n Ma sa kra na nor we skiej wy spie
Uto ya i za mach w Os lo

n Kry zys stre fy eu ro
n Po głę bia ją cy się kry zys gos po -

dar ki Unii Eu ro pej skiej, któ ry
po grą żył rzą dy Ir lan dii, Por tu -
ga lii, Gre cji, Hisz pa nii i Włoch

n Po wsta nie tak zwa ne go ru chu
„Obu rzo nych” ja ko pro te stu
prze ciw ko po gar sza niu się sy -
tu a cji lu dzi. Pier wsze mar sze
od by ły się w po nad 900 mia -
stach na ca łym świe cie.

n Oku pa cja Wall Stre et prze ciw -
ko nie rów no ściom spo łecz -
nym, a zwłasz cza ban kie rom
oskar ża nym o chci wość i nie -
kom pe ten cje.

n Śmierć Ste ve'a Job sa, le gen -
dar ne go za ło ży cie la fir my Ap -
ple

n Za bi cie Osa my bin La de na
przez żoł nie rzy Na vy Se als – sił
spe cjal nych ma ry nar ki wo jen -
nej Sta nów Zjed no czo nych

n Arab ska „wios na lu dów”, któ -
ra ogar nę ła znacz ną część kon -
ty nen tu af ry kań skie go

n Ujaw nie nie przez por tal Wi ki -
le aks szo ku ją cych, taj nych do -
ku men tów wie lu państw z ca -
łe go świa ta 

n Kró lew ski ślub bry tyj skie go
księ cia Wil lia ma i Ka te Mid dle -
ton

n Osta t ni start w prze strzeń kos -
micz ną wa ha dłow ca Di sco ve -
ry

n Osta t nie lą do wa nie wa ha dłow -
ca At lan tic koń czą ce erę pro -
mów kos micz nych

n Wy co fa nie wojsk ame ry kań -
skich z Ira ku, co ozna cza za -
koń cze nie woj ny w tym kra ju

n Sta now cze „nie” miesz kań ców
Ro sji dla rzą dów pre mie ra Wła -
di mi ra Pu ti na po sfał szo wa -
nych w tym kra ju wy bo rach do
Du my Pań stwo wej 

n Śmierć owia ne go bał woch wal -
czym kul tem dyk ta to ra Ko rei
Pół noc nej Kim Dzong Ila 

oopprraa  ccoo  wwaa  łłaa  
MMaarr  ttaa  WWaa  wwrroocc  kkaa  

Najważniejsze wydarzenia 
w Polsce i na świecie w 2011 roku.

New sy zbu do wa ne z Le go.
Kwie cień 2011. Tłu my ga piów, go ści i re por te rów ze bra ło się, by zo ba czyć pier wszy po ca łu nek Księ -
cia i Księż nej Cam brid ge
Źró dło: http://de ser.pl/de ser/51,111858,10854060.html? i=1 

Koniec starego
i początek
nowego roku,
to czas na
podsumowania
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Scho ol ja ar 2012/2012 
– Rok szkol ny 2012/2013

Na u ka jest dla każ de go dziec ka
fun da men tem na przy szłość.
Od po wied nią szko łę pod sta -

wo wą czy przed szko le dla sy na lub cór -
ki trze ba wy brać jak naj wcześ niej. 

Na le ży pa mię tać o tym, że ma my moż -
li wość wy bo ru pla ców ki oświa to wej do
któ rej za cznie uczęsz czać na sze dziec ko.
Mo że my wy brać do brą szko łę lub przed -
szko le i tym sa mym za pew nić dziec ku
od po wied nie wy kształ ce nie.

Je że li chce my aby dziec ko w ro ku
szkol nym 2012/2013 roz po czę ło lub kon -
ty nu o wa ło na u kę w przed szko lu czy
szko le pod sta wo wej mmuu  ssii  mmyy  ppaa  mmiięę  ttaaćć,,
żżee  ccaa  łłaa  pprroo  ccee  dduu  rraa  rroozz  ppoo  cczzyy  nnaa  ssiięę  jjuużż
ww ssttyycczz  nniiuu!!!!!!
n Od dwóch lat wszyst kie szko ły pod sta -

wo we i przed szko la w An twer pii za re -
je stro wa ne są w cen tral nym sy ste mie
oświa to wym, któ ry po wo du je, ze moż -
na uni k nąć ner wów, stre sów iko le jek,
a ro dzi ce ma ja rów ne szan se, aby za -
pi sać dziec ko do wy bra nej przez sie bie
szko ły (przed szko la). Moż na re je stro -
wać dzie ci do wszyst kich pla có wek
oświa to wych na te re nie mia sta.

n Na stro nie in ter ne to wej: wwwwww..aann  ttwweerr  --
ppeenn..bbee  do stęp na jest peł na li sta szkół
i przed szko li w An twer pii.

n Dy rek cja każ dej szko ły lub przed szko -
la sa ma de cy du je o ilo ści wol nych
miejsc na ko lej ny rok szkol ny.

n Nie któ re pla ców ki oświa to we bio rą
pod uwa gę miej sce za miesz ka nia dziec -
ka i od leg łość szko ły od miej sca pra -
cy ro dzi ców.
Pier wszym kro kiem jest ZA RE JE -

STRO WA NIE dziec ka po przez stro nę in -
ter ne to wą: hhttttpp::////mmeell  ddjjee  aa  aann..aann  ttwweerr  --
ppeenn..bbee  

Na tej stro nie znaj du je się też wy kaz
wszyst kich szkół iprzed szko li wAn twer -
pii.
n Re je stra cja nie jest obo wiąz ko wa, ale

je że li się te go nie uczy ni, bę dzie moż -
na za pi sać dziec ko do szko ły nie wcześ -
niej niż przed wa ka cja mi.

n We dług obo wią zu ją cych prze pi sów do -
pie ro po ukoń cze niu za pi sów, czy li od
czwar te go czer wca, bę dzie wia do mo
któ ra ze szkół ma jesz cze wol ne miej -
sca, aod szó ste go czer wca bę dzie moż -
na za pi sy wać dzie ci.

n Dla dzie ci, któ re po zo sta ją w tej sa mej
szko le, lub przed szko lu ko niecz na jest
po now na re je stra cja. 

n Dzie ci, któ re wwy bra nej przez nas pla -
ców ce ma ja już ro dzeń stwo re je stru -
je my wcześ niej niż te, któ re ro dzeń -
stwa nie ma ja. 

n Mo że się zda rzyć tak, ze w szko le do
któ rej uczęsz cza ro dzeń stwo nie bę -
dzie już wol nych miejsc. W ta kim wy -
pad ku od po wied nie oso by sa me się

skon tak tu ją z ro dzi ca mi aby po móc
w za re je stro wa niu dziec ka do in nej
szko ły. 

n Po do ko na niu re je stra cji na wy żej wy -
mie nio nej stro nie in ter ne to wej, każ -
dy ro dzic otrzy ma list al bo ma il in for -
mu ją cy o za pi sach do da nej, wy bra nej
przez sie bie szko ły. 

n Osta t ni etap to umó wie nie się na roz -
mo wę do szko ły i za ła twie nie wszyst -
kich for mal no ści.
Obo wią zu je jed na za sa da: NAJ PIERW

ZA RE JE STRUJ, PO TEM ZA PISZ!!!
Ko go obo wią zu je re je stra cja?
n Wszyst kie dzie ci uro dzo ne w2010 ro ku
n Wszyst kie dzie ci uro dzo ne w 2007,

2008, 2009 ro ku, któ re jesz cze nie są
za pi sa ne i nie cho dzą do szko ły lub
przed szko la.

n Dzie ci, któ re wro ku szkol nym 2012/13
idą do pier wszej kla sy. 

n Obo wiąz ko wo trze ba je za pi sać w sta -
rej, lub no wej szko le. Je że li ro dzic po
ukoń cze niu przez dziec ko przed szko -
la de cy du je się zo sta wić je w tej sa mej
szko le mu si po now nie za pi sać dziec -
ko. Je że li zmie nia szko le mu si uczy nić
to sa mo. Każ da szko ła udzie li wy czer -
pu ją cych in for ma cji, ale wa run kiem
za pi sa nia dziec ka do szko ły jest wcześ -
niej sze za re je stro wa nie go.
KKiiee  ddyy  nnaa  llee  żżyy  zzaa  rree  jjee  ssttrroo  wwaaćć  ddzziieecc  kkoo::

n Je że li za pi su je my dziec ko do szko ły
lub przed szko la do któ rej uczęsz cza je -
go ro dzeń stwo, MU SI MY ZA RE JE -
STRO WAC JE W TER MI NIE OD 11
STYCZ NIA od godz. 9:30 DO 1 LU TE -
GO do godz. 23:30.

n Je że li nie ma się ro dzeń stwa w da nej
pla ców ce RE JE STRU JE MY DZIEC KO
W TER MI NIE OD 15 LU TE GO od
godz. 9:30 DO 14 MAR CA do godz.
23:30
JJaakk  rree  jjee  ssttrruu  jjee  mmyy::

n Wcho dzi my na stro nę hhttttpp::////mmeell  ddjjee  aa  --
aann..aann  ttwweerr  ppeenn..bbee

n Wy bie ra my na zwę użyt kow ni ka i ha -
sło

n Re je stru je my się 
n Wy bie ra my pla ców ki do któ rych chcie -

li byś my za pi sać na sze dziec ko
n Wy bie ra my pięć szkół (mo gą być trzy

lub czte ry, ale nie po win na to być jed -
na szko ła).

n Im wię cej szkół (lub przed szko li) wy -
bie rze my, tym wię ksza szan sa, że na -
sze dziec ko do sta nie się do wy bra nej
pla ców ki

n „Ukła da my” szko ły (lub przed szko la)
w od po wied niej ko lej no ści

n Szko ła (lub przed szko le) na któ rych
naj bar dziej nam za le ży mu si mieć za -
wsze nu mer 1, ko lej na nu mer dwa i tak
da lej.

n Je śli dziec ko nie do sta nie się do wy -

bra nej pla ców ki okre ślo nej przez nas
nu me rem 1, wte dy jest moż li wość za -
pi sa nia go do szko ły nr 2, 3 i tak da lej

n Je że li dziec ko do sta nie się do szko ły
skla sy fi ko wa nej ni żej wran kin gu, apo -
tem oka że się ze w wy bra nej szko le
nu mer 1 są jesz cze wol ne miej sca, szko -
ła sa ma po wia do mi o tym ro dzi ców do
dnia 14 wrześ nia

Za pi sy wa nie do szko ły:
n Po za re je stro wa niu dziec ka na po da -

nej wcześ niej stro nie in ter ne to wej
otrzy mu je my z da nej szko ły list lub
ma il.

n Na stęp nie uma wia my się na spot ka nie
wszko le, wy peł nia my od po wied ni for -
mu larz i dziec ko jest już za pi sa ne.
W mo men cie pod pi sa nia for mu la rza
ma my pew ność, że na sze dziec ko jest
już przy ję te do wy bra nej szko ły lub
przed szko la.
Wszel kie in for ma cje i po moc do stęp -

ne są na stro nie in ter ne to wej: wwwwww..aann  --
ttwweerr  ppeenn..bbee//ssttuu  ddiiee  wwii  zzjjeerr
Waż ne!

Je że li Two je dziec ko uro dzi ło się po 13
li sto pa da 2010, bę dzie mog ło pójść do
szko ły do pie ro od wrześ nia 2013 ro ku.
Ale za re je stro wać moż na je już te raz, co
zwię ksza szan se na do sta nie się do wy -
bra nej pla ców ki.

War to wie dzieć, ze mu si my prze strze -
gać wy zna czo nych dat re je stra cji, ale nie
jest istot ne czy uczy ni my to wpier wszym,
pią tym czy siód mym dniu. Je że li re je -
stru je my dziec ko wter mi nie od 11 stycz -
nia do 1 lu te go, mo że my to uczy nić 14
czy 20 stycz nia, ale nie wol no prze kro -
czyć da ty 1 lu te go.

oopprraa  ccoo  wwaa  łłaa  
KKaa  rroo  llii  nnaa  MMoo  rraaww  sskkaa
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Dla za in te re so wa nych spot ka nia in for ma cyj ne:
n Po nie dzia łek, 09.01, godz.16 do 20: 

Bell, Fran cis Wel les Squ a re 1, 2018 An twer pia 
n Wto rek, 24.01, godz. 20: 

CC Luch tbal, 110 Co lum bia Stre et, 2030 An twer pia 
n Śro da, 25.01, godz. 14: 

At las, Car not stra at 110, 2060 An twer pia 
n Śro da, 25.01, godz. 20: 

Per me ke, Co ninckple in 26, 2060 An twer pia 
n Czwar tek, 26.01, godz. 20: 

CC De ur ne, fran cu ski Brass Uli ca 36,   2100 De ur ne 
n W pią tek 27.01, godz. 14: 

to Wer khu ys, Se al Stre et 13, 2140 Bor ger ho ut 
n Wto rek, 31.01, godz. 20: 

The Ur ban Com mu ni ty Cen ter Stad sma ga zijn, Ke i stra at
5-7, 2000 An twer pia 

n Po nie dzia łek, 06.02, godz. 20: 
Bell, Fran cis Wel les Squ a re 1, 2018 An twer pia 

n Czwar tek, 09.02, godz. 20: 
Bell, Fran cis Wel les Squ a re 1, 2018 An twer pia 

n Po nie dzia łek, 13.02, godz. 13 do 20: 
Per me ke, Co ninckple in 26, 2060 An twer pia 

n Wto rek, 14.02, godz. 20: 
Ste y te linck Cast le, St Ba vo stra at 20, 2610 Wil rijk 



Każ dy mło dy czło wiek miesz -
ka ją cy w Unii Eu ro pej skiej
mo że stu dio wać na do wol -

nym kie run ku w wy bra nym przez sie -
bie kra ju. Eu ro pa bez gra nic umoż li -
wia wszyst kim chęt nym speł nie nie
ma rzeń w za kre sie edu ka cji.

Wy star czy ma tu ra i za ła twie nie od -
po wied nich for mal no ści, co wbrew po -
zo rom wca le nie jest ta kie trud ne. Je -
den wy móg jest oczy wi sty. Do bra
zna jo mość ję zy ka ob ce go. Ist nie je błęd -
ne prze ko na nie, że je że li jest się cu dzo -
ziem cem za stu dia w da nym kra ju pła -
ci się wię cej. Nic bar dziej myl ne go.
Każ dy oby wa tel Unii Eu ro pej skiej
upraw nio ny jest do ta kich sa mych sty -
pen diów na po kry cie czes ne go. Stu dia
za gra ni cą wca le nie są ba rie rą nie do
po ko na nia. Na le ży jed nak pa mię tać, że
prze pi sy okre śla ją ce za sa dy stu dio wa -
nia ob co kra jow ców zmie nia ją się. Dla -
te go za wsze na le ży skon tak to wać się
bez poś red nio z wy bra ną uczel nią.

Stu dio wa nie w Eu ro pie jest du żo ła -
twiej sze niż kie dyś, ale de cy zję o roz -
po czę ciu na u ki w in nym kra ju trze ba
pod jąć od po wied nio wcześ niej. 

Za nim zdo bę dzie się eu ro in deks
trze ba zdać eg za mi ny ję zy ko we i uzy -
skać od po wied ni cer ty fi kat. A po za tym
wie le za chod nich uczel ni przyj mu je
do ku men ty kil ka mie się cy wcześ niej,
na przy kład w stycz niu czy w lu tym. 

Każ dy kraj ma swój sy stem re kru -
ta cji i nie na wszyst kie uczel nie zda je
się eg za mi ny. Nie kie dy wy star czy od -
po wied nia śred nia i za li czo ny test psy -
cho lo gicz ny.

I co bar dzo waż ne. Za chod nie uczel -
nie otwar te są na mło dych, przed się -
bior czych, ko mu ni ka tyw nych i kre a -
tyw nych lu dzi. Od po wied nia śred nia
na świa dec twie ma tu ral nym to jed no,
a dzia łal ność spo łecz na i wo lon ta riat
to dru gie.

Pol scy stu den ci uczą cy się w Eu ro -
pie uwa ża ją, że ta ka for ma zdo by wa -
nia wie dzy otwie ra przy sło wio we „ok -
no na świat”. Usa mo dziel nia, poz wa la
po znać in ne kul tu ry, tra dy cje i zwy -
cza je. Po ma ga w roz wi nię ciu włas nych
po glą dów i kre a tyw no ści. Nie któ rzy
wręcz twier dzą, że eu ro pej skie uczel -
nie kształ cą mło dych lu dzi w o wie le
lep szy spo sób niż pol skie. Ale to już
in dy wi du al na oce na.

Wyż sze szko ły w Eu ro pie ma ją do -
sko na le roz bu do wa ny sy stem sty pen -
diów, aka de mi ków, bib lio tek oraz fan -
ta stycz nie wy po sa żo ne pra cow nie
na u ko we. Na nie któ rych moż na stu -
dio wać pra wie za dar mo, in ne wy ma -
ga ją spo rych na kła dów fi nan so wych.

W cy klu ar ty ku łów przed sta wię kil -
ka wy bra nych kra jów i moż li wo ści

pod ję cia w nich stu diów. Ale na po czą -
tek chcia ła bym przy bli żyć kil ka ogól -
nych za sad do ty czą cych moż li wo ści
ucze nia się w Eu ro pie. 

Za sa dy re kru ta cji na wyż sze uczel -
nie

We wszyst kich pań stwach fun kcjo -
nu je trzy stop nio wy sy stem edu ka cji
czy li: li cen cjat, ma gi ste rium i stu dia
pod y plo mo we. Ta ki właś nie sy stem
ist nie je rów nież w Pol sce.

Pod sta wo wym kry te rium przy ję cia
na stu dia jest oczy wi ście ma tu ra. Każ -
da wyż sza szko ła jas no okre śla śred -
nią ocen ja ką mu si po sia dać po ten cjal -
ny stu dent, aby do stać się na wy bra ny
przez sie bie kie ru nek. Na nie któ re
uczel nie i kie run ki zda je się eg za mi -
ny, nie kie dy wy star czy tyl ko roz wią -
za nie te stu pre dys po zy cyj ne go lub roz -
mo wa kwa li fi ka cyj na. Eg za mi ny
wstęp ne z pew no ścią do ty czą ta kich
kie run ków jak me dy cy na, far ma cja,
stu dia ar ty stycz ne lub spor to we.

Dru gi ko niecz ny wa ru nek to udo ku -
men to wa na zna jo mość ję zy ka ob ce go.

Naj bar dziej roz po wszech nio ny jest
ję zyk an giel ski, co nie zmie nia fak tu,
że rów nież fran cu ski, nie miec ki, czy
ni der lan dzki (Bel gia, Ho lan dia) są
przy dat ne.

Tak jak wspom nia łam, istot nym ele -
men tem oprócz od po wied niej śred niej
jest dzia łal ność spo łecz na, czy li wszel -
kie go ro dza ju wo lon ta riat czy pra ca
na rzecz lo kal nej spo łecz no ści. Li czy
się tak że udział w róż nych kon kur -
sach czy za wo dach spor to wych. Znacz -
ną część for mal no ści zwią za nych z re -
kru ta cją na wie lu uczel niach moż na
za ła twić przez in ter net.

Pun kty ECTS
Na wie lu wyż szych uczel niach dzia -

ła tak zwa ny Eu ro pej ski Sy stem Trans -
fe ru Pun któw Kre dy to wych – ECTS.
To mię dzy na ro do wy spo sób oce nia nia
stu den tów za po mo cą pun któw kre -
dy to wych.

Co to ozna cza w prak ty ce? Za sa dy
dzia ła nia te go sy ste mu są bar dzo pro -
ste. W cią gu ro ku stu dio wa nia na każ -
dym z przed mio tów moż na zdo być po
60 pun któw. Ze bra nie okre ślo nej licz -
by pun któw za kon kret ne przed mio -
ty ozna cza za li cze nie ko lej nych 
eta pów stu diów. Pun kto wa ne są eg -
za mi ny pi sem ne, ustne, ak tyw ność na
za ję ciach, pro jek ty oraz prak ty ki za -
wo do we. Czy li ECTS poz wa la na „mie -
rze nie” w ska li pun kto wej na kła du pra -
cy, ja ką stu dent mu si wy ko nać aby
za li czyć da ny przed miot.

Za le tą te go sy ste mu oprócz przej -
rzy sto ści jest to, że w do wol nym mo -

men cie moż na się prze nieść z jed nej
uczel ni na dru gą bez ko niecz no ści zda -
wa nia do dat ko wych eg za mi nów.

W ja kim ję zy ku moż na stu dio wać?
Aby roz po cząć stu dia na wy bra nej

uczel ni nie zbęd ne bę dzie po twier dze -
nie do brej zna jo mo ści ję zy ka od po -
wied nim eg za mi nem. Na przy kład je -
śli cho dzi o ję zyk an giel ski bę dzie to
z pew no ścią Cer ti fi ca te in Adu an ced
En glish (CAE).

Nie któ re uczel nie sa me przy go to -
wu ją i or ga ni zu ją eg za mi ny ję zy ko we
kwa li fi ku ją ce na stu dia. 

W ja kim ję zy ku mo że my stu dio wać
to rów nież za le ży od da nej uczel ni.

Na przy kład w Niem czech na nie któ -
rych kie run kach pier wszy rok na u ki
mo że od by wać się w ję zy ku an giel skim.
Z ko lei w Szwe cji lub Ho lan dii ist nie -
je moż li wość ucze nia się przez ca ły
okres stu diów właś nie po an giel sku.

Sty pen dia
Ist nie je ge ne ral na za sa da, że sty pen -

dia otrzy mu je się tyl ko przez kil ka na -
ście mie się cy na u ki. Ni gdy nie obej -
mu ją ca łe go to ku stu diów. Dla te go też
roz po czy na jąc na u kę war to za in te re -
so wać się bar dzo po pu lar ny mi w kra -
jach eu ro pej skich sty pen dia mi z pro -
gra mu „Eras mus”. Ist nie ją rów nież
moż li wo ści uzy ska nia po mo cy rzą do -
wej i do ta cji przy zna wa nych przez róż -
ne or ga ni za cje mię dzy na ro do we. Naj -
lep si stu den ci mo gą li czyć na
sty pen dia na u ko we. W nie któ rych kra -
jach do fi nan so wa nia mi ze środ ków
pań stwo wych dys po nu je Mi ni ster stwo
Spraw Za gra nicz nych lub wy zna czo -
ne do te go in sty tu cje. Bez płat nie moż -
na się kształ cić na uczel niach skan dy -
naw skich, ta nio w Ho lan dii,
a sto sun ko wo dro go w Bel gii. Czes ne
po bie ra ne przez uczel nie za le ży od da -
ne go kra ju i kie run ku stu diów. 

Co ro ku po wsta ją ran kin gi naj lep -
szych szkół wyż szych na świe cie. Na
500 uczel ni, z dzie się ciu pier wszych
miejsc, sie dem zaj mu ją uczel nie ame -
ry kań skie a trzy bry tyj skie. Kra kow -
ski Uni wersytet Ja giel loń ski jest na
371 miej scu, a na stęp na Po li tech ni ka
Wroc ław ska na 430.

Każ dy mo że stu dio wać gdzie chce.
Ale im lep sza uczel nia tym wię kszy
pre stiż i moż li wość otrzy ma nia do brej
pra cy. Mam na dzie je, że in for ma cje za -
war te w ni niej szym cy klu bę dą po moc -
ne przy po dej mo wa niu waż nych ży cio -
wych de cy zji. 

W na stęp nym nu me rze przy bli żę
Pań stwu pro gram „Eras mus” oraz za -
sa dy stu dio wa nia w Bel gii. 

KKaarroolliinnaa  TToommcczzaakk
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JJee  ssttee  śścciiee  PPaańń  --
ssttwwoo  jjeedd  nnąą
zz nnaajj  bbaarr  ddzziieejj
ddyy  nnaa  mmiicczz  nniiee
rroozz  wwii  jjaa  jjąą  ccyycchh
ssiięę  ppooll  sskkiicchh
ffiirrmm  nnaa  rryynn  kkuu
bbeell  ggiijj  sskkiimm..
DDllaa  cczzee  ggoo  wwłłaaśś  --
nniiee  uubbeezz  ppiiee  --
cczzee  nniiaa??

Bo ubez pie cze nia to nie o dłącz -
na część na sze go ży cia. Są i bę -
dą po trzeb ne. Ko niecz no ścią
i obo wiąz kiem jest ubez pie cze -
nie na przy kład sa mo cho du, czy
miesz ka nia (do mu) od ewen tu -
al nych szkód po wsta łych na sku -
tek po ża ru lub za la nia. 
JJaakk  ttoo  wwsszzyysstt  kkoo  ssiięę  zzaa  cczzęę  łłoo??

Mój Ta ta, Zyg munt Sa dow ski
roz po czął w ro ku 1986 dzia łal -
ność gos po dar czą za kła da jąc fir -
mę ubez pie cze nio wą. W 1991 za -
ło żył spół kę EU RO In su ran ce
z bel gij skim wspól ni kiem
Marc’iem Vos’em, któ rą pro wa -
dzi li ra zem przez szes na ście lat,
aż do ro ku 2007. Po cząt ko wo, to
zna czy od ro ku 1991 sie dzi ba
spół ki znaj do wa ła się na Stan le -
y stra at. Fir ma szyb ko się roz wi -
ja ła, zwię ksza ła się ilość per so -
ne lu, a tym sa mym po miesz cze nia
stop nio wo sta wa ły się za ma łe.
I to by ło po wo dem prze pro wadz -
ki w ro ku 1993 na Me chel se ste -
en weg, a na stęp nie na Groe nen -
bor ger la an. Z bie giem lat,
a do kład nie od kwiet nia 2007 ro -
ku fir ma na bra ła ro dzin ne go
kształ tu, w któ rej sta łem się
wspól ni kiem Ta ty i w 2010 zmie -
ni liś my na zwę na SA VE In su ran -
ce.Ge ne ral nie od po cząt ku
wszyst ko dzia ła na za sa dzie po -
le ca nia na szych usług je den dru -
gie mu. I tak dzie je się do chwi li
obec nej. Nie któ rzy są z na mi od
sa me go po cząt ku, a ilość na szych
klien tów sta le roś nie. Roz sze rza
się też za kres usług. 
JJaa  kkiiee  bbyy  łłyy  ppoo  cczząątt  kkii  ddzziiaa  łłaall  nnoo  śśccii
ffiirr  mmyy??  

Nie ła twe. Wie lu z nas z pew -
no ścią do świad czy ło te go, jak
trud no jest ob co kra jow co wi
prze bić się na lo kal nym ryn ku.
Po cząt ki by ły na praw dę cięż kie.
JJaa  kkii  wwaacchh  llaarrzz  uussłłuugg  ooffee  rruu  jjee  cciiee??  

Wszyst kie ro dza je ubez pie cze -
nia: au to, dom, miesz ka nie (po -
żar, za la nie, kra dzież). Rów nież
ubez pie cze nia zdro wot ne, eme -
ry tal ne, OC dla firm, i tak da lej.

JJaa  kkiiee  nniiee  ttyy  ppoo  wwee  rrzzee  cczzyy,,  lluubb
oobbiieekk  ttyy  zzddaa  rrzzaa  łłoo  ssiięę  PPaa  nnuu  uubbeezz  --
ppiiee  cczzaaćć??  

Osta t nio by ła to świą ty nia hin -
du ska w Wil rijk.
AAmmee  rryy  kkaańń  sskkiiee  ggwwiiaa  zzddyy  ffiill  mmuu
ii eessttrraa  ddyy  zznnaa  nnee  ssąą  zz uubbeezz  ppiiee  cczzaa  --
nniiaa  nnaa  pprrzzyy  kkłłaadd  sswwoo  iicchh  wwłłoo  ssóóww,,
cczzyy  nnóógg..  CCzzyy  oottrrzzyy  mmaałł  PPaann  kkiiee  --
ddyyśś  rróóww  nniiee  nniiee  ttyy  ppoo  wwee  zzllee  ccee  nniiee??  

Tak, zna ny bel gij ski bram karz
zwró cił się z proś bą o ubez pie -
cze nie swo jej twa rzy.
CCzzyy  SSAA  VVEE  IInn  ssuu  rraann  ccee  ttoo  ffiirr  mmaa
oo cchhaa  rraakk  ttee  rrzzee  rroo  ddzziinn  nnyymm??

Tak. Przez sześć lat współ pra -
co wa łem z Ta ta i Ma mą, a od nie -
daw na rów nież z sio stra mi.
JJaa  kkiiee  ssąą  pplluu  ssyy  ii mmii  nnuu  ssyy  ffiirr  mmyy
rroo  ddzziinn  nneejj??

My ślę, że sa me plu sy, pra cu -
je my na okrąg ło 
CCzzyy  ttoo,,  żżee  pprraa  ccuu  jjee  cciiee  rraa  zzeemm  mmaa
wwppłłyyww  nnaa  WWaa  sszzee  żżyy  cciiee  rroo  ddzziinn  --
nnee??

Jest to oczy wi ste, że pra ca jest
czę stym te ma tem przy ro dzin -
nym sto le.
JJaa  kkii  jjeesstt  ppoo  ddzziiaałł  oobboo  wwiiąązz  kkóóww
ww ffiirr  mmiiee??

Ja je stem dy rek to rem, za rzą -
dzam fir mą i nad zo ru ję ca łość.
Ma ma i Na ta lia są kie row ni ka -
mi biu ra i per so ne lu. 
OOdd  jjaakk  ddaaww  nnaa  jjee  ssttee  śścciiee  ww BBeell  --
ggiiii??  

Oko ło 30 lat. Ja i mo je ro dzeń -
stwo uro dzi liś my się w Bel gii. 
JJaa  kkiiee  ssąą  PPaa  nnaa  zzaa  iinn  ttee  rree  ssoo  wwaa  nniiaa??

Sport, pod ró że i do bra kuch -
nia. 
JJaakk  lluu  bbii  PPaann  ssppęę  ddzzaaćć  wwooll  nnyy
cczzaass??  

Je śli mam cho ciaż tro chę wol -
ne go cza su prze zna czam go na
sport.
JJaa  kkaa  sspprraa  wwaa  bbyy  łłaa  ddllaa  PPaa  nnaa  nnaajj  --
bbaarr  ddzziieejj  nniiee  ttyy  ppoo  wwaa,,  cczzyy  ttrruudd  nnaa??  

Śmierć oj ca, mo je go men to ra
i wspól ni ka w czer wcu 2011 ro -
ku..
CCzzyy  ddzziiaa  łłaall  nnoośśćć  ffiirr  mmyy  ooggrraa  nnii  cczzaa
ssiięę  ttyyll  kkoo  ddoo  AAnn  ttwweerr  ppiiii??  

Nie. Po sia da my upraw nie nia
w róż nych pań stwach na ca łym
świe cie.
PPllaa  nnyy  nnaa  pprrzzyy  sszzłłoośśćć??

Na sze naj bliż sze pla ny na
przy szłość na bio rą re al nych
kształ tów już na po cząt ku te go
ro ku. W lu tym za pra sza my do
no we go biu ra na Plan tin en Mo -
re tus lei 128-130 w An twer pii.
Rów nież w lu tym, a do kład nie
pod ko niec mie sią ca pla nu je my

otwar cie na sze go biu ra w Bruk -
se li.
WW ttyymm  rroo  kkuu  PPooll  sskkaa  ii UUkkrraa  ii  nnaa  bbęę  --
ddąą  ggooss  ppoo  ddaa  rrzzaa  mmii  EEuu  rroo  22001122..
CCzzyy  jjeesstt  PPaann  mmii  łłoośś  nnii  kkiieemm  ppiiłł  kkii
nnoożż  nneejj??  KKoo  ggoo  ttyy  ppuu  jjee  ppaann  nnaa  zzwwyy  --
cciięęzz  ccęę??  

Oczy wi ście bę dzie my trzy mać
kciu ki za Pol skę. W na szej gru -
pie nie po win no być prob le mu
z Ro sją, Gre cją ani Cze cha mi. 
JJee  ssttee  śścciiee  zznnaa  nnii  rróóww  nniieeżż  zzee  sswweejj
ddzziiaa  łłaall  nnoo  śśccii  cchhaa  rryy  ttaa  ttyyww  nneejj..  OO iillee
ssiięę  ddoo  bbrrzzee  oorriieenn  ttuu  jjęę  ppaa  cczzkkii  mmii  --
kkoo  łłaajj  kkoo  wwee  ddllaa  ddzziiee  ccii  ww ppooll  sskkiimm
kkoośś  cciiee  llee  ssffii  nnaann  ssoo  wwaa  łłaa  wwłłaaśś  nniiee
wwaa  sszzaa  ffiirr  mmaa..

Tak, z po mo cą na szych przy -
ja ciół i oczy wi ście Świę te go Mi -
ko ła ja. Wspie ra my rów nież klub
pił kar ski FC Po lo nia w An twer -
pii, klub Po lek w Bruk se li i róż -
ne fun da cje cha ry ta tyw ne dla
dzie ci.
CCzzyy  oobbeecc  nnaa  PPoo  lloo  nniiaa  rroożż  nnii  ssiięę  oodd
tteejj  sspprrzzeedd  kkiill  kkuu  llaatt??

My ślę, że jest spo ra róż ni ca
mię dzy obec ną a daw niej szą Po -
lo nią. A prze de wszyst kim jest
nas du żo wię cej!
CCzzyy  PPaa  nnaa  zzddaa  nniieemm  jjee  sstteeśś  mmyy  zziinn  --
ttee  ggrroo  wwaa  nnąą  wwssppóóll  nnoo  ttąą,,  ppoo  mmaa  ggaa  --
mmyy  ssoo  bbiiee??

Oczy wi ście, że tak. Lu dzie, fir -
my pol skie i oczy wi ście Kon su -
lat RP też po ma ga na szym ro -
da kom.
MMaa  PPaann  dduu  żżyy  kkoonn  ttaakktt  zz BBeell  ggaa  --
mmii??  JJaa  kkąą  ooppii  nniięę  mmaa  jjąą  wwśśrróódd  nniicchh
PPoo  llaa  ccyy??  

Bel go wie ma ja o Po la kach jak
naj lep sza opi nie. Uwa ża ni je steś -
my za na ród pra co wi ty, ser decz -
ny i bar dzo otwar ty w kon tak tach
z ludź mi. A o umie jęt no ściach
pol skiej „zło tej ra czki” krą żą już
le gen dy.
WW AAnn  ttwweerr  ppiiii  jjeesstt  PPaann  oossoo  bbąą
zznnaa  nnąą  ii rroozz  ppoozz  nnaa  wwaall  nnąą..  CCzzyy  nnaa
ccoo  ddzziieeńń  ssppoo  ttyy  kkaa  ssiięę  PPaann  zz ssyy  --
ttuu  aa  ccjjaa  mmii,,  kkttóó  rree  ttoo  ppoo  ttwwiieerr  ddzzaa  --
jjąą??

Ma my pa rę ty się cy klien tów,
a Bel gia nie jest du żym kra jem.
Nie trud no więc czę sto się spo -
ty kać. Wy da je mi się, że je stem
oso ba do syć roz poz na wal ną.
CCzzee  ggoo  żżyy  cczzyyłł  bbyy  PPaann  cczzyy  tteell  nnii  kkoomm
„„AAnn  ttwweerr  ppiiii  ppoo  ppooll  sskkuu””  ww nnoo  wwyymm
22001122  rroo  kkuu??  

Du żo zdro wia, szczę ścia i ma -
ło wy pad ków.

Roz ma wia ła 
AAggaa  ttaa  KKoo  cciińń  sskkaa
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Trudno jest
obcokrajowcowi
przebić się na
lokalnym
rynku,
– rozmowa 
z Sebastianem
Sadowskim,
prezesem
i właścicielem
firmy SAVE
Insurance 

Z łezką w oku, niekoniecznie.
Polak jednak potrafi

Sebastian Sadowski,
prezes i właściciel
firmy SAVE Insurance 





„„GGrraanndd  CCaaffee  DDeessiinnggeell””ii
JJaann  VVaann  RRiijjsswwiijjcckkllaaaann  115555
22001188  AAnnttwweerrppeenn
wwwwww..ggrraannddccaaffeeddeessiinnggeell..bbee

Knaj pka po wsta ła w no wo wy bu do wa nym
skrzy dle an twer pskie go kon ser wa to rium. 

„Grand Ca fe De sin gel” ofe ru je bar dzo bo ga te
me nu ze szcze gól nym uwzględ nie niem prze pysz -
nych sa ła tek. Da nie fir mo we zwa ne „de sin gel”,
to car pac cio z ciep łą oliw ką z oli wek, par me za -
nem i orzesz ka mi.

Lo kal jest prze stron ny z fan ta stycz nym, krysz -
ta ło wym ży ran do lem w cen tral nym pun kcie. Cie -
ka wy efekt da ją tez ża rów ki zwi sa ją ce na dru tach
z su fi tu. Do mi nu ją ce ko lo ry to biel i czerń. Ogrom -
ne ok na ze szkła z wi do kiem na au to stra dę spra -
wia ją nie sa mo wi te wra że nie. „Grand Ca fe De sin -
gel” po dzie lo na jest na dwie czę ści: bras se rie
i re sta u ra cje. Wpraw dzie kuch nia za my ka na jest
o 23:00, ale bar otwar ty jest aż do północy.

SStteeeenn  eenn  BBeeeenn  
VVoollkkssttrraaaatt  5599
22000000  AAnnttwweerrppeenn

Jeżeli szukacie czegoś oryginalnego by ozdobić
swój dom to miejsce z pewnością Was zainteresu -
je. Wcho dząc do Ste en en Be en po czu je cie sie jak
w mu ze um hi sto rii na tu ral nej. Wy bór jest ogrom -
ny: ska ły, naj róż niej szej ma ści ska mie li ny, za su -
szo ne owa dy, koś ci, czasz ki i ro gi zwie rząt. Są
na wet ma łe obiek ty sztu ki et nicz nej z roż nych
za kąt ków świa ta.

My ślę, ze ża den in ny sklep w An twer pii nie ma
tak nie sa mo wi te go asor ty men tu jak Ste en en Be en.

DDiillllee  &&  KKaammiillllee
VVlleemmiinncckkssttrraaaatt  99--11 22000000  AAnnttwweerrppeenn

Sklep w samym sercu Antwerpii, któ ry spe cja -
li zu je się w sprze da ży ar ty ku łów na ba zie na tu -
ral nych ma te ria łów. Moż na tu zna leźć wła ści wie
wszyst ko co mo że przy dać się w do mu. Moź dzie -
rze, ko szy ki, krze sła, a na wet za baw ki dla dzie -
ci. Są do ku pie nia tak że zio ła, przy pra wy oraz po -
nad 50 ro dza jów her bat zio ło wych któ re moż na
ku pić na wa gę. I co cie ka we, ist nie je moż li wość
zro bie nia włas nej her ba cia nej mie szan ki. Osta t -
nio sklep roz sze rzył swo ja ofer tę o sprze daż in -
ter ne to wą.

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

Rudy poleca!
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W do bie sze ro kie go do stę pu do in -
for ma cji wie le z nich zwra ca szcze gól -
ną uwa gę. Moż na na tknąć się na stro -
ny z któ rych wy ni ka, że nad
ludz ko ścią zno wu gro ma dzą się czar -
ne chmu ry prze zna cze nia. Cho dzi
o 2012 rok, kie dy to rze ko mo ma na -
stą pić ko niec świa ta. 

Po sta no wi łem ro zez nać się w te ma -
cie, gdyż sam scep ty cyzm nie za ła twia
spra wy. W pew nych as pek tach nie da
się uni k nąć pew nych wia do mo ści z za -
kre su ge o lo gii czy astro no mii. Je śli
to nie znie chę ca, za pra szam do cie kli -
wych Czy tel ni ków do wy pra wy po
włas ny spo kój i po czu cie bez pie czeń -
stwa.

Bel gij scy pi sa rze Pa tryk Ge ryl i Gi -
no Ra tinckx zwró ci li uwa gę na to, że
ka len darz Ma jów koń czy się 21 grud -
nia 2012 o go dzi nie 11:11. Na pi sa na
przez nich sześć lat te mu książ ka pt.
„Pro roc two Orio na rok 2012” sta ła się
iskrą za pa la ją cą lont za in te re so wa nia
i po go ni za sen sa cją. Za czę ły się do -
cie ka nia i przy ta cza nie co raz to no -
wych te o rii na te mat, ja kie to mia ły -
by być po wo dy wiel kiej ka ta stro fy.
Jak tyl ko ów lont za in te re so wa nia
przy ga sał, na tych miast po ja wia ły się
no we „fak ty” któ re led wie tlą cy się
lont roz pa la ły z jesz cze wię kszą si łą.
I tak pew nie bę dzie aż do wy żej
wspom nia nej da ty. Czy bę dzie my
świad ka mi ol brzy miej eks plo zji ta jem -
ni czych sił, czy też ma lut kie go a wsty -
dli we go „puff” tych, któ rzy da li się
wcią gnąć w ca łą tę grę?

Wcześ niej sze prze wi dy wa nia koń ca
świa ta, jak wi dać nie spraw dzi ły się.
Te raz ka ta stro fi ści się ga ją po wszyst -
kie moż li we te o rie i sce na riu sze na -
raz, aby tyl ko pod sy cać strach.

Aby za cho wać – na ile to moż li we
– obiek ty wizm, wspom nij my tyl ko
o moż li wo ści ist nie nia zwy kłe go fi -
nan so we go in te re su w tym na krę ca -
niu spi ra li stra chu, gdyż hor ror, sen -
sa cja i strach do brze się sprze da ją.
Zwłasz cza te raz, kie dy do stęp do in -
for ma cji jest ła twy i po wszech ny. Oto
w skró cie kil ka „za i prze ciw” na te -
mat po wo dów rze ko mej Za gła dy. 

KKaa  lleenn  ddaarrzz  MMaa  jjóóww..  
Ma jo wie, ta jem ni czy lud Ame ry ki

Środ ko wej któ ry tak na praw dę nie
wia do mo skąd się po ja wił i jak znik -
nął, wy my śli li wie le róż nych ka len da -
rzy któ re ob ra zo wa ły mi stycz ne cy -
kle. Ist niał mię dzy in ny mi tak zwa ny
ka len darz Tzol kin (260) dni) i Ha ab
(365 dni). Oba zo sta ły po łą czo ne
w Cykl Ka len da rzo wy (52 la ta), któ ry

z ko lei był czę ścią „Dłu giej ra chu by”
trwa ją cej 5126 lat. Ja ko że koń czy się
ona właś nie w grud niu 2012 ro ku,
stąd ca ły prob lem. Mi mo że ba da cze
owe go ka len da rza wspo mi na ją o ist -
nie niu re gu ły kon ty nu a cji Dłu giej Ra -
chu by do ro ku 8000 na szej ery i do -
pie ro „re set” od ze ra, po mi mo, że sa mi
po tom ko wie Ma jów uspo ka ja ją, iż te -
raz po pro stu koń czy się pe wien cykl
w ra chu bie cza su, ziar no stra chu zo -
sta ło już rzu co ne na po dat ny grunt
sen sa cji. Czy gro zi nam jed nak ka ta -
stro fal ne w skut kach od wró ce nie...
Cóż, właś nie tu taj czar no wi dze po peł -
nia ją za sad ni czy błąd, gdyż mie sza ją
dwa po ję cia. Rzecz w tym, że bie gu -
ny osi ob ro tu na sze go glo bu i bie gu -
ny ma gne tycz ne to nie to sa mo. 

11..  OOdd  wwrróó  ccee  nniiee  ppoo  llaa  mmaa  ggnnee  ttyycczz  nnee  ggoo
ZZiiee  mmii

Po le ma gne tycz ne po wsta je w wy -
ni ku ob ro tu Zie mi, kie dy to cie kłe że -
la zo po wo du je ro ta cję obec nych tam
elek tro nów. Dzię ki te mu (efekt dy na -
ma) po wsta je obej mu ją ce ca łą pla ne -
tę po le ma gne tycz ne z je go bie gu na -
mi ww ookkoo  llii  ccaacchh bie gu nów ziem skich,
któ re są pun kta mi w któ rych prze -
cho dzi oś ob ro tu). To od wró ce nie po -
le ga na za mia nie bie gu nów ma gne -
tycz nych, czy li tam gdzie jest „plus”
bę dzie „mi nus” i na od wrót. 

22..  OOdd  wwrróó  ccee  nniiee  bbiiee  gguu  nnóóww  zziieemm  sskkiicchh
oozznnaa  cczzaa  pprrzzee  ssuu  nniięę  cciiee  oossii  wwii  rroo  wwaa  nniiaa
ZZiiee  mmii,,  aa nnaa  wweett  oodd  wwrróó  ccee  nniiee  kkiiee  rruunn  kkuu
wwii  rroo  wwaa  nniiaa  nnaa  sszzee  ggoo  gglloo  bbuu,,  ccoo  nniiee  oozznnaa  --

cczzaa  oodd  wwrróó  ccee  nniiaa  ppoo  llaa  mmaa  ggnnee  ttyycczz  nnee  ggoo..
PPoodd  kkrreeśśll  mmyy,,  żżee  ttee  ddwwaa  rroo  ddzzaa  jjee  bbiiee  gguu  --
nnóóww  nniiee  ppoo  kkrryy  wwaa  jjąą  ssiięę..

Na tę że nie po la ma gne tycz ne go cią -
gle zmie nia się i ma obec nie ten den -
cję spad ko wą. Zmie nia się też po ło że -
nie bie gu nów ma gne tycz nych (wo bec
bie gu nów osi ob ro tu), któ re wę dru ją
set ki mil z pręd ko ścią 10-40 km/rok
po An tar kty dzie i Ar kty ce. Dzie je się
to na na szych oczach i jak wi dać nic
w tym złe go, po nie waż oś ob ro tu po -
zo sta je na swo im miej scu. 

Zja wi sko dru gie (od wró ce nie bie gu -
nów ziem skich) mo że za ist nieć tyl ko
kil ka ra zy w hi sto rii ca łe go Ukła du
Sło necz ne go. Pla ne ta We nus zo sta ła
kie dyś prze wró co na „do gó ry no ga -
mi” i ob ra ca się w kie run ku prze ciw -
nym niż po zo sta łe pla ne ty. Uran „to -
czy się bo kiem”, bo wiem je go oś uleg ła
prze miesz cze niu przy pusz czal nie
w efek cie ko li zji.

Prze sko ki bie gu nów ma gne tycz -
nych czy li pier wsze zja wi sko bez wpły -
wu na sam ruch Zie mi czy po ło że nie
osi ob ro tu, mia ły już miej sce sze reg
ra zy w cią gu osta t nich kil ku mi lio -
nów lat. Osta t nio 780 ty się cy lat 
te mu. Na prze strze ni po nad 650 mi -
lio nów lat wy stę po wa ły one nie re gu -
lar nie, a okre sy sta bil no ści trwa ły od
kil ku set do 40 mi lio nów lat. Wbrew
nie któ rym „te o riom”, 11-let ni cykl ak -
tyw no ści sło necz nej nie ma żad ne go
wpły wu na od wra ca nie wspom nia ne -

Co z tym końcem świata
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go po la. Nie ma też do wo dów, że ja -
kieś in ne ze wnętrz ne czyn ni ki mia ły
kie dy kol wiek na to wpływ. 

Na u kow cy przy pusz cza ją, że prze -
bie gu no wa nie mo że na stą pić w tym
ty siąc le ciu lub za mi lion lat, lecz nie
mó wią o tym ro ku, gdyż ta kie go zja -
wi ska nie da się pre cy zyj nie okre ślić
w cza sie. 

Na wet gdy by do szło do od wró ce nia
bie gu nów ma gne tycz nych (zja wi sko
pier wsze) co jest ma ło praw do po dob -
ne w tym ty siąc le ciu a moż li we za mi -
lio ny lat, na le ży pa mię tać, iż nasz
przo dek, ho mo erec tus prze żył spo -
koj nie osta t nie prze bie gu no wa nie ma -
gne tycz ne i co naj wy żej oglą dał zo -
rze po lar ne któ re wy stę po wa ły
wszę dzie na Zie mi. Obec nie by ły by
moż li we za kłó ce nia w fun kcjo no wa -
niu urzą dzeń elek tro nicz nych, lecz
o wiel kiej ka ta stro fie mo wy być nie
mo że. 

To ty le gwo li wy jaś nie nia naj waż -
niej sze go we dług ka ta stro fi stów po -
wo du ka ta kliz mu, któ ry ma rze ko mo
mieć miej sce 21 XII 2012. Mo gą też
być in ne bez poś red nie po wo dy rze ko -
mej glo bal nej ka ta stro fy.

WWiieell  kkiiee  zzddee  rrzzee  nniiee
Po dob no coś wiel kie go i cięż kie go

ma wy nu rzyć się z cze lu ści kos mo su
i ude rzyć w na szą mat kę Zie mię. Mia -
ło to już miej sce, choć w nie tak wiel -
kiej ska li w prze szło ści (na przy kład
me te o ryt tun gu ski). Co dzien nie je -
steś my bom bar do wa ni ma ły mi czy
wię kszy mi obiek ta mi z kos mo su, jed -
nak bez wię kszych kon sek wen cji.
Dzię ki od po wied nim in stru men tom
wy kry to osta t nio wie le pla ne to id
podąża ją cych w kie run ku Zie mi, jed -
nak nie ozna cza to dla nas żad ne go
ry zyka. Zwra ca uwa gę je den tyl ko
obiekt o na zwie 99942 Apop his o śred -
ni cy 270 me trów, któ ry w ro ku 2029
z wiel ką pręd ko ścią prze le ci w bez -
piecz nej od leg ło ści od Zie mi. Naj czar -
niej szy sce na riusz do pusz cza za -
chwia nie je go do tych cza so wej or bi ty
lecz ta kie praw do po do bień stwo wy -
no si 1 do 45000, czy li jest zni ko me.
W przy szło ści jed nak, ta kie obiek ty
mo gą nam za gra żać. Na u kow cy z Ca -
ta li na Sky Sur vey wy li czy li kil ka moż -
li wych dat zde rze nia z in ną pla ne to -
i dą o na zwie 2007 VK184 i śred ni cy
130 me trów. Jed nak w cią gu naj bliż -
szych 100 lat praw do po do bień stwo
wy no si co naj wy żej 0,037%. Ta ki mi
spra wa mi zaj mu je się Fun da cja B612,
za ło żo na przez by łe go astro na u tę Ru -
sty'ego Schwe ic kar ta, któ ra pla nu je
dzia ła nia na wy pa dek przy szłych
ewen tu al nych za gro żeń. Bie rze się
pod uwa gę przy szłe de ka dy oraz stu -

le cia. Nie ma jed nak mo wy o ro ku
2012. 

SSttaa  rroo  żżyytt  nnoośśćć  ii pprrzzee  ppoo  wwiieedd  nniiee
Od daw na ludz ko ści to wa rzy szą za -

po wie dzi wiel kiej ka ta stro fy na ska lę
glo bal ną. Ma ją one dwa źró dła. Pier -
wsze – efekt wy li czeń sta ro żyt nych
uczo nych, dru gie – prze po wied nie na -
tchnio nych wi zjo ne rów. Na pod sta -
wie wy li czeń po zo sta wio nych przez
Ma jów i Egip cjan pre cy zyj nie zo sta ła
okre ślo na da ta osta t niej hi pe rak tyw -
no ści Słoń ca (9792 przed Chry stu -
sem). Ta da ta ide al nie zga dza się
z usta le nia mi ge o lo gów, któ rzy przy -
pusz cza ją, że wte dy właś nie miał miej -
sce gi gan tycz ny po top. Nie jest jed -
nak po twier dzo ny na u ko wo
bez poś red ni zwią zek po mię dzy ty mi
dwo ma wy da rze nia mi, choć nie pod -
wa ża się związ ku po mię dzy epo ką lo -
dow co wą i zmia na mi ma gne tycz ny -
mi. Za sta na wia ją ca jest kwe stia
At lan ty dy. Jej miesz kań cy zna li da tę
znisz cze nia swo je go lą du już 200 lat
wcześ niej. Ich ob li cze nia astro no micz -
ne by ły kon ty nu o wa ne póź niej przez
Egip cjan, w za sta na wia ją cy spo sób
za a wan so wa nych mię dzy in ny mi
w astro no mii. 

Z ko lei ist nie je wie le prze po wied ni
do ty czą cych wiel kie go ka ta kliz mu,
któ ry ma do tknąć na szą pla ne tę. Ich
au to ra mi są mię dzy in ny mi No stra -
da mus i oj ciec Pio. Zna na jest też prze -
po wied nia zwa na Trze cią Ta jem ni cą
Fa tim ską. Wszyst kie są wręcz prze ra -
ża ją ce. Wiel ki kon flikt mi li tar ny, po -
tęż ne erup cje wul ka nów, trzę sie nia
zie mi i fa le tsu na mi o wy so ko ści kil -
ku set me trów ma ją do ko nać ta kie go
spu sto sze nia na na szym glo bie, że
prak tycz nie po zo sta nie nie wiel ka licz -
ba lu dzi, któ rzy bę dą mu sie li od no -
wa pod jąć trud bu do wa nia przy szło -
ści dla ko lej nych po ko leń. Jed nak nie
ma to ozna czać koń ca świa ta. Po tym
glo bal nym ka ta kliz mie czło wiek ma
się stać lep szym, bo gat szym we -
wnętrz nie i po kor niej szym wo bec sie -
bie i in nych. Wspól ną ce chą prze po -
wied ni jest ich nie o kre śle nie w cza sie
(choć ma ją mieć miej sce „w nie da le -
kiej przy szło ści”) oraz brak po da nia
przy czyn zja wisk ge o fi zycz nych. Z ko -
lei wspól ną ce chą czar nych prze wi dy -
wań opar tych na róż nych sta ro żyt -
nych i no wszych wy li cze niach jest
moż li wość ich pod wa że nia lub pod da -
nia w wąt pli wość w spo sób na u ko wy. 

II ccoo  tteerraazz  bbęęddzziiee??
Po mi mo au to ry te tu na u ki z jed nej

stro ny i po wąt pie wa nia w wi zje jas -
no wi dzów z dru giej, nie ma chy ba
czło wie ka któ ry o ist nie niu przy pusz -
czeń na te mat glo bal ne go ka ta kliz mu
nie wie, lub też nie zna po ję cia Apo -

ka lip sa czy Ar ma ged don. Jed nak
wszyst kich lu dzi moż na chy ba po dzie -
lić na trzy za sad ni cze gru py. Jed ni po
pro stu wzru sza ją ra mio na mi, dru dzy
cze ka ją na ofi cjal ny ko mu ni kat w te -
le wi zji i na u ko wą pro gno zę ka ta kliz -
mu z co naj mniej rocz nym wy prze dze -
niem, a trze ci po pro stu do pusz cza ją
ewen tu al ność za ist nie nia ta kich zda -
rzeń. Oni dzie lą się z ko lei na tych któ -
rzy się au ten tycz nie bo ją i panicz nie
szu ka ją moż li wo ści ra tun ku oraz na
tych, któ rzy od da ją swój los w rę ce
Opatrz no ści. Usły sza łem kie dyś ta kie
zda nie. „Po mi mo bar dziej i mniej ra -
cjo nal nych ostrze żeń i prze stróg są
lu dzie, któ rzy ży ją z ta kim roz ma chem
i w ta kim po czu ciu włas nej wiel ko ści,
jak by mie li żyć co naj mniej 1500 lat.
Ich ego cen tryz mu nie wzru szy ża den
sym bo licz ny Ko per nik ja kich kol wiek
na uk”. Ta ka bez tro ska i po czu cie bez -
pie czeń stwa opar te na prze świad cze -
niu, że „mo że gdzieś tam, lecz nie tu -
taj” oraz „mo że ktoś, ale nie ja” jest
bar dzo po wszech na i by wa po wo dem
wiel kich tra ge dii z nie ko niecz nie wiel -
kich po wo dów. Je śli spo ty ka ko goś
coś złe go, py ta nie „dla cze go aku rat
mnie to spot ka ło?” na tle ca łe go świa -
ta dźwię czy tyl ko jak sta re 20 gro szy
rzu co ne na pod ło gę. Po tem za pa da
we wnętrz na ci sza i ak cep ta cja no we -
go sta nu rze czy lub we wnętrz ny bunt.
Choć nikt nie wsia da do sa mo cho du
z prze świad cze niem, że ule gnie mniej -
sze mu czy wię ksze mu wy pad ko wi, ta -
ko we prze cież zda rza ją się co dzien -
nie. Tak już jest, że wię ksze i mniej sze
nie bez pie czeń stwa to wa rzy szą nam
przez ca łe ży cie. Ta cy je steś my, że nikt
nie chce aby coś złe go mu się przy da -
rzy ło. 

Cóż nam więc po zo sta je? Po czci wy,
zdro wy roz są dek w przyj mo wa niu
wszyst kich re we la cji ja kich do star -
cza ją me dia lub zwy kłe nie spraw dzo -
ne plot ki. Mo że nie ma sen su emo cjo -
no wa nie się koń cem świa ta bo nie
ma my żad ne go wpły wu na te spra wy?
Mo że war to in te re so wać się wszyst -
kim i pró bo wać wy ro bić so bie włas ne
po glą dy? A mo że po pro stu wieść ży -
cie czło wie ka po czci we go po go dzo ne -
go z wy rocz nią Prze zna cze nia? Jak by
nie by ło, na wet Słoń ce ma już od mie -
rzo ny czas swo je go by to wa nia... 

PPiioottrr  NNee  uu  mmaann

Źró dła: 
– adk.astro net. pl uni versetoday.com fak ty.in te ria.pl 

eio ba.pl
– hot news.pl wia do mo sci24.pl news.astro net.pl 

NA SA Sci Vee 
– How to sur vi ve2012 
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Czło wie ka za wsze cie ka wi
przy szłość. Co bę dzie za dzie -
sięć, pięć dzie siąt, sto, czy na -

wet ty siąc lat? Czy na sza pla ne ta bę -
dzie jesz cze ist nieć? Czy mo że
ludz kość za miesz ka na Księ ży cu, We -
nus al bo na Mar sie? Osta t nio do ko -
nał się tak wiel ki po stęp we wszyst -
kich dzie dzi nach ży cia, że na u kow cy
mo gą w opar ciu o obec ny lub prze wi -
dy wa ny stan rze czy two rzyć moż li we
sce na riu sze na przy szłość.

Ist nie je na u ka o na zwie fu tu ro lo gia
(z ję zy ka ła ciń skie go „fu tu rus” – przy -
szły), zaj mu ją ca się „roz wa ża nia mi
i do cie ka nia mi do ty czą cy mi przy szło -
ści pro wa dzo ny mi przez na u kow ców
i eks per tów”

Na zwę te wy my ślił i wpro wa dził
w ży cie w 1943 ro ku Os sip K. Flech -
the im. Jed nak praw dzi wą dzia łal ność
no wa na u ka roz po czę ła do pie ro w ro -
ku 1962 gdy rząd Fran cji po wo łał gru -
pę „Ro ku 1985”, któ rej za da niem by -
ło uzy ska nie in for ma cji o przy szło ści
kra ju.

Ucze ni nie zbyt chęt nie da ją się na -
mó wić do pro gno zo wa nia przy szło ści,
gdyż wo lą kon kret ne za gad nie nia. Mi -
mo to po wsta ło sze reg na u ko wych po -
glą dów na te mat jak bę dzie my kie dyś
żyć. Jed nak ciąg ły po stęp zmu sza wie -
le osób do we ry fi ko wa nia swo ich wi -
zji. W 1981 ro ku Bill Ga tes uwa żał, że
640 ki lo baj tów pa mię ci ope ra cyj nej
w kom pu te rze po win no wy star czyć
każ de mu. A prze cież dziś do bra gra
dla dzie ci nie bę dzie „cho dzić” na jed -
nym gi ga baj cie! Tak więc Ga tes szyb -
ko mu siał do sto so wać się do tech nicz -
nych no wo ści i po trzeb. 

W ame ry kań skim mie sięcz ni ku
„Scien ce Di gest” wy da nym oko ło 3300
llaatt  ttee  mmuu, zna laz ło się sze reg wi zji. Nie -
któ re z nich przy to czy my, aby zo ba -
czyć na ile fu tu ro lo gia się „spraw dzi -
ła”. 

LLaa  ttaa  11999900--22000000.. Zo sta ną skon stru -
o wa ne pro my kos micz ne któ re wy nio -
są dwa ty sią ce lu dzi i dzie sięć ty się cy
ton ła dun ku w oko li ce pun ktu, w któ -
rym zno szą się si ły gra wi ta cji po mię -
dzy Zie mią a Księ ży cem. W la bo ra to -
riach bę dą pro wa dzo ne pra ce nad
uzy ska niem pier wszych sztucz nych,
pry mi tyw nych form ży cia. 

PPiieerr  wwsszzaa  ddee  kkaa  ddaa  XXXXII  wwiiee  kkuu. Na or -
bi cie oko ło ziem skiej osie dli się dzie -
się cio ty sięcz na ludz ka ko lo nia. To kos -
micz ne mia sto w kształ cie cy lin dra
lub ko ła bę dzie po przez ob rót wy twa -
rzać sztucz ną gra wi ta cję i skła dać się
z trzech czę ści: miesz kal nej, prze my -
sło wej i rol ni czej. Koszt przed sięw zię -
cia zwró ci się w for mie ener gii uzy -

ska nej z elek trow ni sło necz nych, prze -
sy ła nej na Zie mię ja ko wiąz ki mi kro -
fal. 

RRookk  22001100. Czą ste czki wo do ru po zy -
ski wa ne z wo dy i ener gii sło necz nej
bę dą wy ko rzy sta ne ja ko pa li wo oraz
su ro wiec che micz ny. Na stą pi pier wsza
pró ba za ło że nia ko lo nii ziem skiej na
Mar sie. Bę dzie moż na zmie nić czę ścio -
wo skład atmo s fe ry aby w pew nym
stop niu do sto so wać ją do po trzeb ludz -
kie go or ga niz mu. 

RRookk  22002200. Czło wiek bę dzie umiał
w peł ni kon tro lo wać po go dę.

RRookk  22003300. Za cznie fun kcjo no wać
kos micz na ko lo nia za miesz ka na
przez mi lio ny lu dzi. 

RRookk  22004400. Praw do po dob -
ny jest pier wszy kon takt
z po za ziem ską cy wi li za -
cją. Jed nak kon takt bę -
dzie utrud nio ny
przez ol brzy mie
od leg ło ści i in -
for ma cje bę dą
do cie rać po 30-
50 la tach. 

RRookk  22005500.
Dłu gie pod ró że
przez Sy stem Sło -
necz ny bę dą sze rzej
do stęp ne.

RRookk  22006600. Pu blicz na ko -
mu ni ka cja bę dzie za wo zić każ -
de go do do wol ne go miej sca ma -
ły mi ste ro wa ny mi kom pu te ro wo
po ja zda mi.

WWiieekk  XXXXIIII
Bę dzie się zwię kszać dłu gość

ludz kie go ży cia i wie le uwa gi po świę -
ci się kształ ce niu do ro słych, by utrzy -
my wać ich spraw ność umy sło wą i si -
ły twór cze. Po wo ła ny zo sta nie rząd
świa to wy ja ko je dy ny spo sób na roz -
wią za nie prob le mów ca łej pla ne ty.

OOssttrroożż  nniiee  zz ppllaa  nnoo  wwaa  nniieemm  pprrzzyy  sszzłłoo  śśccii!!
Ta kie wi zje snu to jesz cze 20-30 lat

te mu. Jed nak dzi siaj czło wiek jest
ostroż ny w da le ko sięż nych pro gno -
zach z jed ne go głów ne go po wo du. Nie
da się prze wi dzieć wiel kich od kryć,
któ re z dnia na dzień re wo lu cjo ni zu -
ją na u kę i tech ni kę, co po wo du je zbyt
du że roz bież no ści po mię dzy prze wi -
dy wa nia mi a rze czy wi sto ścią. Nasz
słyn ny pi sarz i my śli ciel SSttaa  nnii  ssłłaaww  LLeemm
traf nie za u wa żył, że „Na wet nie wiel ki
po stęp na każ dym po lu od sła nia przed
na mi ol brzy mie, a do tąd nie wi dzial ne
przed po le na szej igno ran cji”.

Przy kła dem niech bę dzie za gad nie -
nie ist nie nia pręd ko ści wię kszej niż
pręd kość świat ła. Do nie daw na by ło
to nie do po my śle nia. Na dzień dzi -

siej szy nie ma co do te go stu pro cen -
to wej pew no ści, lecz na u kow cy
z CERN (Eu ro pej skie La bo ra to rium
Fi zy ki Czą stek w Ge ne wie) ma ją nie
la da prob lem, gdyż na ra zie nie zna -
le zio no błę du w prze pro wa dzo nym do -
świad cze niu któ re na chwi lę obec ną
to po twier dza. 

Mo im zda niem udo wod nie nie ist -
nie nia ta kich pręd ko ści jest wiel ce
praw do po dob ne, gdyż wy zna cze nie
gra ni cy pręd ko ści we wszech świe cie
jest prze cież po sta wie niem ścia ny za
któ rą nic już nie ma. A wy o braź nia
już pod su wa nam po my sły, do kąd to
byś my się wy bra li gdy w koń cu bę dą

moż li we pod ró że w cza sie i te le -
por ta cja...

PPoocchhwwaałłaa  ffaannttaassttyykkii
Fu tu ro lo gia to nie to sa -

mo co ffaann  ttaa  ssttyy  kkaa  nnaa  --
uu  kkoo  wwaa w któ rej kró -
lu je fik cja opar ta na
zręcz nie po da nych
i nie ist nie ją cych
„re a liach tech nicz -

nych”. Choć książ ki
o pod ró ży na księ życ

by ły już pi sa ne za nim po -
wstał pier wszy pry mi tyw -
ny sa mo lot i czło wiek fak -

tycz nie po sta wił sto pę na
księ ży cu, nie moż na o fan ta -

sty ce na u ko wej po wie dzieć, że
są to wi zje fu tu ry stycz ne. 

Wy o braź nia za wsze wy prze dza ła
na u kę. Pi sa rze scien ce fic tion w ża -
den spo sób nie są ogra ni cze ni pra -
wa mi wy zna czo ny mi przez na u kę, dla -
te go mo gą swo bod nie snuć
naj bar dziej nie praw do po dob ne wi zje.
Za sta na wiać mo że tyl ko, jak czę sto
na u ka do ga nia fik cję. Pęd ku no we -
mu jest co raz szyb szy i obec nie na wet
dziec ko jest w sta nie wy o bra żać so bie
rze czy, któ re kie dyś by ły po za za się -
giem wy o braź ni nie jed ne go do ro słe -
go czło wie ka. In spi ra cją jest oczy wi -
ście ak tu al ny stan rze czy wi sto ści
i ota cza ją cy świat. 

Mo że na ro dził się już gdzieś roz kosz -
ny bo ba sek któ ry jak pod roś nie, za sko -
czy ca ły świat od kry ciem cze goś tak
do nio słe go – i jak się oka że – tak oczy -
wi ste go, że za nie mó wią z wra że nia naj -
wię ksze au to ry te ty. A naj tęż sze umy -
sły przej dą na wcześ niej szą eme ry tu rę
z po wo du za ła ma nia ner wo we go, „bo
to prze cież by ło ta kie pro ste!”. 

SSzzyy  mmoonn  MMaa  lliicc  kkii

Źró dła: 
An drzej Do ni mir ski „Za gad ko wy świat”, 
Bo gdan Miś „Ła twy te mat – fu tu ro lo gia”, 
An drzej P. Wierz bic ki „No wa fu tu ro lo gia”, 
En cy klo pe dia PWN
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Każ dy rok ma swo je nie zwy kle wy -
da rze nia, waż ne da ty, rocz ni ce
i lu dzi o któ rych mó wi sie wię -

cej niż za zwy czaj. Oto krot ki prze gląd
te go co nas cze ka w 2012 ro ku.

WW PPooll  ssccee::
n Naj waż niej sze wy da rze nie to bez wąt -

pie nia Eu ro 2012 – czter na sty tur niej
pił ki noż nej o Mi strzo stwo Eu ro py, or -
ga ni zo wa ny wspól nie przez Pol skę
i Ukra i nę. Tur niej roz pocz nie się 8
czer wca me czem otwar cia na Sta dio -
nie Na ro do wym w War sza wie, za koń -
czy 1 lip ca spot ka niem fi na ło wym na
sta dio nie w Ki jo wie.

n Sejm Rze czy pos po li tej Pol skiej na wnio -
sek po słów i Rzecz ni ka Praw Dziec ka
po sta no wił, ze 2012 bę dzie ro kiem Ja -
nu sza Kor cza ka, Jó ze fa Igna ce go Kra -
szew skie go i księ dza Pio tra Skar gi. 

NNaa  śśwwiiee  cciiee::
n Pier wsze Zi mo we Igrzy ska Olim pij -

skie Mło dzie ży w Innsbruc ku – od 13
stycz nia do 22 lu te go

n Mi strzo stwa Eu ro py w Lek ko at le ty ce
w Hel sin kach – od 27 czer wca do 1 lip ca 

n Let nie Igrzy ska Olim pij skie w Lon dy -
nie – od 27 lip ca do 12 sierp nia

n Let nie Igrzy ska Pa ra o lim pij skie
w Lon dy nie – od 29 sierp nia do 
9 wrześ nia

n 100 rocz ni ca za to nię cia Ti ta ni ca 
– 15 kwiet nia

n 200 rocz ni ca uro dzin Ka ro la Dic ken -
sa (ob cho dy przez ca ły rok)

n Dia men to wy Ju bi le usz kró lo wej El -
żbie ty II. Przez ca ły rok or ga ni zo wa -
ne bę dą pa ra dy woj sko we, kon cer ty
i fe sti wa le. 

n 20 rocz ni ca utwo rze nia Wspól ne go
Ryn ku Unii Eu ro pej skiej (pier wsze
pół ro cze).

n Mię dzy na ro do wy Rok Do stęp no ści
Ener gii – usta no wio ny przez ONZ

n Wy bo ry pre zy den ckie w Sta nach Zjed -
no czo nych – li sto pad 

n Ko niec obec ne go cy klu dłu giej ra chu -
by ka len da rza Ma jów – 21 grud nia.
Dla wie lu zwo len ni ków roż nych te o -
rii jest to da ta koń ca świa ta.

WWaażż  nniieejj  sszzee  wwyy  ddaa  rrzzee  nniiaa  aassttrroo  nnoo  mmiicczz  nnee::
n 31 stycz nia – 433 EROS – du żych roz -

mia rów pla ne to i da, prze le ci w nie wiel -
kiej od leg ło ści od Zie mi.

n 6 czer wca – na stą pi przej ście We nus na
tle tar czy sło necz nej. W Pol sce wi docz -
na bę dzie koń ców ka te go zja wi ska.

n 20 ma ja – bę dzie mia ło miej sce ob rą -
czko we za ćmie nie Słoń ca.

n Mię dzy szó stym, a dwu na stym sierp -
nia pla no wa na jest da ta lą do wa nia na
Mar sie „Mars scien ce La bo ra to ry”
(MSL) z ła zi kiem „Co u rio si ty”

n 13 li sto pa da – cał ko wi te za ćmie nie
Słoń ca wi dzia ne na Pa cy fi ku

n Zmia na cza su z zi mo we go na let ni: 
25 mar ca. 

n Zmia na cza su z let nie go na zi mo wy:
28 paź dzier ni ka. 

n W 2012 ro ku trzy ra zy wy pa da pią tek
trzy na ste go. Bę dzie to mia ło miej sce
w stycz niu, kwiet niu i lip cu.

n Od pier wsze go stycz nia wcho dzi w ży -
cie no wy ko deks dla eu ro po słów. Aby
utrzy mać za u fa nie i po par cie miesz -
kań ców Sta re go Kon ty nen tu Par la -
ment Eu ro pej ski zde cy do wał, ze od te -
go dnia wszyst kie do cho dy
eu ro par la men ta rzy stów (pen sje, pre -
zen ty, da ro wiz ny i tym po dob ne) mu -
szą być jaw ne.

NNoo  wwyy  RRookk  ww iinn  nnyycchh  kkaa  lleenn  ddaa  rrzzaacchh::
n Chiń ski No wy Rok – 23 stycz nia 2012.

W chiń skim ka len da rzu roz po czy na
się Rok Smo ka.

n Ka len darz Ży dow ski – 16 wrześ nia
2012 ro ku roz po czy na się 5773 rok
we dług ka len da rza ży dow skie go.

n 14 stycz nia 2012 ro ku, bę dzie 1 stycz -
nia ro ku ju liań skie go (pra wo sław ny
No wy Rok).

Rok 2012 jest ro kiem prze stęp nym (zda -
rza się raz na czte ry la ta), czy li lu ty bę -
dzie miał 29 dni.

Opra co wa ła 
HHaann  nnaa  KKoorrcczz

Wy da rze nia i rocz ni ce w 2012 ro ku
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NIDERLANDZKI
poziomy: 1-2-3-4-konwersacja

Zapisy osobiście w ‘t Werkhuys
22/01/2012 i 29/01/2012

Zegelstraat 13, 2140 Borgerhout
W godzinach: 12.00 do 19.00

CENA KURSU I KSIĄŻKI: 130 euro

Tel: 0484 45 55 51

Dojazd tram. 10 i 24 z Centrum
przystanek ‘Roma’

Serdecznie Państwa zapraszamy!



Jed ni po zna ją się na uli -
cy, w skle pie, w klu bach.
In ni, w po szu ki wa niu

dru giej po ło wy prze sia du ją go -
dzi na mi przy in ter ne cie. Ilo ści
stron, któ re po wsta ły właś nie
po to aby przed sta wić swój pro -
fil nie da się na wet opi sać. Ilość
por ta li spo łecz no ścio wych, na
któ rych z ła two ścią mo że my
z kimś po roz ma wiać czy umó -
wić się jest ogrom na. To wszyst -
ko bie rze się chy ba z nie śmia ło -
ści, kom plek sów, a prze de
wszyst kim z sa mot no ści. Pra ca
i miesz ka nie w ob cym kra ju da -
ją nam po czu cie sta bi li za cji, jed -
nak nie za wsze ma my tu gro no
przy ja ciół, czy ro dzi nę. I gdy po
pra cy mu si my wra cać do pu ste -
go do mu i spę dzić sa mot nie ko -
lej ny wie czór przed te le wi zo -
rem… już le piej jest wejść na
in ter net i po roz ma wiać z ludź -
mi… 

Wszyst ko za czy na się od utwo -
rze nia włas ne go pro fi lu na jed -
nej ze stron. Pró bu je my za miesz -
czać tam krót ki opis cza sem
na wet zdję cie, z na dzie ją że ten
je dy ny nas od naj dzie. Po tra fi my
za glą dać każ de go wie czo ra i pa -
trzeć kto nas od wie dzał, kto
zwró cił na nas uwa gę, lub też
kto przy słał nam elek tro nicz ny
uśmiech czy pre zent. Na wi dok
ja kiej kol wiek re ak cji i ak tyw no -
ści płci prze ciw nej na na szym
pro fi lu cie szy my się nie sa mo wi -
cie. Mó wi my so bie: ktoś się jed -
nak mną za in te re so wał... Na -
tych miast spraw dza my je go
pro fil, zdję cia i tak w kół ko przez
ca ły wie czór. Zda rza się, że je śli
czy jaś fo to gra fia nam się spo do -
ba, lub też wia do mość bę dzie in -
try gu ją ca, to na pi sze my kil ka
słów o so bie cze ka jąc na dal szy
roz wój wy da rzeń. Ko lej nym eta -
pem bę dzie wy mia na nu me rów
te le fo nów i pi sa nie do sie bie mi -
łych i czu łych SMS-ów przez kil -
ka ko lej nych dni. Wy mie nia my
się od czu cia mi z oso bą, któ rej
jesz cze ni gdy nie wi dzie liś my na
oczy. 

Po trze ba by cia z dru gim czło -
wie kiem i za koń cze nie eta pu
sin gla po wo du je, iż uma wia jąc
się na ran dkę z kimś po zna nym
przez in ter net de cy du je my się
na przy sło wio we go „ko ta w wor -
ku”. No bo ja ką mo że my mieć
pew ność że ten męż czyz na czy
ko bie ta pi szą o so bie na pro fi lu
praw dę, że wsta wio ne zdję cia są

je go lub jej… Przed sa mym spot -
ka niem ro dzi się ty sią ce py tań,
po ja wia się ja kiś we wnętrz ny
strach, a nie raz z te go po wo du
wy ni ka ją ko micz ne sy tu a cje.
Zda rza się bo wiem, że lu dzie po
obej rze niu wy bran ka na ży wo
ucie ka ją z wy zna czo ne go miej -
sca spot ka nia. Bar dzo czę sto
spot ka nie dwóch osób z in ter -
ne tu w praw dzi wym ży ciu oka -
zu je się nie tym cze go ocze ki wa -
liś my. Czu je my się za wie dze ni
i zre zy gno wa ni. Na ja kiś czas
po rzu ca my in ter ne to we ser wi -
sy ran dko we, por ta le spo łecz no -
ścio we i obie cu je my so bie, że już
ni gdy nie umó wi my się na ran -
dkę w ciem no. Ale za ja kiś czas
za czy na my od wie dzać zna jo me
stro ny, mo dy fi ku je my nasz
włas ny pro fil, do da je my kil ka
no wszych i ład niej szych zdjęć…
i wszyst ko za czy na się od po -
cząt ku.

Wy bie ra jąc par tne ra przez in -
ter net, prze glą da jąc pro fil za
pro fi lem za cho wu je my się tro -
chę jak w skle pie. Je śli ktoś nam
się spo do ba to za zna cza my go
ja ko ko goś kto „móg łby ewen -
tu al nie być”. To tak jak wrzu ca -
nie to wa ru do ko szy ka przy za -
ku pach in ter ne to wych. Je śli
spo do ba nam się „opa ko wa nie”
to de cy du je my się wy brać to -
war… Nie mu si my wy cho dzić
z do mu, wszyst ko od by wa się na
mo ni to rze kom pu te ra, w bar dzo
wy god ny spo sób. Nie za wsze ta -
kie po dej ście jest roz sąd ne i wią -
że się czę sto z du żym roz cza ro -
wa niem. Cza sem już na ran dce
oka zu je się, że nasz wy bra nek
lub wy bran ka w rze czy wi sto ści
wy glą da zu peł nie ina czej. Że nie
ma nic wspól ne go z opi sem mo -
del ki na pro fi lu, że „ka wa ler”
oka zu je się być roz wie dzio nym
męż czyz ną z dwój ką dzie ci
i mnó stwem prob le mów któ re
się z tym wią żą, itp… Nie kie dy
zda rza się, że wiek po da wa ny na
pro fi lu jest spe cjal nie za ni żo ny
bo bo i my się przy znać iż je steś -
my już nie co star si… I tu taj ro -
dzi się ko lej ne py ta nie. Jak w ta -
kich oko licz no ściach moż na
za u fać ko muś i po znać rze czy -
wi ście uczci we go czło wie ka, par -
tne ra na ca le ży cie? Jak być pew -
nym, że za tym in ter ne to wym
pro fi lem nie ukry wa się jesz cze
coś wię cej? A mo że to właś nie
na sza cie ka wość po wo du je że
chce my umó wić się z da ną oso -

bą i zo ba czyć na włas ne oczy kto
to na praw dę jest.

Zja wi sko in ter ne to wych zna -
jo mo ści jest za ska ku ją ce rów -
nież w dru ga stro nę. Nie za wsze
mu si wią zać się z du żym roz cza -
ro wa niem. Są prze cież bar dzo
uda ne pa ry, któ re po zna ły się
właś nie w ten spo sób, są lu dzie,
któ rzy „tra fi li” na ta dru ga po -
łów kę w ser wi sie ran dko wym.
Two rzą ro dzi nę i czu ja się szczę -
śli wi. Czy li jest jed nak ja kaś
szan sa na po zna nie od po wied -
niej oso by przez in ter net. Jak
wia do mo sta ty stycz nie ta kich
„cu dow nych” zda rzeń jest znacz -
nie mniej. Ale jed nak… Nie bez
przy czy ny mó wi się, że świa tem
rzą dzi przy pa dek. 

Naj roz sąd niej chy ba bę dzie
nie an ga żo wać się za bar dzo
w in ter ne to we zna jo mo ści i nie
wią zać z tym wiel kiej na dziei.
Ła twiej jest prze łknąć po raż kę,
je śli po dej dzie się do te go z du -
żym dy stan sem na za sa dzie: mo -
gę spró bo wać się spot kać, po -
roz ma wiać, ale ni cze go nie bę dę
so bie obie cy wać. Nie wol no eks -
cy to wać się każ dym otrzy ma -
nym SMS-em od na sze go wir tu -
al ne go wy bran ka, po nie waż
mu si my pa mię taj my, że w SMS-
ie moż na na pi sać wszyst ko co
się chce aby ocza ro wać dru ga
oso bę, ale ile w tym praw dy?

Nie za po mi naj my też, że in -
ter net by wa bar dzo nie bez piecz -
ny. Nie ma my żad nej pew no ści,
że oso ba, z któ rą się uma wia my
po raz pier wszy, mo że oka zać
się zu peł nie kimś in nym, kimś
nie bez piecz nym. Zwłasz cza, że
zja wi sko to po ja wia się tak że
wśród mło dych lu dzi, na iw nie
wie rzą cych w pięk ne sło wa wy -
pi sy wa ne na pro fi lu. Je śli już
zde cy du je my się na spot ka nie,
uma wiaj my się za wsze gdzieś
w mie ście, wśród lu dzi, tam
gdzie czu je my się bez piecz nie.
Nie za pra szaj my ni ko go do sie -
bie do do mu, ani nie daj my się
na mó wić na prze jaż dżkę sa mo -
cho dem z nie zna jo mym. Nie
war to ry zy ko wać, prze cież ty le
sły szy się o roż nych groź nych
przy pad kach zwią za nych z ludź -
mi po zna ny mi przez in ter net
właś nie… Nie ste ty w chwi lach
sza leń stwa i cie ka wo ści po zna -
nia dru giej oso by czę sto za po -
mi na my o ewen tu al nych nie bez -
pie czeń stwach i za gro że niach.
Je śli jest to moż li we sta raj my

Znajomości z Internetu...
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się ko res pon den cyj nie spraw dzić da -
na oso bę. Za da jąc roż ne dro bia zgo we
py ta nia mo że my roz poz nać czy miesz -
ka rze czy wi ście w na szym mie ście, czy
zna da ne opi sy wa ne miej sca, uli ce,
dziel ni ce. Je śli ktoś pi sze, że pra cu je
w da nym miej scu lub fir mie, spraw -
dźcie na in ter ne cie czy ta właś nie in -
sty tu cja w ogó le ist nie je. W ten spo -
sób mo że my cho ciaż tro chę
zmi ni ma li zo wać ewen tu al ne nie bez -
pie czeń stwo.

A mo że za miast spę dzać każ dy wie -
czór na in ter ne to wych ser wi sach ran -
dko wych le piej spot kać się ze zna jo -

my mi. Pójść na si łow nię, do ki na, do
klu bu czy na ba sen. Mo że tam właś -
nie przy pad kiem spot ka my ko goś kto
nas ocza ru je i po da ru je nam naj praw -
dzi wszy ciep ły uśmiech. Bę dzie my mo -
gli po roz ma wiać, zo ba czyć na ży wo
jak wy glą da ta oso ba, bez mar no wa -
nia cza su przed mo ni to rem, bez roz -
my śla nia i za sta na wia nia, kto się kry -
je za wir tu al nym pro fi lem?
Bez piecz niej, przy jem niej, i tak pro -
sto… Za miast po świę cać go dzi ny na
prze glą da nie zdjęć na in ter ne cie, le -
piej jest uma wiać się z oso bą któ ra
jest jak naj bar dziej re al na. Osta t nio

ro biąc za ku py za u wa ży łam, że ktoś
mi się przy glą da. Dy skret nie spoj rza -
łam w je go stro nę a on się uśmiech -
nął. I cho ciaż nie mia łam od wa gi po -
dejść, to ucie szy łam się, że jed nak
przy cią gam czyjś wzrok i że nie po -
trze bu ję in ter ne tu aby się z kimś umó -
wić. 

O wie le roz sąd niej jest po zna wać
cie ka wych lu dzi w praw dzi wym, a nie
wir tu al nym świe cie. I ta kie właś nie
zna jo mo ści mo gą szyb ciej za o wo co -
wać wspa nia łym uczu ciem bez in ter -
ne to wych roz cza ro wań po dro dze. 

MMaa  ggddaa  llee  nnaa  WWaa  wwrryy  sszzuukk
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NAJLEPSZA
POLSKA IMPREZA
Z MUZYKĄ NA ŻYWO

Już po raz drugi zapraszamy na polskie przeboje i nie tylko,
a dobrą zabawę gwarantuje zespół Tom & Jerry z Brukseli

Ostatnio impreza udała się, a teraz będzie jeszcze lepiej.

ZAPRASZAMY
2288..0011..22001122,,  ggooddzziinnaa::  2211::0000

MMIIEEJJSSCCEE:: Sala ATRIUM, Oude Bosuilbaan 54A, 2100 Deurne,
Antwerpen

DDOOJJAAZZDD ZZ CCEENNTTRRUUMM:: tramwaj 5, autobus 19, 413
CCEENNAA:: 15 euro od osoby, wstęp dla osób pełnoletnich
SSPPRRZZEEDDAAŻŻ BBIILLEETTÓÓWW::  w polskich sklepach, w restauracji „Imbir” 

oraz w restauracji „Avanti”

ZZaappeewwnniiaammyy  bbeezzppiieecczznnąą  ii  uuddaannąą  zzaabbaawwęę

Więcej informacji pod nr tel.: 0489823803, 0483147038 
oraz e-mail: info@childrenofeurope.be  

TAKIEJ IMPREZY 
JESZCZE NIE BYŁO!

Przypominamy, że na naszych imprezach obowiązuje zakaz wnoszenia alkoholu. 

OORRGGAANNIIZZAATTOORRZZYY:: PPAATTRROONNAATT  MMEEDDIIAALLNNYY::
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RRee  ssttaa  uu  rraa  ccjjaa  AALL  BBAASS  HHAA  //  MMoorr  ttsseell

Coś dla zwo len ni ków egip skiej kuch ni, gril lo -
wa nych mięs, sho ar my... 

Spo koj na, przy tul na re sta u ra cja z prze mi łym
per so ne lem, któ ra za pra sza na wy śmie ni te da nia
kuch ni egip skiej. Do sko na łe miej sce na wyj ście
ze zna jo my mi, ale tak że na ro man tycz ną ko la cję
z uko cha ną oso bą (na każ dym sto li ku są za pa lo -
ne świe czki). 

W tym lo ka lu prze de wszyst kim jest bar dzo do -
bra re la cja po mię dzy ja ko ścią a ce ną. Uwierz cie
mi Pań stwo, że nie jest tam dro go. Na przy kład
za cał kiem po kaź ne da nie: gril lo wa ny kur czak
z fryt ka mi lub ry żem i spo rą ilo ścią sa ła ty za pła -
ci my od 9 do 11 eu ro. Ogrom ne, prze pysz ne de -
se ry są w ce nie 3 – 5 eu ro. 

Jest to do sko na łe miej sce na ko la cję we dwo -
je. Re sta u ra cja ofe ru je bo wiem spe cjal ne me nu
dla dwóch osób, skła da ją ce się z pię ciu ro dza jów
gril lo wa nych mięs, sho ar my, fry tek, ry żu, sa ła -
tek i sied miu so sów. Wszyst ko jest na praw dę zna -
ko mi te. Pysz nie sma ku je i jest ład nie po da ne. I to
za je dy ne 31 eu ro! 

Na praw dę po le cam zajść do AL BAS HA 
AAddrreess::
AAnn  ttwweerr  ppssee  ssttrraa  aatt  8844,,  22664400  MMoorr  ttsseell
TTeell  0033  888888  8899  0000,,  MMoo  bbii  llee  00448855  8844  7711  1155

MMaa  ggddaa  llee  nnaa  WWaa  wwrryy  sszzuukk

Gorąco
polecam!
Gdzie i co
można 
zjeść

Czytelnicy polecają kulinarnie
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Ofe no me nie Ku bu sia Pu chat ka
po wsta ła nie zli czo na ilość ar -
ty ku łów, fil mów fa bu lar nych

i do ku men tal nych, ksią żek, opra co wań
i roz pra wek na u ko wych.

Moż na by za py tać, dla cze go pod ję łam
się na pi sa nia ar ty ku łu właś nie na ten
te mat? To pro ste. Ta kie gwia zdy pop
kul tu ry jak wspom nia ny wy żej miś, są
zja wi skiem wy jąt ko wo rzad kim i ma ło
spo ty ka nym. A po za tym osiem na ste go
stycz nia Ku buś Pu cha tek ob cho dzi swo -
je świę to. Dla cze go właś nie te go dnia?
Osiem na ste go stycz nia przy szedł na
świat au tor książ ki Alan Ale xan der Mil -
ne i jest to do sko na ła oka zja, aby opo -
wie dzieć Pań stwu hi sto rię tej nie zwy -
kłej po sta ci.

Ka rie ra Ku bu sia Pu chat ka, okrąg łe -
go mi sia w czer wo nym ku bra czku trwa
już od kil ku dzie się ciu lat. Na le ży on do
naj bar dziej lu bia nych i ko cha nych bo -
ha te rów ba jek. Nie tyl ko ba wi ale i uczy
ko lej ne po ko le nia dzie ci i ich ro dzi ców.

JJaakk  ttoo  ssiięę  zzaa  cczzęę  łłoo??
An giel ski pi sarz A.A.Mil ne stwo rzył

po stać wy jąt ko we go mi sia, któ re go
pier wow zo rem był plu szo wy miś je go
sy na Chri stop he ra. Ku buś Pu cha tek ja -
ko bo ha ter li te rac ki za de biu to wał
w opo wia da niu na ła mach ga ze ty Lon -
don Eve ning News w Wi gi lię Bo że go
Na ro dze nia w 1925 ro ku. Już na stęp -
ne go dnia ra dio BBC na swo jej an te nie
wy e mi to wa ło słu cho wi sko na po sta wie
tej hi sto rii. Rok póź niej uka za ła się pier -
wsza książ ka o Krzy siu i je go mi siu za -
ty tu ło wa na „Ku buś Pu cha tek”. Dru ga

część „Chat ka Pu chat ka” wy szła dru -
kiem w 1928 ro ku.

Miś swo je imię za wdzię cza niedź wie -
dzi cy Win ni peg za miesz ku ją cej lon dyń -
ski ogród zo o lo gicz ny. Zwie rzę do Lon -
dy nu zo sta ło przy wie zio ne z Ka na dy
przez po rucz ni ka Ia na Ga ry e go, któ ry
ku pił je od my śli we go za 20 do la rów.
Niedź wie dzi ca, za nim tra fi ła na Wy spy
Bry tyj skie by ła ma skot ką ka na dyj skie -
go woj ska i na bra ła ufno ści do lu dzi.
To spo wo do wa ło, że w an giel skim ZOO
sta ła się ulu bie ni cą wszyst kich dzie ci,
tak że sy na pi sa rza, któ ry od wie dzał ją
tak czę sto jak by ło to moż li we.

Nasz bo ha ter w róż nych kra jach róż -
nie się na zy wa. I tak: po an giel sku Win -
nie the Po oh, po nie miec ku Win nie der
Pu, po ła ci nie Win nie il le Puch. Na Wę -
grzech dzie ci na zy wa ją go Mi ci mac ko,
w Da nii Pe ter Plys, w Nor we gii Ole
Brumm, a w Bel gii Win nie de Poeh.

Ku buś Pu cha tek, sym pa tycz ny miś
o nie zbyt du żym ro zum ku, jest po sta -
cią bar dzo wy ra zi stą, cha rak te ry stycz -
ną i je dy ną w swo im ro dza ju. Za wsze
ma ocho tę na „ma łe co nie co”, co na
ogół koń czy się opróż nie niem ca łe go
dzba nusz ka mio du. Cza sa mi jest bar -
dzo nie po rad ny i nie byt roz gar nię ty i to
do da je mu nie pow ta rzal ne go uro ku. Po -
sia da też wie le za let, któ re są do bry mi
wzor ca mi dla dzie ci. Prze de wszyst kim
trosz czy się o swo ich przy ja ciół, szcze -
gól nie o ma łe go i wy jąt ko wo lę kli we -
go Pro sia czka. Pu cha tek po sia da „ma -
ły ro zu mek, ale ob da rzo ny jest wiel kim
ser cem”. Miesz ka w Stu mi lo wym Le sie,
a wraz z nim je go przy ja cie le: wspom -

nia ny już Pro sia czek, za du ma ny Kła -
po u chy, bry ka ją cy Ty gry sek, opie kuń -
cza Kan gu rzy ca wraz z Ma leń stwem,
tro chę prze mą drza ła So wa i bar dzo iry -
tu ją cy Kró lik. No i oczy wi ście jest jesz -
cze Krzyś, któ ry Stu mi lo wy Las od wie -
dza bar dzo czę sto i za wsze czu wa nad
bez pie czeń stwem swo ich przy ja ciół.
Każ da z tych po sta ci jest in na ale każ -
da za ry so wa na zo sta ła bar dzo wy ra zi -
ście i jest jed na ko wo ko cha na przez
dzie ci. Au tor wy raź nie za zna czył, że po -
mi mo róż nic dzie lą cych przy ja ciół, na -
wet w naj trud niej szych sy tu a cjach mo -
gą oni na sie bie li czyć.

Książ ki o Ku bu siu Pu chat ku to praw -
dzi wa skar bni ca mą drych i za baw nych
po wie dzo nek, któ re na sta łe we szły do
po tocz ne go ję zy ka:

„Bo że spraw, by nam się chcia ło, tak
jak nam się nie chce”.
„Są ta cy co ma ją ro zum, a są ta cy co go
nie ma ją i już”.
„Im bar dziej Pu cha tek za glą dał do środ -
ka, tym bar dziej Pro sia czka tam nie by -
ło”.
„Dwóch ta kich jak nas trzech to nie ma
ani jed ne go”.
„Kie dy się ko goś ko cha, to ten dru gi
ni gdy nie zni ka”.
„Je stem Mi siem o Bar dzo Ma łym Ro -
zum ku i dłu gie sło wa spra wia ją mi wiel -
ką trud ność”.
„Kie dy py ta ją cię jak się masz, od po -
wiedz po pro stu, że wca le”.
„My śle nie nie jest ła twe, ale moż na się
do nie go przy zwy cza ić”.
„Mia łem za miar zmie nić ko szul kę, ale
za miast te go zmie ni łem za miar”.

Ku buś Pu cha tek jest jed ną z naj po -
pu lar niej szych baj ko wych po sta ci tuż
obok Mysz ki Mi ki czy Ka czo ra Do nal -
da. W 1930 ro ku pra wa do po sta ci Ku -
bu sia Pu chat ka ku pił Step hen Sle sin -
ger. Za pła cił au to ro wi ty siąc do la rów
i w za mian otrzy mał jesz cze pra wo do
dwóch trze cich z przy szłych zy sków.
To właś nie Sle sin ger na ry so wał Ku bu -
sia w czer wo nym ku bra czku. W 2007
ro ku kon cern me dial ny Walt Dis ney
Com pa ny osta tecznie prze grał dłu go -
trwa łą ba ta lię są do wą o pra wo do po -
sta ci Ku bu sia Pu chat ka. Sąd fe de ral ny
w Ka li for nii uznał, że fir ma Sle sin ger
bę dą ca wła ści cie lem praw do mi sia (któ -
re to pra wa na pe wien okres udo stęp -
ni ła kon cer no wi), mo że czuć się po -
krzyw dzo na i żą dać fi nan so wej
re kom pen sa ty. Walt Dis ney Com pa ny
nie roz li cza ło się bo wiem z wpły wów za
op ła ty li cen cyj ne, fil my o Ku bu siu oraz
ga dże ty re kla mo we. Na rzecz fir my Sle -
sin ger za są dzo no wy pła tę 2 mi liar dów
do la rów za nie zgod ne z pra wem uży cie

Miś w świecie show biznesu
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mar ki Ku bu sia oraz na ru sze nie wa run -
ków kon trak tu. Obec nie pra wa wy daw -
ni cze do ksią żek o Pu chat ku ma zno wu
kon cern Dis ney, jed nak tym ra zem bar -
dzo ry go ry stycz nie się ob wa ro wał, aby
nie utra cić wie lo mi lio no wych zy sków.

W Pol sce Ku buś Pu cha tek po ja wił się
w 1938 ro ku. Tłu ma cze nia książ ki do -
ko na ła Ire na Tu wim. Prze kład do dziś
bu dzi wie le kon tro wer sji, po nie waż na -
da no mi sio wi imię ty po wo mę skie, pod -
czas gdy w ory gi na le „Win nie” to skrót
od Win ni peg – niedź wie dzi cy. Pol ska tłu -
ma czka zda jąc so bie spra wę, że nie da
się prze ło żyć imie nia mi sia do kład nie,
na zwa la go po pro stu Ku buś Pu cha tek.

FFaakk  ttyy  mmaa  łłoo  zznnaa  nnee::
nn Za po nad 31 ty się cy fun tów sprze da -

no na auk cji szkic przed sta wia ją cy
Ku bu sia, Ty gry ska i Pro sia czka, któ -
re go au to rem jest ilu stra tor ksią żek
Mil ney'a – F.H.She pard. Ob ra zek jest
po wię kszo ną wer sją ilu stra cji, któ ra
uka za ła się w „Chat ce Pu chat ka”. Ilu -
stra cję (dro gą te le fo nicz ną) ku pił pe -
wien biz nes men z Nie miec w pre zen -
cie dla swo jej żo ny, mi łoś ni czki
Ku bu sia i je go przy ja ciół.

nn W czer wcu 1921 ro ku z taś my pro duk -
cyj nej fa bry ki Far nel la „ze szły” set ki iden -
tycz nych plu szo wych niedź wiad ków.
Wśród nich był ten je dy ny, któ re go Alan
A.Mil ne ku pił dla swo je go sy na. Pięć lat
póź niej po wsta ła pier wsza książ ka oprzy -
go dach Ku bu sia Pu chat ka.

nn Miś po cząt ko wo na zy wał się Pan Ed -
ward Niedź wiedź (Mr Ed ward Be ar).
Syn pi sa rza Chri stop her zmie nił je -
go imię po wi zy cie w ZOO, gdzie zo -
ba czył niedź wie dzi cę Win nie peg.

nn „Ku buś Pu cha tek” i „Chat ka Pu chat ka”
zo sta ły na pi sa ne przez Ala na A. Mil ne,
nato miast au to rem trze ciej czę ści „Po -
wrót do stu mi lo we go la su” jest Da vid
Be ne dic tus pi sarz i re ży ser te a tral ny.

nn Książ ki o przy go dach Ku bu sia i je go
przy ja ciół zo sta ły prze tłu ma czo ne na
po nad 40 ję zy ków i do tar ły do księ -
garń na ca łym świe cie.

nn Ła ciń ska wer sja tra fi ła na li stę best -
sel le rów „New York Ti mes”.

nn E.H.She pard, ilu stra tor ksią żek o Pu -
chat ku nie był za do wo lo ny z suk ce -
su ja ki od niósł stwo rzo ny gra ficz nie
przez nie go miś. Do koń ca ży cia ko -
ja rzo ny był głów nie z Ku bu siem i z ilu -
stra cja mi do ksią żek A.A.Mil ne'a.
Uwa żał, że „ten niedź wiedź zruj no wał
mu ka rie rę ar ty stycz ną”.

nn Rów nież au tor książ ki okrop nie iry to -
wał się sła wą, ja ką przy nio sły mu przy -
go dy Mi sia o Bar dzo Ma łym Ro zum ku.
Chciał two rzyć coś wiel kie go, być uzna -
nym li te ra tem. Tym cza sem je go książ -
ki dla do ro słych by ły nie za u wa ża ne,
a li czył się tyl ko Ku buś Pu cha tek.

nn Z ko lei Chri stop her Mil ne do koń ca
ży cia wal czył z wi ze run kiem ma łe go
Krzy sia z ba jek swo je go oj ca.

nn She pard szki cu jąc po stać Ku bu sia nie
wzo ro wał się na mi siu któ re go miał
Chri stop her Mil ne. Za wzór po słu żył mu
miś Gro wler – włas ność je go syn ka.

nn Wię kszość po sta ci wy stę pu ją cych wKu -
bu siu Pu chat ku mia ło swo je pier wow -
zo ry w ma skot kach Chri stop he ra. 

nn Co ro ku w Ox fordshi re od by wa ją się mi -
strzo stwa w grze „Mi sie-py sie”, w któ -
rych uczest ni czy po nad 500 za wod ni ków.

nn We dług ma ga zy nu „For bes”, Ku buś
Pu cha tek jest dru gą naj bar dziej war -
to ścio wą po sta cią fik cyj ną w świe cie

show biz ne su. Wy prze dza go je dy nie
Mysz ka Mi ki.

nn Za baw ki bę dą ce pier wow zo ra mi bo -
ha te rów ksią żek A.A.Mil ne'a znaj du -
ją się obec nie w dzia le ksią żek dla
dzie ci w no wo jor skiej bib lio te ce pu -
blicz nej.

nn Rocz ny do chód ze sprze da ży ga dże -
tów, fil mów, ksią żek i in nych przed -
mio tów zwią za nych z Ku bu siem wy -
no si po nad 5 mi liar dów do la rów.

nn W 1966 ro ku wy gląd Ku bu sia Pu chat -
ka zu peł nie się zmie nił. Wraz z dis -
ne jow ską kre sków ką po ja wi ła się no -
wa wer sja je go wy glą du. Jak to ujął
pe wien An glik „ […] nasz sta ry an -
giel ski miś zo stał prze kształ co ny
w gwia zdę świa to we go for ma tu” […].

nn We wrześ niu 1981 ro ku, 61-let ni Chri -
stop her Mil ne uczest ni czył w od sło -
nię ciu po mni ka niedź wie dzi cy 
Win nie (na tu ral nych roz mia rów)
w lon dyń skim ZOO.

nn W 1997 ro ku mia no wa no Ku bu sia
Am ba sa do rem przy jaź ni przy ONZ. 

Książ ki o przy go dach Ku bu sia Pu -
chat ka i je go przy ja ciół są skar bni cą
mą drych po wie dzo nek i za baw nych
stwier dzeń. Pu chat ko wy spo sób na ży -
cie to życz li wość, do broć i wy ro zu mia -
łość wo bec wad i sła bo ści. „To go to wość
nie sie nia po mo cy in nym, czy ni to ży cie
szczę śli wym”. To ty le i aż ty le. 

Na za koń cze nie, wraz z Ku bu siem po -
wtórz my jed no z je go naj bar dziej traf -
nych po wie dzo nek: „Ży cie jest ra dos ne,
więc każ dy pre tekst jest do bry, że by tę
ra dość wy ra zić”.

AAnnnnaa  JJaanniicckkaa
źró dła: de ser.pl; ga ze tagos po dar cza.pl;
Wia do mo sci.wp.pl
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15 stycz nia 2001 ro ku po wsta ła an -
giel ska wer sja ser wi su Wi ki pe dia.
I właś nie ten dzień uzna wa ny jest za
nie for mal ne świę to spo łecz no ści twór -
ców wol nej en cy klo pe dii, czy li Dzień
Wi ki pe dii (Wi ki pe dia Day).

Na zwa po wsta ła w wy ni ku po łą cze -
nia dwóch wy ra zów: „wi ki”, co w ję zy -
ku ha waj skim ozna cza szyb ko i „en cy -
klo pe dia”.

Wi ki pe dię za ło żył Ame ry ka nin Jim -
my Wa les, z za wo du ma kler gieł do wy,
wraz zko le gą. Ich ma rze niem by ło stwo -
rze nie naj wię kszej na świe cie, wie lo ję -
zycz nej i cał ko wi cie dar mo wej en cy klo -
pe dii. „ […] dla każ de go miesz kań ca
na szej pla ne ty w je go włas nym ję zy ku”
[…]. Pro jekt miał opie rać się na wie dzy
i pra cy ochot ni ków. Jej slo gan re kla -
mo wy brzmi: „Wol na en cy klo pe dia, któ -
rą każ dy mo że re da go wać”.

Od mo men tu po wsta nia do koń ca
2001 ro ku w Wi ki pe dii zna laz ło się pra -
wie 20 ty się cy ar ty ku łów w18 ję zy kach.
Wcią gu kil ku pier wszych lat tem po pra -
cy nad en cy klo pe dią by ło wprost osza -
ła mia ją ce. W 2004 ro ku do stęp nych by -
ło aż 161 wer sji ję zy ko wych.

Wi ki pe dia, to uni kalne i wy jąt ko we
przed sięw zię cie któ re go ce lem jest stwo -
rze nie naj wię kszej, wie lo ję zycz nej i do -
stęp nej dla każ de go en cy klo pe dii. Jest
jed nym z pię ciu naj po pu lar niej szych
por ta li świa ta i jed no cześ nie stro ną non
pro fit. Od wie dza ją mie sięcz nie oko ło
400 mi lio nów osób. 

Two rzo na jest obec nie w po nad 278
ję zy kach i re da go wać mo że ją każ dy,
kto ma do stęp do in ter ne tu. Po wy żej
mi lio na ar ty ku łów ma ją wer sje w ję zy -
ku nie miec kim i fran cu skim. Po je dyn -
cze ar ty ku ły na pi sa li wi ki pe dy ści po -
słu gu ją cy się tak ory gi nal ny mi ję zy ka mi
jak: ka nu ri, hi ri, mo tu czy afar. Edy cja
an giel sko ję zycz na ma po nad trzy i pół
mi lio na ha seł. W su mie Wi ki pe dia za -
wie ra ich obec nie po nad 15 mi lio nów. 

Pol ska Wi ki pe dia po wsta ła we wrześ -
niu 2001 ro ku i jest obec nie czwar tą
pod wzglę dem ilo ści ar ty ku łów wer sją
ję zy ko wą (po nad 750.000 ha seł). Co cie -
ka we, Po la cy stwo rzy li rów nież wer sje
ka szub ską i ślą ską. 

Nie któ rzy pod wa ża ją wia ry god ność
Wi ki pe dii pod no sząc kwe stię two rze nia
jej przez wszyst kich chęt nych. Jed nak
już kil ka lat te mu zna ny i uzna wa ny ty -
god nik „Na tu re” orzekł, że je że li cho -
dzi o kwe stie na u ko we, Wi ki pe dia nie
ustę pu je słyn nej En cy klo pe dii Bri tan -
ni ca. Ist nie ją tak że me cha niz my za po -
bie ga ją ce fał szo wa niu jak i nie rze tel no -
ści za war tych w niej in for ma cji.

Po po nad dzie się ciu la tach obec no ści
w in ter ne cie Wi ki pe dia jest uni -
wersalnym źró dłem in for ma cji na każ -

dy te mat. Ar ty ku ły po cho dzą ce z tej en -
cy klo pe dii są cy to wa ne i po da wa ne ja -
ko źró dła w pra cach na u ko wych, pis -
mach i książ kach.

TTrroosszz  kkęę  hhii  ssttoo  rriiii::  

Rok 2001
12 i 13 stycz nia zo sta ły za re je stro wa -

ne do me ny: wi ki pe dia.com oraz wi ki -
pe dia.org. Ofi cjal nie pro jekt ru szył 15
stycz nia i jest to da ta stwo rze nia otwar -
tej i dar mo wej en cy klo pe dii in ter ne to -
wej.

W mar cu te go ro ku po wsta ją ko lej ne
(oprócz an giel skiej) wer sje ję zy ko we:
fran cu ska, nie miec ka, ka ta loń ska
i szwedz ka.

26 wrześ nia roz po czy na swo ją dzia -
łal ność pol ska wer sja Wi ki pe dii.

Rok 2002
W pier wszą rocz ni cę po wsta nia Wi ki -

pe dia za wie ra już oko ło 20.000 ar ty ku -
łów. Jej za ło ży ciel oświad cza, że „Wi ki -
pe dia ni gdy nie bę dzie wy świet lać
ko mer cyj nych re klam”. Po wsta ją dwa
no we pro jek ty: Me dia Wi ki i Wik tio na -
ry.

Rok 2003
Po ja wia się lo go Wi ki pe dii – ku la ziem -

ska uło żo na z puz zli, na któ rej znaj du -
ją się róż ne sym bo le na u ko we. Roz sze -
rza się ilość ha seł, wer sji ję zy ko wych
i te ma tów (po nad 130.000). Licz ba ar -
ty ku łów po an giel sku prze kra cza
100.000. Od by wa się pier wsze spot ka -
nie Wi ki pe dy stów. Jest to rów nież rok
po wsta nia fun da cji Wi ki me dia.

Rok 2004
Wi ki pe dia ma już po nad 100 wer sji

ję zy ko wych i po nad mi lion ar ty ku łów.
Chi ny pró bu ją za blo ko wać do stęp do
Wi ki pe dii.

Rok 2005
In ter ne to wa en cy klo pe dia jest naj -

chęt niej lin ko wa nym por ta lem w sie -
ci. Po raz dru gi Chi ny pró bu ją za blo ko -
wać stro ny Wi ki pe dii. 

An giel ska wer sja ję zy ko wa ma już po -
nad 750.000 wpi sów. Po ja wia ją się za -
bez pie cze nia któ re ma ją uchro nić por -
tal od fał szy wych i nie rze tel nych
wpi sów.

Rok 2006
Wi ki pe dia zo sta je za re je stro wa na ja -

ko znak to wa ro wy „Wi ki me dia Fo un -
da tion”. An giel ska wer sja en cy klo pe dii
za wie ra już po nad 1,5 mi lio na ha seł.
Wy bu cha skan dal gdy oka za ło się, że
człon ko wie ame ry kań skie go kon gre su
„po pra wia li” swo je ży cio ry sy. Po ja wia -

ją się ko lej ne za bez pie cze nia przed sie -
cio wym wan da liz mem. Jim my Wa les re -
zy gnu je z za rzą dza nia por ta lem i sku -
pia się na two rze niu in nych pro jek tów.

Rok 2007
250 wer sji ję zy ko wych za wie ra po -

nad 7,5 mi lio na ha seł, a ilość  za re je -
stro wa nych użyt kow ni ków do cho dzi do
5 mi lio nów. Wi ki pe dia  zaj mu je 8 miej -
sce w świa to wym ran kin gu naj po pu lar -
niej szych por ta li.

Rok 2008
Ten rok to już dzie się cio mi lio no wy

wpis oraz dwa i pół mi lio na ha seł.

Rok 2010
Za ło ży ciel Wi ki pe dii przed sta wia stra -

te gię roz wo ju i in for mu je, że do 2015
ro ku licz ba użyt kow ni ków por ta lu ma
prze kro czyć mi liard.

FFuunn  ddaa  ccjjaa  WWii  kkii  mmee  ddiiaa
Wi ki me dia zaj mu je się roz wi ja niem

ser we rów po dob nych do Wi ki. Głów -
nym pro jek tem tej fun da cji jest prze de
wszyst kim Wi ki pe dia, ale mia ła ona swój
udział w roz wo ju in nych zna czą cych
przed sięw zięć. Po wstał ser wis in for ma -
cyj ny Wi ki news, por tal Wi ki bo oks, gdzie
pi sa ne są pod ręcz ni ki, tak że Wi ki me -
dia Com mons – zbiór pra wie czte rech
mi lio nów zdjęć, gra fik i mul ti me dial -
nych pli ków któ re oczy wi ście do stęp ne
są dla każ de go bez op łat.

Mi sją fun da cji jest do star cza nie nie -
o gra ni czo nej wie dzy wszyst kim i za dar -
mo. Dla te go zwró ci ła się do ope ra to rów
te le fo nów ko mór ko wych na ca łym świe -
cie, aby pro mo wać do stęp ność Wi ki pe -
dii we wszyst kich te le fo nach, a nie 
tyl ko na tych naj bar dziej za a wan so wa -
nych. W apa ra tach mia ły by się znaj do -
wać za kład ki pro wa dzą ce na stro ny in -
ter ne to we en cy klo pe dii.

Naj no wszym po my słem fun da cji jest
Wi ki pe dia Ze ro, czy li „lżej sza” wer sja
en cy klo pe dii o tej sa mej tre ści do sto so -
wa nej do ma łych ekra nów w każ dej sie -
ci. Ze ro ozna cza rów nież ze ro wy koszt
po nie sio ny przez użyt kow ni ków. Jest
to mi sja fun da cji: nie sie nie dar mo wej
wie dzy. Do stęp do Wi ki pe dii ma być dar -
mo wy zkaż de go te le fo nu na ca łym świe -
cie.

Wi ki pe dia utrzy mu je się z da ro wizn.
W 2010 ro ku Go o gle na kon to fun da cji
Wi ki me dia prze ka za ło 2 mi lio ny do la -
rów. W la tach 2009-2010 ze bra no po -
nad 8 mi lio nów do la rów, a licz ba dar -
czyń ców prze kro czy ła 230 ty się cy.

Na ca łym świe cie na stę pu je pro ces
zmia ny spo so bu ucze nia się. Dzię ki no -
wo czes nym tech no lo giom a prze de

Sławna Wikipedia
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wszyst kim in ter ne to wi, na u ka sta ła się
ła twiej sza i co istot ne ogól no do stęp na.
Ży je my w cza sach, w któ rych chcąc się
cze goś do wie dzieć łą czy my się z in ter -
ne tem.

Wi ki pe dia nie jest zwy czaj ną en cy klo -
pe dią w wy da niu książ ko wym. To nie

tyl ko ha sła, ale też ani ma cje, fil my i zdję -
cia. To nie tyl ko ob raz, ale i dźwięk. Od -
bior cy Wi ki pe dii to prze de wszyst kim
lu dzie mło dzi i właś nie ta kich użyt kow -
ni ków bę dzie przy by wać, bo wiem od -
biór tej en cy klo pe dii jest o wie le ła twiej -
szy niż zro zu mie nie tek stów za war tych
w nie któ rych pod ręcz ni kach, opra co -
wa niach na u ko wych czy tra dy cyj nych
en cy klo pe diach. I cho ciaż bę dą po wsta -
wa ły naj lep sze dzie ła na u ko we, dla wie -
lu mło dych lu dzi bę dą one ma ło przy -
stęp ne do pó ki w in ter ne cie na stro nach
Wi ki pe dii lub po dob nych, nie po ja wią

się opra co wa nia po da ne w spo sób im
od po wia da ją cy. Istot ne jest to, że in ter -
na u ci ko mu ni ku ją się po przez ob raz.

Zro zu mia łe jest nie za do wo le nie znacz -
nej czę ści śro do wi ska na u ko we go z tak
sza lo nej po pu lar no ści in ter ne to wej en -
cy klo pe dii. Im wię cej no wych użyt kow -

ni ków bę dzie przy by wać w sie ci, tym
mniej szym za in te re so wa niem cie szyć
się bę dą ich pra ce. Już te raz Wi ki pe dia
jest ser wi sem któ ry w bar dzo zna czą cy
spo sób po ma ga lu dziom zro zu mieć zło -
żo ne i nie raz na praw dę trud ne za gad -
nie nia z wie lu dzie dzin. A że licz ba 
użyt kow ni ków por ta lu roś nie w osza ła -
mia ją cym tem pie, moż na spo dzie wać
się, iż nad ej dzie czas kie dy w Wi ki pe dii
bę dzie moż na zna leźć od po wie dzi na
wszyst kie py ta nia.

[…] „Sko ro wie dza jest ogól no do stęp -
na, to sztu ką nie jest po sia dać ją w gło -

wie, tyl ko wie dzieć gdzie jej szu kać” […].
Mo że do cze ka my się wresz cie zmia -

ny w spo so bie my śle nia czę ści na u czy -
cie li i prze sta wie nia na XXI wiek. Mo -
że spo sób za da wa nia prac do mo wych
ule gnie zmia nie imło dzi lu dzie bę dą mo -
gli w spo sób o wie le bar dziej zna czą cy

i swo bod ny ko rzy stać z za so bów
Wi ki pe dii. Jed no jest jed nak pew -

ne. Nie da się po wstrzy mać po -
stę pu i je go wpły wu na wszyst -
kie dzie dzi ny ży cia, świat i tak
bę dzie „pę dził do przo du”.
Waż ne, aby nie re zy gno wać
z tej pod ró ży, bo pew nych
rze czy nie da się po tem
do go nić.

Pod su mo wa niem te -
go ar ty ku łu niech bę -
dą sło wa za ło ży cie la
Wi ki pe dii skie ro wa -
ne do użyt kow ni -
ków:

[…] „Wi ki pe dia
jest czymś wy jąt -
ko wym. Jest ni -
czym bib lio te ka
lub park miej ski.
Jest świą ty nią

wie dzy. Jest miej -
scem w któ rym mo -

że my po świę cić się
roz my śla niom i na u ce

oraz dzie lić się swo ją
wie dzą z in ny mi. Gdy za -

kła da łem Wi ki pe dię mog -
łem stwo rzyć ko mer cyj ne

przed się bior stwo czer pią ce
zy ski z za miesz cza nych re klam.

Zde cy do wa łem jed nak zro bić coś
in ne go. […] My wy peł nia my na szą

mi sję, mar no traw stwo po zo sta wia jąc
in nym” […]. 

Od pew ne go cza su na stro nach Wi ki -
pe dii uka zu ją się ape le o do to wa nie jej
przez użyt kow ni ków. Szcze gól nie
w obec nym cza sie, ta ki apel jest jak naj -
bar dziej uza sad nio ny i nie wy ma ga ko -
men ta rza. 

AAnnnnaa  JJaanniicckkaa
źró dła: 
www.sie cia ki.pl
www.edu ka cja ga ze ta.pl
Wi ki pe dia
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Cie ka wost ki:
n Pe wien do wcip niś wzbo ga cił bio gra fię pio sen ka rza Rob bie go Wil -

liam sa. We dług nie go, ar ty sta w la tach mło do ści utrzy my wał się
z po ka zo we go od gry za nia głów cho mi kom w pu bach.

n W lu tym 2006 ro ku na an giel sko ję zycz nej wer sji en cy klo pe dii po -
ja wi ła się nie praw dzi wa in for ma cja o tym, że ów czes ny pre mier
Wiel kiej Bry ta nii To ny Bla ir w la tach swo jej mło do ści był za go rza -
łym sym pa ty kiem Adol fa Hit le ra.

n Ko lej na cie ka wost ka do ty czy sta ro żyt ne go fi lo zo fa Pla to na. Na
stro nach Wi ki pe dii ktoś usil nie prze ko ny wał, że obec nie jest on
ha waj skim pre zen te rem po go dy.

n Pe wien Szkot bę dą cy prze cięt nym i ma ło wy róż nia ją cym się czło wie -
kiem stwo rzył swo ją fał szy wą bio gra fię, któ rą za mie ścił na stro nach
en cy klo pe dii. Przed sta wił się ja ko ofi cer bry tyj skiej ar mii, bo ha ter
na ro do wy z tak nie praw do po dob ny mi do ko na nia mi, że aż trud no
uwie rzyć, iż kto kol wiek z użyt kow ni ków mógł dać te mu wia rę. 



„Najważniejsze karty historii
odwracają się bez żadnego
szelestu”
––  AAlleekkssaannddeerr  ZZiieemmnnyy

Po śmierci Kazimierza
Wiel kie go w 1370 ro ku,
tron pol ski prze jął Lud -

wik Wę gier ski z dy na stii An de -
ga we nów. Przez wię ksza część
swo je go pa no wa nia, któ re trwa -
ło do ro ku 1382, rzą dy spra wo -
wa ne by ły przez je go na miest -
ni ków. Lud wik czuł się bar dziej
wład cą Wę gier niż Pol ski. Jan -
ko z Czar nko wa pi sał: „za je go
cza sów nie by ło żad nej sta ło ści
w Kró le stwie Pol skim ani żad -
nej spra wie dli wo ści”. Nie u da -
ne rzą dy do pro wa dzi ły do utra -
ty wie lu te ry to riów ta kich jak
Śląsk, Sa nok, Dre zden ko i Rus
Ha lic ka. Prob le mem dla nie go
by ła rów nież kwe stia suk ce sji.
Nie po sia dał on sy na i pró bo -
wał aby po je go śmier ci na tro -
nie za siąść mog ła je go cór ka
Jad wi ga. Aby uzy skać po par cie
szlach ty dla swo je go pla nu,
Lud wik wy dał Przy wi lej Ko -
szyc ki w 1374 ro ku. Do ku ment
ten zwal niał szlach tę z obo wiąz -
ku pła ce nia nie któ rych po dat -
ków, od no wy i bu do wy zam -
ków, mo stów i miast oraz
gwa ran to wał ob sa dza nie waż -
nych sta no wisk (sta ro sta,wo je -
wo da) przez Po la ków. Po śmier -
ci Lud wi ka w 1382 ro ku
w Pol sce na stą pił okres bez kró -
le wia aż do 1384 ro ku, w któ -
rym to, Kró lem Pol ski zo sta ła
Jad wi ga An de ga weń ska. Ty tuł
kró la, nie kró lo wej, przy słu gi -
wał jej ja ko peł no praw nej dzie -
dzicz ce tro nu pol skie go. Szlach -
cie pol skiej za le ża ło na do brych

sto sun kach z Lit wą, więc do -
pro wa dzi li do za rę czyn Jad wi -
gi z księ ciem li tew skim Wła dy -
sła wem Ja giełłą. Na mo cy unii
w Kre wie w 1385 ro ku, Ja gieł -
ło zo bo wią zał się och rzcić sie -
bie, swo ją ro dzi nę i kraj a po
ob ję ciu tro nu, od zy skać utra -
co ne zie mie. Ślub Jad wi gi i Ja -
gieł ły dał po czą tek no wej dy na -
stii – Ja giel lo nów. W mar cu
1386 ro ku w ka te drze wa wel -
skiej Ja gieł ło zo stał ko ro no wa -
ny na Kró la Pol ski. Za rów no
Kró le stwo Pol skie jak i Wiel kie
Księ stwo Li tew skie mu sia ły li -
czyć się z ciąg łym za gro że niem
ze stro ny Krzy ża ków. Umoc nio -
ne unią z Lit wą, pań stwo pol -
skie nie uchro ni ło się jed nak
przed wy bu chem woj ny pol sko-
krzy żac kiej. No wy mistrz za ko -
nu, Ulrich von Jun gin gen,
otwar cie dą żył do kon flik tu
zbroj ne go. La tem 1410 ro ku,
Wła dy sław Ja gieł ło i Wi told
– ksią żę li tew ski zmo bi li zo wa -
li woj ska pol skie, li tew skie i ru -
skie, i ru szy li w stro nę Mal bor -
ka, sie dzi by za ko nu. Do wiel kiej
bi twy do szło we wsi Grun wald
15 lip ca. 30-ty sięcz na, do sko -
na le wy szko lo na i uzbro jo na ar -
mia krzy żac ka prze ciw ko na -
szym od dzia łom o po dob nej
li czeb no ści po nio sła klę skę.
Suk ces przy pi sać moż na do sko -
na łej tak ty ce za sto so wa nej
przez Ja gieł łę. Klę ska Krzy ża -
ków sta ła się po cząt kiem koń -
ca świet no ści za ko nu i za ha mo -
wa ła ich eks pan sję.

Wła dy sław Ja gieł ło do cze kał
się mę skich po tom ków do pie -
ro w wie ku 70-ciu lat, od swo -
jej trze ciej żo ny, Zo fii Ho lo szań -
skiej. Aby za pew nić tron
jed ne mu ze swo ich sy nów, Ja -

gieł ło wy dał kil ka przy wi le jów
szla chec kich (np. czer wiń ski
w 1422 ro ku) roz sze rza ją cych
pra wa szlach ty, by zy skać ich
po par cie pod czas elek cji. Pod -
czas naj dłuż sze go, kró lew skie -
go pa no wa nia (Ja gieł ło był kró -
lem Pol ski przez 48 lat) za sły nął
on ja ko zdol ny stra teg i dy plo -
ma ta. Po mi mo bra ku wy kształ -
ce nia, od no wił i zre for mo wał
Aka de mię Kra kow ską, tak jak
so bie te go ży czy ła Jad wi ga.
Zmarł w 1434 ro ku. Po nim na
kró lew skim tro nie za siadł je go
syn Wła dy sław III War neń czyk.
Z po wo du swo jej ma ło let no ści
nie mógł od ra zu spra wo wać
fak tycz nej wła dzy w pań stwie,
ro bi ła to w je go imie niu Ra da
Opie kuń cza ze Zbi gnie wem
Oleś nic kim na cze le. W 1440
ro ku Wła dy sław zo stał rów nież
kró lem Wę gier. W okre sie je go
pa no wa nia, Pol ska wciąż zma -
ga ła się z eks pan sją Krzy żac ką.
Za gro że nie gro zi ło nam rów -
nież ze stro ny Tur cji. Aby utrzy -
mać tron wę gier ski, w 1440 ro -
ku wy ru szył na cze le
25-ty sięcz nej ar mii, prze ciw ko
Tur kom. Po szyb kim zwy cię -
stwie za war to ro zejm, któ ry jed -
nak Wła dy sław ze rwał i wal ki
to czy ły się na dal. Zgi nął pod -
czas bi twy pod War ną w 1444
ro ku, stąd je go przy do mek War -
neń czyk. Oczy wi stym na stęp cą
tro nu był młod szy syn Wła dy -
sła wa Ja gieł ły – Ka zi mierz. Był
on od 1440 ro ku księ ciem li -
tew skim i zgo dził się przy jąć
ko ro nę pol ską do pie ro gdy za -
gwa ran to wa no Lit wie sta tus sa -
mo dziel no ści i nie na ru szal no -
ści. Pol ska i Lit wa po łą czo ne
by ły od tej po ry je dy nie unią
per so nal ną, łą czy ła je tyl ko oso -
ba wład cy. Za rów no Pol ska jak
i Lit wa za cho wa ły od ręb ność
ustro jo wą i peł ną su we ren ność.
Rzą dy Ka zi mie rza IV Ja giel loń -
czy ka przy pa dły na ko niec śred -
nio wie cza. W 1454 ro ku na
proś bę Związ ku Pru skie go
ogło sił in kor po ra cję Prus, co
nie spo do ba ło się Krzy ża kom.
Do pro wa dzi ło to do wy bu chu
woj ny trzy na sto let niej (1454-
1466). Sza la zwy cię stwa by ła

raz po stro nie krzy żac kiej (1454
– klę ska wojsk pol skich pod
Choj ni ca mi) a raz po stro nie
pol skiej (zdo by cia Mal bor ka
w 1457 ro ku). Woj na osta -

Historia Polski 
od 1370 roku do ostatniego Jagiellona.

Dzieje naszej
Ojczyzny
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tecznie za koń czy ła się po ko jem
w To ru niu i od zy ska niem mie -
dzy in ny mi Po mo rza Gdań skie -
go i War mii. Pań stwo za kon ne
sta ło się len nem pol skim. Ka -
zi mie rzo wi uda ło się wzmoc nić
po zy cję Pol ski, roz sze rzyć jej
gra ni ce, umoc nić dy na stię Ja -
giel lo nów do pro wa dza jąc do ko -
ro na cji swo je go sy na Wła dy sła -
wa na kró la Czech i Wę gier.
Suk ce sa mi w po li ty ce mię dzy -
na ro do wej po chwa lić się rów -
nież mógł je go na stęp ca. Jan
I Ol bracht (1459-1501) zmu sił
wiel kie go mi strza krzy żac kie -
go do zło że nia hoł du wier no ści
i do pro wa dził do uzna nia Prus
za in te gral ną część Ko ro ny Pol -
skiej. Pod ję ta w 1497 ro ku wy -
pra wa na Moł da wię za koń czy -
ła się klę ską. Ol bracht pa no wał
tyl ko w Pol sce. Na Lit wie pa -
no wał je go brat Alek san der.
Pol ska i Wiel kie Księ stwo Li -
tew skie by ły wte dy nie za leż ny -
mi pań stwa mi, zo bo wią za ne je -
dy nie do wza jem nej po mo cy
w ra zie woj ny z wro giem ze -
wnętrz nym. W 1501 ro ku to
właś nie Alek san der Ja giel loń -
czyk zo stał kró lem Pol ski. Tron
Pol ski prze jął po swo im bra cie
w bar dzo nie do god nej sy tu a cji:

kon flik ty z Mosk wą, na ja zdy ta -
tar skie i spo re dłu gi po zo sta -
wio ne po po przed ni kach. Alek -
san der dą żył do wzmoc nie nia
po zy cji Pol ski nad Bał ty kiem
po przez bli skie kon tak ty ze
Szwe cją. Pod ko niec je go pa no -
wa nia wzmog ła się w Pol sce ak -
tyw ność szlach ty, któ ra w 1505
ro ku uchwa li ła kon sty tu cję Ni -
hil no vi za pew nia ją cą wię kszą
wła dzę sej mo wi wal ne mu. Kon -
sty tu cja ta sta ła się wstę pem do
cza sów de mo kra cji szla chec kiej
w Pol sce. Szlach ta jed nak na -
pot ka ła prob le my, gdyż syn
Alek san dra – Zyg munt uzna wał
szlach tę pol ską za nie doj rza łą
do uczest ni cze nia w rzą dach,
co do pro wa dzi ło do wy kształ -
ce nia się opo zy cji szla chec kiej.
Zyg munt I Sta ry ko ro no wa ny
na kró la Lit wy w 1506 ro ku
i Pol ski w ro ku 1507, do pro wa -
dził do za koń cze nia kon flik tu
z krzy ża ka mi (Hołd Pru ski
1525), przy łą czył do Pol ski Ma -
zo wsze w 1526, utrzy my wał do -
bre sto sun ki z Hab sbur ga mi
(1515 Zjazd Wie deń ski), za warł
po kój z Tur cją w 1533. W cią -
gu swo je go dłu gie go pa no wa -
nia po pra wił stan skar bu kró -
lew skie go i do ko nał re for my

sy ste mu mo ne tar ne go. Dzię ki
swo jej żo nie – kró lo wej Bo nie,
po cho dzą cej z wło skie go ro du
Sfo rzów, do Pol ski za wi tał re -
ne sans, prze bu do wa no Wa wel.
Za pa no wa nia Zyg mun ta Sta re -
go Pol ska prze ży wa ła roz kwit
kul tu ry i na u ki. W 1530 ro ku
prze pro wa dził elek cję swo je go
sy na Zyg mun ta II Au gu sta na
kró la Pol ski. Po ta jem ne mał -
żeń stwo z Bar ba rą Ra dzi wił łów -
ną wbrew wo li mat ki Bo ny
i szlach ty zdo mi no wa ło okres
je go rzą dze nia kra jem. Chcąc
uni k nąć star cia z opo zy cją szla -
chec ką, nie zwo ły wał sej mu
przez czte ry la ta w okre sie
1559-1562. W 1569 ro ku
uchwa lo no Unię Lu bel ską, da -
ją cą po czą tek Rze czy pos po li tej
Oboj ga Na ro dów. Zyg munt Au -
gust prze ja wiał za in te re so wa -
nie li te ra tu rą, za pra szał na swój
dwór np. Ja na Ko cha now skie -
go. Za i ni cjo wał pra ce przy prze -
bu do wie Zam ku Kró lew skie go
w War sza wie. Był osta t nim kró -
lem z dy na stii Ja giel lo nów, któ -
ra pa no wa ła w Pol sce przez 186
lat.

MMoo  nnii  kkaa  SSttaaww  nniicc  kkaa
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FFrryy  ddee  rryykk  CChhoo  ppiinn  ((11881100--11884499))
– naj wię kszy, mu zycz ny ge niusz
i wir tu oz for te pia nu. Pol ski
kom po zy tor epo ki ro man tycz -
nej. Au tor mię dzy in ny mi po lo -
ne zów, ma zur ków oraz zna ne -
go na ca łym świe cie „Mar sza
Ża łob ne go”. Wiel ki i po nad cza -
so wy. Na zwi sko zna ne na ca łym
świe cie. Mar ka, któ ra roz sła wia
Pol skę. 
n Do chwi li obec nej nie moż na

usta lić czy kom po zy tor uro -
dził się 22 lu te go czy 1 mar ca
1810 ro ku. Część ba da czy je -
go ży cia twier dzi, że przy szedł
na świat w lu tym, ale zwle ka -
no ze zgło sze niem te go fak tu
w od po wied nim urzę dzie.

n Na u kę gry na for te pia nie roz -
po czął na prze ło mie 4 i 5 ro -
ku ży cia.

n Ja ko sied mio let nie dziec ko był
już au to rem kil ku kom po zy -
cji.

n Z pier wszym pu blicz nym kon -
cer tem zmie rzył się już w wie -
ku 8 lat i był to wy stęp na ce -
le cha ry ta tyw ne. 

n Stał się tym kim się stał, bo
mu siał. Już od dziec ka był kre -
o wa ny na gwia zdę ów czes ne -
go show biz ne su.

n Pra sa na zy wa ła go „cu dow -
nym dziec kiem”, „ma łym Cho -
pin kiem” i „dru gim Mo zar -
tem”, co by ło ogrom nym
kom ple men tem.

n Do pi sa nia nut uży wał gę sie -
go pió ra bo w tam tych cza sach
nie by ło jesz cze piór wiecz -
nych ani dłu go pi sów.

n Był przy stoj nym męż czyz ną
i po do bał się ko bie tom. Miał

170 cm wzro stu, nie bie skie
oczy i wa żył za led wie oko ło 44
ki lo gra mów.

n Był bar dzo do wcip ny i to wa -
rzy ski. Po sia dał dar na śla do -
wa nia czy je goś gło su, co skut -
ko wa ło nie sa mo wi tą
to wa rzy ską za ba wą. 

n Uwiel bia no go „na sa lo nach”.
Był praw dzi wym show ma -
nem. Po tra fił na przy kład roz -
ba wiać to wa rzy stwo gra jąc na
for te pia nie łok cia mi.

n Cho pin był do brze wy cho wa -
ny, in te li gen tny i oby ty. Znał
kil ka ję zy ków: nie miec ki, an -
giel ski, fran cu ski, wło ski i ła -
ci nę.

n Po sia dał rów nież nie zwy kły
ta lent li te rac ki i pla stycz ny.
W mło do ści pi sał wier sze i ko -
me die.

n Przy jaź nił się z wie lo ma wy -
bit ny mi ludź mi swo jej epo ki:
kom po zy to rem i pia ni stą
Fran cisz kiem Lisz tem, twór -
cą wło skiej ope ry Vin cen to
Bel li nim czy kom po zy to rem
Hec to rem Ber lio zem.

n Na emi gra cji bli skie kon tak -
ty łą czy ły go z Mic kie wi czem,
Sło wac kim i Nor wi dem.

n We dług nie któ rych ba da czy
Cho pin był czło wie kiem nie -
zwy kle re li gij nym. Nie któ rzy
wręcz twier dzą, że był „za skle -
pio ny w ka to li cyz mie”.

n Osta t ni kon cert w Pol sce Cho -
pin za grał w wie ku 2O lat.
Mia ło to miej sce w Te a trze Na -
ro do wym w War sza wie
w 1830 ro ku. 

n Spę dził w Pol sce nie co po nad
po ło wę z trwa ją ce go 39 lat ży -
cia. Wy je chał z kra ju 2 li sto -
pa da 1830 ro ku i już ni gdy do
nie go nie wró cił.

n Od dzie ciń stwa był bar dzo
cho ry. Bo la ły go zę by, miał lęk
prze strze ni i lęk wy so ko ści.
Cier piał tak że na za bu rze nia
ma nia kal no-de pre syj ne.

n Naj no wsze ba da nia wy ka za ły,
że zmarł praw do po dob nie na
mu ko wi scy do zę a nie na gru -
źli cę (jak po wszech nie do tej
po ry są dzo no).

n Je go grób znaj du je się na
cmen ta rzu Per La cha i se w Pa -
ry żu.

n Ser ce Cho pi na spo czy wa w Ba -
zy li ce Św. Krzy ża w War sza -
wie. Przy wioz ła je do Pol ski
je go sio stra.

n Po śmier ci kom po zy to ra wy -
ko na no gip so wy od lew twa -
rzy ar ty sty i je go le wej dło ni.
Ko pia ma ski znaj du je się
w Na ro do wym In sty tu cie Cho -
pi na w War sza wie.

n Na cześć Cho pi na, od 1927 ro -
ku co 5 lat od by wa się w War -
sza wie Mię dzy na ro do wy Kon -
kurs Pia ni stycz ny im.
Fry de ry ka Cho pi na. Jest to
jed na z naj star szych i naj bar -
dziej pre sti żo wych im prez te -
go ty pu na świe cie. I co cie ka -
we, prze wod ni czą cym ko mi sji
wy bie ra ją cej zwy cięz cę jak do
tej po ry był za wsze Po lak.

n Od po cząt ku trwa nia kon kur -
su do chwi li obec nej Po la cy by -
li la u re a ta mi tyl ko czte ry ra zy.

Znani nieznani
czyli ciekawe fakty dotyczące wielkich Polaków
W każdym
kolejnym
artykule z tego
cyklu będziemy
prezentować
mniej znane
fakty
i informacje
dotyczące
sławnych
Polaków, 
jak również
wiadomości
o współczesnych
wydarzeniach
mających
związek z tymi
postaciami.

Pomnik Fryderyka Chopina
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n Fe sti wa le mu zy ki Cho pi na od by wa -

ją się w wie lu miej scach na świe cie.
Mię dzy in ny mi w Pa ry żu, Ge ne wie
i Gan da wie.

n Pier wszy po mnik Fry de ry ka Cho pi -
na sta nął w 1894 ro ku w Że la zo wej
Wo li ko ło War sza wy (w miej scu je -
go na ro dzin).

n Dwo rek w Że la zo wej Wo li wy ku pi -
ło pań stwo i od 1931 ro ku mie ści
się w nim mu ze um kom po zy to ra.

n Bar dzo zna ny po mnik w war szaw -
skich Ła zien kach zo stał od sło nię ty
w 1926 ro ku. Jest od la ny z brą zu
i przed sta wia po stać kom po zy to ra
sie dzą cą pod sty li zo wa ną ma zo wiec -
ką wierz bą. Od 1959 ro ku w let nie
wie czo ry od by wa ją się w tym miej -
scu kon cer ty cho pi now skie.

n Mu zy ka Cho pi na od daw na wy wie -
ra ogrom ny wpływ na twór czość
pol skich poe tów. Do tych czas po -
świę co no mu po nad 600 róż nych li -
te rac kich utwo rów.

n Po mni ków Cho pi na na ca łym świe -
cie jest wie le. Mię dzy in ny mi w Mek -
sy ku, Ja po nii, Chi nach, Al ba nii, Wę -
grzech, Fran cji.

n Naj wyż szy po mnik Cho pi na na świe -
cie stoi w Szan gha ju.

n W wie lu kra jach są uli ce Fry de ry ka
Cho pi na. Je go imie niem na zwa ne
są tak że pla ce, skwe ry, aka de mie
mu zycz ne i bu dyn ki fil har mo nii.

n Na zwa war szaw skie go lot ni ska rów -
nież po świę co na jest Cho pi no wi.

n W 2001 ro ku de cy zją pol skie go par -
la men tu po wstał Na ro do wy In sty -
tut Fry de ry ka Cho pi na. Do je go
głów nych za dań na le ży po pu la ry za -
cja i dba nie o wi ze ru nek ar ty sty.

n Cho pin grał na for te pia nie mar ki „Ple -
y el”. Nie daw no oka za ło się, że w po -
sia dło ści Hat chlands w bry tyj skim
hrab stwie Sur rey znaj du je się for te -
pian tej mar ki. Sław ny kom po zy tor
grał kie dyś na nim pod czas kon cer tu
przed kró lo wą Wik to rią w Lon dy nie.

n W 2010 ro ku z oka zji Ro ku Cho pi -
now skie go na Zam ku Kró lew skim
w War sza wie od był się kon cert po -
świę co ny mu zy ce kom po zy to ra
z udzia łem świa to wej sła wy pia ni -
stów. Ar ty ści wy ko nu ją cy utwo ry
Cho pi na za gra li na spe cjal nie na tę
oka zję spro wa dzo nym for te pia nie
mar ki „Play er” z 1830 ro ku.

n „Po lmos” pro du ku je wód kę „Cho -
pin” na le żą ca do naj lep szych i naj -
droż szych bia łych wó dek na świe -
cie. Ma lek ko jabł ko wy po smak
i ła god ny, tro chę ole i sty smak.
Ogrom ną po pu lar no ścią cie szy się
zwłasz cza w USA, gdzie ce na jed nej
bu tel ki wy no si 34 do la ry.

n Jed nym z naj bar dziej po pu lar nych
kom po zy to rów mu zy ki po waż nej
w Ja po nii jest właś nie Fry de ryk
Cho pin. W pra wie każ dym du żym
mie ście znaj du ją się klu by zrze sza -

ją ce mi łoś ni ków je go mu zy ki.
n Naj wię kszy pro du cent in stru men -

tów mu zycz nych na świe cie tak re -
kla mu je swo je for te pia ny: „Gdy by
żył Cho pin, na pew no grał by na for -
te pia nie Ya ma ha”.

n Ja poń ską fa scy na cję mu zy ką Cho -
pi na oraz sztu kę ani me łą czy gra
„Eter nal So na ta” na kon so lę Xbox
360, wy da na w Ja po nii w 2007 ro -
ku. Bo ha te rem gry jest Fry de ryk
Cho pin, któ ry na trzy go dzi ny przed
śmier cią tra fia do baj ko wej kra i ny
gdzie wraz z przy ja ciół mi szu ka le -
ku na swo ja cho ro bę.

n W 1983 ro ku na li sty prze bo jów
w ca łej Eu ro pie we szła pio sen ka
„I li ke Cho pin” wło skie go pio sen ka -
rze Pa u la Maz zo li nie go (Ga ze bo).

n Mu zy ka Cho pi na słu ży ła ja ko mo ty -
wa cja do zwię ksze nia pro duk cji prze -
my sło wej. Mia ło to miej sce w Wiel -
kiej Bry ta nii w cza sie II woj ny
świa to wej. W za kła dzie pro du ku ją -
cym amu ni cję od twa rza nie mu zy ki
na sze go kom po zy to ra spo wo do wa -
ło znacz ny wzrost pro duk cji. 

n Dru gi pod wzglę dem wiel ko ści
w Pol sce ża glo wiec (kla sy bryg zbu -
do wa ny ze sta li) no si na zwę Fry de -
ryk Cho pin. Jest to je dy na pol ska
jed nost ka po sia da ją ca masz ty o sze -
ściu re jach. Mie ści się na niej Szko -
ła pod Ża gla mi.

n Imie niem Cho pi na na zwa no jed ną
z pla ne to id okrą ża ją cych słoń ce. No -
si ona na zwę 3784Cho pin (1968 UL1). 

n Mię dzy na ro do wa Unia Astro no micz -
na nad a ła na zwę „Cho pin” jed ne mu
z kra te rów na Mer ku rym.

n W 2010 ro ku z przy ląd ka Ca na ve -
ral wy star to wał wa ha dło wiec kos -
micz ny „En de a vo ur”. Do wód cą stat -
ku był puł kow nik Ge or ge Zam ke
astro na u ta pol skie go po cho dze nia.
To dzię ki nie mu w prze strze ni kos -
micz nej zna laz ła się pły ta z mu zy -
ką Cho pi na i nu ty „Po lo ne za A-dur”.

n Od 1998 ro ku w jed nym z war szaw -
skich ho te li szef kuch ni po da je de -
ser o na zwie „For te pian Cho pi na”.

Jest to ciast ko z bisz kop tu cze ko la -
do we go w kształ cie for te pia nu
z otwar tą kla pą i kla wia tu rą, prze -
kła da ne mu sem cze ko la do wym. Po -
mi mo wy so kiej ce ny i du żej ilo ści
ka lo rii przy smak cie szy się du żym
po wo dze niem.

n W ubieg łym ro ku na li ście Top 2010
Em pi ku w pier wszej dzie siąt ce naj -
le piej sprze da wa nych płyt z mu zy -
ką kla sycz ną, aż osiem płyt by ło
z mu zy ką Cho pi na.

n Z oka zji dwu set nej rocz ni cy uro dzin
kom po zy to ra, na je zio rze Dęb skim
jaz zma ni z ca łe go świa ta gra li utwo -
ry Cho pi na. Sce na zo sta ła usta wio -
na na wy sta ją cej z wo dy czę ści wra -
ku za to pio ne go w cza sie II woj ny
świa to wej be to now ca. Na kon cert
wi dzo wie by li do wo że ni łód ka mi
i jach ta mi.

n W 2010 ro ku w War sza wie otwar to
mu ze um Fry de ry ka Cho pi na. Jest
to miej sce nie zwy kle. Oprócz mu -
zy ki są też efek ty spe cjal ne: za pach
i świat ło. Ideą jest po zna wa nie twór -
czo ści kom po zy to ra za po mo cą in -
nych zmy słów niż tyl ko słu chu. Jest
to moż li we dzię ki spe cjal ne mu bi le -
to wi wstę pu z tech no lo gią RFID. Na
nim zo sta je za pi sa ne co i jak chce -
my od bie rać i ja kie ma my ku te mu
moż li wo ści. W mu ze um są czte ry
po zio my w tym za a wan so wa ny, dla
dzie ci i osób nie do wi dzą cych.

n Po pu lar ne „Fry de ry ki”, na gro dy pol -
skie go prze my słu fo no gra ficz ne go
swo ją na zwę za wdzię cza ją Cho pi no wi.

Mu zy ka Cho pi na jest po nad cza so -
wa, do sko na ła i no wa tor ska. Prze siąk -
nię ta pol skim fol klo rem i tęsk no tą za
Oj czyz ną. Cho pin ko chał Pol skę. Był
oby wa te lem Eu ro py a po śmier ci stał
się oby wa te lem świa ta. Wy bit ni lu dzie
nie ste ty czę sto od cho dzą mło do ale
po zo sta wia ją po so bie wiel kie dzie ła.
Pa mięć o Cho pi nie trwa gdyż ży je je -
go mu zy ka. Jak po wie dział Ro bert
Schu mann. „Czap ki z głów Pa no wie,
oto ge niusz”.                HHaannnnaa  KKoorrcczz

Zdjęcie z gry „Eternal Sonata”
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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

Tradycyjna sztuka walki oparta na filozofii wschodu.
Zapraszamy dzieci i młodzież 
w wieku od 6,5 do 15 lat.
Zajęcia w soboty w godz. 14.30-16.00
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

MMaasszz  ddoossyyćć  ppooddppiieerraanniiaa  śścciiaann  nnaa  iimmpprreezzaacchh??  
CChhcceesszz  nnaauucczzyyćć  ssiięę  ttaańńcczzyyćć??

NNAAUUKKAA  TTAAŃŃCCAA  
DDLLAA  MMŁŁOODDZZIIEEŻŻYY  II  DDOORROOSSŁŁYYCCHH!!!!!!

Zajęcia w czwartek w godz. 19.30-20.30
prowadzone w języku polskim, gwarantujemy dobrą atmosferę.

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

Bujinkan Dojo – Ninja Kids
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Już w pod sta wów ce wie dzia łem,
że Ka sia to mo je prze zna cze -
nie.

Mo ja szko ła to po czą tek lat osiem -
dzie sią tych, zu peł nie in ny świat niż
obec na rze czy wi stość. Stan wo jen ny,
ciąg łe po czu cie stra chu i pu ste skle -
py. Mia łem nie ca łe dzie więć lat ale pa -
mię tam spo ro. Sza re, po nu re bu dyn -
ki, smut ne uli ce i ciąg ły brak po czu cia
bez pie czeń stwa. Szko ła też by ła sza -
ra i na tle tej sza ro ści Ka sia by ła zja -
wi skiem. Jak bar wny mo tyl w po nu -
rej kra i nie. Na czym po le ga ła jej
in ność? Na uro dzie i oso bo wo ści.

Mia ła ślicz ne ciem ne wło sy któ re
w słoń cu na bie ra ły kasz ta no we go od -
cie nia. Du że, piw ne oczy za sło nię te
nie spo ty ka nie dłu gi mi rzę sa mi. 

By ła in te li gen tna, am bit na a jed no -
cześ nie upar ta i za wsze bro nią ca swo -
je go zda nia. Uczy ła się do sko na le ale
tyl ko te go co chcia ła. By ła hu ma nist -
ką a z przed mio ta mi ści sły mi nie bar -
dzo so bie ra dzi ła. Tak, Ka sia by ła nie -
pow ta rzal na.

Ko cha łem się w niej od mo men tu
gdy zo ba czy łem ją po raz pier wszy.
By liś my bar dzo do bry mi kum pla mi
ale nic po za tym. Po pro stu by liś my
zbyt mło dzi aby umieć de fi nio wać
swo je uczu cia. Ka sia trak to wa ła mnie
jak bar dzo do bre go ko le gę a ja nie
po tra fi łem jesz cze wte dy ani po wie -
dzieć, ani na wet sa me mu so bie uświa -
do mić, dla cze go by ło to dla mnie za
ma ło. 

La ta mi ja ły. Skoń czy liś my szko łę
pod sta wo wą i za czę ła się na u ka w li -
ce um. Moi ro dzi ce nie mo gli zro zu -
mieć, dla cze go wy bra łem ogól niak.
Mo je za in te re so wa nia by ły ra czej ma -
te ma tycz no-fi zycz ne. Ale ja zna łem po -
wód. Po pro stu do te go właś nie li ce -
um po szła Ka sia.

Ko lej ne la ta by ły chy ba naj gor sze
w mo im ży ciu. W dru gim ro ku na u ki
w wy pad ku sa mo cho do wym zgi nę li
ro dzi ce i ro dzeń stwo Ka si. I wte dy coś
się z nią sta ło.

Ucich ła, zsza rza ła, mia ła w oczach
roz pacz i strach. Za o pie ko wa ła się nią
cio cia, ale Ka sia „wy my ka ła” się spod
kon tro li. Prze sta ła się uczyć, nie cho -
dzi ła do szko ły, ale za to cią gle moż -
na by ło ją spot kać w koś cie le.

Po tem wstą pi ła do klasz to ru aby
szu kać uko je nia w bó lu i osią gnąć spo -
kój.

Dla mnie to był szok. Ka sia by ła ca -
łym mo im ży ciem. Nie wiem skąd
wzią łem si ły że by nie zwa rio wać, nie
roz pić się lub nie za cząć przy go dy
z nar ko ty ka mi. 

Oka za ło się, że je stem twar dy i po -
mi mo roz pa czy wzią łem się w garść. 

Mo je póź niej sze ży cie peł ne by ło za -
wi ro wań i za krę tów. Dłu go by o tym
opo wia dać. W wiel kim skró cie: zna -
laz łem do brą pra cę, po tem za ło ży łem
włas ną fir mę i sta łem się czło wie kiem
nie za leż nym fi nan so wo. A ży cie oso -
bi ste? Wła ści wie go nie by ło. Owszem,
zwią za ny by łem z kil ko ma ko bie ta mi
ale w żad nej z nich nie od na laz łem Ka -
si. Bo to jej przez ca ły czas szu ka łem.
My śla łem o niej co dzien nie. Pa mię ta -
łem jej oczy, uśmiech, dwa fi glar ne
do łe czki kie dy się śmia ła. Za wsze mia -
łem Jej wi ze ru nek w pa mię ci ale Jej
obok mnie nie by ło. Na pew nym eta -
pie swo je go ży cia prze sta łem już szu -
kać. Róż ne związ ki się roz pa da ły, przy
mo im bo ku po ja wia ły się in ne ko bie -
ty i zro zu mia łem, że to wszyst ko nie
ma już sen su. Rzu ci łem się w wir pra -
cy i dzia łal no ści spo łecz nej. Za wsze
wy cho dzi łem z za ło że nia, że je że li ma
się cze goś du żo, to na le ży się tym po -
dzie lić. A ja sta wa łem się co raz bar -
dziej za moż ny i dzia ło się to jak by po -
za mną. Mój ma kler ku po wał
i sprze da wał ak cje na gieł dzie i do pi -
sy wa ło mi szczę ście bo stan mo je go
kon ta cią gle się po wię kszał.

Ku pi łem du ży dom oto czo ny ogro -
dem na po łud niu Pol ski. Za miesz ka -
łem w nim sam. Ro dzi ce już nie ży li.
Są sie dzi za sta na wia li się, po co mi ta -
ki du ży dom sko ro je stem sam. A ja
cze ka łem na Ka się. Wie dzia łem, że jest
to po zba wio ne sen su i lo gi ki ale cze -
ka łem. Coś mi mó wi ło, że kie dyś się
do cze kam...

Któ re goś dnia zgło si ła się do mo je -
go biu ra dy rek tor ka po bli skiej szko -
ły pod sta wo wej. Po pro si ła o sfi nan so -
wa nie ob ia dów dla dzie ci z ubo gich
ro dzin.

Zgo dzi łem się i od tej po ry sta łem
się ofi cjal nym spon so rem tej pla ców -
ki.

A po tem... wszyst ko po to czy ło się
bar dzo szyb ko i dla mnie zu peł nie nie -
o cze ki wa nie.

Któ re goś dnia po ja wi łem się na uro -
czy sto ści w szko le. To był dzień dziec -
ka. Już kil ka krot nie dy rek tor ka za -
pra sza ła mnie na róż ne szkol ne
im pre zy, ale ja koś ni gdy nie mia łem
na to cza su. Tym ra zem uda ło mi się
wszyst ko zgrać. Zja wi łem się ob ła do -
wa ny sło dy cza mi dla ma lu chów. Raz
– że to ich świę to, a dwa – szko ła jak
i ca ła oko li ca, nie na le ża ła do naj bo -
gat szych.

Wsze dłem na szkol ne bo i sko gdzie
zgro ma dzi li się wszy scy ucznio wie
z na u czy cie la mi i zo ba czy łem... Ka się.

W pier wszej chwi li po my śla łem, że to
sen. Prze cież nie by ło to moż li we. A na
do da tek nie mia ła na so bie ha bi tu! Nie
mog łem uwie rzyć w to, co by ło oczy -
wi ste. Ka sia, na u czy ciel ka w tej szko -
le, by ła oso bą świec ką.

Po zna ła mnie i bar dzo się ucie szy -
ła ze spot ka nia po la tach. Po za koń -
cze niu uro czy sto ści po szliś my na dłu -
gi spa cer. Nie mia ła na pal cu ob rą czki.
Mia łem więc na dzie ję, że nie wy szła
za mąż. Ale nie śmia łem za py tać.

Opo wie dzia ła mi o tym, co się z nią
dzia ło od mo men tu gdy zam knę ła się
za nią klasz tor ną fur tą. Na po cząt ku
by ła tak osza la ła z roz pa czy, że mu -
sia ło mi nąć bar dzo du żo cza su, za nim
we wnętrz nie uspo ko i ła się, po go dzi -
ła z lo sem i mog ła w mia rę nor mal nie
fun kcjo no wać. Wraz ze śmier cią ro -
dzi ców i ro dzeń stwa za wa lił się ca ły
jej świat. Nie po tra fi ła so bie z tym po -
ra dzić i my śla ła, że klasz tor bę dzie
miej scem gdzie słu żąc Bo gu od zy ska
spo kój. Ja ko za kon ni ca za czę ła uczyć
re li gii w szko le. Tam spot ka ła się z bie -
dą, za nied ba niem i nie spra wie dli wo -
ścią spo łecz ną. W pew nym mo men cie
zro zu mia ła, że jej po wo ła niem jest nie
służ ba Bo gu lecz lu dziom, a zwłasz -
cza dzie ciom. Zza klasz tor nych mu -
rów nie mog ła zbyt wie le zdzia łać więc
pew ne go dnia pod ję ła de cy zję o po -
wro cie do nor mal ne go ży cia. Jej ciot -
ka już nie ży ła, więc Ka sia sprze da ła
odzie dzi czo ne miesz ka nie i prze nio -
sła się w zu peł nie in ny re jon kra ju.
Skoń czy ła stu dia i roz po czę ła pra cę
w szko le ja ko na u czy ciel. Słu cha jąc
jej za sta na wia łem się, jak ta kru cha,
de li kat na i wraż li wa ko bie ta mog ła
przez to wszyst ko przejść nie ma jąc
w ni kim opar cia. Prze cież to co ją spot -
ka ło mog ło zruj no wać ży cie każ de mu
czło wie ko wi!

Był to dłu gi spa cer. Opo wie dzie liś -
my so bie wszyst ko, co dzia ło się w na -
szym do tych cza so wym ży ciu i od te -
go cza su za czę liś my się spo ty kać co raz
czę ściej.

Nie raz chcia łem jej po wie dzieć o mo -
im uczu ciu ale ba łem się, że ją stra cę.
Wspól nie or ga ni zo wa liś my dla dzie ci
wie le im prez, któ re z przy jem no ścią
fi nan so wa łem. By łem pod wra że niem
jej do bro ci, wy ro zu mia ło ści i po świę -
ce nia. Bar dzo nas to wszyst ko do sie -
bie zbli ży ło.

Od pew ne go cza su je steś my już ra -
zem. Wzię liś my ślub, a nie daw no uro -
dzi ła się nam có re czka. Miesz ka my
ra zem w mo im du żym do mu, któ ry
tak dłu go cze kał na Ka się. 

KK..JJ..  

Historie życiem pisane
Kasia
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Pod czas jed ne go z na -
szych spot kań do szliś -
my do wnio sku, że ja zda

na by le czym jest moż li wa i mo -
że być przed mio tem roz ryw ki
a na wet ucie chy. Ko ła moż na
przy pra wić do by le cze go i uda -
wać, że się na tym jeź dzi. Sko ro
o jeź dzie mo wa, po mów my o jeź -
dzie po kimś (dla uła twie nia – na
kimś) „jak na ły sej ko by le”. To
sta ro pol skie sfor mu ło wa nie ma
jed nak lu ki, gdyż ły sej ko by le
obo jęt ne jest kto na niej jeź dzi,
po za tym to kto ze chciał by jej
do siąść. Mi nął bo wiem czas jej
świet no ści kie dy by ła po ten cjal -
nym czar ny ko niem w go ni twach
lub bia łym ko niem przy ka re cie.
Nie ste ty te raz czu je się by le jak,
bo ma rzy ła so bie o róż nych sce -
na riu szach włas ne go ży cia a tak
na praw dę w po cie czo ła (lub też
bo ków) ha ro wa ła jak wół cią gnąc
za so bą pług. Nikt ni gdy nie do -
siadł jej wierz chem ani nie cią -
gnę ła za so bą ko goś waż ne go.
Wio dła bez na dziej nie nud ne,
zwy czaj ne ży cie. Co praw da jej
przod ko wie wspo mi na li coś
o roz ry wa niu koń mi lecz nie bar -
dzo ro zu mia ła o co cho dzi ło. Jej
ród od da wien daw na zaj mo wał
się szla chet ną, cięż ką pra cą. 

Mu si my roz wi kłać jesz cze
kwe stię. Dla cze go ły sej? Mo że
dla te go, że sta rej. Ale prze cież
ist nie je moż li wość, że jej sierść
na bo kach zo sta ła wy tar ta przez
cho mą to. Grzy wa prze cież nie
sta no wi wia ry god nie o wie ku
ko nia w prze ci wień stwie do ro -
dza ju ludz kie go gdzie ani zgrze -
bło, ani grze bień w pew nym mo -
men cie ży cia na nie wie le się
zda ją. Zwłasz cza w przy pad ku
brzyd szej po ło wy przed sta wi cie -
li ho mo sa piens. 

Wi dzi my więc, że Na sza szka -
pa... prze pra szam, na sza ły sa ko -
by ła ma pod sta wy ku te mu aby
czuć się mniej wię cej tak, jak Ły -
sek z po kła du Idy, czy li by le jak. 

Na sze roz wa ża nia – dzię ki za
cier pli wość bo te raz się za cznie
– ma ją jed nak do ty czyć jeż dże -
nia na kimś jak na ły sej ko by le,
któ ra tak pa so wa ła do to ru wy -
ści go we go jak wół do ka re ty. 

Ja ko że by leja kość za ta cza co -
raz szer sze krę gi wal cząc
o pier wszeń stwo w ska li
spu sto szeń z ja poń skim
tsu na mi, osta t nio do tknę -
ła na sze go bo ha te ra któ -

re go te raz przed sta wiam: oto...
Ktoś (nie my lić z by le kim).

On to właś nie uwa ża, że na
nim jeż dżą. Dla cze go? Po ży czył
kie dyś 20 eu ro w jed nym, no -
wym ban kno cie ko le dze, a ten
ani my śli od dać. Za wsze ma by -
le ja ki po wód: a to mu si ku pić
ben zy nę, a to właś nie idzie do
skle pu itp. 

Nasz bo ha ter nie jest czło wie -
kiem ma łost ko wym. „To prze -
cież tyl ko mar ny pa pie rek, ża -
den ma ją tek”. Jed nak kie dy
uświa do mił so bie, że właś nie
mu siał wnieść na 4-te pię tro kil -
ka na ście wor ków z ce men tem
i za ję ło mu to bi te dwie go dzi -
ny, do znał ol śnie nia. Lub jak kto
wo li tra fił go nie miec ki szlag
a sa mo po czu cie się gnę ło dna by -
leja ko ści. Prze cież ten ko le ga
przez dwie go dzi ny jeź dził na
mnie jak na ły sej ko by le. O nie!
– krzyk nął. Co się sta ło? spy tał
ko le ga któ ry właś nie z nim pra -
co wał. Na ra zie nic – od parł
chmur no. Na szczę ście nie był
po ryw czy więc po szedł. Po szedł
po ro zum do gło wy. Usiadł w ką -
cie i za pa lił pa pie ro sa bo aku rat
był czas na przer wę. 

Pie nią dze – tak so bie my ślał
– przy no szą tyl ko prob le my. Co
ci Fe ni cja nie wy my śli li? Pra cu -
ję za 10 eu ro na go dzi nę, do bre
i to... A mo że do brze wy my śli -
li... Zno wu do znał ol śnie nia.
Tym ra zem jed nak nic go nie
tra fi ło, ra czej do tar ło do nie go,
że pie niądz jest sym bo lem wy -
mia ny ener gii po mię dzy ludź mi.
Ja pra cu ję, za ra biam. Ktoś pra -

cu je, też za ra bia. A je śli nie pra -
cu je i ma?... Hm, nie mój biz nes.
Ja ku pu ję efek ty je go wy sił ku,
on ku pu je efek ty mo jej pra cy.
To pro ste i oczy wi ste. Coś – za
coś. Han del wy mien ny w na -
szych cza sach był by ta kim by le
czymś, że szko da słów. 

Po szedł do ko le gi i mó wi: no -
si łeś przed chwi lą te wo ry przez
ca łe dwie go dzi ny. Cięż ko by -
ło? – Ano cięż ko. Co byś zro bił
gdy by ci za to nie za pła co no?
– Nie wiem, ale nic do bre go. Wi -
dzisz, ja przed chwi lą pra co wa -
łem przez bi te dwie go dzi ny za
dar mo. Coś ty, prze cież nam za -
pła cą. Tak, ale cho dzi mi o te
dwie dy chy, któ re je steś mi wi -
nien. Je śli mi ich nie od dasz,
ozna cza to, że właś nie prze je -
cha łeś się na mnie jak na ły sej
ko by le. 

Ko le ga się zmie szał, za czer -
wie nił ze wsty du i po czuł się tak
by le jak, że nasz bo ha ter był
skłon ny da ro wać mu tę nie -
szczęs ną po ży czkę. Jed nak po -
nie waż ten nic nie mó wił, opo -
wie dział mu spo koj nie o swo ich
nie daw nych roz my śla niach.
Wstyd ko le gi ustą pił miej sca za -
sta no wie niu. Za pa trzył się w dal.
Tak da le ko, na ile poz wa la ła na
to prze ci wleg ła ścia na a na wet
jesz cze da lej. Po dłuż szej chwi -
li po wie dział: – prze pra szam sta -
ry (choć obaj by li mło dzi). Się -
gnął do kie sze ni i wy jął
z por tfe la 20 eu ro któ re miał od -
ło żo ne na pi wo. Dzię ki – po wie -
dział tyl ko, re gu lu jąc sta ry dług.
Tak koń czy się hi sto ryj ka o by -
le czym.

Osta t nio sły sza łem, że ci sa -
mi ko le dzy za ło ży li nie daw no
wspól nie fir mę bu do wla ną.
Śmiem twier dzić, że moż na jej
wró żyć nie by leja ką przy szłość.
Sza cu nek dla pie nię dzy, zwłasz -
cza cu dzych, bę dzie so lid ną pod -
sta wą ich współ pra cy, a tak że
re la cji z in ny mi. Obaj nie bę dą
trak to wać in nych by le jak, lecz
wi dzieć za pie niędz mi wkład
pra cy. Swój i in nych lu dzi.

A co z na szą ły są ko by łą? Nikt
na niej nie jeź dzi. Do ży wa spo -
koj nie swo ich dni na zie lo nych
po lach nad So li ną i cią gle jesz -

cze ma rzy o wiel kich go ni -
twach i po zła ca nych ka -

re tach...
MMii  cchhaałł  NNoo  wwaacc  kkii

Słowo o byle czym...
Rozważania
z przymrużeniem
oka
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LEARN APRENDE
ENGLISH IN ENGLISH ESPANOL EN ESPANOL

Do you want to learn Spanish 
or improve your English?

Chcesz nauczyć się Hiszpańskiego lub poprawić swoją
znajomość Angielskiego?

Home tutoring
Korepetycje 

Dynamic lessons
Dynamiczne lekcje

Interesting activities

Interesujące zajęcia dla każdej grupy wiekowej 

Cena: 20 Euro/75 minut
Zajęcia prowadzone są przez doświadczonego wykładowcę wyłącznie 

po angielsku bądź hiszpańsku

Kontakt: monto1985@hotmail.com



Szpieg, za wód nie bez -
piecz ny, jed nak jak że fi -
ne zyj ny. 

Wszy scy za pew ne ko ja rzą
Bon da, Ja me sa Bon da, agen ta
Jej Kró lew skiej Mo ści. Od lat je -
go przy go dy ba wią set ki wi dzów
na ca łym świe cie, da jąc cał kiem
przy jem ną wi zję te go za wo du.
Ale czy na pew no wszyst ko wy -
glą da tak ró żo wo? „Cu dze chwa -
li cie, swe go nie zna cie, sa mi nie
wie cie co po sia da cie” to przy sło -
wie do sko na le pa su je do tej re -
cen zji. Za chwy ca jąc się bo wiem
Bon dem, czy też ko lej ną po zy -
cją o dziel nych agen tach CIA za -
po mi na my o ro dzi mym wy wia -
dzie. A szko da, bo ma my czym
się po chwa lić i z cze go być dum -
ny mi. Ma rian Za char ski, czę sto
na zy wa ny przez me dia „pol skim
Bon dem”, zy skał za słu żo ną sła -
wę asa wy wia du w la tach osiem -
dzie sią tych. Przez sześć lat pra -
co wał w USA ofi cjal nie ja ko
me na dżer Po lish-Ame ri can Ma -
chi ne ry Com pa ny. Nie o fi cjal nie
nato miast zdo by wał naj pil niej
strze żo ne se kre ty ame ry kań -
skiej tech ni ki woj sko wej. War -
tość szcze gó ło wej do ku men ta -
cji tech nicz nej zdo by tej przez
na sze go asa wy wia du osza co wa -
no póź niej na set ki mi lio nów do -
la rów. 

Ma rian Za char ski, uro dził się
w 1951 ro ku w Gdy ni. Ukoń czył
pra wo na Uni wersytecie War -
szaw skim. W 1975 r. wy je chał
do USA ja ko przed sta wi ciel pol -
sko-ame ry kań skiej fir my eks -
por tu ją cej ma szy ny. W 1977 
ro ku na wią zał kon takt z Wil lia -
mem Bel lem, zaj mu ją cym się
pro jek to wa niem ra da rów na po -
trze by woj ska. Do 1981 ro ku Za -
char ski zdo łał ku pić za pie nią -
dze pol skie go wy wia du
naj bar dziej po uf ne in for ma cje
do ty czą ce mię dzy in ny mi bu do -
wy sy ste mów ra da ro wych, ra -
kiet oraz sa mo lo tów, co mia ło
wiel kie zna cze nie w za cho wa niu
rów no wa gi w zim no wo jen nym
wy ści gu zbro jeń. W czer wcu
1981 ro ku Za char ski zo stał
aresz to wa ny przez FBI pod za -
rzu tem kon spi ra cji szpie gow -
skiej wy mie rzo nej prze ciw ko
Sta nom Zjed no czo nym, a na -
stęp nie ska za ny przez sąd w Los
An ge les na ka rę do ży wo cia.
Dzię ki ak to wi ła ski pre zy den ta
Re a ga na w czer wcu 1985 ro ku
na mo ście Glie nic ke w Ber li nie,

Za char ski wraz z trze ma in ny -
mi szpie ga mi wschod nio e u ro -
pej ski mi, zo stał wy mie nio ny na
dwu dzie stu pię ciu więź niów zza
Że laz nej Kur ty ny. Po po wro cie
do Pol ski zo stał dy rek to rem Pe -
we xu. Rów no le gle szko lił ofi ce -
rów wy wia du, a po po zy tyw nej
we ry fi ka cji zo stał ofi ce rem w Za -
rzą dzie Wy wia du Urzę du Ochro -
ny Pań stwa. Ode grał istot ną ro -
lę w słyn nej na ca łym świe cie
ak cji wy wie zie nia z Ira ku ofi ce -
rów CIA w 1991 ro ku. Jed nak
głów nym ob sza rem je go dzia łal -
no ści by ła in fil tra cja ro syj skich
służb wy wia dow czych dzia ła ją -
cych w Pol sce. W 1995 ro ku Ma -
rian Za char ski zwer bo wał ro syj -
skie go agen ta, któ re go
in for ma cje da ły po czą tek tak
zwa nej afe rze Olek se go. 

„Na zy wam się Za char ski. Ma -
rian Za char ski. Wbrew re gu łom”
to ty tuł fa scy nu ją cej au to bio gra -
fii le gen dy pol skie go wy wia du.
Au tor ujaw nia ku li sy pra cy
służb wy wia dow czych, me to dy
i tech ni ki wer bun ku oraz dzia -
ła nia szpie gow skie go. Po ka zu -
je, jak fun kcjo nu je kon trwy -
wiad, jak bez pi sto le tu w rę ku
czy wkra da nia się do strze żo -
nych bu dyn ków moż na wejść
w po sia da nie ści śle taj nych do -
ku men tów. Du żym plu sem
książ ki jest for ma jej wy da nia.
Peł na ko lo ro wych zdjęć, wy dru -
ko wa na na wy so kiej ja ko ści pa -

pie rze jest nie zwy kle este tycz -
na i przy jem na w od bio rze. Za -
war te w niej ma te ria ły, przed -
ru ki i fo to gra fie re we la cyj nie
ob ra zu ją treść po wie ści. Książ -
ka wcią ga już od pier wszych
stron. Po kaź nych roz mia rów to -
mi sko (do brze po nad 600 stron)
czy ta się jak ra so wy kry mi nał
– jed nym tchem. I choć to kla sycz -
na li te ra tu ra fak tu, przy wo dzi na
myśl sko ja rze nia z ta ki mi mi -
strza mi li te ra tu ry szpie gow skiej
jak Fre de rick For syth, Tom
Clan cy czy Ken Fol let. Oczy wi -
ście spo ra w tym za słu ga sa mej,
ar cy cie ka wej hi sto rii tro pie nia
i „od wra ca nia” ro syj skich agen -
tów. Ale nie tyl ko. Książ ka Za -
char skie go jest bar dzo do brze
na pi sa na, bez eru dy cyj nych fa -
jer wer ków, ale z ner wem, ostro,
w tem pie. Nic tu nie jest fał szy -
wie uła dzo ne, nie ma za wo a lo -
wań, po sta cie są por tre to wa ne
zde cy do wa nie, dia lo gi pi sa ne ży -
wym, czę sto moc nym, mę skim
ję zy kiem.

„Na zy wam się Za char ski. Ma -
rian Za char ski. Wbrew re gu łom”
po le cam nie tyl ko mi łoś ni kom
kry mi na łów czy też fil mów
szpie gow skich, ale tak że oso -
bom o za in te re so wa niach po li -
tycz nych i spo łecz nych. To jed -
na z tych po zy cji, ja kie na praw dę
war to mieć w swo jej bib lio tecz -
ce.

IIzzaa  bbee  llaa  KKrrzzyy  ssiiaakk

Warto przeczytać
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Zde cy do wa nie
po le cam



Czas kar na wa łu to czas świę to wa nia, za -
ba wy i wiel kie go uczto wa nia. Ko ja rzy się
z ba la mi ma sko wy mi, pa ra da mi i ulicz -

ny mi po cho da mi. Nie mniej jed nak Kar na wał to
nie tyl ko ulicz ne pa ra dy, ale rów nież pry wat ki,
spot ka nia w gro nie zna jo mych, któ re moż na zor -
ga ni zo wać w za ci szu do mo wym. Tu taj tak że moż -
na urzą dzać te ma tycz ne im pre zy lub ma łe ba le
ma sko we. Czym jed nak by ła by za ba wa bez prze -
pysz ne go je dze nia, któ re do da nam ener gii pod -
czas tań ca i za ba wy. Oczy wi ście ta kie przy ję cie
wy ma ga ją do kład ne go pla no wa nia i za sta no wie -
nia się czy na sta wie ni je steś my na uczto wa nie
przy sto le i za ba wę do bia łe go ra na, czy na wy -
gos po da ro wa nie miej sca na par kiet ta necz ny

i drob ne przy staw ki, któ re moż na pod ja dać, aby
na brać sił. W dru gim przy pad ku moż na wy ko rzy -
stać zna ko mi cie spraw dza ją cy się w ta kich sy tu -
a cjach tzw. szwedz ki stół. Uro da sto łu za le ży już
od na szych ar ty stycz nych zdol no ści i zmy słu este -
tycz ne go. Na le ży jed nak pa mię tać o wy go dzie na -
szych go ści i do god nym do stę pie do kar na wa ło -
wych sma ko ły ków. Je śli cho dzi o me nu, naj le piej
ze sta wić je z dań, któ re moż na przy go to wać wcześ -
niej. Do ta kich za li cza ją się sa łat ki, drob ne cia -
ste czka, prze ką ski oraz róż ne so sy i do dat ki, z któ -
rych go ście sa mi mo gą kom po no wać swo je
po tra wy.

MMaa  rriiuusszz  KKrrzzyy  ssiiaakk

Szaszłyki z łososia z nasionami kopru włoskiego i z sosem maślanym

SSkkłłaaddnniikkii::
ll 220000gg  ffiilleettóóww  zz łłoossoossiiaa ll nnaassiioonnaa  kkoopprruu  wwłłoosskkiieeggoo ll ssóóll  ii ppiieepprrzz
ll oolliiwwaa  ddoo  ssmmaażżeenniiaa

SSooss:: ll 220000 gg  mmaassłłaa ll 22  żżóółłttkkaa  ww tteemmppeerraattuurrzzee  ppookkoojjoowweejj
ll ssookk  zz 11//22  ccyyttrryynnyy ll łłyyżżeecczzkkaa  mmuusszzttaarrddyy  eewweennttuuaallnniiee  ppoossiieekkaannyy
kkooppeerreekk

SSppoossóóbb  wwyykkoonnaanniiaa::  
1. Filet z łososia pokroić w dużą kostkę i nadziać na szpadki. Nasiona

kopru, pieprz i sól utłuc w moździerzu, posypać przyprawą rybę.
Smażyć na rozgrzanej oliwie obracając, by cała ryba się zrumieniła. 

2. Masło roztopić w garnku. Zmiksować mikserem żółtka z sokiem
z cytryny i musztardą i powoli wlewać ciepłe masło. Sos będzie
stawał się kremowy jak majonez. Można go doprawić posiekanym
koperkiem, utartym świeżo chrzanem, szczypiorkiem itp. Kiedy
masło stygnie sos tężeje i aby był w stanie płynnym należy go
trzymać w ciepłej kąpieli wodnej. Usmażonego łososia podawać
na ciepłym sosie.

WWsskkaazzóówwkkaa:: By sos maślany się udał, żółtka, musztarda i sok z cytryny
powinny mieć temperaturę pokojową

Kuchnia męskim okiem  
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Deser z malinami
SSkkłłaaddnniikkii
ll 00,,2255  ll  śśmmiieettaannkkii  kkrreemmóówwkkii  ((3366%%)) ll 33  żżóółłttkkaa,, ll 11//44 sszzkkllaannkkii  ccuukkrruu
ll 2200  ddaagg  sseerrkkaa  mmaassccaarrppoonnee ll łłyyżżeecczzkkaa  ccuukkrruu  wwaanniilliioowweeggoo ll sszzkkllaannkkaa
mmaalliinn..

KKaarrmmeell:: ll ppóółł  sszzkkllaannkkii  ccuukkrruu ll ppóółł  sszzkkllaannkkii  wwooddyy ll mmiięęttaa  ddoo  ddeekkoorraaccjjii

SSppoossóóbb  wwyykkoonnaanniiaa
1. Żółtka utrzeć do białości z 1/4 szklanki cukru, dodać serek i ucierać,

aż powstanie gładka masa. 
2. Śmietankę zagotować z cukrem waniliowym i wlać do masy serowo-

jajecznej. Energicznie ubijać trzepaczką, by nie powstały grudki. Masę
przelać do garnka i na małym ogniu ubijać, aż zacznie gęstnieć. 

3. Pucharki wypełnić malinami (kilka zostawić do dekoracji) i zalać ciepłą
masą. Wstawić do lodówki. 

4. Pół szklanki cukru połączyć z wodą i gotować aż powstanie gęsty płyn
o złocistym kolorze. Takim płynem polać krem i ponownie wstawić do
lodówki.

5. Deser podawać udekorowany malinami i listkami mięty.
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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





Miejsce 
na Twoją reklamę

KONTAKT:
redakcjachildrenofeurope

@yahoo.com

tel. 0489/823 803 
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Ogłoszenia drobne:
KUPIE, SPRZEDAM, ODDAM, SZUKAM ITD.

wSprzedam motor suzuki TS50, 50 ccm, motocross, 2000 rok.
Cena 750 euro. Tel.: 0488-416-481

wSprzedam renault laguna grantur 2002, skóra full wypas, 
po 18-tej, 0485998117

wMam 27 lat poszukuję pracy w budowlance Posiadam 7 lat
doświadczenia. Kontakt Karol 0475 314 006

wSzeroki zakres napraw RTV AGD laptopów GPS Montaż
satelity Naprawy pieców Elektryka remonty prywatne
Montaż mebli Antwerpen i okolice tanio expres zapraszam
GSM 0032488466308 

MMiieejjssccee  
nnaa  TTwwoojjąą
rreekkllaammęę

KONTAKT:
redakcjachildrenofeurope@yahoo.com

tel. 0489/823 803 

KANCELARIA PRAWNA
Advocaat Iwona Wiewiórka
Hemelstraat 3
BE- 2018 Antwerpia
Tel. 0032 3 233 06 00
Fax. 0032 3 231 62 00
i.wiewiorka@adwokat.be
www.adwokat.be

DYNAMIKA, ELASTYCZNOŚĆ, ZAANGAŻOWANIE,
NOWOCZESNA OBSŁUGA PRAWNA 

NA EUROPEJSKIM POZIOMIE

Obsługa prawna w j. polskim,
niderlandzkim, angielskim, rosyjskim 

bez pośredników, w bezpośrednim kontakcie
z adwokatem prowadzącym sprawę.

Prowadzi sprawy:

n Gospodarcze;
n Handlowe;
n Windykacyjne;
n Odszkodowawcze;

n Pracy i ubezpieczeń
społecznych;

n Rodzinne;
n Karne.

Dodaj bezpłatnie swoje ogłoszenie wysyłając
maila pod adres

redakcjachildrenofeurope@yahoo.com
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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

Ubezpieczenia
SSaavvee  IInnssuurraannccee  UUbbeezzppiieecczzeenniiaa, Plantin&Moretuslei 144A,
Antwerpia tel: 03 216 85 20

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




