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Zapraszamy 
dzieci, młodzież i dorosłych na zajęcia taneczne, plastyczne i inne...

Każdy znajdzie coś dla siebie... Szczegóły na str. 13 i 38
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od redakcji 

Luty, to przede wszystkim karnawał i Walentynki.
Postanowiliśmy, że zbyt dużo o święcie zakochanych pisać nie będziemy, ponieważ....
wszyscy o tym piszą, a chcemy być w miarę oryginalni. Zależy nam, aby każdy
z czytelników znalazł w kolejnym numerze naszej gazety coś interesującego. Walentynki
dla jednych są ważne, dla innych nie. Jedni to święto uwielbiają, a inni uważają, że to kicz
i tandeta zza oceanu. Nie do nas należy ocena, ale jesteśmy zobowiązani zadbać
o wszystkich czytelników. Dlatego staramy się tak dobrać artykuły, aby zadowolić
wszystkich (co prawdopodobnie z założenia jest niemożliwe). 
Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy „Dekalog optymisty”. Ale dlaczego w lutym
mógłby ktoś zapytać. Właściwie bez żadnego powodu. Luty jest tak samo dobrym
miesiącem na optymizm jak każdy inny. A że zimno? Nie szkodzi, przecież wiosna już tuż,
tuż... A że znowu pada? To też nie problem. Jeszcze trochę popada i przestanie. Ale
wracając do optymizmu. Warto zmienić swój stosunek do życia, więcej się uśmiechać
i obdarzać uśmiechem innym. To naprawdę działa i pomaga.
Nie można przecież cały czas narzekać... A propos narzekania. Czy wiecie Państwo, że inni
oceniają nas jako naród wiecznie narzekający? Taką właśnie mamy opinie. Czy jest
prawdziwa? Trudno ocenić, ale faktem jest że część z nas naprawdę lubi sobie ponarzekać. 
Polecamy również artykuł „Nazywam się Bond. James Bond”. Jest to pierwsza część historii
o agencie 007. W tym numerze opowiemy o jego twórcy Ianie Flemingu, którego życie było
tak samo pasjonujące jak jego filmowego bohatera. 
I jeszcze luksusowe dzieci. Niesamowity świat ludzi bardzo bogatych i tego co dla bardzo
bogatych dzieci przygotował świat mody, zabawek, mebelków i tak dalej. Może to i piękne,
ale czy zawsze przydatne?
Chcielibyśmy też przybliżać Państwu poszczególne dzielnice Antwerpii. Mieszkamy w tym
mieście (niektórzy z nas już bardzo długo) i nie znamy miejsc w których przebywamy.
Antwerpia jest pięknym miastem z bogatą historią i może warto o nim wiedzieć coś więcej.

Ale przede wszystkim zachęcamy do przeczytania bardzo ważnego artykułu, a właściwie
informacji napisanej przez panią mecenas Iwonę Wiewiórkę. 
Dotyczy spraw, które dotykają wielu naszych rodaków na emigracji. 
Do naszej redakcji przyszło sporo maili, odebraliśmy też kilka telefonów, w których ludzie
niekiedy łamiącym się głosem opowiadali o oszustwach, jakich dopuszczają się ich
pracodawcy. Nie tylko Belgowie, ale w dużej części niestety Polacy. Schemat jest prosty.
Sprowadza się na przykład grupę ludzi do Belgii zapewniając, że praca będzie legalna,
dobre zarobki, odpowiednie zakwaterowanie i tak dalej. Na miejscu te wszystkie
zapewnienia okazują się nieprawdziwe, a w dodatku pracownicy nie otrzymują
wynagrodzenia. Bardzo często jest to niestety praca na czarno. I co zrobić w takich
wypadkach?
Sprawdziliśmy. Ambasada ze względów proceduralnych zbyt wiele nie może, chociaż
konsulowie zawsze służą pomocą. Jeżeli nie jest się członkiem związków zawodowych, 
też specjalnie nie ma na co liczyć. Pozostaje droga prawna. Okazuje się, że aby odzyskać
pieniądze i własny honor trzeba dużo czasu i wytrwałości (już nie mówiąc o zdrowiu
i zszarganych nerwach) – ale nie jest to niemożliwe. Mamy nadzieję, że nasi rodacy
odzyskają pieniądze, które jest im winien nieuczciwy pracodawca i będą mogli na
normalnych warunkach kontynuować pracę w Belgii.
I proszę pamiętać, że gazeta „Antwerpia po polsku” jest dla Was Drodzy Czytelnicy.
Czekamy na Wasze uwagi i sugestie.

RReeddaakkccjjaa
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Przy jeż dża jąc do Bel gii w po szu -
ki wa niu no wych moż li wo ści za -
rob ko wych na le ży mieć na

uwa dze fakt, iż na bel gij skim ryn ku pra -
cy mno żą się nie ucz ci wi pra co daw cy
ofe ru ją cy pseudo-za trud nie nie. 

W naj bliż szych nu me rach po sta ra my
się po dać kil ka przy kła dów nie ucz ci we -
go za trud nie nia oraz spo so bów ra dze -
nia so bie z ni mi.

PPrraa  ccaa  „„nnaa  uuddzziiaa  łłyy””
Bar dzo po pu lar nym do nie daw na spo -

so bem za trud nie nia by ło tzw. za trud -
nie nie „na udzia ły”, przy bie ra ją ce kil ka
po sta ci.

Kan dy dat pra cow nik re je stro wa ny
jest przez pra co daw cę ja ko je go po moc -
nik lub wspól nik w spół ce, cza sem po -
sia da na wet fun kcję pre ze sa lub człon -
ka za rzą du. 

Wszyst kie te fun kcje po sia da ją zgod -
nie z bel gij skim pra wem sta tus osób
pro wa dzą cych sa mo dziel ną dzia łal ność
gos po dar czą. 

Ozna cza to w prak ty ce, iż od uzy ski -
wa ne go przy cho du zo bo wią za ne są po -
trą cić oraz za pła cić sa mo dziel nie skład -
ki ubez pie cze nio we oraz po da tek
do cho do wy. 

CCoo  zz uurr  lloo  ppaa  mmii,,  wwaa  kkaa  ccyyjj  nnyymm  ii zzwwooll  --
nniiee  nniieemm  cchhoo  rroo  bboo  wwyymm? 

Pseudo-za trud nie nie ozna cza w prak -
ty ce, iż pra cow nik nie po sia da ochro ny
praw pra cow ni czych, nie na by wa pra -
wa do płat ne go ur lo pu, nie otrzy ma pre -
mii koń co wo rocz nej ani do dat ku wa ka -
cyj ne go.

Na wy pa dek cho ro by otrzy ma z ka sy
ubez pie cze nio wej do pie ro po mie sią cu
nie zdol no ści do pra cy pra wo do ry czał -
to we go wy na gro dze nia.

JJaakk  jjee  rroozz  ppoozz  nnaaćć??
Je śli za trud nie nie przy bie ra tę po stać

z re gu ły pra cow ca przed ło ży do pod pi -
sa nia for mu la rze zgło sze nio we do ka sy
ubez pie cze nio wej dla osób pro wa dzą -
cych sa mo dziel ną dzia łal ność gos po dar -
czą: Acer ta, Par te na, Xe rius, Gro up S,
itp. Być mo że ka że rów nież wpła cić nie -
wiel ką kwo tę za udzia ły w spół ce oraz
pod pi sać re jestr udzia łów (księ ga wktó -
rej znaj du ją się na zwi ska udzia łow ców). 

SSkkuutt  kkii  pprraaww  nnee
Pa mię taj my, iż de cy du jąc się na tę for -

mę za trud nie nia otwie ra my włas ną fir -
mę w Bel gii i zo bo wią za ni bę dzie my do
pro wa dze nia księ go wo ści oraz sa mo -
dziel ne go od pro wa dza nia skła dek ubez -
pie cze nio wych i po dat ku do cho do we -
go. 

ZZaa  ppoo  bbiieecc  zzaa  ddłłuu  żżee  nniiuu??
Nie ze zwa laj my na pro wa dze nie na -

szej księ go wo ści przez księ go we go fir -
my lub sze fa, któ ry praw do po dob nie nie
bę dzie nas in for mo wał o tym co ro bi.

Je śli wy peł nia my do ku men ty do jed nej
z kas ubez pie cze nio wych nie wpi suj my
adre su ko rep son den cyj ne go fir my, po -
nie waż w tym wy pad ku ka sa ubez pie -
cze nio wa bę dzie prze sy łać ko res pon -
den cję wy łącz nie na adres fir my, a my
nie bę dzie my mie li in for ma cji o sta nie
płat no ści. Na le ży rów nież pa mię tać
o fak cie, iż skład ki ubez pie cze nio we na -
leż ne są kwar tal nie.

Je śli fir ma pro po nu je, iż sa ma za pła -
ci na sze skład ki ubez pie cze nio we pa -
mię taj my, iż op ła co ne przez fir mę skład -
ki ubez pie cze nio we są czę ścią na sze go
do cho du i po win niś my zgło sić je do
urzę du skar bo we go. Zwróć my rów nież
uwa gę na fakt, iż wpła ca ne w pier -
wszych trzech la tach pro wa dze nia dzia -
łal no ści skład ki są je dy nie for mą za li -
czki.

JJaakk  zzaa  kkoońń  cczzyyćć  wwssppóółł  pprraa  ccęę
W sy tu a cji nor mal ne go za trud nie nia

na pod sta wie umo wy o pra cę usta wa
prze wi du je moż li wość jed no stron ne go
wy po wie dze nia umo wy.

Roz wią za nie współ pra cy „na udzia ły”
nie jest tak pro ste i z re gu ły wią że się
z wie lo ma trud no ścia mi ad mi ni stra cyj -
ny mi i fi nan so wy mi dla pseudo udzia -
łow ców. Nie ucz ci wy pra co daw ca z re -
gu ły nie prze ka zał bo wiem szcze gó łów
do ty czą cych spo so bu za trud nie nia. Nie
wie my rów nież czy op ła cał na sze skład -
ki ubez pie cze nio we i po dat ki. Co z na -
szym ze zna niem po dat ko wym, któ re
mia ło być zło żo ne przez księ go we go fir -
my i jak roz wią zać umo wę? 

ZZaamm  kknniięę  cciiee  ddzziiaa  łłaall  nnoo  śśccii
Ce lem zam knię cia pro wa dze nia dzia -

łal no ści oraz ubez pie cze nia ko niecz nym
bę dzie przed ło że nie adek wat nych do -
ku men tów: tj. do wo du sprze da ży udzia -
łów (umo wy wraz z wpi sem do re je stru
udzia łow ców), po świad cze nia ze stro ny
pre se za o za koń cze niu współ pra cy na
rzecz spół ki oraz for mu la rza w któ rym
oświad czy my, iż za my ka my pro wa dze -
nie dzia łal no ści gos po dar czej.

W prak ty ce ozna cza to, iż bez bo les ne
odej ście z ta kiej współ pra cy wią zać bę -
dzie się z ko niecz no ścią za war cia ugo -
dy z nie ucz ci wym pra co daw cą. Za nim
jed nak zgo dzi my się na odej ście z fir -
my wska za nym jest uda nie się do wła -
ści we go urzę du skar bo we go oraz za się -
gnię cie in for ma cji od noś nie sta nu wpłat
na rzecz po dat ku do cho do we go oraz do
ka sy ubez pie cze nio wej aby spraw dzić
wy so kość op ła co nych skła dek (je śli fir -
ma sa ma zo bo wią za ła się od pro wa dzać
po da tek i skład ki ubez pie cze nio we). Je -
śli po kon tro li w urzę dzie skar bo wym
oraz w ka sie ubez pie cze nio wej oka że
się, że nie ucz ci wy pra co daw ca nie op -
ła cał skła dek ani po dat ku, wów czas ma -
my pod sta wę do te go by żą dać za pła ty

ni niej szych po trą ceń za nim opu ści my
fir mę.

Jed no cześ nie na le ży brać pod uwa gę
fakt, iż pod pi su jąc ugo dę znie ucz ci wym
pra co daw cą oraz for mu larz w któ rym
oświad cza my, iż za my ka my pro wa dze -
nie dzia łal no ści jed no cześ nie po twier -
dza my, iż w rze czy wi sto ści ją pro wa dzi -
liś my.

NNii  wwee  llaa  ccjjaa  ffiikk  ccjjii  pprraaww  nneejj
Je śli współ pra ca na za sa dzie za rzą -

dza ją ce go wspól ni ka by ła jed nak fik cją,
a pra ca w rze czy wi sto ści by ła czy stym
wy ko na niem umo wy o pra cę na le ży za -
sta no wić się nad moż li wo ścią ni we la cji
stwo rzo nej przez nie ucz ni we go pra co -
daw cę fik cji praw nej.

Moż li wość ta ka ist nie je w szcze gól -
no ści je śli:

- Pra cow nik nie jest po in for mo wa ny
o ro dza ju za trud nie nia (pra co daw ca
obie cał umo wę o pra cę i pod su nął do -
ku ment twier dząc, iż na le ży go pod pi -
sać do ce lów ubez pie cze nio wych nie wy -
jaś nia jąc, iż re je stru je dzia łal ność
gos po dar czą);

- Pra cow nik pra cu je na pod sta wie ni -
skiej staw ki go dzi no wej (z re gu ły 8-15
EUR za go dzi nę pra cy) wy łącz nie dla
klien tów pra co daw cy;

- Pra co daw ca nad zo ru je wy ko na nie
pra cy, usta la go dzi ny pra cy, ter mi ny
ur lo pów, przed sta wia go to we od po wie -
dzi wraz z tłu ma cze nia mi na wy pa dek
kon tro li ze stro ny in spek cji;

Je śli za trud nie nie po sia da po wy żej
wska za ne ce chy wów czas war to zło żyć
w lo kal nej in spek cji ds. nad zo ru pra cy
do nie sie nie o na ru sze niu prze pi sów.
W An twer pii sie dzi ba in spek cji znaj du -
je się w:

Toe zicht so cia le wet ten, Ita liëlei 124-
bus 63 (15ste pię tro), 2000 AN TWER -
PEN, Czyn na co dzien nie od 9u. do 12u.
oraz od 13u.30 do 16, Tel.: 03/206.99.00,
Fax: 03/226.90.47

Je śli in spek cja w ra mach wszczę te go
po stę po wa nia do cho dze nio we go udo -
wod ni, iż za trud nie nie nie by ło pro wa -
dze niem dzia łal no ści gos po dar czej, ale
umo wą o pra cę, wów czas skie ro wa na
zo sta nie praw do po dob nie spra wa do są -
du kar ne go prze ciw ko nie ucz ci we mu
pra co daw cy, a pra cow nik bę dzie miał
pra wo żą dać za pła ty wy na gro dze nia
z ty tu łu umo wy o pra cę.

RRee  aa  ssuu  mmuu  jjąącc::  ppoodd  ppii  ssuu  jjąącc  ppoo  ttwwiieerr  ddzzee  --
nniiee  zzaamm  kknniięę  cciiaa  pprroo  wwaa  ddzzoo  nneejj  ddzziiaa  łłaall  nnoo  --
śśccii  wwyy  bbiiee  rraa  mmyy  kkrróótt  sszząą  ddrroo  ggęę,,  pprrzzyy  zznnaa  --
jjee  mmyy  jjeedd  nnaakk,,  iiżż  pprroo  wwaa  ddzzii  lliiśś  mmyy
ddzziiaa  łłaall  nnoośśćć  ggooss  ppoo  ddaarr  cczząą..  ZZggłłaa  sszzaa  jjąącc  nnaa  --
rruu  sszzee  nniiee  pprrzzee  ppii  ssóóww  nnii  wwee  lluu  jjee  mmyy  ffiikk  ccjjęę
pprraaww  nnąą..  RRyy  zzyy  kkuu  jjee  mmyy  jjeedd  nnaakk  ddłłuu  ggoo  ttrrwwaa  --
łłąą  ii mmoo  zzooll  nnąą  pprroo  ccee  dduu  rręę..

IIwwoo  nnaa  WWiiee  wwiioorr  kkaa  
Ad vo ca at

Nieuczciwe zatrudnianie
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Berchem
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Le gen da gło si, że na po -
cząt ku VIII wie ku bi -
skup i mi sjo narz Wil li -

brord przy był do ma łej osa dy,
aby na wra cać po gan na chrze -
ści jań stwo. Zbu rzył po gań ską
ka pli czkę i na jej miej scu po sta -
wił drew nia ny oł tarz, któ ry po -
tem stał się koś cio łem Sint – Wil -
li bror dus.

Pier wsze za pi sy do ty czą ce Ber -
chem po ja wia ją się w XIII wie ku.

W 1249 ro ku Wo u ter Ber tho ut
z Ranst, czło nek wiel kie go ro du
Bra ban tów sta je się pier wszym
pa nem Ber chem. Rzą dzi twar dą
rę ką. Ma pra wo do po wo ły wa nia
rzą dów we wsi, bez względ ne go
eg zek wo wa nia po dat ków i da ni -
ny, a tak że po słu szeń stwa. Ży cie
lub śmierć pod da nych rów nież
za le ży od nie go.

W 1450 ro ku wio ska li czy ła
tyl ko 40 do mostw, a miesz kań -
cy utrzy my wa li się z po lo wań,
rol nic twa i ry bo łów stwa. Do god -
ne po ło że nie Ber chem (bli skość
rze ki) i roz wój po łą cze nia po mię -
dzy An twer pia a Me che len spo -
wo do wa ły, że licz ba miesz kań -
ców szyb ko ro sła.

W XVI wie ku Ber chem prze ży -
wa „zło ty wiek”. Ma już oko ło
trzech ty się cy miesz kań ców, któ -
rzy spe cja li zu ją się w rze mio śle,
a prze de wszyst kim w ko wal stwie
i ko ło dziej stwie. Jest to rów nież
okres bu do wy pier wszych ka -
mien nych do mów i po wsta nia
koś cio ła St. Wil li bror dus.

Ko niec XVI wie ku to za stój
w roz wo ju Ber chem i po czą tek
wo jen. Hisz pa nie zrów na li mia -
sto z zie mia. Do pie ro na po cząt -
ku wie ku sie dem na ste go za czę to
od bu do wy wać do mo stwa i obiek -
ty sa kral ne, co nie ozna cza ło jed -
nak spo ko ju i sta bi li za cji. Od dru -

giej po lo wy XVII wie ku zie mię tę
re gu lar nie na jeż dża ją Ho len drzy.
No we woj ny pra wie cał ko wi cie zruj -
no wa ły Ber chem, któ re w1830 ro -
ku by ło jed nym wiel kim po lem bi -
twy. Dla miesz kań ców, bo ha te rem
tam tych dni był graf Fre de rik de
Me ro de, któ ry po niósł śmierć 
wwy ni ku ran ja kie od niósł bro niąc
mia sta. Wje go po grze bie uczest ni -
czy ło ty sią ce miesz kań ców, a An -
twer pczy cy wdo wód wdzięcz no ści
po sta wi li mu po mnik.

Na stęp ne la ta to względ ny
okres spo ko ju. Na stę pu je oży -
wie nie gos po dar cze i roz wój rze -
mio sła.

W wie ku XIX lud ność Ber chem
sta le ro sła. Ist nia ły czte ry bro -
wa ry i kil ka kon cer nów prze my -
sło wych. W 1862 ro ku roz po czę -
to bu do wę for ty fi ka cji, któ re
oka la ły An twer pię. Zde cy do wa -
no się na te umoc nie nia, aby
uchro nić mia sto przed ko lej ny -
mi na ja zda mi. Wyjść po za te ren
mu rów ob ron nych moż na by ło
tyl ko przez sześc bram. Jed ną
z nich by ła na Ber chem (Vel de -
ken). Przy bu do wie for ty fi ka cji
przez dwa la ta pra co wa ło co -
dzien nie od ra na do wie czo ra oko -
ło czter na stu ty się cy ro bot ni ków.

W 1900 ro ku w Ber chem
miesz ka ło już pra wie 20.000
osób. Dziel ni ca roz wi ja ła się i bo -
ga ci ła, a lu dziom ży ło się co raz
le piej. Wszyst ko zmie nił wy buch
I woj ny świa to wej. Przez dwa
dni i dwie no ce Ber chem by ło
bom bar do wa ne. Znisz cze niu
uleg ło pra wie 70 pro cent bu dyn -
ków. Zruj no wa ne zo sta ły do my,
szpi ta le, koś cio ły, szko ły i skle -
py, a wie lu miesz kań ców szu ka -
ło schro nie nia za gra ni cą. Na od -
bu do wę wła dze wy da ły oko ło 10
mi lio nów fran ków. 

Po za koń cze niu II woj ny świa -
to wej i wy zwo le niu Bel gii, Ber -
chem fun kcjo no wa ło ja ko nie za -
leż na gmi na. W 1969 ro ku
ro ze bra no część for tów, aby zro -
bić miej sce dla pier ście ni (siec
au to strad i dróg szyb kie go ru -
chu oka la ją cych An twer pię). Licz -
ba lud no ści wzro sła do 60.000. 

W 1983 ro ku Ber chem prze -
sta ło ist nieć ja ko sa mo dziel na
gmi na i zo sta ło włą czo ne do mia -
sta An twer pia.

Ber chem gra ni czy z na stę pu -
ją cy mi dziel ni ca mi: Mor tsel, De -
ur ne, Bor ger ho ut, Wil rijk i An -
twer pia.

Dziel ni ce Ber chem to: Zu ren -
borg, Groe nen hoek, De Vel de kens,
Nie uw Kwar tier, Oud-Ber chem.

Ge o gra ficz nie i ad mi ni stra cyj -
nie Ber chem po dzie lo ny jest na
trzy okrę gi:
n Oud-Ber chem (sta ry Ber chem

nie da le ko sta cji ko le jo wej
i Gro te Ste en weg)

n Nie uw kwar tier (no wa na zwa
dla Pul lhof)

n Groe nen hoek (Zie lo ny Kąt).
Go dłem dziel ni cy od 1816 ro -

ku są trzy czer wo ne słu py na
srebr nym tle.

Po cho dzą z tra dy cyj ne go go -
dła ro dzi ny Ber tho ut, pier -

Nie wiadomo,
kiedy
dokładnie
powstała
nazwa tej
dzielnicy.
Pewne jest
tylko, 
że oznacza
„miejsce na
wzgórzu” 
lub „dom na
wzgórzu”. 
Berg
– w języku
niderlandzkim
oznacza górę.



wszych wład ców osa dy Ber chem, któ -
rzy w za mian za wy jąt ko we mę stwo
otrzy ma li je od kró la Ara go na.

CCoo  cciiee  kkaa  wwee  ggoo  zznnaajj  dduu  jjee  ssiięę  ww BBeerr  --
cchheemm??

Prze de wszyst kim Zu ren borg, ar -
chi tek to nicz na pe reł ka nie spo ty ka na
ni gdzie w Bel gii i w Eu ro pie. Co raz
czę ściej mó wi się o wstrzy ma niu
w tym miej scu ru chu sa mo cho dów,
a prze de wszyst kim au to bu sów ze
wzglę du na znisz cze nia za byt ków.
Obec nie jest to jed na z naj mod niej -
szych i naj droż szych dziel nic w An -
twer pii (do kład niej sze in for ma cje
o Zu ren borg znaj du ją się w po przed -
nim nu me rze „An twer pii po pol sku”).
Jest też osie dle, gdzie na zwy ulic od -
no szą się do sta ro żyt nych bo gów na
przy kład Apol lo stra at, czy Mi ner va -
stra at. Nie da le ko uli cy Gro te Ste en -
weg a do kład nie przy Ka rel Oom sstra -
at jest bro war, w któ rym już od 150 lat
wy twa rza się zna ne, mar ko we 
pi wo „De Ko ninck”. Jest to je dy ny bro -
war w An twer pii i po sia da włas ną ka fej -
kę „Pil grimm” przy Bo om ga ar dstra at.

Sta cje ko le jo wa Ber chem otwar to
w ro ku 1836. Jest to waż ny wę zeł ko -
mu ni ka cyj ny, a wia dukt ko le jo wy
prze ci na na pół Dra ak pla ats, jed no
z cie ka wszych miejsc dziel ni cy.

Z Ber chem nie ro zer wal nie zwią za -
ne są dro gi R1 i R2 (tak zwa ny du ży
i ma ły pier ścień). Pier wsza, to ze -
wnętrz na, pół noc na ob wod ni ca (Gro -
te Ring) z pa ra me tra mi au to stra dy.
Łą czy do cho dzą ce z An twer pii au to -
stra dy A11 i A12.

Nato miast dru ga – Kle i ne Ring, to we -
wnętrz na ob wod ni ca łą czą ca naj waż niej -
sze an twer pskie au to stra dy, peł nią ca
jed no cześ nie fun kcje dro gi tran zy to wej.
Jej od cin ki po kry wa ją się z tra sa mi eu -
ro pej ski mi E19 i E34. Na ca łej dłu go ści
jest to dro ga oś mio pas mo wa.

W sta rej za jezd ni Groe nen hoek znaj -
du je się Fla man dzkie Mu ze um Tram -
wa jów i Au to bu sów – Vla ams Tram en
Bus Mu se um (Vla Tam). Po świę co ne
jest hi sto rii trans por tu pu blicz ne go
w Bel gii, a zwłasz cza we Flan drii. Moż -
na zo ba czyć pier wszy tram waj elek -
trycz ny z An twer pii z 1899 ro ku oraz
je dy ny na świe cie za cho wa ny gy ro -
bus. W mu ze um znaj du je się 55 tram -
wa jów i au to bu sów, a po za tym fo to -
gra fie, mo de le mun du rów i in ne
cie ka wost ki (Dik smu i de la an 42,
www.vla tam.be) 

Za byt kiem Ber chem jest koś ciół Sint
Wil li bror dus – go tyc ka bu do wla da to -
wa na na pier wsze la ta XVI wie ku z mo -
nu men tal nym drze wem przed wej -
ściem i cha rak te ry stycz nym ze ga rem.

Jest to naj star szy koś ciół w Ber chem,
ma sta tus ba zy li ki, a od ro ku 1983 jest
pod ochro ną kon ser wa to ra za byt ków.
Ba ro ko we, mar mu ro we oł ta rze, am bo -
na i or ga ny po cho dzą z XVIII wie ku,
nato miast mszał z po lo wy wie ku XII.
Bu dy nek koś cio ła obec ne go kształ tu
i cha rak te ru na brał w XV wie ku. 

Bar dzo zna ny w świe cie sztu ki jest
tak że Koś ciół św. Te re sy przy klasz -
to rze Kar me li tów, w któ rym znaj du -
ją się dzie ła zna ne go ma la rza Al ber ta
Ser va e sa. Wspom nie niem po daw nym
Ber chem jest de Scha lien hoe ve, gdzie
obec nie znaj du je się Cen trum Spor to -
we „Het Ro oi”. Jest to miej sce tre nin -
gów an twer pskiej dru ży ny pił kar skiej
Ber chem Spo ort. Ten klub spor to wy
zwią za ny jest z Fo ot ball As so cia tion,
kie dyś gra ją cym w bel gij skiej pier -
wszej li dze.

Ber chem za miesz ku ją chy ba wszyst -
kie na ro do wo ści. Są miej sca, któ re upo -
do ba li so bie Bel go wie, są uli ce zdo mi -
no wa ne przez Tur ków, czy Ara bów. Na
Ber chem miesz ka też du żo Po la ków.

War to cza sa mi przejść się tam na
spa cer, zo ba czyć Zu ren borg, czy koś -
ciół Sint Wil le bror dus. Po czuć kli mat
sta re go Ber chem, któ re za ist nia ło
daw no te mu ja ko „dom na wzgó rzu”. 

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa
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Udzielam lekcji 
z holenderskiego 

- okolice Gent/Antwerpen,
tłumaczę dokumenty itp.

KKoonnttaakktt::  
00449999339922882233  



Nowy zielony
bulwar stanie
się ulubionym
miejscem
spacerów
mieszkańców
i turystów.
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Ke y ser lei, to „bra ma do
mia sta”, jed no z naj -
bar dziej ruch li wych

i waż nych miejsc w An twer pii.
Dla te go wła dze mia sta za de cy -
do wa ły o przy wró ce niu Ke y ser -
lei daw nej świet no ści.

Prze bu do wa roz po czę ła się
w 2011 ro ku, za koń cze nie I fa -
zy pla no wa ne jest na maj 2012,
dru giej zaś je sie nią.

Plan za kła da po wsta nie dep -
ta ka łą czą ce go Cen tra al Sta tion
z za byt ko wym, hi sto rycz nym
cen trum mia sta. Śro dek dep ta -
ka prze zna czo ny bę dzie tyl ko
i wy łącz nie dla pie szych. Uli ca
bę dzie znacz nie po sze rzo na, co
spra wi wra że nie prze stron ne -

go, jas ne go i zie lo ne go bul wa -
ru. Ka wiar nia ne ogród ki bę dą
wię ksze, wy god niej sze i bar -
dziej este tycz ne. Ca ły dep tak
zo sta nie zbu do wa ny z be to nu,
a dla uzy ska nia od po wied nie -
go efek tu wierz chnia war stwa
bę dzie ko lo ru żół te go. Ke y ser -
lei za wsze by ło peł ne ro we rzy -
stów dla te go przy prze bu do wie
dep ta ka po my śla no tak że
o nich. Te raz bę dą mo gli czuć
się bar dziej bez piecz nie, po nie -
waż prze wi dzia no osob ne pa sy
ru chu dla sa mo cho dów i au to -
bu sów, przez co ro we rzy ści bę -
dą bar dziej wi docz ni zwłasz cza
na skrzy żo wa niach. Po my śla -
no rów nież o no wych miej scach
do par ko wa nia ro we rów.

Ke y ser lei ma stać się zie lo -
nym bul wa rem mia sta. Do tych -
cza so we sta re drze wa (96 sztuk)
zo sta ły wy cię te i pod ko niec
osta t niej fa zy prac zo sta ną za -
sa dzo ne no we. Zde cy do wa no się
na „Fra xi nus An gu sti fo lia Ray -
wo od”. Są to drze wa z bar dzo
cien ki mi liś ćmi, któ re je sie nią
ro bią się czer wo no-brą zo we.
Prze pusz cza ją wię cej świat ła,
więc bę dzie jaś niej a po za tym
nie tra cą swo ich owo ców co spo -
wo du je, że uli ce bę dą czyst sze. 

Zo sta nie wy mie nio na sta ra
ka na li za cja oraz prze wo dy elek -
trycz ne. Po ja wią się no we ław -
ki, sto li ki, krze sła i pa ra so le.

La tem 2012 ro ku po wa ka -
cjach roz pocz nie się dru ga,
koń co wa fa za prze bu do wy. Na -
stą pi wte dy otwar cie ru chu dla
sa mo cho dów i au to bu sów.

Wła dze mia sta za pew nia ją, że
no wy zie lo ny bul war sta nie się
ulu bio nym miej scem spa ce rów
miesz kań ców i tu ry stów. Je że -
li uda się zre a li zo wać wszyst -
kie za ło że nia ar chi tek to nicz ne
Ke y ser lei na praw dę bę dzie wi -
zy tów ką An twer pii. 

KKaa  rroo  llii  nnaa  MMoo  rraaww  sskkaa

Przywrócić świetność Keyserlei
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NAJLEPSZA 
POLSKA IMPREZA 

Z MUZYKĄ NA ŻYWO
jjuużż  ppoo  rraazz  ddrruuggii  bbaawwiilliiśśmmyy  ssiięę  ww AAnnttwweerrppiiii  

nnaa  iimmpprreezziiee  zz mmuuzzyykkąą  nnaa  żżyywwoo!!  

Dziękujemy wszystkim za wspaniałą zabawę!
Zapraszamy na kolejne imprezy z zespołem 

Tom & Jerry. Jak zwykle gwaranujemy
super atmosferę do białego rana.

oorrggaanniizzaattoorrzzyy



Po la kom inie tyl ko, Bel gia
ko ja rzy się prze de wszyst -
kim z Bruk se lą, sto li cą

Unii Eu ro pej skiej. Mo że jesz cze
z An twer pią, dia men ta mi, cze ko -
la dą i pi wem. Czy to ozna cza, że
o Bel gii wie my już wszyst ko?
Z pew no ścią nie. Dla te go przed -
sta wia my kil ka zna nych, mniej
zna nych i nie zna nych ale cie ka -
wych in for ma cji o tym kra ju.

1.
Bel gia jest jed nym z nie licz nych
państw eu ro pej skich, w któ rych
fun kcjo nu je mo nar chia. Jest tez
jed nym z kra jów tak zwa nej
„szóst ki” – za ło ży cie li Unii Eu ro -
pej skiej.

2. 
Bel go wie za wsze ce ni li so bie wol -
ność i nie za leż ność, co zna laz ło
wy raz w ich kon sty tu cji, któ ra
„gwa ran tu je azyl wszyst kim prze -
śla do wa nym” i za pew nia „swo bo -
dę wy zna nio wą”.

3. 
Miesz kań cy Bel gii, to po li glo ci,
na ród twór czy i nie zwy kle pra -
co wi ty. Ale cza sa mi za ła twie nie
drob nej spra wy w urzę dzie ura -
sta do ran gi wiel kie go prob le mu.
Nie po tra fią też żar to wać sa mi
z sie bie. Pod tym wzglę dem bra -
ku je im po czu cia hu mo ru. 

4. 
Ma ło kto wie, że na pla ne cie Zie -
mia są dwa pun kty orien ta cyj ne
wi docz ne z kos mo su. To Wiel ki
Mur Chiń ski i Bel gia, a kon kret -
nie jej au to stra dy. Au to stra dy
w Bel gii są „naj gęst sze” na świe -
cie. Na u kow cy z NA SA ob ser wu -
ją cy zie mię z kos mo su na zwa li
Bel gię „plą ta ni ną świet lnych ni -
tek”. Jest jesz cze jed no okre śle -
nie – „bel gij skie ok no”.

5. 
Bel gia to Fla man do wie, Wa lo no -
wie, Fran cu zi, Niem cy, emi gran -
ci i... Bruk se la. O trwa ją cym od
daw na spo rze Fla man dów i Wa -
lo nów wie dzą chy ba wszy scy. Du -
ża część miesz kań ców (zwłasz cza
mło dych) za miesz ku ją cych oba te
re gio ny, wie lo krot nie za sta na -
wia ła się, gdzie le ży pod ło że te -
go kon flik tu. Dla wie lu z nich jest
to ar cha icz ne i nie do rzecz ne. Dwa
la ta te mu na znak pro te stu, gru -
py mło dych lu dzi z Flan drii i Wa -
lo nii sto czy ły w Bruk se li woj nę

na po dusz ki. Chcie li
w ten spo sób wy ra zić swo je
nie za do wo le nie z ist nie ją ce go sta -
nu rze czy. Że by ca ła ak cja za koń -
czy ła się hu mo ry stycz nym ak cen -
tem, Lew Flan drii uści skał
wa loń skie go Ko gu ta (oba zwie -
rzę ta są sym bo la mi swo ich re gio -
nów). Jak wie my nic to nie da ło
i Bel gia da lej bo ry ka się ze swo -
i mi prob le ma mi. O tym, że uzna -
na zo sta ła za re kor dzi stę w fun -
kcjo no wa niu bez rzą du
i par la men tu też wie dzą wszy scy.
Naj cie ka wsze jest to, że miesz -
kań cy te go kra ju zbyt nio się tym
nie prze jmu ją i po pro stu się do
te go przy zwy cza i li.
Zresz tą wy cho dzą z za ło że nia, że
jak się je den rząd roz wią że, to
i tak jesz cze kil ka im zo sta je. To
stwier dze nie bie rze się stąd, że
każ da z trzech czę ści Bel gii ma
swój par la ment, do cho dzą jesz -
cze trzy par la men ty grup et nicz -
nych i głów ny par la ment rzą do -
wy. To w su mie sie dem.

6. 
Bel go wie szczy cą się swo ją kuch -
nią i jak twier dzą znaw cy te ma -

tu, rze czy wi ście jest ona na wy -
so kim po zio mie. Cho dzi o praw -
dzi wą sztu kę ku li nar ną a nie fast
fo od. Po le ca ny jest Wa te rzo oi
– słyn ny gu lasz – zu pa, wy wo dzą -
cy się z Gent. Są to kur cza ki lub
ry by go to wa ne w pi wie lub wy -
wa rze z mię sa, do któ rych do da -
wa ne są wa rzy wa i zio ła. Przed
po da niem gu lasz mie sza ny jest
z żół tka mi i śmie ta ną. Do te go są
go to wa ne ziem nia ki lub to sty.
Jest to kla sy ka kuch ni fla man -
dzkiej. Na bel gij skim wy brze żu
zna ne i smacz ne da nie to kro kie -
ty z kre we tek. Nato miast w Me -
che len prze pysz ne są po tra wy ze
szpa ra gów.

W zim ne je sien ne i zi mo we dni
Bel go wie je dzą Sto of vle es. Jest to
po łą cze nie wie przo wi ny i wo ło -
wi ny go to wa ne ra zem w ciem -
nym pi wie.Oczy wi ście nie moż -

Przedstawiamy
kilka znanych,
mniej znanych
i nieznanych
ale ciekawych
informacji 
o Belgii

Belgia znana i nieznana
8 Antwerpia po polsku     luty 2012



9luty 2012 Antwerpia po polsku    
na za pom nieć o ste ku z fryt ka mi!!!

Wy na laz kiem Bel gów jest cy ko ria,
cen ny skład nik sa ła tek jak rów nież dań
bar dzo wy kwin tnych, na przy kład ba -
żan ta po bra ban cku go to wa ne go w pi -
wie. In ne cha rak te ry stycz ne dla tej
kuch ni po tra wy to za jąc w pi wie, a prze -
de wszyst kim mo u les z fryt ka mi. Mo -
u les, czy li mał że ser wo wa ne są w roż -
nej po sta ci: w bia łym wi nie,
z czos nkiem, w so sie musz tar do wym,
no i oczy wi ście w pi wie. W bel gij skiej
kuch ni pi wo kró lu je nie po dziel nie. Jest
do da wa ne do wie lu po traw, a prze de
wszyst kim wy pi ja ne wdu żych ilo ściach. 

W tym kra ju re sta u ra cja ucho dzą ca
za do brą ma w kar cie sto sun ko wo ma -
ło po zy cji, ale da nia są po pro stu wy -
śmie ni te. Me nu zmie nia ne jest co dwa
mie sią ce. Luk su so we re sta u ra cje swo -
im klien tom pro po nu ją osiem naj róż -
niej szych dań w nie zbyt du żych ilo -
ściach. Ku cha rze wy cho dzą bo wiem
z za ło że nia, że klien ci nie mo gą wyjść
z re sta u ra cji naj e dze ni do sy ta, lecz po -
win ni de lek to wać się je dze niem, prze -
ży wać ku li nar ne roz ko sze i co naj waż -
niej sze, ze chcieć do te go właś nie lo ka lu
po wró cić. Do po sił ków Bel go wie pi ją
du żo wi na, zwłasz cza fran cu skie go. 

7.  
Od lat Bel gia pro du ku je kil ka dzie siąt
ga tun ków pi wa. Znaj du je się w ści słej
czo łów ce świa to wej pod wzglę dem spo -
ży cia, jak i pro duk cji zło ci ste go na po ju.
Wta jem ni cze ni twier dzą, że du ża część
naj lep sze go pi wa wy twa rza na jest przez
za kon ni ków w klasz to rach, któ rzy jak
naj wię ksze go skar bu strze gą swo ich re -
cep tur prze ka zy wa nych ko lej nym kon -
ty nu a to rom sztu ki pi wo war skiej. 

Pi wo pro du ko wa ne jest w bro wa rach
w ca łym kra ju. Każ dy z tych kil ku set
bro wa rów spe cja li zu je się w pro duk cji
swo je go ga tun ku pi wa. W każ dym sza -
nu ją cym się i dba ją cym o re no mę pu -
bie, klien to wi po da wa ne jest pi wo spe -
cjal nie wa rzo ne w wy bra nym przez
nie go bro wa rze. Te pi wa two rzą od ręb -
ną ka te go rie zna ną ja ko „bel gij skie pi -
wa spe cjal ne”, wy stę pu ją bo wiem tyl -
ko na te re nie te go kra ju.
Naj po pu lar niej sze mar ki to: Stel la Ar -
to is, Ju pi ler, Grim ber gen, Kon nick, De -
li rium Tre mens, Du vel, La ga u lo i se, Go -
u den Ca ro lus i Tri pet Kar me liet.

8. 
Wbrew róż nym opi niom, po niż szy fakt
jest nie za prze czal ny. To Bel go wie wy -
na le źli fryt ki, cho ciaż bar dzo czę sto
przy pi su ją to so bie Ame ry ka nie. Oko -
ło 90 pro cent gos po darstw do mo wych
w tym kra ju ma w do mu fryt kow ni ce.
Daw no te mu ziem nia ki do Eu ro py spro -
wa dza no przez Bel gię, a prze de wszyst -
kim do Bel gii, bo ten kraj ja ko pier wszy
roz sma ko wał się w ziem nia kach. Dzi -
siaj w tym kra ju fryt ki sprze da je się na

każ dym kro ku po da jąc je z naj róż niej -
szy mi so sa mi (zwłasz cza z ma jo ne zem).
Fryt ki są dla Bel gów tym, czym ryż dla
Azja tów. Je dzą je wszy scy i wszę dzie,
nie za leż nie od sta tu su spo łecz ne go i po -
cho dze nia. Pro duk cję fry tek roz po czę -
to w Bel gii w XVII wie ku. Skąd się to
wzię ło?
Otóż wcześ niej sma żo no na ole ju ma łe
ryb ki. Jed nak je sie nią czy zi mą trud no
by ło je zło wić lub wy jąć spod lo du więc
ktoś wpadł na po mysł, aby w ta ki spo -
sób sma żyć właś nie ziem nia ki. Co cie -
ka we, Bel go wie ho du ją spe cjal ne od -
mia ny ziem nia ków tyl ko dla fry tek.

9. 
Wszy scy wie my, że bel gij ska cze ko la -
da to praw dzi wy ra ry tas. Zy ska ła mia -
no naj lep szej na świe cie z trzech po wo -
dów: ze wzglę du na dłu go trwa łą
tra dy cję, spo sób jej wy twa rza nia i dba -
łość o ja kość pro duk tów. To właś nie
w tym kra ju a nie w Szwaj ca rii jest naj -
wię ksza ilość mi strzów wy ro bów cze -
ko la do wych, tak zwa nych cho co la tier.

Wy rób cze ko la dy roz po czę to tu taj już
w la tach osiem dzie sią tych XIX wie ku.
Kon go sta ło się wów czas ko lo nią bel -
gij ską, a miesz kań cy te go kra ju uzy -
ska li ła twy do stęp do plan ta cji ka ka -
ow ców.

Tra dy cyj ne bel gij skie cze ko lad ki
– pra li nes – ma ją kre mo we, orze cho we
oraz cze ko la do we na dzie nie i po kry te
są ciem ną lub bia łą cze ko la dą. Cze ko -
la da jest bar dzo esen cjo nal na. Za wie ra
du ży do da tek ka kao, a wy twa rza nie jej
jest ści śle strze żo ną ta jem ni cą. Pro du -
ko wa na jest tak jak przed la ty. Ręcz -
nie i w opar ciu o naj lep sze, wy se lek cjo -
no wa ne skład ni ki. Naj bar dziej zna ne
mar ki to: Le o ni das, Ne u ha us, Wit ta -
mer, Gu y lian, Go di va i Gal ler. Ta osta -
t nia, to ofi cjal ny do staw ca pro duk tów
cze ko la do wych na dwór kró lew ski.
Nato miast cze ko lad ki Gu y lian, to am -
ba sa dor Bel gii na świe cie. I to właś nie
Bel go wie wy na le źli bom bo nier ki.

Na każ dym kro ku znaj du ją się ma łe
„cze ko la die ry” – od po wied ni ki pie kar -
ni lub cu kier ni, co ma rów nież wpływ
na to, że każ dy Belg zja da osiem ki lo -
gra mów cze ko la dy rocz nie.

Ku po wa nie cze ko la dy przez Bel gów
to praw dzi wa ce re mo nia. Na praw dę
war to cho ciaż raz spró bo wać wy ro bów
praw dzi wych mi strzów. Są bar dzo dro -
gie, ale za słu gu ją na swo ja ce nę. 

10. 
Bel gia, a kon kret nie An twer pia to dia -
men ty. Udział An twer pii w świa to wym
han dlu su ro wy mi dia men ta mi wy no si
po nad 80 pro cent. Ile ka mie nie są war -
te, okre śla ją czte ry wy so kie „C”: „cut,
cla ri ty, co lor i ca rat”, czy li: szlif, czy -
stość, bar wa i ilość ka ra tów. W An twer -
pii jest rów nież pią te „C” – con fi den ce,
czy li za u fa nie. Kie dyś dia ment był klej -

no tem do stęp nym tyl ko dla bo ga czy,
te raz ku pić go mo że każ dy. I pa mię taj -
my, że dia men ty to do sko na ła lo ka ta
ka pi ta łu.

Są jesz cze nie sa mo wi te se ry, słyn ne
na ca ły świat bel gij skie ko ron ki, roz -
pły wa ją ce się w ustach gof ry. Jest jesz -
cze sak so fon, któ ry też wy na lazł Belg.
I ko mik sy. Prze cież to właś nie Bel gia
jest eu ro pej ską sto li cą ko mik sów ze
spe cjal ny mi skle pa mi. Z te go kra ju po -
cho dzi Mor ris, twór ca ko mik su „Luc -
ky Lu ke”, czy Pe yo au tor „Smer fów”.
Ale to już ma te riał na ko lej ny ar ty kuł.

My ślę, że zgo dzą się Pań stwo ze mną,
iż Bel go wie to spe cy ficz ny na ród. Nie -
któ rzy twier dzą, że Bel gia ja ko kraj po
pro stu nie ist nie je. Dla nich jest to nie -
du że te ry to rium le żą ce po mię dzy Fran -
cją a Ho lan dią. „Sztucz ny twór” stwo -
rzo ny przez po li ty ków. Bel gia to
do sko na ły przy kład, że kraj mo że spo -
koj nie fun kcjo no wać bez rzą du i par la -
men tu. Miesz kań cy te go kra ju są do ta -
kich sy tu a cji już przy zwy cza je ni i na
wszel kie po li tycz ne za wi ro wa nia re a -
gu ją spo koj nie, na wet z przy mru że niem
oka. Jak po wie dział je den z bel gij skich
po li ty ków: […] „Bel gia jest je dy nym
kra jem na świe cie któ ry ist nie je i w któ -
rym bez przer wy się dys ku tu je nad sen -
sem te go ist nie nia” […].

Nie bę dę roz pi sy wać się o kon flik cie
fla man dzko-wa lon skim, kwe stiach ję -
zy ko wych, kul tu ro wych i tak da lej. Ma -
wia się, że Fla man dów i Wa lo nów łą -
czy je dy nie ja zda na ro we rze. Jed ne go
mo że my być pew ni. Bel gia jest kra jem
na praw dę szcze gól nym. Pro szę so bie
wy o bra zić Pol skę bez rzą du, par la men -
tu, pre mie ra, po dzie lo ną na pół, z eu -
ro pej ską sto li cą w środ ku. Sto li cą,
w któ rej obo wią zu je du żo róż nych prze -
pi sów i roz ma wia się w roż nych ję zy -
kach. Gdzie znaj du je się mnó stwo świa -
to wych oraz eu ro pej skich in sty tu cji.
Pro szę so bie wy o bra zić nasz kraj w któ -
rym obok Ży da miesz ka Arab, ko ło
Fran cu za An glik, a w róż nych czę ściach
te go kra ju mó wi się ofi cjal nie w in nych
ję zy kach. Każ da z tych czę ści ma swój
rząd, wła dze lo kal ne, par la ment i czę -
sto zu peł nie in ne obo wią zu ją ce prze pi -
sy. Wszy scy od lat ma ją do sie bie mnó -
stwo pre ten sji, nie lu bią się i ma ją
o so bie jak naj gor sze zda nie. Prze cież
w przy pad ku Fla man dów i Wa lo nów
tak właś nie jest. A Bel gia ja ko pań stwo
fun kcjo nu je i ma się do brze. Czy wy da -
je się Pań stwu, że w Pol sce lub in nym
kra ju by ło by to moż li we? Szcze rze w to
wąt pię, dla te go cał ko wi cie zga dzam się
z te zą, że Bel gia to na praw dę wy jąt ko -
wy kraj.

P.S. W Bel gii na resz cie po wstał rząd.
Trzy maj my kciu ki aby fun kcjo no wał
jak naj dłu żej.

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa  



Wtym nu me rze przed -
sta wię Pań stwu za -
sa dy fun kcjo no wa -

nia eu ro pej skie go pro gra mu
Eras mus i praw ja kie obo wią zu -
ją w szkol nic twie wyż szym
w Bel gii.

„Dla chcą ce go nie ma nic trud -
ne go” – Erazm z Rot ter da mu.

Eras mus jest pro gra mem
współ pra cy mię dzy eu ro pej ski -
mi uczel nia mi wyż szy mi. Po -
wstał w ro ku 1987 ja ko pro jekt
wy mia ny stu den tów. 

Na zwa pro gra mu jest na wią -
za niem do wy bit ne go, ho len der -
skie go fi lo zo fa, uczo ne go i czło -
wie ka Re ne san su – Eraz ma
z Rot ter da mu, któ ry kształ cił
się na wie lu uczel niach Eu ro py.

Jest to pro gram dla stu den -
tów, wy kła dow ców i pra cow ni -
ków wyż szych uczel ni. Umoż li -
wia wy ja zdy na część stu diów
i prak ty ki oraz wspie ra mię dzy -
na ro do wą współ pra cę wyż szych
uczel ni.

W Eras mu sie uczest ni czy 27
kra jów człon kow skich Unii Eu -
ro pej skiej oraz Nor we gia, Szwaj -
ca ria, Is lan dia, Liech ten ste in,
Chor wa cja i Tur cja.

1. Wnio ski o przy zna nie fun -
du szy z bu dże tu Eras mu sa skła -
da ją tyl ko in sty tu cje. Żad na oso -
ba pry wat na – stu dent, czy
pra cow nik na u ko wy nie mo że
te go uczy nić sa mo dziel nie. Oso -
by ubie ga ją ce się o wy jazd zo -
bo wią za ne są do zło że nia od po -
wied nich do ku men tów w swo jej
ma cie rzy stej uczel ni.

2. Naj bar dziej po pu lar ną for -
mą wy ja zdu stu den tów do in -
nych kra jów są stu dia i prak ty -
ki.

3. Wy jazd na stu dia czy prak -
ty ki za gra ni ce mo że trwać od 3
do 12 mie się cy.

4. Uzy ska ne do fi nan so wa nie
z pro gra mu (sty pen dium) nie
po kry wa peł nych kosz tów zwią -
za nych z po by tem za gra ni cą.
Wy so kość sty pen dium za le ży od
ma cie rzy stej uczel ni stu den ta,
bądź pra cow ni ka na u ko we go.
Prze cięt nie jest to kwo ta oko ło
400 eu ro mie sięcz nie wy pła ca -
na w ca ło ści ty dzień przed wy -
ja zdem.

5. Każ da oso ba wy jeż dża ją ca
w ra mach pro gra mu Eras mus

po win na za poz nać się z obo wiąz -
ka mi „Stu den ta Eras mu sa”, któ -
re za pi sa ne są w „Kar cie Stu den -
ta” (Qua lity Com mit ment)

W każ dym z kra jów ob ję tych
wy mia ną znaj du ją się pun kty
kon sul ta cyj ne pro gra mu Eras -
mus, po za tym szcze gó ło wych
in for ma cji udzie la ją ma cie rzy -
ste uczel nie.

Od po cząt ku ist nie nia pro gra -
mu mi lio ny mło dych lu dzi sko rzy -
sta ły z moż li wo ści wy mia ny. Dla
nie któ rych był to być mo że pier -
wszy tak dłu gi po byt za gra ni cą.
Mło dzież po zna je kul tu rę, ję zyk,
tra dy cje i oby cza je da ne go kra ju,
aEras mus stał się już po pu lar nym
zja wi skiem spo łecz nym.

STU DIA W BEL GII
Bel gia – je den kraj i dwa sy -

ste my edu ka cyj ne. 
Flan dria i Wa lo nia – od ręb ne

za sa dy szkol nic twa wyż sze go.
Stu dia w Bel gii trwa ją od czte -

rech do sied miu lat (z wy jąt kiem
col le ge). Ukoń cze nie uczel ni
w tym kra ju to ogrom na szan -
sa na ka rie rę w struk tu rach uni -
j nych. Ale sam pro ces kształ ce -
nia do ta nich nie na le ży.

Bel gij skie szkol nic two wyż sze
po dzie lo ne jest na na stę pu ją ce
stop nie:
a) Sto pień ab sol wen ta (nl.ge gra -

du e er de, fr.gra due). Pro gram
trwa trzy la ta i ma cha rak ter
kształ ce nia za wo do we go
(kształ ce nie krót ko ter mi no -
we).

b) Sto pień kan dy da ta (nl.kan di -
da at, fr.can di dat). Na u ka
trwa dwa la ta (w przy pad ku
me dy cy ny trzy) i upraw nia do
uzy ska nia dy plo mu. Nie da je
jed nak moż li wo ści pod ję cia
stu diów li cen cjac kich.

c) Stu dia li cen cjac kie (nl.li cen -
tia at, fr.li cen cie). Dwu let ni
pro gram w przy pad ku stu diów
in ży nier skich i pra wa. Nato -
miast dla me dy cy ny czte ry la -
ta. d) DEA (di plo me d'etu des
ap pro fon dies) – dwu let ni pro -
gram na u cza nia pro wa dzo ny
na uni wersytetach fran cu sko -
ję zycz nych (trze ba po sia dać
sto pień li cen cja ta). DEA jest
od po wied ni kiem ma gi stra.

W Bel gii obo wią zu je sy stem
li cen cja ta/ma gi stra.

1. Sto pień li cen cja ta (kształ -
ce nie trwa trzy la ta). Ist nie je róż -
ni ca po mię dzy stop niem li cen -
cja ta stu diów za wo do wych,
a aka de mic kim któ ry da je szan -
se na stu dia ma gi ster skie.

2. Sto pień ma gi stra (na u ka
trwa rok lub dwa). Ta kie stu dia
pro wa dza za rów no uni wersytety
jak i szko ły wyż sze. Uzy ska nie
ty tu łu ma gi stra upo waż nia do
roz po czę cia stu diów do kto ran -
ckich.

1. Sy stem na u ki i szkol nic -
twa wyż sze go

FFllaann  ddrriiaa::
Za pra sza na uni wersytety

o stop niach na u ko wych li cen -
cjac kich, ma gi ster skich i do kto -
ran ckich. Dy plom moż na zdo -
być rów nież w licz nych szko łach
wyż szych (Col le ges of Hig her
Edu ca tion) oraz na uczel niach
ar ty stycz nych i me dycz nych.

Kształ cić się moż na tak że
w col le ge wyż sze go szkol nic twa
za wo do we go. Jest to na u ka na
wzór uni wersytecki i moż na uzy -
skać sto pień li cen cja ta i ma gi -
stra.

Szcze gó ło we in for ma cje na te -
mat uczel ni i kie run ków stu diów
we Flan drii moż na zna leźć na
stro nie in ter ne to wej www.stu -
dy in flan ders.be

WWaa  lloo  nniiaa::
Tu rów nież fun kcjo nu ją uni -

wersytety i szko ły wyż sze (In -
sti tu tes of Hig her Edu ca tion),
jak rów nież uczel nie ar chi tek -
to nicz ne i ar ty stycz ne. Są tak że
col le ge o pro fi lu hu ma ni stycz -
nym.

W su mie w Bel gii znaj du je się
8 fla man dzkich i 9 fran cu sko ję -
zycz nych uni wersytetów, po nad
50 wyż szych uczel ni za wo do -
wych, uni wersytety pry wat ne
(na ogół wy zna nio we). Po za tym
dzia ła mię dzy na ro do wy uni -
wersytet TUL ofe ru ją cy kształ -
ce nie w dzie dzi nie tech no lo gii
ko mu ni ka cyj nych, ge ne ty ki
i na uk edu ka cyj nych.

Wię cej o szko łach wyż szych:
Flan dria – wwwwww..oonndd..vvllaa  aann  ddee  --
rreenn..bbee oraz re jestr Hi ger Edu -
ca tion in Flan ders Re gi ster
Wa lo nia – wwwwww..aaggeerrss..ccffwwbb..bbee
oraz re jestr An nva i re de l'en se -
i gne ment su pe rie ur

Stu dia w Eu ro pie dla Eu ro pej czy ka
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2. Stop nie aka de mic kie
W trak cie na u ki moż na sko rzy stać

z pro gra mów i przed mio tów przy go -
to wa nych przez uczel nie, jak rów nież
wy brać je sa mo dziel nie.

Za za li cze nie lub zda nie jed ne go
przed mio tu otrzy mu je się pun kty (cre -
dits). Sy stem ten do ty czy za rów no Wa -
lo nii, jak i Flan drii. Mo wa o ECTS,
czy li Eu ro pe an Cre dit Trans fer Sy -
stem (za sa dy dzia ła nia ECTS opi sa -
łam w po przed nim nu me rze „An twer -
pii po pol sku”). By za li czyć rok
aka de mic ki trze ba zdo być mi ni mum
60 pun któw ECTS.

FFllaann  ddrriiaa::
n za każ dy za li czo ny przed miot moż -

na uzy skać mi ni mum 3 pun kty
n by zdo być 1 punkt trze ba po świe cić

oko ło 25-30 go dzin na wy kła dy
i ćwi cze nia

n uni wersytety ofe ru ją moż li wość zdo -
by cia aka de mic kie go dy plo mu li cen -
cja ta (180 pun któw ECTS) oraz ty -
tuł ma gi stra (ko lej ne 60 pun któw
ECTS)

n szko ły wyż sze to na ogół li cen cjat
(rów nież 180 pun któw ECTS). 

n w nie któ rych szko łach wyż szych moż -
na rów nież uzy skać ty tuł ma gi stra

n je że li w da nej pla ców ce nie ma ta -
kiej moż li wo ści, to wy star czy
przejść tak zwa ny kurs po mo sto wy
(brid ging pro gram me), by prze nieść
się na stu dia ma gi ster skie na uni -
wersytecie
WWaa  lloo  nniiaa::
Na u ka w tym re gio nie po dzie lo na

jest na trzy eta py:
n pier wszy – pro wa dzo ny w szko łach

wyż szych i uni wersytetach koń czy
się zdo by ciem dy plo mu li cen cja ta
(180 pun któw ECTS)

n dru gi – to zdo by cie ty tu łu ma gi stra,
co jest moż li we wy łącz nie na uni -
wersytetach (do dat ko we 60-120
pun któw ECTS), a na stęp nie ty tu -
łu ad van dcad ma ster (60 ECTS), ve -
te ri na ry do ctor (180 ECTS) oraz do -
ctor in me di ci ne (240 ECTS)

n trze ci – to stu dia do kto ran ckie
W Wa lo nii 1 punkt ECTS ozna cza

24 go dzi ny za jęć: wy kła dów, ćwi czeń
lub za jęć prak tycz nych.

3.Re kru ta cja – wy ma ga nia i for -
mal no ści

W Bel gii na wię kszość kie run ków
nie zda je się eg za mi nów wstęp nych.

Skła da się po pro stu do ku men ty
i cze ka na wy ni ki na bo ru. Oczy wi ście
im lep sze świa dec two ukoń cze nia
szko ły śred niej, tym wię ksza szan sa
na do sta nie się na wy bra ny kie ru nek. 

Pol skie świa dec two ukoń cze nia
szko ły śred niej mu si być no stry fi ko -
wa ne w biu rach sie ci ENIC/NA RIC we
Flan drii lub Wa lo nii.

Do kład na li sta wy ma ga nych do ku -
men tów znaj du je się na stro nie in ter -
ne to wej każ dej uczel ni.

Ter mi ny skła da nia do ku men tów:
FFllaann  ddrriiaa::  
bar dzo róż nie, dla te go za le ca się

uzy ska nie szcze gó ło wych in for ma cji
w wy bra nej uczel ni. Pier wsze re kru -
ta cje roz po czy na ją się już wczes na zi -
ma, 

WWaa  lloo  nniiaa::
n do ku men ty moż na skła dać do 1

grud nia, a w nie któ rych uczel niach
na wet do 1 stycz nia

n w wyż szych szko łach ar ty stycz nych
do 15 paź dzier ni ka

n w wyż szych szko łach ar chi tek to -
nicz nych do 15 li sto pa da

4. Eg za mi ny
FFllaann  ddrriiaa::
Obo wiąz ko we – wyż sze uczel nie ar -

ty stycz ne, me dycz ne, sto ma to lo gia

WWaa  lloo  nniiaa::
Obo wiąz ko we – wyż sze uczel nie ar -

ty stycz ne, kie run ki in ży nie ryj ne.
Nato miast je że li cho dzi o me dy cy -

nę i sto ma to lo gie, po pier wszym ro -
ku na stę pu je we ry fi ka cja stu den tów.
Na nie któ rych kie run kach ogra ni czo -
no licz bę stu den tów spo za Bel gii.

Je że li cho dzi o na u ki tech nicz ne,
któ re pro wa dza do uzy ska nia ty tu łu
ma gi stra (nl.Bur ger lijk In ge nie ur,
fr.In ge nie ur Ci vil), to uwa ża ne są one
za jed ne z naj trud niej szych kie run -
ków na świe cie.

5. Zna jo mość ję zy ka
Uczel nie w Bel gii wy ma ga ją po -

twier dze nia zna jo mo ści ję zy ka ni der -
lan dzkie go lub fran cu skie go. Ob co -
kra jow cy mu szą po twier dzić to
cer ty fi ka tem ję zy ko wym.

Je śli przy szli stu den ci ma ją prob le -
my ję zy ko we, mo gą się za pi sać na kur -
sy or ga ni zo wa ne przez nie któ re uczel -
nie (koszt to oko ło 50 eu ro).

Moż na stwier dzić, że w Bel gii uczy -
my się po ni der lan dzku lub fran cu -
sku. Ist nie ją jed nak uczel nie, na któ -
rych mo że my stu dio wać w ję zy ku
an giel skim. Ist nie je li sta mię dzy na -
ro do wych szkół i eu ro pej skich wyż -
szych uczel ni, na któ rych wy kła dy
pro wa dzi się w ję zy ku an giel skim. In -
for ma cje te znaj du ją się w ba zie da -
nych por ta lu Plo te us (http://ec.eu ro -
pa.eu/plo te us).

6. Czes ne 
Stu dia w Bel gii są płat ne i sto sun -

ko wo dro gie. Wy so kość op łat za le ży
od da nej uczel ni, kie run ku i stop nia
stu diów. Czes ne na stu diach li cen cjac -
kich lub ma gi ster skich wa ha się od

600 do na wet 1.500 eu ro za se mestr.
Stu den tów obo wią zu je rów nież ca -

ło rocz na op ła ta re je stra cyj na, któ ra
w za leż no ści od uczel ni wy no si od 400
do 800 eu ro.

Na ma te ria ły dy dak tycz ne trze ba
wy dać od 450 do 600 eu ro.

Do te go trze ba jesz cze do li czyć kosz -
ty ży cia, któ re w Bel gii są sto sun ko -
wo dro gie, ewen tu al ny wy na jem kwa -
te ry, prze ja zdy i ogól na kwo ta za je den
rok stu diów mo że być na praw dę du -
ża.

Obo wią zu je tu rów nież za sa da, że
za se sję po praw ko wą rów nież trze ba
pła cić.

7. Sty pen dia
Sty pen dia na u ko we i so cjal ne przy -

zna wa ne są przez mi ni ster stwa edu -
ka cji Flan drii i Wa lo nii. Moż na rów -
nież sta rać się o do fi nan so wa nie
z róż nych or ga ni za cji po za rzą do wych.
Ist nie je spe cjal na ba za da nych in for -
mu ją ca stu den tów o moż li wo ści pod -
ję cia pra cy w trak cie stu diów. Wszyst -
kie in for ma cje znaj du ją się na
stro nach in ter ne to wych po szcze gól -
nych uczel ni, jak rów nież mi ni ster -
stwa edu ka cji Flan drii i Wa lo nii.

Po le cam rów nież stro nę www.vlir.be
od któ rej war to roz po cząć po szu ki wa -
nia in for ma cji o sty pen diach.

8. Wa run ki stu dio wa nia
Stu dia na uczel niach bel gij skich wy -

ma ga ją sy ste ma tycz no ści i du żej mo -
ty wa cji. Uczel nie nie mę czą nad mia -
rem za jęć, trze ba jed nak spo ro
pra co wać sa mo dziel nie w do mu. Na -
u kę uła twia ją do sko na le zor ga ni zo -
wa ne i wy po sa żo ne pra cow nie mul ti -
me dial ne.

Sto sun ki po mię dzy wy kła dow ca mi,
a stu den ta mi są bar dziej „luź ne”
i opar te na za sa dach par tner stwa niż
na uczel niach pol skich.

Jak wspom nia łam, ukoń cze nie stu -
diów w Bel gii mo że w przy szło ści za -
o wo co wać otrzy ma niem pra cy
w struk tu rach uni j nych lub agen cjach
rzą do wych. Są sto sun ko wo dro gie
i wy ma ga ją od stu den tów du że go na -
kła du pra cy. Ale prze cież na u ka za -
wsze się op ła ca. Dla te go war to przez
kil ka lat cięż ko pra co wać, aby w przy -
szło ści móc po wie dzieć, że nie zmar -
no wa ło się swo jej ży cio wej szan sy.

W na stęp nym nu me rze „An twer pii
po pol sku” przy bli żę Pań stwu za sa dy
i moż li wo ści pod ję cia stu diów w Ho -
lan dii i w Niem czech. 

KKaa  rroo  llii  nnaa  TToomm  cczzaakk
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Przed sta wia my syl wet kę Da vi da Swin -
kel sa głów ne go spon so ra XX fi na łu
WOŚP w An twer pii.

CCzzeeśśćć  DDaa  vviidd,,  mmoo  żżee  wwoo  lliisszz  żżee  bbyymm  zzwwrraa  --
ccaałł  ssiięę  ddoo  CCiiee  bbiiee  IIaann??

Zo stań my mo że przy mo im praw dzi -
wym imie niu.
DDoo  bbrrzzee,,  zzaa  cczznniijj  mmyy  zzaa  tteemm  oodd  ppoo  cczząątt  kkuu..
SSkkąądd  ppoo  cchhoo  ddzziisszz  ii iillee  mmaasszz  llaatt??  ((nniiee  jjee  --
sstteeśś  kkoo  bbiiee  ttaa,,  wwiieecc  ppyy  ttaa  nniiee  ddoo  ppuusszz  cczzaall  nnee))

(śmie je się) Wtym ro ku koń czę 26 lat,
uro dzi łem się i miesz kam w An twer pii.
PPoodd  cczzaass  XXXX  FFii  nnaa  łłuu  WWiieell  kkiieejj  OOrr  kkiiee  ssttrryy
ŚŚwwiiąą  tteecczz  nneejj  PPoo  mmoo  ccyy  ww AAnn  ttwweerr  ppiiii  bbyy  łłeeśś
ggłłóóww  nnyymm  ssppoonn  ssoo  rreemm..  WWiiaa  ddoo  mmoo,,  żżee  jjeesstt
ttoo  ttyy  ppoo  wwoo  PPooll  sskkaa  aakk  ccjjaa  cchhaa  rryy  ttaa  ttyyww  nnaa..
CCoo  zzaa  tteemm  sskkłłoo  nnii  łłoo  CCiięę  ddoo  ttaakk  wwiieell  kkiiee  ggoo
ggee  ssttuu  ww ssttrroo  nnęę  PPoo  llaa  kkóóww??  MMoo  żżee  ccoośś  łłąą  --
cczzyy  CCiięę  zz PPoo  lloo  nniiąą  ww AAnn  ttwweerr  ppiiii??

Owszem, w po ło wie je stem Po la kiem
– mo ja ma ma jest Po lką. Mo że dla te go
czu ję się w ja kiś spo sób zwią za ny z pol -
ską spo łecz no ścią.
PPoo  wwiiee  ddzziiaa  łłeeśś  oo ssoo  bbiiee::  „„JJee  sstteemm  bbiizz  nneess  mmee  --
nneemm  ww cciiąą  gguu  ddnniiaa,,  aa rroocc  kkssttaarr  ddjj’’eemm  nnoo  --
ccąą’’’’..  CCoo  mmiiaa  łłeeśś  nnaa  mmyy  śśllii??

Je stem wła ści cie lem kil ku firm. Jed -
ną z nich jest So li de for ta (Ita lie lei 213)
– gdzie za trud nia my panie ja ko po moc
do mo wą w sy ste mie cze ków usłu go -
wych.

Nato miast wie czo ra mi je stem dj’em.
Gram w pra wie każ dym zna nym klu bie
noc nym.
JJaakk  uuddaa  jjee  CCii  ssiięę  ppoo  ggoo  ddzziićć  ttaakk  rróóżż  nnee  zzaa  --
jjęę  cciiaa??

(za sta na wia się przez chwi lę) Hmm…,
nie jest to ła twe. Kie dy gram wcią gu ty -
god nia wklu bach, nie za wsze mam czas
że by się wy spać. Na szczę ście za wsze
mo gę li czyć na fa cho wą po moc mo jej
ma my Bo że ny.
JJaakk  oossiiąą  ggnnąą  łłeeśś  ttaakk  wwiiee  llee,,  mmaa  jjąącc  zzaa  lleedd  --
wwiiee  2266  llaatt??

Dla chcą ce go, nic trud ne go… (uśmie -
cha się), ale tak na praw dę uzy ska łem
to cięż ką pra cą i wie lo ma wy rze cze nia -
mi. Wia ra i do ping mo ich ro dzi ców bar -
dzo mi po mog ły, zwłasz cza w trud nych
mo men tach.
WWrraa  ccaa  jjąącc  ddoo  mmuu  zzyy  kkii,,  jjaakk  ddłłuu  ggoo  ssiięę  ttyymm
zzaajj  mmuu  jjeesszz??

Wtym ro ku mi ja ma gicz ne 10 lat. Z tej
oka zji za pla no wa łem wiel ką im pre zę,
na któ rą ser decz nie za pra szam (dam
znać kie dy i gdzie).
WWssppoomm  nniiaa  łłeeśś,,  żżee  ggrraasszz  ww kklluu  bbaacchh..  MMoo  --
żżeesszz  sspprree  ccyy  zzoo  wwaaćć,,  ggddzziiee  nnaajj  cczzęę  śścciieejj  mmoożż  --
nnaa  CCiięę  ssppoott  kkaaćć??

Za zwy czaj w czwar tki gram w Café
d’an vers, w piąt ki Glam rush w Skyc lub
Noxx. W po zo sta łe dni ty god nia gram
w róż nych klu bach, ta kich jak La roc -
ca (Lier), Red&Blue (An twer pia), itd.
Gram rów nież w in nych kra jach ta kich
jak Ho lan dia (Vie Rot ter dam), Fran cja
(Pa pa gayo w St-Tro pez). Moż na mnie
tak że usły szeć w Egip cie (Bar du port).
To jest tyl ko kil ka z wie lu miejsc gdzie
gry wam.
ZZ ttee  ggoo  ccoo  wwiieemm  jjee  sstteeśś  nniiee  ttyyll  kkoo  ddjj’’eemm,,
aallee  rróóww  nniieeżż  pprroo  dduu  cceenn  tteemm  mmuu  zzyycczz  nnyymm..

Zga dza się, wy da łem już pa rę sin gli.
W tym ro ku cze ka mnie kil ka re mik sów
dla na praw dę du żych ar ty stów. Nie ste -
ty na ra zie nie mo gę zdra dzić o kim mo -
wa.
PPrrzzyy  ppuusszz  cczzaamm  zzaa  tteemm,,  żżee  ssppoott  kkaa  łłeeśś  jjuużż
aarr  ttyy  ssttóóww  śśwwiiaa  ttoo  wweejj  ssłłaa  wwyy??

To praw da, po zna łem mię dzy in ny mi
Da vi da Gu et ta’e, Joe Tho ma sa, Chris
Brow na, Pa ris Hil ton, Clin to na Spar -
ksa, Black Ey ed Pe a se oraz Fe li xa The
Ho u se cat…
WW jjaa  kkiimm  ssttyy  lluu  mmuu  zzyycczz  nnyymm  cczzuu  jjeesszz  ssiięę
nnaajj  llee  ppiieejj??

Gram i pro du ku ję mu zy kę w sty lu ho -
u se, oczy wi ście do da ję do te go swój „cra -
zy twist”.

JJee  sstteeśś  ddjj’’eemm  ii pprroo  dduu  cceenn  tteemm  mmuu  zzyycczz  nnyymm..
DDllaa  cczzee  ggoo  wwyy  bbrraa  łłeeśś  wwłłaaśś  nniiee  ttaa  kkii  ssppoo  ssóóbb
nnaa  żżyy  cciiee??

Ko cham mu zy kę. Chcia łem po ka zać
i dać świa tu coś od sie bie... Jak gram
swo je pio sen ki w klu bie i wi dzę jak lu -
dzie się ba wią to aż za pie ra mi dech
w ser cu (śmie je się)
KKiiee  ddyy  zzaa  cczzęę  łłaa  ssiięę  ttwwoo  jjee  pprrzzyy  ggoo  ddaa  jjaa  kkoo
DDJJ??

Ja ko szes na sto la tek za czą łem grac na
lo kal nych im pre zach gdzie mog łem za -
pre zen to wać swo je tech ni ki. Po ja kimś
cza je do sta łem pro po zy cje gra nia w klu -
bach.
OO jjaa  kkiicchh  tteecchh  nnii  kkaacchh  mmoo  wwaa??

Gra nie nie po le ga tyl ko na tym aby
pusz czać pio sen kę jed na za dru ga...Sztu -
ka jest że by zro bić przej ście z jed ne go
utwo ru na dru gi w tym sa mym tem pie
za trzy mu jac ‘gro o ve’ i jed no cześ nie po -
wo do wać by lu dzie nie sta li w miej scu
tyl ko się do brze ba wi li.
JJaakk  ppoo  łłąą  cczzyy  łłeeśś  sswwoo  jjaa  ppaa  ssjjee  zzee  sszzkkoo  łłaa??

Gra łem tyl ko i wy łącz nie w we e ken -
dy bo w ty god niu uczy łem się w szko -
le. Gra nie po mog ło mi ze brać pie nią dze
na sfi nan so wa nie swo jej pa sji.
JJaa  kkiicchh  pprroo  ggrraa  mmóóww  uużżyy  wwaasszz  ddoo  sswwoo  iicchh
pprroo  dduukk  ccjjii??

To za le ży od pro jek tu... Za zwy czaj jest
to kom bi na cja Fru i ty Lo op sa, Lo gi ca
i Ab let na.
CCoo  rroo  bbiisszz  mmiiee  ddzzyy  ggrraa  nniieemm  ww kklluu  bbaacchh
ii ttwwoo  rrzzee  nniieemm  sswwoo  iicchh  ppiioo  ssee  nneekk??  MMaasszz
cchhoo  cciiaażż  ttrroo  cchhęę  wwooll  nnee  ggoo  cczzaa  ssuu??

Tak, zda rza mi się mieć wol ny czas.
Za zwy czaj spę dzam go z bra tem, ro dzi -
ca mi i przy ja ciół mi.
CCoo  nnaajj  bbaarr  ddzziieejj  lluu  bbiisszz  zz ppooll  sskkiieejj  kkuucchh  nnii??

Lu bię to za ma ło po wie dzia ne (śmie -
je się). Ko cham tra dy cyj ny kot let scha -
bo wy z su rów ką i ziem nia ka mi.
GGddzziiee  mmoożż  nnaa  CCiięę  zznnaa  lleeźźćć??
• Bo o kings: bo o kings@djian pra da.com
• Web si te: www.djian pra da.com
• Fa ce bo ok: www.fa ce bo ok.com/ian pra -

da
• So undclo ud: www.so undclo ud.com/
ian pra da
CCoo  cchhcciiaałł  bbyyśś  ddoo  ddaaćć  nnaa  zzaa  kkoońń  cczzee  nniiee??  

Chce po dzię ko wać za wy wiad i spot -
ka nie. Dzię ku ję rów nież mo jej ma mie,
ta cie, bra tu, mo je mu me na dże ro wi,
przy ja cio łom i oczy wi ście mo im fa nom.

I na ko niec dzię ku ję wszyst kim, któ -
rzy po ma ga li w or ga ni za cji XX Fi na łu
WOŚP w An twer pii i tym, któ rzy przy -
czy ni li się do ze bra nia tak du żej kwo -
ty.
JJaa  rróóww  nniieeżż  ddzziięę  kkuu  jjęę  zzaa  mmii  llee  ssppoott  kkaa  nniiee
ii żżyy  cczzęę  CCii  ppoo  wwoo  ddzzee  nniiaa  wwee  wwsszzyysstt  kkiimm  ccoo
rroo  bbiisszz..

Roz ma wiał 
PPiioottrr  SSoośś  nniiaakk

David Swinkels biznesmen w ciągu dnia…
Ian Prada „rockstar dj” w ciągu nocy!!!
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DEKALOG OPTYMISTY 

DDZZIIĘĘKKUUJJĘĘ  ZZAA::
1. Bałagan po imprezie, który muszę posprzątać,

bo to ozna cza że mam przy ja ciół
2. Po dat ki, któ re mu szę za pła cić, bo to ozna cza

że mam pra cę
3. Traw nik, któ ry mu szę sko sić, ok na któ re mu -

szę wy myć, ryn ny któ re wy ma ga ją na pra wy,
bo to ozna cza, że mam dom

4. Ubra nie, któ re jest trosz kę za cias ne, bo to
ozna cza że mam co jeść

5. Cień, któ ry pa trzy na mnie gdy pra cu ję, bo
to ozna cza że je stem na słoń cu

6. Ciąg łe na rze ka nie na rząd, bo to ozna cza, że
mam wol ność sło wa

7. Du ży ra chu nek za ogrze wa nie, bo to ozna -
cza że jest mi ciep ło

8. Panią, któ ra sie dzi za mną w koś cie le i draż -
ni swo im śpie wem, bo to ozna cza że sły szę

9. Bu dzik, któ ry odzy wa się każ de go ran ka, bo
to ozna cza, że ży ję

10. Zmę cze nie i obo la ła mięś nie pod ko niec dnia,
bo to znaczy, że byłem aktywny

TTEERRAAPPIIAA  ŚŚMMIIEECCHHEEMM::  
n przynajmniej raz dzien nie po rząd nie się śmiej, 
n oglą daj za baw ne fil my, 
n słu chaj swo ich ulu bio nych ko mi ków na ka se -

tach au dio i vi deo, 
n czy taj stro ny ga zet i pism z za baw ny mi ob raz -

ka mi, 
n ko lek cjo nuj te ob raz ki, 
n roz ma wiaj z przy ja ciół mi, któ rzy ma ją du że po -

czu cie hu mo ru, 
n stwórz „po kój śmie chu” i wy peł nij go wszyst -

kim, co mo że cię roz śmie szyć, 
n wy znacz krew ne go lub przy ja cie la, któ ry bę -

dzie ci po ma gał w roz wi ja niu two je go po czu -
cia hu mo ru, zwłasz cza pod czas two ich „do łków”
emo cjo nal nych, 

n bądź bar dziej kre a tyw ny – wy my ślaj no we po -
my sły na po budzanie się do śmiechu.

www.przyjazn.alleluja.pl
www.epacjent.pl

Op ty mi ści cie szą się wię -
kszym po wo dze niem
za rów no w ży ciu pry -

wat nym jak i za wo do wym. Oso -
ba uśmiech nię ta i pew na sie bie
bez wąt pie nia ma wię cej przy ja -
ciół i suk ce sów. Każ dy z nas
o wie le chęt niej spę dza wol ny
czas w to wa rzy stwie op ty mi sty,
bo ta cy lu dzie bar dziej są przez
nas lu bia ni. Nikt nie chce mar -
no wać cza su na prze by wa niu
z oso bą wiecz nie na rze ka ją cą,
ma ru dzą cą i uty sku ją cą na
wszyst ko i wszyst kich.

Na te mat op ty miz mu, je go
wpły wu na ży cie i zdro wie czło -
wie ka prze pro wa dzo no wie le ba -
dań. Wia do mo, że op ty mi stów
trud niej jest zde ner wo wać, ła -
twiej „do cho dzą do sie bie” po po -
raż kach i zwy kle są bar dziej od -
por ni psy chicz nie. Na sze emo cje
i my śli ma ją wiel ki wpływ na
pra cę sy ste mu od por no ścio we -
go or ga niz mu a więc i na zdro -
wie. 

Do ktor Hi la ry Tin dle z Uni -
wersity of Pittsburgh twier dzi,
że „wy so ki po ziom ne ga tyw nych
od czuć jest nie bez piecz ny dla
zdro wia”. Wie co mó wi, bo to
właś nie ona przez osiem lat wraz
ze swo im zes po łem ob ser wo wa -
ła bli sko sto ty się cy ko biet ana -
li zu jąc ich ży cie pod ką tem pra -
cy za wo do wej, sfe ry oso bi stej,
re la cji mię dzy ludz kich i tak da -
lej. Uzy ska ne wy ni ki by ły jed -
noz nacz ne. Op ty mist ki cho ru ją

na ser ce pra wie o 10 pro cent rza -
dziej, a ry zy ko przed wczes nej
śmier ci jest niż sze aż o 14 pro -
cent. Nato miast pe sy mist ki ma -
ją sta ty stycz nie wyż sze ciś nie -
nie krwi i po ziom cho le ste ro lu. 

Po dob ne ba da nia (z udzia łem
męż czyzn) prze pro wa dzi li ho -
len der scy na u kow cy. Przez 15
lat ob ser wo wa li pa nów i usta li -
li, że op ty mi ści są o po ło wę
mniej za gro że ni cho ro ba mi ser -
ca. 

W ze szłym ro ku gru pa le ka -
rzy i na u kow ców ze Sta nów
Zjed no czo nych prze ba da ła po -
nad sześć ty się cy osób po wy żej
50-go ro ku ży cia. Stwier dzi li, że
mniej sze stę że nie hor mo nów
stre su u op ty mi stów po zy tyw -
nie wpły wa na ich układ krą że -
nia. Do wie dli, że oso by po god -
ne i za do wo lo ne z ży cia rza dziej
cier pią na cho ro bę nie do krwie -
nia ser ca i udar mó zgu. Oso by
szczę śli we pro du ku ją en dor fi nę
– hor mon, któ ry po wo du je do -
bre sa mo po czu cie i za do wo le nie
z sie bie. Nie bez po wo du na zy -
wa się go hor mo nem szczę ścia.

Nato miast w Pół noc nej Ka ro -
li nie (rów nież w USA) sie dem ty -
się cy osób ob ser wo wa no przez
po nad 50 lat. Pe sy mi ści mie li
o 40 pro cent wię kszą szan sę, aby
umrzeć, a ry zy ko za wa łu by ło
wię ksze o oko ło 50 pro cent.

Wnio ski na su wa ją się sa me.
Op ty mi stycz ne po dej ście do ży -
cia chro ni przed prob le ma mi

zdro wot ny mi. Czy li do bry na -
strój, to do bre zdro wie.

Po czym moż na po znać op ty -
mi stę?

Oso ba po zy tyw nie my ślą ca
o wszel kie nie po wo dze nia ży cio -
we bar dzo rzad ko ob wi nia tyl -
ko sie bie. Po tra fi do strzec obiek -
tyw ne przy czy ny wy da rzeń. Jest
prze ko na na, że kon sek wen cje
nie mi łych wy da rzeń bę dą nie -
wiel kie i krót ko trwa łe. Nie do -
pusz cza do te go, aby mia ły one
wpływ na in ne as pek ty jej ży cia.

Czy ta kiej po sta wy moż na się
na u czyć?

Spe cja li ści twier dzą, że na wet
pe sy mi ści z „krwi i koś ci” mo gą
zmie nić swo je po dej ście do ży -
cia. Trze ba tyl ko chcieć. Pe sy -
mizm nie jest nie u le czal ną cho -
ro bą ale nie ste ty, by wa
za ra źli wy.

Nie za leż nie od wie ku i ży cio -
wych do świad czeń po sta raj my
się być op ty mi sta mi. Na ucz my
się pa trzeć na świat przez ró żo -
we oku la ry, my śleć i dzia łać po -
zy tyw nie. Czę ściej się uśmie -
chaj my, ak cep tuj my sie bie
i ko chaj my in nych. Wte dy bę -
dzie my mieć znacz nie wię cej
„do brej ener gii”, któ rą prze ka -
że my da lej z po żyt kiem dla
wszyst kich wo kół nas, jak rów -
nież dla sie bie. 

Te go Pań stwu i so bie ży czę. 

SSzzyy  mmoonn  MMaa  lliicc  kkii

Optymiści żyją dłużej!!!
Co jest
kluczem 
do udanego
życia?
Optymizm,
czyli
pozytywne
nastawienie 
do świata.
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Ta ki ty tuł nad krót kim ar ty ku -
łem jest ze sta wie niem śmia -
łym. Lecz przy znaj my, że ży -

cie da je nam ma ło cza su na ta kie
roz wa ża nia. Nie trać my więc cza su na
zbyt dłu gi wstęp.

Za po ję cia mi do bra i zła kry ją się
wiel kie i ma łe spra wy obec ne w na -
szym ży ciu. Tam gdzie nie ma czło -
wie ka, na tu ra rzą dzi się od wiecz ny -
mi pra wa mi i nie ma ta kich
dy le ma tów. Lis któ ry po rwie ku rę
z kur ni ka nie jest zły dla te go, że jest
li sem. Ale je śli czło wiek ukrad nie ku -
rę z kur ni ka są sia da, jest ina czej. Na -
wet je śli nie da się zła pać na kra dzie -
ży, czyn za si li bi lans je go do ko nań.
Je że li jest cy wi li zo wa nym czło wie -
kiem, prę dzej czy póź niej po wi nien
mieć wy rzu ty su mie nia, bo je go pod -
świa do mość o tym nie za pom ni. Dla
Ka le go spra wa by ła pro sta. Je śli ktoś
Ka le mu ukraść kro wę to zły uczy nek,
je śli Ka li ko muś ukraść kro wę, to do -
bry uczy nek. Ta fi lo zo fia, choć śmie -
szy jest obec na w nas bar dziej, niż
mo że to się z po zo ru wy da wać. W in -
nym przy pad ku my śli cie le wszyst kich
epok nie za przą ta li by so bie gło wy za -
gad nie niem do bra i zła. 

Naj o gól niej, ich wąt pli wo ści by ły
ta kie. Czy do bro i zło są to po ję cia ab -
strak cyj ne. Czy są prze ci wień stwa -
mi, czy zło jest tyl ko bra kiem do bra.
Ja ki jest sens mo cy pie kiel nych uo -
sa bia nych w Sza ta nie czy Lu cy fe rze.
Ja ka jest ro la wol nej wo li czło wie ka
w kon tek ście do bra i zła. Na dzień
dzi siej szy ety ka fi lo zo ficz na pro po nu -
je ta kie oto roz wią za nie (Ge or ge Ed -
ward Mo o re). „Do bro to wszyst ko to,
co jest przy ję te za do bre w da nym sy -
ste mie etycz nym”. Czy li kry te ria do -
bra i zła sta no wią o róż ni cach w po -
szcze gól nych „mo ral no ściach”, czy li
sy ste mach etycz nych właś nie. 

Przy kład Ka le go jest szcze gól nym
przy kła dem ist nie nia róż nych mo ral -
no ści i za chę ca do za sta no wie nia nad
włas ny mi kry te ria mi do bra i zła. Mo -
że to być po trak to wa ne ja ko zwy kłe
za wra ca nie gło wy, bo „nie mam cza -
su na ta kie rze czy”. A jed nak ży cie
cią gle zmu sza nas do wy bie ra nia po -
mię dzy do brem a złem. Wię ksze
i mniej sze dy le ma ty mo ral ne po ja wia -
ją się co dzien nie, a są i ta kie, któ re
wo le li byś my, aby nas ni gdy nie spot -
ka ły. 

Oto tak zwa ny dy le mat zwrot ni cy
(por tal wie dzy.onet.pl). Je steś przy to -
rach i zwrot ni cy. Z gó ry jed nym to -
rem zjeż dża wa gon, któ ry pę dzi pro -
sto na gru pę pię ciu osób. Je śli
prze sta wisz dźwi gnię, wa gon skrę ci

na in ny tor i za bi je jed ne go czło wie -
ka. Wszy scy są od wró ce ni ple ca mi
i nie ma cza su na ostrze że nie. Jak po -
stą pić w tej sy tu a cji? Efek ty ba dań
mó wią, że wię kszość lu dzi prze su nę -
ła by dźwi gnię, ra tu jąc w ten spo sób
pię cio ro lu dzi, choć żad na z dwóch
sy tu a cji nie mo że być uzna na za do -
brą. We dług ba dan na u ko wych ta kie -
go wy bo ru mniej sze go zła, do ko nu je
się nie za leż nie od wy zna nia, ra sy, czy
ja kie go kol wiek in ne go po dzia łu. Na
co dzień nie mu si my de cy do wać o ży -
ciu in nych lu dzi. Wy bie rać po mię dzy
do brem a złem mu si my jed nak sta le. 

Je śli ktoś ma z tym ciąg ły prob lem,
po moc nym od nie sie niem mo że się
oka zać kres na sze go ży cia z nie uch -
ron nym py ta niem „co bę dzie po tem”?
Jest to per spek ty wa któ ra po zo sta -
wia naj mniej wąt pli wo ści co do kry -
te riów do bra i zła. 

Czę sto czło wiek mło dy lub w si le
wie ku, a by wa że do póź nej sta ro ści,
da le ki jest od my śle nia o spra wach
osta tecznych. Dla te go od biór skut -
ków włas ne go po stę po wa nia wi dzi su -
biek tyw nie, że nie po wiem ego i stycz -
nie. Je śli ten od biór do ty czy in nych
lu dzi, to głów nie pod ką tem na -
stępstw re ak cji, któ re do tkną au to ra
da ne go za cho wa nia. Kół ko się za my -
ka i naj waż niej szym obiek tem za in -
te re so wa nia naj czę ściej po zo sta je oso -
ba włas na. 

Spo sób war to ścio wa nia obu po jęć
w kon tek ście ko niecz no ści zda nia
spra wy z na sze go ży cia, czę sto sta -
no wi o na szym koś ćcu mo ral nym. Ten
koś ciec ła two ule ga roz mięk cze niu,
je śli ktoś na sztan da rze swo je go ży -
cia umie ści ha sło: „hu laj du sza, pie -
kła nie ma”. Ist nie ją róż ne ko dek sy
mo ral ne: bar dziej świec kie, mniej
świec kie, re li gij ne, fi lo zo ficz ne, śro -
do wi sko we, sek ciar skie, pry wat ne,
gru po we i tak da lej. Po nad tym, fun -
kcjo nu je pi sa ny ko deks kar ny z ca -
łym apa ra tem spra wie dli wo ści, a tak -
że nie pi sa ne za sa dy współ ży cia
spo łecz ne go. 

In te re su ją cym po ję ciem jest su mie -
nie. To nasz we wnętrz ny pa mięt nik
i sę dzia któ ry nie da je cza sem spać
lub po wo du je pod łe sa mo po czu cie
przez ca ły dzień. Sy gna li zu je też na
bie żą co ne ga tyw ną war tość na szych
czy nów dziw nym po czu ciem, że wrzu -
co no nam pod ser ce tro chę bło ta. Je -
śli nato miast od czu je my w oko li cach
ser ca mi łe cie peł ko, to sy gnał że jest
OK.

Ktoś do cna zły, nie bę dzie miał roz -
te rek i bó lu kie dy ko goś skrzyw dzi.
A o wy rzu tach su mie nia moż na z nim
roz ma wiać wte dy, kie dy za czy na (!)

sta wać się do brym. I ta ki pew nie jest
sens na sze go do czes ne go by to wa nia.
Sta wać się co raz lep szym. Z go dzi ny
na go dzi nę, z dnia na dzień, z mie sią -
ca na mie siąc, z ro ku na rok...

Kie dyś mę czy ły mnie wy rzu ty su -
mie nia w pew nej spra wie. Po sta no -
wi łem coś z tym zro bić. Sam wy zna -
czy łem so bie po ku tę za ten czyn i choć
póź niej by ło to dla mnie uciąż li we,
do pią łem swe go. Po skut ko wa ło, su -
mie nie prze sta ło mnie nę kać. Mo że
ten po mysł ko muś się przy da, je śli sa -
me mu ze chce się do ga dać z włas nym
su mie niem bo go de ner wu je per so na
po dru giej stro nie lu stra. 

Je śli po stą pi my szla chet nie z czy -
stej uni wersalnej mi ło ści, to jed no.
Je śli po stą pi my wspa nia ło myśl nie bo
ocze ku je my za to na gro dy za bra ma -
mi cza su, to dru gie. Mo że cza sem usi -
łu je my zro bić do bry in te res z Klucz -
ni kiem Nie bios?

Kie dy nie znasz czy je goś ko dek su
mo ral ne go, nie ufasz ta kiej oso bie.
Nie wiesz, cze go się spo dzie wać
w spra wach ma łych i wiel kich. Gdy
ktoś nie za de kla ru je swo je go świa to -
po glą du bo go uni ka, boi się te go, lub
po pro stu go nie ma, moż na przy jąć,
iż bę dzie się kie ro wać głów nie in te -
re sem włas nym. Chy ba, że tra fi łeś na
do bre go czło wie ka. Je śli jed nak
w swo jej do bro ci (a wła ści wie na iw -
no ści) bo „czło wiek pra wy jest ufny
jak mło dy lew” za kła dasz, że za cho -
wa się on we dług Two je go ko dek su
etycz ne go nie dziw się, kie dy zo sta -
niesz skrzyw dzo ny lub wy ko rzy sta -
ny. Po zo sta je wte dy wy słać po cztów -
kę do Ka le go i wy ra zić uzna nie dla
je go od wa gi cy wil nej (roz bra ja ją cej
szcze ro ści), któ ra mu poz wo li ła za de -
kla ro wać włas ną mo ral ność. Ka li
uczy nił bo wiem rzecz wiel ką. Spo wo -
do wał, że wiesz cze go się po nim spo -
dzie wać. To bar dziej god ne sza cun -
ku niż ukry wa nie fał szy wej
mo ral no ści lub bra ku ja kich kol wiek
za sad po to, aby po tem ko goś skrzyw -
dzić. 

MMii  cchhaałł  NNoo  wwaacc  kkii

„Kie dy lu dzie sta ją się na praw dę źli,
je dy nym uczu ciem, ja kie im po zo sta -
je, jest ra dość z cu dzej krzyw dy”.
– Goe the

„ […] jest ta ki ro dzaj pla sti ko we go
„do bra”, ja kie każ dy z nas mo że bez
tru du wy ge ne ro wać, i jest in ny, głę -
bo ki ro dzaj do bra, któ re go nie moż -
na już dziś pra wie ni gdzie spot kać”.
– Ga ry Shte yn gart

Dobro i zło
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Bez wąt pie nia jest to naj -
bar dziej zna na kwe stia
w hi sto rii ki na. Ozna cza

za wsze to sa mo: po wrót naj słyn -
niej sze go agen ta. 

Nie daw no roz po czę ły się zdję -
cia do naj no wsze go fil mu o przy -
go dach 007. Jest to wy jąt ko wa
oka zja, aby przy bli żyć syl wet kę
twór cy Bon da, an giel skie go pi -
sa rza Ia na Fle min ga, któ re go ży -
cie by ło tak cie ka we i pa sjo nu ją -
ce jak przy go dy je go bo ha te ra.

Żył w la tach 1908 – 1964. Przy -
stoj ny, wy so ki, do brze zbu do wa -
ny. Po cho dzą cy z bar dzo bo ga -
te go do mu, świet nie
wy kształ co ny, nie zwy kle in te li -
gen tny. Miał to szczę ście, że po -
cho dził z ro dzi ny z ko nek sja mi,
co by ło bar dzo cen ne zwłasz cza
w An glii. Je go dzie ciń stwo i mło -
dzień cze ży cie, to wiej skie re zy -
den cje, staj nie peł ne ko ni i psów,
po lo wa nia, wy ści gi i wiel kie do -
my w Lon dy nie.

Fle ming po do bał się ko bie tom
i w peł ni z te go przy wi le ju ko -
rzy stał. Nie wie le by ło ko biet któ -
re mu się opar ły. Pod tym wzglę -
dem agent 007 jest ko pią
swo je go twór cy. 

Pi sarz był do sko na łym strzel -
cem wy bo ro wym, nie złym bok -
se rem, miał też wpra wę w po słu -
gi wa niu się no żem.
Wy spor to wa ny, do brze bie gał
i ska kał. Był je dy nym uczniem
w hi sto rii Eton (eks klu zyw nej

szko ły dla kla sy pa nu ją cej), któ -
ry dwa ra zy pod rząd zdo był ty -
tuł Vic tor Lu do rum – naj lep sze -
go spor tow ca Eton.

Je go oj ciec, ban kier, przy ja ciel
Chur chil la, zgi nął bo ha ter sko
pod czas I woj ny świa to wej. Ian
miał wte dy dzie więć lat. Przez
ca łe ży cie prze cho wy wał ne kro -
log pod pi sa ny przez Chur chil la.
Dla nie go i trzech bra ci oj ciec był
nie do ści gnio nym wzo rem. Pod -
czas co dzien nej, wie czor nej mo -
dli twy za wsze pa da ły sło wa: „Bo -
że spraw, abym w przy szło ści był
ta ki jak ta ta”.

Fle ming na le żał do ary sto kra -
tycz nej sfe ry w któ rej obo wią zy -
wa ły że laz ne za sa dy. On je ła mał.
Nie do stał się Ox for du, bo nie
chcia ło mu się uczyć. Dzię ki bab -
ce, przy ja ciół ce kró lo wej uzy skał
miej sce w pre sti żo wym Kor pu -
sie Strzel ców Kró lew skich. Szko -
ły nie ukoń czył, wy sła no go więc
na dal szą na u kę do Szwaj ca rii.
I tak zna lazł się w jed nym z naj -
mod niej szych ku ror tów.

Po łą cze nie pie nię dzy, spor to -
wych sa mo cho dów, noc nych im -
prez su to za kra pia nych al ko ho -
lem i wy ści gów, nie mog ło
przy nieść nic do bre go. Ro dzi na
sta now czo sprze ci wia ła się ta kim
za cho wa niom. Pod ję ła więc de -
cy zję, że coś z tym mło dym czło -
wie kiem trze ba zro bić. Za ła twio -
no mu po sa dę w agen cji Re u ter sa
gdzie pra co wał ja ko dzien ni karz.

Po tem zo stał ma kle rem gieł do -
wym i bar dzo zręcz nie po wię -
kszał ro dzin ny ma ją tek. Nu dził
się przy tym okrop nie. Je go ma -
rze niem by ło zu peł nie coś in ne -
go. Ży cie peł ne przy gód, no we
wy zwa nia, ła ma nie ste re o ty pów,
nie kon wen cjo nal ne dzia ła nia
i sza lo ne wprost po my sły któ re
chciał wcie lać w ży cie.

Znaw cy te ma tu twier dzą, że
po wo dze nie ksią żek Ia na Fle min -
ga nie jest przy pad ko we. „Do bre
po wie ści szpie gow skie mógł na -
pi sać tyl ko by ły szpieg.

I to nie by le ja ki szpieg”. Nasz
bo ha ter na le żał bo wiem do wą -
skie go, eli tar ne go gro na naj lep -
szych agen tów, któ rzy mo gli
o so bie po wie dzieć, że przy czy -
ni li się do zmia ny bie gu hi sto rii.

Prze ło mem w je go ży ciu oka -
zał się rok 1939. Jak wie my, nie
by ły to spo koj ne cza sy. Niem cy
szy ko wa ły się do woj ny. Każ dy
kraj do sko na lił swo je ko mór ki
wy wia dow cze i uak tyw niał siat -
ki szpie gow skie aby być jak naj -
le piej przy go to wa nym na ewen -
tu al ne dzia ła nia nie przy ja cie la.

Właś nie w tym ro ku do szło do
spot ka nia Ia na Fle min ga z ad mi -
ra łem Joh nem Goldfre y em. Przy -
szły twór ca przy gód agen ta 007
na wet nie przy pusz czał, że ta roz -
mo wa cał ko wi cie zmie ni je go do -
tych cza so we ży cie.

Ad mi rał, któ ry był sze fem bry -
tyj skie go wy wia du ma ry nar ki

My na me is Bond. Ja mes Bond.
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wo jen nej, szu kał mło dych, zdol nych,
a prze de wszyst kim od po wied nich lu -
dzi z od po wied ni mi pre dys po zy cja mi. 

Fle ming otrzy mał sto pień ofi cer ski
i roz po czął ka rie rę adiu tan ta Goldfre -
ya. Cze go od nie go ocze ki wa no? Prze -
de wszyst kim kre a tyw no ści i do star -
cza nia po my słów. Im bar dziej by ły
sza lo ne i nie moż li we do zre a li zo wa nia,
tym lep sze. Fle ming z za da nia wy wią -
zy wał się aż za do brze. Już wkrót ce
w Lon dy nie wie dzia no, że „je że li w wy -
wia dzie ktoś wpadł na wy jąt ko wo dziw -
ny i nie sa mo wi ty po mysł, to z pew no -
ścią był to Fle ming”.

Jed ną z je go pier wszych, naj bar dziej
zna nych i bra wu ro wych ak cji by ło
stwo rze nie eli tar ne go od dzia łu zbroj -
ne go zło żo ne go z kry mi na li stów. Po -
mysł był fan ta stycz ny, bo lu dzie nie
ma ją cy nic do stra ce nia i do sta ją cy ko -
lej ną ży cio wą szan sę, ze swe go za da -
nia wy wią za li się do sko na le. Tak zwa -
ny od dział sztur mo wy nu mer 30
wy ko ny wał tyl ko wy jąt ko wo trud ne
za da nia. Jed ną z naj bar dziej spek ta -
ku lar nych ak cji tej gru py był de sant
we Fran cji, kie dy to wy kra dzio no taj -
ne nie miec kie urzą dze nia woj sko we
i do ku men ty. Po za koń cze niu II woj -
ny świa to wej ta właś nie hi sto ria sta ła
się pod sta wą sce na riu sza fil mu „Par -
szy wa dwu nast ka”.

Nie wszyst kie fak ty z ży cia Fle min -
ga do chwi li obec nej zo sta ły zwe ry fi -
ko wa ne. Jed ni twier dzą, że naj wię -
kszym je go osią gnię ciem by ło
skło nie nie za stęp cy Hit le ra, Ru dol fa
Hes sa, do ucie czki z Nie miec i pró by
roz mów po ko jo wych z An gli ka mi. Fle -
ming wie dział, że Hess na mięt nie czy -
tu je ho ro sko py i jest „uza leż nio ny” od
astro lo gicz nych prze po wied ni. Na mó -
wił więc dwóch szwaj car skich astro lo -
gów, któ rzy zdo ła li prze ko nać Hes sa,
że w gwia zdach za pi sa ne jest je go wiel -
kie po słan nic two, czy li do pro wa dze nie
do za war cia po ko ju po mię dzy Niem ca -
mi a Wiel ką Bry ta nią.

In ni znaw cy te ma tu twier dzą, że
udział pi sa rza w tej ak cji to tyl ko fik -
cja li te rac ka. Ale fak tem jest, że po mi -
mo iż do tych roz mów osta tecznie nie
do szło, An gli cy do sko na le po tra fi li wy -
ko rzy stać ten po mysł pro pa gan do wo.

Ko man dor Fle ming do ko ny wał rze -
czy wprost nie zwy kłych. 

Na przy kład nie miec cy ma ry na rze
nie zda wa li so bie spra wy, że au dy cje
ra dio we któ rych słu cha ją na da wa ne
by ły nie w Niem czech, tyl ko w Lon dy -
nie. Pi sarz do sko na le się ba wił (mó wił
bie gle po nie miec ku) opo wia da jąc zdu -
mio nym ma ry na rzom ileż to nie miec -
cy ge ne ra ło wie ma ją ko cha nek, ile pie -
nię dzy na nie wy da ją i w ja kich
luk su sach się pła wią. Cel zo stał osią -
gnię ty. Ma ry na rze ze zna wa li po tem,
że po wy słu cha niu tych au dy cji ich mo -

ra le by ło bli skie ze ru.
Nie któ rzy bio gra fo wie agen ta twier -

dza, że wszyst kie po wyż sze za słu gi
bled ną przy ak cji opa trzo nej kryp to ni -
mem „Do ub le Cross”. Jak wie my,
w pew nym mo men cie II woj ny w rę ce
An gli ków tra fi ła pol ska ko pia nie miec -
kiej ma szy ny szyf ru ją cej Enig ma. Roz -
szyf ro wu jąc nie miec kie mel dun ki
alian ci do sko na le zna li ich za mia ry.
W ten właś nie spo sób uda ło się Fle -
min go wi prze ko nać Niem ców, iż w ro -
ku 1940 Bry tyj czy cy dys po no wa li
o wie le wię kszą si łą mi li tar ną niż mia -
ło to miej sce w rze czy wi sto ści. W związ -
ku z ta ki mi właś nie do nie sie nia mi fa -
szy ści zre zy gno wa li z ope ra cji „Lew
mor ski”, czy li sztur mu na Wy spy Bry -
tyj skie. W ra mach tej sa mej ope ra cji
zmy lo no Niem ców jesz cze raz po da jąc
im fał szy we in for ma cje do ty czą ce lą -
do wa nia wojsk alian tów w 1944 ro ku.
Moż na więc stwier dzić, że po my sły
twór cy po sta ci agen ta 007 wy wio dły
w po le naj wię kszych ge ne ra łów Adol -
fa Hit le ra. 

W ży ciu Fle min ga bar dzo istot ne
miej sce zaj mu ją Sta ny Zjed no czo ne.

W 1940 ro ku nasz ko man dor zo stał
wy sła ny do USA. Miał du żo spraw „do
za ła twie nia”, a jed ną z nich by ło prze -
ko na nie pre zy den ta Ro o se vel ta do włą -
cze nia się Ame ry ki w woj nę z Niem ca -
mi i stwo rze nie pro fe sjo nal ne go
wy wia du za gra nicz ne go. Nie kwe stio -
no wa ną za słu gą Fle min ga jest współ -
two rze nie OSS – pier wow zo ru ame ry -
kań skiej służ by CIA. 

Bę dąc w Sta nach stał się za wzię tym
wro giem sze fa FBI Ed ga ra Ho o ve ra.
Obaj pa no wie nie na wi dzi li się ser decz -
nie, bo Ho o ver ze wszyst kich sił nie
chciał do pu ścić do po wsta nia no wej,
wy wia dow czej in sty tu cji.

Gdy po woj nie Fle ming przy je chał
do Wa szyn gto nu, szef FBI po le cił go
śle dzić. Do pro wa dzi ło to nie mal do woj -
ny po mię dzy dwo ma służ ba mi bo CIA
nie ży czy ło so bie ta kie go trak to wa nia
swo ich go ści.

Pod czas wi zy ty w CIA pi sarz do wie -
dział się, że Ame ry ka nie od daw na pla -
nu ją za mach na ku bań skie go dyk ta to -
ra Fi de la Ca stro, ale nie bar dzo wie dza
jak się do te go za brać. Oczy wi ście Fle -
ming sy pał po my sła mi jak z rę ka wa.
Po la tach opo wia dał, że je den po mysł
był głup szy od dru gie go i dzi wił się,
że Ame ry ka nie chcą wcie lać je w ży -
cie. Wy my ślił na przy kład, że by po dać
do pu blicz nej wia do mo ści fakt, iż bro -
da Ca stro wy dzie la ra dio ak tyw ne,
śmier cio noś ne pro mie nio wa nie. Jak
wie my z hi sto rii, ża den z za ma chów na
Fi de la się nie udał.

W ży ciu Fle min ga zna lazł się rów -
nież wą tek pol ski. Jed ną z je go ko cha -
nek po dob no by ła Po lka, jak po wia da -
no w Wiel kiej Bry ta nii ulu bio na

agen tka Chur chil la, ko bie ta nie sa mo -
wi tej uro dy.

Po woj nie pi sarz nu dził się nie sa mo -
wi cie. Ku pił so bie do mek na fran cu -
skiej Ri vie rze, gdyż jak twier dził:
„w Wiel kiej Bry ta nii ze wzglę du na fa -
tal ną kuch nię nie spo sób miesz kać”.
Za czął pi sać dla za bi cia cza su nie przy -
wią zu jąc do te go wię kszej wa gi. Nie
są dził, aby je go po wie ści mia ły du żą
war tość li te rac ką. Ku je go zdu mie niu
zdo by ły świa to wą po pu lar ność przy -
no sząc au to ro wi ogrom ną for tu nę.
Z bie giem cza su Fle ming po lu bił pi sa -
nie. Za pro cen to wa ło do świad cze nie
w wy wia dzie i trzy let nia pra ca w cha -
rak te rze dzien ni ka rza. W cią gu 11 lat,
po czą wszy od ro ku 1953, na pi sał 12
po wie ści i 9 opo wia dań z Ja me sem Bon -
dem w ro li głów nej. Do chód uzy ska ny
z tych ksią żek poz wo lił mu na przej -
ście na eme ry tu rę, któ rą spę dził w swo -
jej wil li na Ja maj ce. Kil ka lat wcześ -
niej właś nie tam za ku pił po sia dłość
Gol de ne ye, któ rej na zwa by ła po tem
ty tu łem jed nej z je go po wie ści. Wpraw -
dzie był już żo na ty (po wie lu la tach za -
le ga li zo wał zwią zek ze swo ją dłu go let -
nią ko chan ką), ale ży cie na Ja maj ce
by ło dla nie go ka wa ler skim ra jem. Żo -
na miesz ka ła w Lon dy nie więc nic nie
sta ło na prze szko dzie, aby da lej ko rzy -
stać z uro ków ży cia. Co dzien nie ra no
przed śnia da niem pi sarz wraz z dwo -
ma ko le ga mi wy pły wa li w mo rze. Ko -
man dor Fle ming ko chał mo rze. Upra -
wiał spor ty, co sta ło w sprzecz no ści
z wy pa la niem dwóch pa czek pa pie ro -
sów dzien nie i wy pi ja nie każ de go dnia
bu tel ki gi nu.

Za in te re so wał się też miej sco wą bar -
dzo róż no rod ną flo rą i fa u ną. Pew ne -
go dnia ku pił „At las pta ków In dii Za -
chod nich”, któ re go au to rem był
nie ja ki... Ja mes Bond. Po tem tłu ma -
czył żo nie Bon da, że „na zwi sko jej mę -
ża – krót kie, nie ro man tycz ne, ty po wo
an giel skie ale mę skie – jest tym cze go
właś nie po trze bu je”. Ja mes Bond – na -
zwi sko ład nie brzmią ce i do bre do wy -
mó wie nia w każ dym ję zy ku.

Książ ko wy agent 007 jest z pew no -
ścią naj cie ka wszą po sta cią w fik cyj -
nym świe cie agen tu ry i wy wia du. Fle -
ming tra fił w gu sta czy tel ni ków,
re a li zu jąc za po trze bo wa nie na bar wną
po stać i war tką ak cję. Z te go za da nia,
bo ha ter ski ko man dor zwy cię sko wy -
cho dzą cy z każ dej opre sji, wy wią zał się
do sko na le.

Bond, Ja mes Bond, wal czy ze złem
na lą dzie, w po wie trzu, na wo dzie a na -
wet w prze strze ni kos micz nej. I za wsze
to wa rzy szą mu pięk ne ko bie ty. Tak jak
w ży ciu Ia na Fle min ga. 

AAnnii  ttaa  JJaa  nniicc  kkaa
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Po lo nia i nie tyl ko ba wi ła się w sa li Atrium
pod czas ro dzin nej im pre zy. By ły kon kur sy dla
ma łych i du żych, lo te rie, li cy ta cja, do bra mu -
zy ka, wy stę py ar ty stycz ne i uda na za ba wa.

Dzię ki Wam uda ło nam się ze brać aż 

9 654,59 EU RO!!!
Z sa mych li cy ta cji uzy ska liś my do kład nie

3135,70 eu ro. 
Wszyst kie pusz ki zo sta ły otwar te ko mi syj -

nie we dług re gu la mi nu WOŚP, a pie nią dze
prze li czo ne przez upo waż nio ną do te go ko mi -
sję i na stęp nie przez bank. 

Z ca łe go ser ca DZIĘ KU JE MY wszyst kim, któ -
rzy przy czy ni li się or ga ni za cyj nie i fi nan so wo
do tak wiel kie go suk ce su Wiel kiej Or kie stry
Świą tecz nej Po mo cy. 

Szczególne podziękowania na le żą się wspa -
nia łej mło dzie ży po lo nij nej oraz na szym wszyst -
kim wo lon ta riu szom, któ rzy po świę ci li mnó stwo
cza su i ener gii że by wszyst ko wy szło jak naj le -
piej. Ta kich wo lon ta riu szy ja kich mie liś my pod -
czas na szej im pre zy ży czy my wszyst kim!

Dzię ku je my też tym, któ rzy za dba li o mu -
zycz ną część im pre zy: 
n naj wspa nial sze mu i nie za wod ne mu zes po ło -

wi Tom & Jer ry z Bruk se li, dzię ki któ rym mo -
gliś my się tak do brze ba wić. To dzię ki Tom -
ko wi i je go da ro wi prze ko ny wa nia z sa mych
li cy ta cji uzy ska liś my po nad  3 000 eu ro!

n dzię ku je my rów nież mło dziut kiej pio sen kar -
ce o prze pięk nym gło sie – Ale xan drze 

n oraz na szym naj młod szym ar ty stom z zes -
po łu ta necz no-wo kal ne go dzia ła ją ce go przy
fun da cji Chil dren of Eu ro pe, któ rzy swo im
wy stę pem wpro wa dzi li wie le ra do ści i ko -
lej ny raz udo wod ni li, że są fan ta stycz ni! Dzię -
ku je my rów nież ro dzi com dzie ci za cier pli -
wość, trud i czas ja ki po świę ci li do wo żąc je
na pró by. War to by ło!!! 

n No i Wam ko cha ni, któ rzy swo ją obec no ścią
i hoj no ścią uczy ni li ście ten dzień tak wspa -
nia łym i wy jąt ko wym.

Je steś my dum ni, że XX. fi nał WOŚP mo gliś -
my prze żyć wspól nie z Wa mi w An twer pii. Jesz -
cze raz dzię ku je my za go rą ce ser ca, otwar te
por tfe le i nie pow ta rzal ną atmo s fe rę. 

ŻŻee  ggnnaa  mmyy  ssiięę  aallee  ttyyll  kkoo  ddoo  pprrzzyy  sszzłłee  ggoo  rroo  kkuu..
SSIIEE  MMAA!!!!!!
I pa mię taj cie! Bę dzie my grać do koń ca świa -

ta i je den dzień dłu żej!!!

SSzzttaabb  AAnn  ttwweerr  ppiiaa

Ten fi nał nie był by tak uda ny gdy by nie sze -
fo wa szta bu, Iza Soś niak. To dzię ki niej wszyst -
ko „szło jak w ze gar ku”. Dzię ku je my Iza i ma -
my na dzie ję, że za rok z wła ści wą so bie
de ter mi na cją i kon sek wen cją znów po pro wa -
dzisz sztab XXI Fi na łu WOŚP. 

OOrr  ggaa  nnii  zzaa  ttoorr::  FFuunn  ddaa  ccjjaa  CChhiill  ddrreenn  ooff  EEuu  rroo  ppee  

XX. fi nał WOŚP w An twer pii już za na mi!
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Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem sponsorów. Państwa
hojność przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. 

Głównym sponsorem była firma SSoolliiddee  FFoorrttaa z Antwerpii. 
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PPeerrssppeeccttiieeff  bbvvbbaa,,  BBaattiisstt,,  SSiimmppllyy  tthhee  bbeesstt,,  KK&&MM  BBoouuwwpprroojjeecctteenn,,  AAnnttwweerrpp
DDiiggiittaall  PPrriinntt,,  IIaann  PPrraaddaa,,  AAddvvooccaatteennkkaannttoooorr,,  SSaavvee  IInnssuurraannccee,,  CCeellttrraannss,,
SSeemmppeerr  PPoolloonniiaa..  

Oraz polskim sklepom i restauracjom: 
AAvvaannttii,,  IImmbbiirr,,  MMaazzoowwsszzee,,  WWiiśśnniieewwssccyy,,  SSwwoojjaakk,,  RRaarryyttaass,,  PPoollsskkiiee  SSmmaakkii,,
DDoobbrree  bboo  PPoollsskkiiee,,  RReeaall  FFoooodd,,  JJoollaannttaa,,  KKaacczzuusszzkkaa,,  AAnniieellsskkaa  KKuucchhnniiaa,,
WWiittaammiinnkkaa..
Dziękujemy wszystkim osobom, które przekazały przedmioty na licytacje.
Jeszcze raz dziękujemy i liczymy na Was w przyszłym roku. 
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Zpo cząt kiem każ de go no we go ro -
ku na sze por tfe le są moc no nad -
wy rę żo ne. Mi ko łaj, świę ta i syl -

we ster spu sto szy ły nasz do mo wy
bu dżet. Za na mi też „sol de ny”, czy li szał
za ku pów i fi nan so wych wra żeń. Wia do -
mo, jak są prze ce ny za wsze moż na ku -
pić ta niej mar ko we ubra nia, kos me ty -
ki, obu wie, czy przed mio ty do do mu.

Ale są pro duk ty z tak zwa nej naj -
wyż szej pół ki, na któ re po mi mo na -
szych naj szczer szych chę ci po pro stu
nas nie stać. Po zo sta ją w sfe rze ma -
rzeń, zresz tą czę sto nie zda je my so bie
spra wy z te go, że w ogó le ist nie ją. Dla -
te go chcia łam Pań stwu opo wie dzieć
o luk su so wym wy po sa że niu dziec ka
bo ga tych ro dzi ców. Tak po pro stu, na
po pra wie nie hu mo ru.

Czy dzie ci ko cha ją luk sus, czy luk -
sus ko cha dzie ci?

Za cznij my od te go, że po sia da nie
dziec ka już by wa luk su sem. Ale są ta -
cy, któ rzy mo gą so bie poz wo lić na luk -
sus w sto sun ku do włas ne go dziec ka.

Mam na my śli lu dzi sław nych i bo -
ga tych. A do kład niej bar dzo bo ga tych,
bo nie któ rzy z nich ży ją w her me tycz -
nym, zam knię tym świe cie i nie za le ży
im na sła wie i po pu lar no ści.

A co w ta kim świe cie obo wią zu je
dzie ci?

Ubran ka za pro jek to wa ne przez czo -
ło wych kre a to rów mo dy, naj droż sze
za baw ki, „wy pa sio ne” wóz ki, wy jąt ko -

we ga dże ty i tak da lej i tak da lej.
Prze glą da jąc stro ny in ter ne to we na -

tknę łam się na in for ma cje, co po win -
no się zna leźć w stan dar do wym wy po -
sa że niu bar dzo bo ga te go ma lu cha.
I mu szę przy znać, że mó wiąc ję zy kiem
po tocz nym po pro stu mnie za tka ło.
Owszem ro zu miem, że ktoś po sia da
bar dzo du żo pie nię dzy i ży je w nie wy -
o bra żal nym luk su sie, ale czy nie któ -
re przed mio ty na pew no ma łe mu dziec -
ku są nie zbęd ne? Mo że cza sem bar dziej
po trze bu je luk su su ro dzi ciel skiej mi -
ło ści za miast za stę pów nia niek i kos -
micz nie dro gich ga dże tów?

Chy ba naj bar dziej za in try go wał
mnie smo czek z bia łe go zło ta wy sa -
dza ny dia men ta mi za je dy ne 17.000
do la rów. Do sko na ły pre zent dla no wo
na ro dzo ne go ma lu cha... A czy przy -
dat ny? 

Po zo sta jąc w bran ży ju bi ler skiej.
Każ de ma łe dziec ko po trze bu je krze -
seł ka do kar mie nia. Oczy wi ście dla
luk su so we go dziec ka też ta kie ist nie -
je. To pro dukt z ka mie nia mi Swa rov -
skie go, któ ry wy glą da jak tron dla ma -
łej księż ni czki. I zno wu na usta ciś nie
się py ta nie: czy jest fun kcjo nal ne? Czy
speł nia tyl ko i wy łącz nie ro lę ko lej ne -
go, od lo to we go do dat ku? Na mój gust
spe cjal nie wy god ne to krze seł ko nie
jest, ale mu szę przy znać, ze wy glą da
na praw dę fan ta stycz nie.

Wra ca jąc do ma łej księż ni czki. Luk -

su so we dziec ko mu si luk su so wo spać.
Aże pro jek tan ci przed mio tów dla dzie -

ci to czę sto bar dzo zna ne na zwi ska, dla -
te go nie mo gą so bie poz wo lić na stwo -
rze nie cze goś, co nie bę dzie mia ło
od po wied nie go wy glą du i ce ny. I tak
po wsta ła ka ro ca do spa nia. Oczy wi ście
dla ma łej księż ni czki. Kosz tu je tyl ko
15.000 do la rów i jest do stęp na w wer -
sji li mi to wa nej. Chło piec mu si się za do -
wo lić dwu pię tro wym łó że czkiem po dob -
nym do tych, ja kich uży wa NA SA
w swo ich kos micz nych wa ha dłow cach
za dwa i pół ty sią ca do la rów. Oczy wi -
ście są też droż sze i bar dziej atrak cyj -
ne łó że czka na przy kład w sty lu Fer ra -
ri, Bat ma na lub Spi der ma na. 

Do spa nia, oprócz ka ro cy księż ni -
czki i po ja zdu NA SA, do brze jest zde -
cy do wać się na łó że czko, któ re za pro -
jek to wa ła i wy ko na ła hisz pań ska fir ma
„Ba by Su om mo”. Co ta kie go jest w tym
łó że czku, że jest to wa rem eks klu zyw -
nym i kosz tu je aż trzy i pół ty sią ca eu -
ro? Otóż roś nie ono wraz z dziec kiem.
We dług pro du cen tów jest tak wy jąt -
ko we, bo gdy dziec ko uroś nie, prze -
kształ ca się w wię ksze łóż ko, biur ko
i pół ki na książ ki w jed nym. Chy ba
każ dy ro dzic chciał by swo je mu ma lu -
cho wi ku pić coś ta kie go.

Dla luk su so wych dzie ci stwo rzo no
wie le luk su so wych pro duk tów. Są sto -
li czki ob ia do we z ele men ta mi zło ta
i dia men tów i mi ni Cor vet te na pe da -

Luksus w dziecięcym wydaniu
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ły (zu peł nie jak mo de le dla do ro słych).
Do stęp ny jest tak że trój ko ło wy ro we -
rek z ty ta nu. Pięk ny, ele gan cki, wy -
trzy ma ły kosz tu ją cy tyl ko dwa i pół
ty sią ca do la rów. 

A jak luk sus, to i luk su so wy wó zek.
Marc Ja cobs, wy bit ny i uzna ny pro -
jek tant mo dy „wy pu ścił” na ry nek wó -
zek dzie cię cy z na pi sem „Lo ve Marc”. 

Oczy wi ście se ria jest li mi to wa na i do -
stęp na tyl ko dla ro dzi ców z od po wied -
nio za sob ny mi por tfe la mi. 

War to wspom nieć rów nież o za baw -
kach. Są na przy kład mi sie na wet za
dzie sięć ty się cy do la rów! Prym w tej
bran ży wio dą fir my „Ha ba”, czy „Li -
ving Pup pets”, któ rych przy tu lan ki
kosz tu ją co naj mniej kil ka set eu ro za
sztu kę. Co ta kie go ma ją w so bie te za -
baw ki? To oczy wi ste! Mar kę bar dzo
zna ne go pro jek tan ta lub fir my i od po -
wied nia ce nę.

Za pom nia ła bym o me bel kach. Tu taj
tak że prym wie dzie Ha ba. Wy po sa że -
nie po ko ju dzie cię ce go w ich wer sji jest
na praw dę nie pow ta rzal ne, a kosz ty...
no cóż – od po wied nie. Się ga ją na wet
kil ku dzie się ciu ty się cy eu ro. 

Jesz cze kil ka słów po święć my dzie cię -
cej luk su so wej mo dzie. 

Oprócz bar dzo zna nych na zwisk jak
Dior czy Guc ci na ryn ku dzie cię cym uzna -
wa ne są rów nież: fran cu ska „Tar ti ne et

Cho co lat” i bel gij ska „The op hi le”.
Guc ci ma spe cjal ną luk su so wą ko -

lek cję ubrań dla dzie ci od 0 do 8 lat.
Wszyst kie sy gno wa ne są spe -
cjal nym lo go – Zło tym
Mi siem. 

Przy kła do we ce ny
odzie ży dzie cię cej zna -
nych pro jek tan tów
kształ tu ją się na stę pu -
ją co:

n Al ber ta Fer ret ti – su kie ne czka dla
rocz nej dziew czyn ki – 150 eu ro

n Gi ven chy – oku la ry prze ciw sło necz -
ne dla dwu let nie go dziec ka – 220 eu -
ro

n Dior Ba by – jed wab na su kie ne czka
w kwiat ki dla trzy lat ki – 350 eu ro

n Do lce & Gab ba na – swe te rek dla ma -
lusz ka – 200 eu ro

n Do lce & Gab ba na – spo den ki (dżin -
sy) dla dwu lat ka – 450 eu ro
Oprócz ubrań zna ni pro jek tan ci ofe -

ru ją smo czki, ku be czki nie kap ki, tor -
by na pie lusz ki, ple ca czki i to wszyst -
ko w ce nach dla prze cięt ne go
czło wie ka nie wy o bra żal nych.

A na za koń cze nie cie ka wost ka z pol -
skim ak cen tem. Otóż An ge li na Jo lie
i Gwy neth Pal trow za kła da ją na nóż ki
swo ich po ciech pol skie bu ci ki „Gu cio”.

Na ich pun kcie osza la ło wie le ame -

ry kań skich gwiazd. Bu ci ki
są tak za pro jek to wa ne,

aby jak naj bar dziej
chro nić stop ki ma łe go
dziec ka za pew nia jąc
mu swo bod ny roz -
wój. To wszyst ko jest

moż li we dzię ki opa -
ten to wa nej me to dzie

wy na laz cy, pa na Sła wo mi -
ra Pi wo war czy ka. A co naj cie ka -

wsze, ce na tych bu ci ków w po rów na -
niu z „mar ko wy mi” jest na praw dę
nie wiel ka (oko ło 150 zło tych).

Ja ki z te go wnio sek? To co na praw -
dę do bre, nie mu si być tak kosz mar -
nie dro gie. Czę sto ce na, jest ce ną głów -
nie za mar kę, co nie za wsze idzie
w pa rze z przy dat no ścią.

Mam na dzie ję, że po wyż sze roz wa -
ża nia ni ko go nie ura zi ły. Nie by ło mo -
ją in ten cją na śmie wa nie się z luk su -
su. Chcia łam tyl ko po ka zać, że gdzieś
tam ży ją dzie ci, któ re ma ją po pro stu
wszyst ko. Ro dzi ce speł nia ją ich za -
chcian ki i ka pry sy bez wzglę du na ce -
nę. Lecz czy te dzie ci wy cho wy wa ne
naj czę ściej przez gro ma dy nia niek są
szczę śli wsze od tych, wy cho wy wa nych
w mi ło ści, za u fa niu i zro zu mie niu? 

Na to py ta nie, chy ba każ dy zna od -
po wiedz.

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa  
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Miejsce na Twoją reklamę
KONTAKT:

redakcjachildrenofeurope@yahoo.com
tel. 0489/823 803 

Ogłoszenia drobne:
KUPIE, SPRZEDAM, ODDAM, SZUKAM
ITD.

wSzukan niańki do pół rocznego
dziecka w Wommelgem. 
0488229952

wProfesjonalne ustawianie anten,
instalacja, pomoc, solidnie. 
Paweł 0486039511

Dodaj bezpłatnie swoje
ogłoszenie wysyłając maila

pod adres

redakcjachildrenofeurope
@yahoo.com





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.
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Wży ciu każ de go czło -
wie ka zda rza ją się sy -
tu a cje, kie dy na gle

świat roz pa da się na drob ne ka -
wa łe czki. Wte dy za da je my so bie
py ta nia: Dla cze go tak się sta ło?
Gdzie po peł ni liś my błąd? Po pa -
da my w de pre sję i wy da je się
nam, że je steś my w im pa sie. Tym -
cza sem na wet z naj wię kszych kło -
po tów moż na wyjść ob ron ną rę -
ką.

O kry zy sie gos po dar czym i fi -
nan so wym sły szy my już od daw -
na, a je go dru ga fa la po dob no jest
już bli sko. Me dia w ca łej Eu ro pie
kon cen tru ją się na prob le mach
Gre cji, Włoch czy Ir lan dii. Do cie -
ra ją do nas in for ma cje o kło po -
tach ko lej nych eu ro pej skich
ban ków. Za da je my so bie py -
ta nie: Co mo gę zro bić aby
mo ja ro dzi na w jak naj -
mniej szym stop niu od czu -
ła skut ki kry zy su?
Od po wiedz jest pro -
sta: OSZ CZĘ DZAĆ!

Kry zys to do sko na ły
mo ment aby przy jrzeć
się do mo we mu bu dże -
to wi. To oka zja do
skon tro lo wa nia, na co
i ile wy da je my pie nię -
dzy. Naj le piej ta ką kon -
tro lę prze pro wa dzać
z ołów kiem w re ku. Przez
mie siąc al bo dwa, na le ży
no to wać wszyst kie wy dat ki.
Na wet te naj drob niej sze. Wte -
dy się oka że, że wy da je my wię -
cej niż nam się wy da wa ło, bo nie
umie my cza sem roz róż nić co mu -
si my ku pić, a co mo że my ku pić.
Ist nie ją wy dat ki sta łe, któ re bez -
względ nie nas obo wią zu ją: op ła -
ta za miesz ka nie, gaz, ener gię,
wo dę, szko łę czy spła ta kre dy tu.
Ale być mo że znaj dzie my po zy -
cje, któ re w znacz nym stop niu
bę dzie my mo gli zre du ko wać. Zor -
ga ni zuj my więc ro dzin ną na ra dę
i ustal my wspól nie co zro bić, aby
pod re pe ro wać bu dżet.

OOsszz  cczzęę  ddzzaajj  mmyy  eenneerr  ggiięę  eelleekk  --
ttrryycczz  nnąą  ii wwoo  ddęę..  

Je że li prze cho dzi my z kuch ni
do po ko ju, zgaś my świat ło. Nie
zo sta wiaj my włą czo nej do prą du
ła do war ki do te le fo nów. Każ de
urzą dze nie jak te le wi zor czy de -
ko der włą czo ne na „stand by” też
po bie ra ener gię. Po jej zsu mo wa -
niu oka że się, że oko ło 20 pro -
cent z kwo ty na sze go ra chun ku

za elek trycz ność to pie nią dze wy -
da ne bez sen sow nie. Pa mię taj my
rów nież o ener go osz częd nych ża -
rów kach. Na wet wy ko nu jąc tak
stan dar do we czyn no ści jak pra -
so wa nie mo że my osz czę dzać.
Jak? Po pro stu na le ży za cząć pra -
so wa nie od tka nin bar dzo de li -
kat nych wy ma ga ją cej niż szej
tem pe ra tu ry i stop nio wo do cho -
dzić do wyż szych tem pe ra tur.
W mię dzy cza sie nie trze ba bę dzie
„schła dzać że laz ka” i stąd ma my
ko lej ne osz częd no ści. 

To sa mo do ty czy wo dy. Nie jed -
no krot nie mar nu je my wo dę zmy -

wa jąc na czy nia lub ką piąc się. Nie
po tra fi my jej osz czę dzać. A prze -
cież są to naj prost sze sy tu a cje
w któ rych mo że my osz czę dzić
i wo dę, i pie nią dze.

KKuu  ppuujj  mmyy  ttaa  nniioo  ii rroozz  ssąądd  nniiee..
Mo że my po czy nić znacz ne osz -

częd no ści na pro duk tach żyw no -
ścio wych. Przed za ku pa mi przy -
go tuj my kar tkę na któ rej bę dzie
wy pi sa ne do kład nie to, co mu si -
my ku pić. Za bie raj my ze so bą
okre ślo ną su mę pie nię dzy mniej
wię cej od po wia da ją cą wy pi sa nym
za ku pom na kar tce. Le piej wy -
pła cić z ban ko ma tu na przy kład
40 eu ro i tę kwo tę za brać do skle -
pu niż ko rzy stać z kar ty bez ogra -
ni czeń. Pa mię taj my, że w skle -
pach Lidl czy Al di jest naj ta niej.
A ta niej, nie za wsze ozna cza go -

rzej. Na nie któ rych pro duk tach
za ku pio nych w tych mar ke tach
mo że my osz czę dzić eu ro czy pół -
to ra. W ska li mie sią ca są to na -
praw dę zna czą ce kwo ty. Je że li
ko goś mar twi fakt ku po wa nia
w naj tań szych skle pach, niech
wy tłu ma czy so bie, że cza sa mi po
pro stu nie war to prze pła cać. 

Na stęp na spra wa. Przy zwy cza -
i liś my się do ku po wa nia go to -
wych pro duk tów spo żyw czych
dla ma łych dzie ci. Mam na my śli
ob iad ki lub de ser ki. Ja błusz ko
z ba na nem w sło i czku kosz tu je 2
eu ro, a ten sam po si łek przy go -
to wa ny w do mu wy nie sie nas 50
cen tów. Na każ dym sło i czku osz -
czę dza my oko ło 1,5 eu ro. Za kła -
da jąc, że owo ce dziec ko po win no
jeść co dzien nie, mie sięcz nie da -
je to oko ło 40 eu ro. To sa mo z go -
to wy mi ob iad ka mi dla dzie ci.
Przy go to wu jąc je w do mu osz -
czę dza my oko ło 1 eu ro na po -
sił ku. W ska li mie sią ca osz -
czę dza my zno wu 30 eu ro.

Do ko nu jąc za ku pów
w skle pie in ter ne to wym zy -
sku je my 25 pro cent w ska -
li mie sią ca.

NNiiee  mmaarr  nnuujj  mmyy  jjee  ddzzee  nniiaa..
Co ro ku wy rzu ca my do

śmie ci po nad 2 mi lio ny ton
żyw no ści (da ne Eu ro sta tu).

Czę sto bar dzo nie roz sąd nie ro -
bi my za ku py i czę ści pro duk -

tów po pro stu nie zu ży wa my
gdyż są prze ter mi no wa ne al bo
nie po trzeb ne. War to na u czyć się
roz sąd nie gos po da ro wać żyw no -
ścią a oka że się, że na tym też mo -
że my za osz czę dzić.

Na ucz my się rów nież ko rzy stać
z pro mo cji, któ re ku szą nas w hi -
per mar ke tach. Pa mię taj my, że
sie ci han dlo we czę sto za sta wia ją
na nas pu łap ki. Sprze daw cy sto -
su ją roz ma i te sztu czki aby klien -
ci wy cho dzi li ze skle pów z jak naj -
wię kszą ilo ścią za ku pio nych
pro duk tów.

Od staw my cza sa mi sa mo chód.
Sa mo chód to wy go da. Ale czy

za wsze? Przy pom nij my so bie
ulicz ne kor ki w go dzi nach
szczy tu, zu ży te pa li wo czy kosz -
ty na pra wy sa mo cho du. Je że li
mo że my, zre zy gnuj my z sa mo -
cho du na rzecz ko mu ni ka cji
miej skiej. Je że li nie mu si my ko -
rzy stać z sa mo cho du, mo że my
też wy brać tań szy i zdro wszy
ro wer. 

Kryzysowe oszczędzanie
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W trudnych
czasach
wszystkie
decyzje
związane
z finansami,
pracą czy
nawet stylem
życia
powinniśmy
podejmować
spokojnie
i z rozwagą



UUwwaa  żżaajj  mmyy  nnaa  kkrree  ddyy  ttyy..
We dług spe cja li stów od fi nan sów, za -

cią ga nie kre dy tów w mo men cie nie sta -
bil ne go sy ste mu fi nan so we go jest nie -
roz sąd ne. Opi nia ta do ty czy za rów no
po ży czek w ban ku jak i ope ra cji na kar -
cie de be to wej. Pa mię taj my, że „od set ki
to ce na za luk sus po sia da nia cze goś na -
tych miast”. Cza sa mi o wie le ta niej jest
po pro stu po cze kać. Są zwo len ni cy że -
laz nej za sa dy: „Je że li nie mo żesz za coś
za pła cić go tów ką, to wi docz nie w tej
chwi li cię na to nie stać”. Prze cież nie
mu si my ku po wać wszyst kie go o czym
za ma rzy my. Wcza sach kry zy su fi nan so -
we go ban ki też chcą za ra biać. Dla te go
ofe ru ją swo im klien tom „ła twe kre dy ty”
bez ży ran tów i żad nych za bez pie czeń.
Nikt roz sąd ny nie uwie rzy w to, że ban -
ki ro bią nam pre zent. Bar dzo ła two mo -
że my wpaść w pu łap kę fi nan so wą i oka -
że się, że nie je steś my w sta nie spła cać
za cią gnię te go kre dy tu.

Nie osz czę dzaj my na dzie ciach.
Gdy za czy na my osz czę dzać, czę sto

pier wsze cię cia do ty czą dzie ci. I nie cho -
dzi wca le o za baw ki. Naj czę ściej za bie -
ra my dzie ciom za ję cia po za lek cyj ne.
Do dat ko wą na u kę tań ca, sport czy pla -
sty kę w pew nym mo men cie trak tu je
się jak zbęd ny luk sus. Awłaś nie na dzie -
ciach nie po win niś my osz czę dzać na -

wet w naj trud niej szych cza sach. To jest
na sza in we sty cja na przy szłość. Je że li
już mu si my zmniej szać wy dat ki, skup -
my się na tym co dzie ciom nie jest ko -
niecz nie po trzeb ne, lecz nie za bie raj my
im te go co po wo du je ich roz wój.

Gdy po trze bu je my opie ki do dziec ka,
mo że po moc są siad ka lub zna jo ma.
Opie kun ka spo ro kosz tu je, ale mo że
uda się zor ga ni zo wać pil no wa nie na
przy kład trój ki dzie ci przez jed ną oso -
bę. Wy da tek bę dzie mniej szy.

Pa mię taj my rów nież, że dzie ci bar -
dzo szyb ko ros ną i nie po trze bu ją nie -
zli czo nej ilo ści ubra nek lub za ba wek,
któ re prze cież spo ro kosz tu ją. Wy mie -
niaj my się ni mi z ko le żan ka mi, co jest
ko lej nym spo so bem na za osz czę dze nie
pie nię dzy.

Ta kich przy kła dów jest wię cej. Gdy -
by pod li czyć za pro po no wa ne wy żej osz -
częd no ści, mo że się oka zać, że nasz bu -
dżet zy ska od 100 do 150 eu ro
mie sięcz nie (je śli nie wię cej).

W „cięż kich” cza sach nie wpa daj my
jed nak w pani kę. Na le ży za cho wać
umiar w wy dat kach, lecz nie sza leć z za -
ci ska niem pa sa. Po dej muj my roz sąd ne
de cy zje i wy da waj my pie nią dze w spo -
sób prze my śla ny.

Właś nie w cza sach kry zy su uświa da -
mia my so bie, jak waż ne jest po sia da -
nie ja kich kol wiek osz częd no ści. Wszy -

scy któ rzy je ma ją, są w o wie le lep szej
sy tu a cji niż oso by nie po sia da ją ce żad -
nych „za skór nia ków”.

Je że li ma my pie nią dze za osz czę dzo -
ne na kon kret ny cel to pa mię taj my, że
w cza sach kry zy su nie któ re rze czy są
tań sze. Mniej za pła ci my za sa mo chód
czy miesz ka nie. Ale re zer wę fi nan so wą
po win niś my mieć za wsze.

Pod su mo wu jąc. W trud nych cza sach
wszyst kie de cy zje zwią za ne z fi nan sa -
mi, pra cą czy na wet sty lem ży cia po -
win niś my po dej mo wać spo koj nie
i z roz wa gą. I li czyć głów nie na sie bie.
Nie któ rym oso bom wy da je się, że gdy
na ryn ku fi nan so wym jest trud no, mo -
gą li czyć na po moc pań stwa i or ga nów
rzą do wych. Nic bar dziej myl ne go. W ta -
kich sy tu a cjach pań stwo wa ka sa ra czej
świe ci pust ka mi. Nie łudź my się tak że,
że po mo że ro dzi na, przy ja cie le lub zna -
jo mi. Oni tak że bę dą w trud nej sy tu a -
cji. 

Mo że to za brzmi pa ra dok sal nie, ale
dla nie któ rych z nas kry zys mo że być
po cząt kiem cze goś no we go. Naj wię ksze
for tu ny czę sto po wsta wa ły właś nie
w cza sach kry zy su. Mo że te raz dla ko -
goś nad cho dzi do bry mo ment, aby
wziąć los w swo je rę ce i za cząć ina czej
bu do wać swo je ży cie?

HHaann  nnaa  KKoorrcczz
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Wdzi siej szych cza sach In ter -
net to po tę ga. Otwie ra wie -
le in dy wi du al nych moż li wo -

ści dla każ de go in ter na u ty…..
zna jo mo ści, kon tak ty, re kla ma a na -
wet pra ca. Krót ko mó wiąc to ol brzy -
mie ok no na świat. Ale czy za wsze czy -
ste?

Wcho dząc na ja ki kol wiek por tal ran -
dko wy czy po pu lar ne stro ny ty pu Na -
sza Kla sa, Fa ce bo ok, Mys pa ce, Czat
Onet, je steś my w wir tu al nym świe cie,
któ ry urze ka nas ilo ścią bar wnych po -
sta ci. Fa scy na cja pięk ny mi ko bie ta mi
i przy stoj ni męż czyź ni usy pią na szą
czuj ność.

Nie zda je my so bie spra wy, że pew -
na gru pa tych lu dzi to kre a to rzy włas -
nych oso bo wo ści.

Two rzą swój wi ze ru nek w ta ki spo -
sób by bu dził za in te re so wa nie i przy -
cią gał jak naj wię cej in ter na u tów. Na
ogół są to lu dzie pie kiel nie in te li gen -
tni, dla któ rych gra nie na uczu ciach
w ce lu po zy ska nia tyl ko i wy łącz nie
ko rzy ści fi nan so wych sta ło się spo so -
bem na ży cie i głów nym źró dłem do -
cho dów. Ba nal ne py ta nie… Jak moż -
na za ko chać się w,, li ter kach’’? Moż na!!
Na mój apel na róż nych stro nach in -
ter ne to wych (Czy ktoś z Was kie dy kol -
wiek zo stał oszu ka ny na tak zwa ną,,
mi łość aż po grób’’ cze go efek tem by -
ła utra ta dóbr ma te rial nych?) od po wie -
dzia ło 30 osób. Otrzy ma łam roz pacz -
li we zwie rze nia lu dzi ogra bio nych
z uczuć i środ ków do ży cia! W tym czte -
ry sfil mo wa ne, na szczę ście nie u da ne
pró by sa mo bój cze. Przed sta wię hi sto -
rię. Wy ko rzy sta nej ko bie ty. Zgo dzi ła
się bez wa ha nia na opub li ko wa nie pry -
wat nej tra ge dii ku prze stro dze po ten -
cjal nym flir tom in ter ne to wym.

Ka siaxxx – ta ki mia łam Nick lo gu -
jąc się na cza cie. Nie wiem co mnie pod -
ku si ło że by wejść na ten cho ler ny czat?
Le ża łam w łóż ku cho ra, mo że z nu dów?
Za lo go wa łam się w po ko ju,, To wa rzy -
ski’’ nie zdą ży łam się przy wi tać i już
mia łam okien ko za pra sza ją ce mnie do
roz mo wy pry wat nej.  Za cie ka wił mnie
nick po roz ma wiaj pro szę – w koń cu to
tyl ko luź na roz mo wa po my śla łam
i przy ję łam za pro sze nie. Ja cek oka zał
się bar dzo grzecz ny i ma ło cie kaw ski.
Kie dy po wie dzia łam, że je stem cho ra
i le żę w łóż ku za czął mi ser wo wać po -
moc ne me dy ka men ty ty pu … sy rop
z cy try ny i ce bu li, mle ko z ma słem
i czos nkiem…. Tra wi ła mnie go rą czka
i chcia łam za koń czyć roz mo wę ale mój
roz mów ca upie rał się że bym jesz cze
trosz kę z nim po by ła bo jest po wy pad -
ku i mu si się wy ga dać. Na pi sa łam mu

… pisz bę dę czy tać, je śli nie za snę
to mo że Cię po cie szę. I za czął się
po tok słów, któ ry lał mi łzy
z oczu…… Mie siąc te mu mia -
łem wy pa dek sa mo cho do -
wy, je cha łem z żo ną! Na
szczę ście có re czka zo -
sta ła z bab cią. Mam
uszko dzo ny krę go słup!
Żo na zmar ła mi na re -
kach! Ni gdy nie za pom nę
jej bła gal nie pro szą cych o po moc
oczu!......... Mat ko je dy na!! po my śla łam
so bie, ja uża lam się nad so bą bo mam
gry pę a ten chło pak prze cho dzi kosz -
mar. Wy ra zi łam swo je ubo le wa nie a on
da lej pi sał i co raz bar dziej by ło mi go
żal. Za py ta łam czy trze ba mu w ja kiś
spo sób po móc? Grzecz nie po dzię ko wał
i po że gna liś my się uma wia jąc już bar -
dziej pry wat nie na sky pa. Na sze roz -
mo wy trwa ły 3 mie sią ce za nim się
spot ka liś my. Pi sał jak dziel nie zaj mu -
je się Maj ką (2 lat ka) jak ja z tru dem
ką pie bo jesz cze bo li go krę go słup ale
nie chce po mo cy bo boi się że mu ja od -
bio rą. Uda ło mi się go na mó wić że by
przy je chał do mnie to dam mu pa rę
rze czy dla Maj ki. Miesz kał 30 km ode
mnie. Przy je chał w nie dzie lę, sta nął
w drzwiach z ró ży czką w re ku i smut -
kiem na twa rzy. Roz ma wia liś my 3 go -
dzi ny, opo wia dał jak mu cięż ko i ja ki
jest sa mot ny. Po ka zy wał zdję cia Maj -
ki nad gro bem mat ki. Ser ce mi pę ka -
ło. Przy tu li łam go a on de li kat nie mnie
po ca ło wał w usta. I już by ło ina czej…
czę ste spot ka nia, po ca łun ki, sex (ja -
koś nie zwró ci łam uwa gi ze prze szka -
dza mu w tym je go uszko dzo ny krę go -
słup) i pa dło sło wo ko cham. Mi łość na
za wsze, wspól ne pla ny. Je go dom do
re mon tu (ja miesz ka łam u ma my). Ja -
cek nie pra co wał bo zaj mo wał się Maj -
ką i jesz cze zdro wie mu nie poz wa la -
ło. Za pro po no wa łam, że wez mę kre dyt
ja kieś 8 000 zł i zro bi re mont przed zi -
ma bo ok na by ły nie szczel ne i ma ła bę -
dzie marz ła. Zgo dził się. Wzię łam kre -
dyt i da łam pie nią dze Jac ko wi. Cią gle
pra co wa łam i nie mia łam cza su je chać
do nie go wiec na gry wał mi fil mi ki te -
le fo nem i przy sy łał. Cie szy łam się z po -
stę pów w re mon cie i na wet pla no wa -
łam zmie nić pra ce że by prze nieść się
już do Jac ka. Jed nak on sku tecz nie mi
od ra dzał po nie waż w tam tym re jo nie
du że bez ro bo cie. Ja ko księ go wa za ra -
bia łam do brze i stwier dzi liś my, ze jesz -
cze po cze ka my z tą wspól no tą. Da lej
spot ka nia i wiel ka mi łość. Głów nie
u mnie w do mu. Któ re goś dnia dzwo -
ni Ja cek i mó wi …… Edy ta przed śmie -
cia wzię ła ja kiś kre dyt!! Za bie ra ją mi
dom!!! Co ro bić!! Po my śla łam …py tam
ile te go jest? 20 000 zł pa dła od po wiedź.

No to ko lej ny kre dyt. Ja cek pie nią dze
wziął. Ure gu lo wał dług i da lej sie lan -
ka. Za pla no wa liś my wspól ne wa ka cje.
Po nie waż Ja cek nie mógł je chać ra zem
ze mną bo je go ma ma za cho ro wa ła wiec
miał do je chać. Wy na ję łam po kój nad
mo rzem i cze ka łam na przy jazd uko -
cha ne go i Ma je czki. Te le fon…… Ka siu
coś mi się dzie je z krę go słu pem, le ka -
rze źle ro ku ją! co ro bić? Po my śla łam
….. pry wat na kli ni ka… wy ję łam z kon -
ta 6 000 zł i mó wię mu że by zro bił
z Tym po rzą dek. Pie nią dze wy sa la łam
prze ka zem. Za dzwo ni łam że za 2 dni
się zja wię. Ja cek od ra dził mi ….. bo
sko ro już tam je steś to od po czy waj ko -
cha nie ja so bie po ra dzę. Mi nął ko lej ny
mie siąc a ja wciąż nie by łam ze swo im
uko cha nym. Wy sy ła łam pie nią dze na
ra chun ki i pa czki dla Ma je czki (po ko -
cha łam to dziec ko jak swo je), zresz tą
ca ła mo ja ro dzi na cią gle cos wy sy ła ła
do Jac ka bo mu cięż ko. Któ re goś dnia
po my śla łam …. Zro bię mu nie spo dzian -
kę i po ja dę zwłasz cza, że zbli ża ły się
uro dzi ny Maj ki. Ku pi łam pre zen ty,
wsia dłam w sa mo chód i po je cha łam.
To co za sta łam zwa li ło mnie z nóg i chy -
ba wte dy pę kło mi ser ce. Żo na zmar -
twych wsta ła, dom ze zdjęć i w któ rym
by łam był są sia da. Ja cek był zdrów jak
rydz, miesz kał w nędz nej cha łu pie z żo -
ną, có re czką, ro dzi ca mi, bab cią i wuj -
kiem al ko ho li kiem. Żad ne z nich nie
pra co wa ło. Ży li z bab ci ren ty. Po dob -
no nikt z do mow ni ków nie wie dział, ze
Ja cek mnie oszu ki wał. Tyl ko czy ni -
gdy ich nie za sta no wi ło skąd ty le pre -
zen tów i pie nię dzy? Za py ta łam dla cze -
go? Usły sza łam od po wiedź ……
ży cie…… Ro mans z Jac kiem kosz to -
wał mnie oko ło 50 000 zł i zo sta wił ko -
lec w ser cu……. 

Ka sia nie jest je dy nym przy kła dem
na to, że w In ter ne cie cze ka na Was po -
ten cjal ny Ha ker. Ła miąc wszel kie za -
bez pie cze nia wła mu je się do Wa sze go
ser ca ro biąc to tal ne spu sto sze nie. Za -
nim kto kol wiek z Was umó wi się na
ran dkę ze zna jo mym lub zna jo mą z Cza -
tu po wi nien przy pom nieć so bie hi sto -
rie Ka si. Ko niecz no ścią przed ta kim
spot ka niem bę dzie za o pa trze nie się
w do bry pro gram an ty wi ru so wy ja kim
jest zdro wy roz są dek. 

AAnn  nnaa  SSzzyymm  bboorr  sskkaa  

Hakerzy serc
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LITY OF SERVICE

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

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

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

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

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

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

wakacyjne, premie noworoczne, rodzinne, chorobowe...

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

szkolenia i sesje informacyjne 

ZAPRASZAMY PANIE Z WŁASNYMI KLIENTAMI, 
POSZUKUJĄCE PRACY ORAZ PRACUJĄCE OKRESOWO

W BELGII ZE ZMIENNICZKĄ

DIENSTENCHEQUES



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. Jan Ma tej ko (1838 – 1893)

Naj wy bit niej szy przed sta wi -
ciel pol skie go ma lar stwa hi sto -
rycz ne go, ge niusz swo ich cza -
sów, ilu stra tor dzie jów
Oj czyz ny. Stwo rzo na w je go ob -
ra zach su ge styw na wi zja Pol ski
od po nad stu lat od dzia łu je na
świa do mość na ro do wa. 

Na ma lo wał po nad 320 ob ra -
zów olej nych oraz kil ka ty się cy
ry sun ków i szki ców. Wię kszość
je go dzieł znaj du je się w Mu ze -
um Na ro do wym w War sza wie
i Kra ko wie.

Naj słyn niej sze ob ra zy: „Stań -
czyk”, „Ka za nie Skar gi”, „Unia
Lu bel ska”, „Ste fan Ba to ry pod
Psko wem”, „Ko per nik”, „Bi twa
pod Grun wal dem”, „Hołd Pru -
ski”, „So bie ski pod Wied niem”,
„Koś ciusz ko pod Ra cła wi ca mi”.

n Uro dził się, miesz kał i two rzył
w Kra ko wie. Je go dom ro dzin -
ny mie ścił się na uli cy Flo riań -
skiej 7. Póź niej wraz ze swo -
ja ro dzi na prze pro wa dził się
do do mu nr 41 na tej sa mej
uli cy. Obec nie znaj du je się
tam je go mu ze um. 

n Zmarł na sku tek pęk nię cia
wrzo du żo łąd ka w wie ku 55
lat. 

n Je go grób znaj du je się na
Cmen ta rzu Ra ko wic kim
w Kra ko wie. 

n Na po grze bie Ma tej ki za bił
dzwon Zyg mun ta, co świad -
czy ło o sza cun ku ja kim go da -
rzo no. Ne kro lo gi o śmier ci ar -
ty sty po ja wi ły się w wie lu
świa to wych ga ze tach.

n Po cho dził z wie lo dziet nej ro -
dzi ny. Był dzie wią tym dziec -
kiem z je de na ścior ga, ja kie
mie li pań stwo Ma tej ko wie.

n Mat ka zmar ła jak miał sie dem
lat, co od cis nę ło nie sa mo wi te
pięt no na ca łym je go ży ciu.

n Ma tej ko od dziec ka prze ja wiał
nie sa mo wi te zdol no ści ry sun -
ko we i ja ko ma ły chło piec nie
umie jąc jesz cze czy tać ani pi -
sać ca ły mi dnia mi ry so wał.
Już w wie ku dzie się ciu lat wy -
ko ny wał ko pie ry sun ków na
za mó wie nie wy daw ców. 

n Był rów nież bar dzo uta len to -
wa ny mu zycz nie. Oj ciec uczył
go gry na for te pia nie twier -
dząc, że za wód ar ty sty-ma la -
rza, to żad na przy szłość.

n Szko ły nie lu bił. Na u ka szła
mu cięż ko, tyl ko z ry sun ków
był za wsze naj lep szy. W wie -
ku 13 lat roz po czął stu dia
w Szko le Sztuk Pięk nych
w Kra ko wie, któ rej po tem zo -
stał dy rek to rem.

n Po świe cił się ma lar stwu hi sto -
rycz ne mu. Czy tał sta re kro ni -
ki, prze ry so wy wał ilu stra cje
z ksią żek i en cy klo pe dii. Ry -
so wał i szki co wał sta rą broń
i mu ry ob ron ne. Ba dał fi gu ry
po mni ków, na grob ki szcząt ki
ma te rii i ubio rów, mo ne ty
i me da le. W ten właś nie spo -
sób po wstał słyn ny „Skar -
bczyk Ma tej ki”. 

n Fa scy no wa ła go hi sto ria Pol -
ski, któ ra stu dio wał przez ca le
ży cie. Dzię ki bra tu pra cu ją ce -
mu w Bib lio te ce Ja giel loń skiej
miał do stęp do roż nych ma te -
ria łów źró dło wych.

n Już w ro ku 1853 ma jąc lat 15
stwo rzył swój pier wszy ob raz
„Ca ro wie Szuj scy przed Zyg -
mun tem III”.

n W wie ku za led wie 24 lat na ma -
lo wał jed no ze swo ich naj wię -
kszych dziel „Stań czy ka”. Ob -
raz ten zo stał w 1944 ro ku
wy wie zio ny do ZSRR, a od zy -
ska no go dwa na ście lat póź niej.

n „Ka za nie Skar gi” po wsta ło,
gdy miał 26 lat i od nio sło
ogrom ny suk ces. Po sprze da -
ży te go ob ra zu za gi gan tycz -
ne jak na tam te cza sy pie nią -
dze, Ma tej ko mógł so bie
poz wo lić na po ślu bie nie uko -
cha nej Te o do ry Gie bul tow -
skiej. Na zy wał ją „Gwia zdą”,
„Panią”, „Wład czy nią”. Mie li
pię cio ro dzie ci.

n Żo na ar ty sty zna na by ła z bar -
dzo des po tycz ne go cha rak te -
ru. Gdy mąż nie zwra cał na nią
uwa gi urzą dza ła „dan tej skie”
sce ny, mdla ła, lub sy mu lo wa -
ła cho ro by. By ła kłót li wa i ego -
i stycz na. W pew nym mo men -
cie ży cia zo sta ła umiesz czo na
w szpi ta lu psy chia trycz nym.

n Ma tej ko sam za pro jek to wał
suk nie ślub ną swo jej przy szłej
żo ny. Rok po ślu bie na ma lo -
wał „Por tret żo ny w suk ni
ślub nej”. Czter na ście lat póź -
niej mu siał na ma lo wać por -
tret po raz dru gi, po nie waż
Te o do ra w przy pły wie sza łu
i za zdro ści znisz czy ła pier wszą
wer sję.

n Jej twarz zo sta ła uwiecz nio na
na wie lu ob ra zach ma la rza. To
właś nie ona po słu ży ła ja ko
mo del do po sta ci Bo ny Sfo rzy
w „Hol dzie Pru skim”.

n Ar ty sta ni gdy nie dbał o spra -
wy fi nan so we i nie po tra fił za -
rzą dzać swo i mi pie niędz mi.
Jak po sia dał go tów kę, to na
ogół od da wał ją bied niej szym
od sie bie. Do koń ca ży cia nie
szczę dził pie nię dzy na wspar -
cie ubo gich. Kwo ty uzy ska ne
z wpły wów za wstęp na swo -
je wy sta wy bar dzo czę sto roz -
da wał po trze bu ją cym. Dla te -
go przez ca le ży cie bo ry kał się
z prob le ma mi fi nan so wy mi.

n Swo je dzie ła bar dzo czę sto
prze ka zy wał nie od płat nie, lub
w for mie po da run ku nie bio -
rąc żad nych pie nię dzy. Kil ka
wiel kich płó cien prze ka zał na -
ro do wi pol skie mu, a ów czes -
ne mu pa pie żo wi po da ro wał
„So bie skie go pod Wied niem”.
Fran cja otrzy ma ła od Ma tej ki
„Jo an ne d'Arc”. 

n Je go naj wy bit niej szym
uczniem był ma larz i dra ma -
to pi sarz Sta ni sław Wy spiań -
ski. In ni zna ni po do piecz ni to
Wła dy sław Tet ma jer i Ja cek
Mal czew ski

n Nad dzie łem „Bi twa pod Grun -
wal dem” pra co wał 4 la ta,
z cze go wie le cza su po świe cił
na zbie ra nie ma te ria łów hi sto -
rycz nych. Ob raz mie rzy
426 cm sze ro ko ści i 987 cm
dłu go ści.

n Ar ty sta sprze dał „Bi twę pod
Grun wal dem” za kwo tę 45 ty -
się cy zło tych reń skich war -
szaw skie mu ban kie ro wi Da -
wi do wi Ro sen blu mo wi.

Znani nieznani
czyli ciekawe fakty dotyczące wielkich Polaków
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n Stwo rzył rów nież „Po czet kró lów
i ksią żąt Pol skich”

n Swo je au to por tre ty (twarz Stań czy -
ka) umie ścił na ob ra zach „Stań -
czyk”, „Hołd Pru ski” i „Za wie sze nie
Dzwo nu Zyg mun ta”.

n Był wiel kim pa trio tą, świad kiem
Wios ny Lu dów w 1848 ro ku, wcie -
le nia Rze czy pos po li tej Kra kow skiej
do Au strii oraz upad ku Po wsta nia
Stycz nio we go w 1863 ro ku. Te wy -
da rze nia mia ły ogrom ny wpływ na
ca łą je go twór czość. 

n Ze wzglę du na zły stan zdro wia,
a prze de wszyst kim bar dzo sła by
wzrok nie wziął udzia łu w Po wsta -
niu Stycz nio wym. Trans por to wał
przez gra ni ce broń i ofia ro wy wał
swo je za rob ki po wstań com.

n W 1877 ro ku ar ty sta wraz z ro dzi -
ną od był pod roż na Po la Grun wal -
dzkie. Prze je chał trzy za bo ry. Żan -
dar me ria chcia ła go aresz to wać,
po nie waż zna ny był ze swej pa trio -
tycz nej po sta wy. Jed nak chro nił go
im mu ni tet ge nial ne go ma la rza
opro mie nio ne go mię dzy na ro do wą
sła wą i dla te go nikt nie oś mie lił się
te go uczy nić. Od wa ga Ma tej ki zy -
ska ła mu ogrom ny sza cu nek Po la -
ków.

n Po suk ce sie „Bi twy pod Grun wal -
dem” w uzna niu za sług otrzy mał od
władz mia sta Kra ko wa sym bo licz -
ne ber ło kró lew skie „na znak pa no -
wa nia w sztu ce”.

n Za wsze dbał o swo je ro dzin ne mia -
sto. Do fi nan so wy wał kul tu rę i trosz -
czył się miesz kań ców. Miał ogrom -
ny wpływ na ra to wa nie za byt ków
Kra ko wa. Brał udział w od na wia niu
ob ra zu Wi ta Stwo sza w Koś cie le Ma -
riac kim, w od re sta u ro wy wa niu Su -
kien nic i zam ku na Wa we lu.

n Jest au to rem po lich ro mii w Koś cie -
le Ma riac kim (pra ce wy ko ny wał za
dar mo). 

n Pod czas otwar cia sar ko fa gów kró -
la Ka zi mie rza Wiel kie go i kró lo wej
Jad wi gi wy ko nał ry sun ki ich cza -
szek i in sy gniów kró lew skich. 

n W 1875 ro ku Ma tej ko otrzy mał zło -
ty me dal wy bi ty z pu blicz nych skła -
dek na je go część. Wrę cze nie te go
odzna cze nia od by ło się w pra cow ni
ma la rza przed roz po czę tym do pie -
ro ob ra zem „Bi twa pod Grun wal -
dem”.

n Zdo był wie le głów nych na gród na
wy sta wach mię dzy na ro do wych.

n W Pa ry żu po wy sta wie niu ob ra zu
„Unia Lu bel ska” otrzy mał Krzyż Ka -
wa ler ski Le gii Ho no ro wej

n W 1867 ro ku „Rej tan” zo stał na gro -
dzo ny na wy sta wie w Pa ry żu Zło -
tym Me da lem. W Pol sce jed nak nie
zo stał tak do brze przy ję ty. Kry ty cy
za rzu ca li ar ty ście, ze ma lu je tyl ko
„mrocz ne mo men ty na szej hi sto rii”.

Po za tym po tom ko wie ma gna tów
przed sta wio nych na ob ra zie mie li
za złe ma la rzo wi, że po ka zu je ich
przod ków w bar dzo złym (choć
praw dzi wym) świet le.

n Ob raz „Ko per nik” zo stał za ku pio ny
ze skła dek spo łe czeń stwa pol skie -
go i ofia ro wa ny Uni wersytetowi Ja -
giel loń skie mu.

n Pod czas dru giej woj ny świa to wej
w oba wie przed Niem ca mi naj waż -
niej sze dzie ła Ma tej ki zo sta ły sta -
ran nie ukry te. Na przy kład „Bi twę
pod Grun wal dem” za ko pa no w oko -
li cach Lub li na i za la no ce men tem.
Le ża ła tam 4 la ta.

n Trzy la ta te mu od by ła się w Kra ko -
wie li cy ta cja gro bow ców na Cmen -
ta rzu Ra ko wic kim. Za miej sce bli -
sko gro bu Ma tej ki pe wien
przed się bior ca spod Kra ko wa za pła -
cił 50.000 zł. Stwier dził, że „za moż -
li wość po chow ku obok Ma tej ki za -
pła cił by jesz cze raz ty le”.

n „Kry nic kim Ma tej ką” zwa ny jest Ni -
ki for – ar ty stycz ny sa mo uk za li cza -
ny do gro na naj wy bit niej szych na
świe cie ma la rzy pry mi ty wi stów.

n Kil ka lat te mu fir ma „Trefl” wy pro -
du ko wa ła bar dzo pre cy zyj nie wy ko -
na ne edu ka cyj ne puz zle przed sta -
wia ją ce „Bi twę pod Grun wal dem”.

n „Po czet kró lów Pol skich” au tor stwa
Ma tej ki zo stał wy da ny ja ko zna czki
po czto we.

n Ob raz ma la rza „Por tret Zdzi sła wa
i Bo le sła wa Włod ków ja ko dzie ci”,
zo stał sprze da ny za 1 mi lion 290 ty -
się cy zło tych. 

n Po 118 la tach od na le zio no ob raz Ma -
tej ki „Za bi cie Wa pow skie go w cza -
sie ko ro na cji Hen ry ka Wa le ze go”.
Dzie ło uzna wa ne za za gi nio ne znaj -
do wa ło się w pry wat nej ko lek cji za
oce a nem.

n W 2009 ro ku wy da no pier wsza mo -
ne tę ko lek cjo ner ska z ze sta wu
przed sta wia ją ce go ob ra zy Ma tej ki.
Był to „Astro nom Ko per nik, czy li
roz mo wa z Bo giem”. Póź niej wy da -
no: Ste fan Ba to ry, Bi twa pod Grun -

wal dem, Jan III So bie ski, Hołd Pru -
ski i Stań czyk. Se ria „Ob ra zy Ma -
tej ki” to sześc mo net ko lek cjo ner -
skich z krysz ta ła mi Swa rov skie go
(wy bi to tyl ko 939 ta kich ze sta wów).

n Rów nież w tym sa mym ro ku w Kra -
ko wie po ka za no nie zna ny do tąd au -
to por tret Ja na Ma tej ki „Stu dium
por tre to we w czer wo nej czap ce”.
Ten dwu stron ny ob raz – włas ność
pry wat ne go ko lek cjo ne ra jest wart
oko ło pół to ra mi lio na zło tych.

n Rok te mu roz po czę to pra ce re no wa -
cyj ne nad „Bi twą pod Grun wal dem”.
Od kwiet nia 2010 ro ku w Mu ze um
Na ro do wym w War sza wie wy sta -
wio no do sprze da ży 99 frag men tów
sta re go płót na na kle jo ne go z ty lu
ob ra zu. Każ dy z tych ele men tów
kosz to wał 100 zło tych, a ku pu ją cy
trak to wa li je jak re lik wie.

n Naj wię ksza na świe cie wy haf to wa -
na re pli ka ob ra zu Ma tej ki „Bi twa
pod Grun wal dem” po wsta ła w Pol -
sce. To pra wie osiem mi lio nów wy -
haf to wa nych krzy ży ków na 40 me -
trach kwa dra to wych, po nad 150 km
ni ci i cięż ka pra ca 35 haf cia rzy przez
2 la ta. Dzie ło wa ży 200 ki lo gra mów,
a je go roz ło że nie trwa kil ka go dzin
i jest bar dzo skom pli ko wa ne. By ło
pre zen to wa ne w Mu ze um Na ro do -
wym w War sza wie i Kra ko wie, po -
za tym w Ber li nie i Bruk se li.

Ma tej ko sła wił wiel kie mo men ty
z hi sto rii Pol ski. Je go ob ra zy by ły
przy czyn kiem do dys ku sji na te mat
prze szło ści i przy szło ści kra ju.

Od twa rzał na płót nie mi nio ne chwi -
le, dni chwa ły i po tę gi, wiel kie sła bo -
ści i klę ski, któ rych na stęp stwem był
upa dek Rze czy pos po li tej. Gdy umie -
rał, je go osta t nie sło wa brzmia ły:
„Módl my się za Oj czyz nę! Bo że Bło -
go sła wio ny”.

Po nad sto lat od je go śmier ci ak tu -
al ne jest je go ży cio we mot to: „Trze ba
Eu ro pie przy po mi nać Pol skę”.

HHaann  nnaa  KKoorrcczz  
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Mar ta, We ro ni ka, Jo an na,
Ewa, Syl wia, Do mi ni ka.....
dłu go móg łbym tak wy mie -

niać.
W mo im przy pad ku mi łość rze czy -

wi ście przy bie ra ła róż ne imio na.
Je śli w ogó le by ła to mi łość. Pa trząc

z per spek ty wy cza su na swo je do tych -
cza so we ży cie śmiem twier dzić, że
wszyst kich mo ich by łych związ ków
mi ło ścią na zwać nie moż na.

Więc co to by ło? Za u ro cze nie? Przy -
go da? Od skocz nia od rze czy wi sto ści?
Ucie czka od sa mot no ści? Dla cze go an -
ga żo wa łem się z co raz wię kszą de ter -
mi na cją w ko lej ne związ ki, ro man se,
w nic nie zna czą ce flir ty i przy go dy?
Od po wiedź jest jed na. Szu ka łem mi -
ło ści.

Mu sia ło jed nak upły nąć na praw dę
du żo cza su za nim zro zu mia łem, że
praw dzi we uczu cie „nie cho dzi so bie
ot tak uli ca mi”. Mo że ina czej. Prob -
lem po le ga nie na tym, że by ko goś
spot kać, ale na tym, że by to spot ka -
nie za o wo co wa ło prze trwa niem w od -
po wied nim wy mia rze. Że by na u czyć
się, że o mi łość trze ba wal czyć, pie lę -
gno wać, dbać, być w po rząd ku. To
praw da, że „ko bie ty są z We nus, a męż -
czyź ni z Mar sa”. Ale praw dą jest rów -
nież, że mi łość ist nie je. 

Wszyst kie mo je do tych cza so we
związ ki roz pa da ły się. Czy za wsze tyl -
ko z mo jej wi ny? Pew no ści nie mam.
Ale coś w środ ku pod po wia da mi, że
ra czej tak. Fak tem jest, że nie po tra -
fi łem dbać o swo je sym pa tie. Spo sób
w ja ki je cza sa mi trak to wa łem da le ki
był od ide a łu. By lem ego i stą na sta -
wio nym tyl ko na bra nie. Żad nej ko -
bie cie nie da łem ni cze go war to ścio -
we go i nie cho dzi tu taj o rze czy
ma te rial ne. Mo że nie chcia łem? Mo -
że nie po tra fi łem? A mo że po pro stu
nie wie dzia łem jak to zro bić?

Czym jest dla mnie mi łość? Wnę -
trzem i jesz cze raz wnę trzem.

Ze wnętrz na sza ta gra ficz na to tyl -
ko oto czka, któ ra z bie giem cza su ule -
ga zmia nie. I cho dzi o to, że by tę oto -
czkę, czę sto bez ma ki ja żu, by le jak
ubra ną, zmę czo ną, cho rą, al bo w złym
hu mo rze po pro stu ko chać. Mi łość to
wzlo ty i upad ki. Kłót nie i zgo da. Po -
czu cie sta bi li za cji i jed no cześ nie
strach o dru gą oso bę. To go dzi ny, dni,
mie sią ce i la ta spę dza ne ra zem. To
wspól ne za sy pia nie i prze bu dze nia.
To ufność, ze ktoś z dnia na dzień bez
kon kret ne go po wo du nie odej dzie. To
pew ność, że naj bliż sza oso ba nie za -
wie dzie, że moż na na nią li czyć w każ -
dej, na wet naj trud niej szej sy tu a cji. To
prze ko na nie, że w związ ku nie ma

kłam stwa i fał szu. To nie
na rzu ca nie uko cha nej
oso bie swo ich cho rych
am bi cji. To pew ność, że
na sze mu wspól ne mu ży -
ciu nic nie za gra ża. To by -
cie na „do bre i na złe”. Na
za wsze.

Od daw na nie zda rzy ło
mi się po znać ko bie ty, któ -
ra spo wo do wa ła by to cu dow ne drże -
nie w oko li cach ser ca. I jesz cze raz
chciał bym pod kre ślić, że nie cho dzi mi
o wy gląd ze wnętrz ny. Bo wiem wie czor -
ne spot ka nia w bla sku świec, przy lam -
pce wi na ma ja swój nie pow ta rzal ny kli -
mat, ale prze bu dze nia by wa ją nie kie dy
kosz mar ne. Oka zu je się wte dy, że ko -
bie ta z któ ra spę dza łem osta t nio du żo
cza su, po za wa lo ra mi ze wnętrz ny mi
nic, a w naj lep szym wy pad ku bar dzo
ma ło so bą re pre zen tu je.

Mam na dzie je, że Panie nie ob ra żą
się za te wy zna nia, dla te go pro szę
o wy ro zu mia łość. Przed sta wiam swój,
ty po wo mę ski punkt wi dze nia. 

I pro szę nie my śleć, że urwa łem się
z przy sło wio wej cho in ki. Za rę czam,
że ta kich męż czyzn jak ja jest wie lu.
Tyl ko nie po tra fi my od na leźć swo jej
dru giej po ło wy.

Szu kam mi ło ści. Od daw na. Nie in -
te re su ją mnie już prze lot ne związ ki,
któ re do mo je go usta bi li zo wa ne go ży -
cia wpro wa dza ły nie ład, cha os i za -
mie sza nie.

Nie in te re su ją mnie nie u da ne wie -
czo ry, by le ja kie po ran ki i związ ki „na
si łę”, że by tyl ko z kimś być. Bo ży cie
trwa zbyt krot ko, że by tra cić czas na
prze by wa nie z kimś, kto nas nie ko -
cha, nie do ce nia, a na wet wy ko rzy stu -
je. Pra gnę spot kać ko bie tę, któ ra
oprócz zna jo mo ści naj no wszej ko lek -
cji mo dy, plo tek z ko le żan ka mi i in -
for ma cji na „Pu del ku” za im po nu je mi
swo ją ży cio wą po sta wą. Któ ra bę dzie
mia ła coś sen sow ne go do po wie dze -
nia i spra wi, że prze lot ne za in te re so -
wa nie prze kształ ci się w mi łość.

Szu kam ciep ła, wraż li wo ści i zro zu -
mie nia. Ko le żan ki, przy ja ciół ki i kum -
pla w jed nym. Nie po trze bu je pani do
go to wa nia, pra nia, czy sprzą ta nia. Nie
o to cho dzi.

Cze kam na par tner kę na ca łe ży cie.
Po my ślał by ktoś, że my ślę o kimś, kto
nie ist nie je. Nie praw da. 

Spot ka łem kie dyś ko bie tę, któ ra re -
pre zen to wa ła wszyst ko, co męż czyź -
nie ta kie mu jak ja po trzeb ne jest do
szczę ścia. Ale wte dy by łem zbyt głu -
pi, że by to do ce niać. Ona – mą dra, roz -
sąd na, sta wia ją ca twar de wa run ki. Od
po cząt ku wie dzia ła o co jej cho dzi. Nie

ak cep to wa ła mo ich „dur nych” wy sko -
ków, al ko ho lo wych spot kań z ko le ga -
mi, nie cho dze nia do pra cy po ko lej -
nym ka cu i nie do trzy my wa nia da ne go
sło wa. Ocze ki wa ła ode mnie uczci wo -
ści i par tner stwa. Ode szła, gdy zro -
zu mia ła, że po za mó wie niem i obiet -
ni ca mi bez po kry cia nie stać mnie na
nic wię cej. 

By ła wraż li wą, ciep łą oso bą, a ja
„kre tyn do po tę gi” nie zda wa łem so -
bie spra wy z te go co tra cę. Od daw na
jest żo ną ko goś in ne go i jest szczę śli -
wa. A ja nie.

W tym miej scu mu szę ko niecz nie
wy jaś nić jed ną waż ną kwe stię. Nie je -
stem żad nym „dzi wa kiem”. Nie na le -
żę do zgorz knia łych fa ce tów w pew -
nym wie ku, któ rzy sta wia ją
par tner kom wa run ki nie do za ak cep -
to wa nia. Je stem czło wie kiem przed
czter dziest ką, w mia rę usta bi li zo wa -
nym ży cio wo. Czy wy glą dam jak Brad
Pitt? Nie, ale my ślę, że mo gę po do bać
się ko bie tom. 

Wpraw dzie nie skoń czy łem stu diów,
ale du żo czy tam i mam sze ro kie za in -
te re so wa nia.

Do sze dłem w swo im ży ciu do mo -
men tu, kie dy mi nął już czas bez tro -
skie go ży cia i nad e szła po ra sta bi li za -
cji. Po wszyst kich „mi łos nych”
do świad cze niach wiem ko go szu kam.
Stra ci łem już do sta tecz nie du żo cza -
su.

Stąd mój apel do wszyst kich pań.
Nie jest praw dą, że trze ba być „wam -
pem”, wy glą dać jak An ge li na Jo lie
i Ni co le Kid man ra zem wzię te. Nie za -
wsze to co pięk ne jest au ten tycz nie
praw dzi we i war to ścio we. „Opa ko wa -
nie” jest waż ne, ale nie naj waż niej sze. 

Nie dłu go Wa len tyn ki. Za ko cha ni,
mniej za ko cha ni i uda ją cy za ko cha -
nych bę dą świę to wać. Ży czę im
wszyst kim, a zwłasz cza so bie, że by to
za ko cha nie by ło jak naj praw dzi wsze
i szcze re. Że by na wi dok uko cha nej
oso by ro bi ło się ciep ło na ser cu. Że by
po po ran nym prze bu dze niu za wsze
świe ci ło słoń ce.

Ży czę, że by od dzi siaj dla wszyst -
kich mi łość mia ła tyl ko jed no imię. 

To wy bra ne...
PP..LL..

Historie życiem pisane
... „Mi łość nie jed no ma imię”...
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Idea Wa len ty nek nie jest by le ja -
ka. Jed nak ten te mat mo że nas
za pro wa dzić do gra nic by le ja -

ko ści a tak że do wnio sku, że ba lan so -
wa nie na gra ni cy ja ko ści jest dla Wa -
len ty nek naj lep sze.

Wraz ze zbli ża niem się dnia 14 lu -
te go na pię cie roś nie. Je śli je steś my
od dłuż sze go cza su w sta łym związ -
ku, wsze cho bec na by le ja kość mu sia -
ła do tknąć nasz pier wot ny stan za ko -
cha nia i zo stał on uszla chet nio ny
pro zą dnia co dzien ne go. 

Szla chet ność uczu cia prze ja wia się
by strym spoj rze niem na nasz stan
ocza mi, któ rych czas po ba wił za mgle -
nia wła ści we go dla pier wot ne go za -
ko cha nia. Ta szla chet ność by wa spo -
i wem związ ku w któ rym trwa my
z włas nych po wo dów lub dla te go, że
chce my. 

Je śli co dzien nie da je my do wo dy za -
ko cha nia, Wa len tyn ki nie bę dą się wy -
raź nie róż nić od po zo sta łych dni ro -
ku. Je śli jed nak na co dzień do wo dów
za ko cha nia brak, uczy ni my z te go
dnia dzień szcze gól ny.

Gdy by rok bie żą cy zo stał ogło szo -
ny Ro kiem Za ko cha nych, by le ja kość
czu ła by się onieś mie lo na ogro mem
za ko cha nia spo wi ja ją cym ca łą zie mię.
Nie ste ty, Wa len tyn ki są tyl ko raz w ro -
ku, dla te go by le ja kość wkro czy te raz
bar dziej zde cy do wa nie po mię dzy ni -
niej sze my śli.

Ewen tu al na szcze gól ność te go dnia
nie sie ze so bą nie bez pie czeń stwo. 

Oso ba po trak to wa na 14 lu te go
w spo sób szcze gól ny, otrzy mu je jak
na pa tel ni punkt od nie sie nia do po -
zo sta łych dni ro ku: „tak jest dzi siaj,
lecz dla cze go tak nie jest każ de go
dnia”? Je że li skoń czy się tyl ko na sub -
tel nej uwa dze „kie dyś by łeś in ny”, by -
le ja kie kwia ty z mar ke tu zwy kle nie
wy star cza ją. In ny pre zent? Owszem,
lecz uwa ga! Bar dziej oka za ły po da ru -
nek mo że sym bo li zo wać wię ksze po -
czu cie wi ny oso by, któ ra go wrę czy.
Po czu cie wi ny wzroś nie, je śli oso ba
ob da ro wa na doj dzie do wnio sku: „To
tyl ko ty le za ca ły rok by le ja kie go za -
ko cha nia i mo jej krzyw dy”? Po zo sta -
ją wte dy mi łe sło wa, ge sty... 

Z cza sem utwier dza my się w prze -
ko na niu, że żad na skraj ność nie jest
dla związ ku ko rzyst na. Du ży sto pień
by le ja ko ści po wo du je oczy wi ste kon -
sek wen cje. Zbyt du ży sto pień nie by -
le ja ko ści mo że ozna czać, że le piej nie
bę dzie. Je śli wszyst ko już zo sta ło zdo -
by te, zwy kle na stę pu je spo czę cie na
la u rach, le ni stwo, ot łusz cze nie emo -
cjo nal ne a co za tym idzie – by le ja -
kość. Tak źle i tak nie do brze. Prob -
lem trój ką tów, ja ko za gad nie nie

ge o me trycz ne, po mi nie my.
W przy pad ku wy stą pie nia jed nej

z obu skraj no ści, mo gą się po ja wić
pre ten sje i ża le. Nie ste ty by wa, że pro -
wa dzą one do sta nu wal ki. Je śli nie
ma płasz czyz ny pie nię dzy, bo nie trze -
ba już o nie wal czyć lub nie ma ich
wca le, po zo sta je wal ka o wła dzę. Je -
śli wy gry wa męż czyz na to pół bie dy,
gdyż po ten cja ły jin i jang (żeń ski i mę -
ski) po zo sta ją na swo ich miej scach.
Wy cze ku ją co bier na stro na jin swo ją
po sta wą zwy kle po wo du je uak tyw nie -
nie mę skiej stro ny jang i mo że na stą -
pić wyj ście z im pa su. Ca ła bie da wy -
stą pi w przy pad ku zwy cię stwa
ko bie ty, co spo wo du je prze bie gu no -
wa nie ukła du i fa cet prze gra ny prze -
sta nie być stro ną czyn ną. Prze kła da
się to cza sa mi na wy stą pie nie zja wi -
ska zwa ne go pan tof lar stwem, czy li to -
tal ną by le ja kość związ ku. 

Oso bie za ko cha nej ro zum zwy kle
ucie ka w pię ty. Zo sta je on wy par ty
przez sil ną emo cję za ko cha nia. W dniu
Wa len ty nek mo że to być po żą da ny
stan, lecz je śli za ko cha nie zdo mi nu je
czy jeś ży cie, po pew nym cza sie mo że
na stą pić gwał tow ne prze bu dze nie
i ko niecz ność wal ki o fi nan so we prze -
trwa nie. Wal ka wy ma ga cza sem wy -
ma chi wa nia sło wa mi lub rę ka mi, co
jest ze wnętrz nym prze ja wem ak tyw -
no ści. Nie ste ty, dru ga stro na związ -
ku mo że przy oka zji po czuć się ura -
żo na, do tknię ta, sztur chnię ta czy
na wet ude rzo na (cel no ścią ar gu men -
tów). Ma wte dy dwa wyj ścia i trze cie.
Al bo się ob ra zić, al bo po trak to wać to
ja ko dba łość o za ko cha nie, al bo po zo -
stać obo jęt ną. Przy trze ciej ewen tu al -
no ści po zo sta je tyl ko nie draż nić lwa.
Ale jak tu żyć z lwem je śli się jest an -
ty lo pą? Sub tel ność nie poz wa la rze -
czy brzyd kich na zy wać brzyd ko dla -
te go oso ba do tknię ta, cza sa mi
do cho dzi w spo sób kul tu ral ny do
wnio sku, że „niech ów lew zo sta wi
mnie w spo ko ju i znaj dzie so bie miej -
sce w ogród ku są sia da czy są siad ki”. 

Wy snu cie ta kie go wnio sku mo że za -
brać wie le cza su a na wet wię cej. Mu -
si być jed nak spo wo do wa ne do sta tecz -
ną ilo ścią ar gu men tów, co jest
wy pad ko wą cier pli wo ści (cier pięt nic -
twa), wol nej wo li (ubez włas no wol nie -
nia), op ty miz mu (na iw no ści) i in nych
po wo dów z wy bo rem mniej sze go zła
włącz nie. Ciem ną stro ną mo cy za ko -
cha nia jest nie na wiść. Kto jej ule gnie,
ob rzy dzi so bie ży cie i nie bę dzie w sta -
nie do strzec po zy ty wów, któ re są
ukry te w każ dej sy tu a cji. 

Wa len tyn ko we „Sło wo o by le czym”,
bę dzie nie peł ne, je śli nie wspom ni my
też o tan det nych czer wo nych ser dusz -

kach. Bia da męż czyź nie, któ ry na bę -
dzie ta ki pre zent. Je śli już to uczy nił,
niech za wie si go dy skret nie na pło cie
ja ko za po wiedź te go, co ma w za na -
drzu. 

Te roz wa ża nia mo gą być po trak to -
wa ne by le jak, szcze gól nie przez oso -
by mło de (wie kiem lub sta żem związ -
ku). Każ de za ko cha nie się jest je dy ne
i pier wsze, dla te go nie zno si kry ty ki.
Li czy się tyl ko przed miot uwiel bie nia.
Je śli ta ka sy tu a cja utrzy mu je się po
dzie się ciu czy dwu dzie stu la tach...
Hm... prze pra szam, ja tyl ko tak... o by -
le czym. 

Kto oglą da se ria le, któ rych bo ha te -
ro wie nie ma ją nic in ne go do ro bo ty
jak tyl ko się za ko chi wać, ra czej nie
bie rze po waż nie tych dzieł sztu ki fil -
mo wej. 

Stan za ko cha nia jest pięk ny, po zy -
tyw ny i mo że być przed mio tem za -
chwy tu osób trze cich (czę sta in ten cja
osób za ko cha nych), lecz nie mu si. Je -
śli ten stan po trak to wać jak dzie ło
sztu ki (ocze ki wa ny za chwyt), oso bom
po stron nym a na wet za in te re so wa -
nym mo że gro zić sno bizm. Snob bo -
wiem przy pusz cza, że wszyst kie dzie -
ła sztu ki np. ma lar skiej, po wsta wa ły
w do stat ku, wspa nia łych sa lo nach
i z czy stej po trze by du cha, a ma larz
w nie ska zi tel nie bia łej ko szu li po lek -
ko straw nym śnia da niu za sta na wiał
się nad do bo rem po zła ca nych ram.
Dla te go kon su mo wa nie wiel kiej sztu -
ki cza sem od by wa się eli tar nie, w gar -
ni tu rach, po wiew nych kre a cjach
i z bły skiem zro zu mie nia w oczach za -
ję tych spo glą da niem. Na to wa rzy stwo.
Snob za po mi na lub nie wie o tym, że
da na mar twa na tu ra po wsta ła dla te -
go, iż ar ty sta nie miał czym za pła cić
mo del ce któ ra ubra ła się i wy szła trza -
ska jąc drzwia mi. 

Na ja kość Wa len ty nek pra cu je my
przez ca ły rok. Praw dzi we uczu cia ro -
dzą się czę sto da le ko od po zła ca nych
ram do bro by tu, dla te go trwa ją po mi -
mo ży cio wych prob le mów. Re a su mu -
jąc. 

Du ża by le ja kość jest przed mio tem
tro ski, jak prze bić się do lep sze go sta -
nu. 

Wiel ka nie by le ja kość ro dzi prob -
lem, jak nie dać się do gor sze go sta -
nu wy pchnąć. Oba sta ny, jak wy ka za -
liś my po wy żej, nie są dla związ ku
ko rzyst ne.

Je śli po Wa len tyn kach zwią zek prze -
trwa, je steś my bli sko wspom nia nej na
po cząt ku bez piecz nej gra ni cy po mię -
dzy ja ko ścia mi – i o to cho dzi! 

MMii  cchhaałł  NNoo  wwaacc  kkii

Słowo o byle czym
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Zim no i nie wiel kie ilo ści świat ła sło necz -
ne go skła nia ją do ko rzy sta nia z za pa sów
we wnętrz ne go ciep ła. Tym bar dziej war -

to zwró cić wię cej uwa gi na to, co i jak je my. Je -
dze niem mo że my się roz grzać, po pra wić so bie sa -
mo po czu cie i do dać ener gii. Je śli do
od po wied nie go je dze nia do da my wy star cza ją co
ciep łe ubra nie – zim no nie na ro bi nam za du żo
szkód. O tej po rze ro ku nasz or ga nizm po trze bu -
je wię kszej ilo ści ener gii, aby wy rów nał się nam
bi lans ciepl ny. Za pom nij my o su chych ka nap kach
i zim nych prze ką skach. Naj lep sze bę dą zu py, któ -
re sy cą, nie po wo du jąc przy tym przy ro stu wa gi.
Są one źró dłem skład ni ków od żyw czych i ma ją
wła ści wo ści roz grze wa ją ce. Na le ży pić jak naj -
wię cej her bat owo co wych, zio ło wych oraz so ki
owo co wo-wa rzyw ne. Za miast jeść kot le ta zjedz -
my tłu stą ry bę, któ ra za wie ra bez cen ne dla ser -

ca i mó zgu kwa sy tłusz czo we ome ga-3 oraz wi -
ta mi ny A i E.

Nie re zy gnuj my ze śnia da nia, bo jest to naj waż -
niej szy po si łek dnia. Zi mą po win ny być bar dziej
ka lo rycz ne niż ob iad np. mus li z bia łym se rem.
Jedz my pi kan tne przy pra wy ta kie jak pa pry kę
i chi li, któ re po bu dza ją tra wie nie i po wo du ją
wzrost tem pe ra tu ry cia ła. A tak że przy śpie sza ją
spa la nie ka lo rii. Sta raj my się jeść co dzien nie owo -
ce cy tru so we, czer wo ną pa pry kę i mro żo ne po -
rze czki, któ re chro nią nasz or ga nizm przed ata -
kiem wi ru sów i bak te rii. Wzmac niaj my się
na tu ral ny mi an ty bio ty ka mi ta ki mi jak: czos nek,
ce bu la, któ re ma ją wła ści wo ści an ty bak te ryj ne
i prze ciw grzy bicz ne. Naj le piej jeść je na su ro wo.
Wła ści wo ści an ty bio tycz ne ma tak że miód i im -
bir.

MMaa  rriiuusszz  KKrrzzyy  ssiiaakk

Pstrąg w migdałach

SSkkłłaaddnniikkii::
ll ffiilleett  zz ppssttrrąąggaa  ––  44  sszzttuukkii  ll ssookk  zz 11  ccyyttrryynnyy  ll ppiieepprrzz  
ll ppłłaattkkii  mmiiggddaałłóóww  ––  11  łłyyżżkkaa  ll mmaassłłoo  ––  22  łłyyżżkkii  ll nnaattkkaa  ppiieettrruusszzkkii
ll oolleejj  ddoo  ssmmaażżeenniiaa  ll lliiśścciiee  śśwwiieeżżeejj  mmiięęttyy  

SSppoossóóbb  wwyykkoonnaanniiaa::
1. Filety skropić lekko sokiem z cytryny. 
2. Podsmażyć na rozgrzanej patelni płatki migdałów, do momentu,

gdy się lekko zrumienią. 
3. Dodać dwie łyżki masła, resztę soku z cytryny oraz posiekaną

natkę pietruszki. Następnie doprawić do smaku pieprzem.
4. Smażyć filety z pstrąga przez około 10 minut. Polać sosem

z migdałami i udekorować cząstkami cytryny oraz listkami
świeżej mięty.

Kuchnia męskim okiem  

Kok ta il tru skaw ko wy

SSkkłłaadd  nnii  kkii::
ll 225500gg  ttrruu  sskkaa  wweekk  ll 225500  mmll  ggrreecc  kkiiee  ggoo  jjoo  gguurr  ttuu
ll 11  lluubb  22  łłyy  żżee  cczzkkii  mmiioo  dduu  ll 112255  mmll  sskkrruu  sszzoo  nnee  ggoo
lloo  dduu

SSppoo  ssóóbb  wwyy  kkoo  nnaa  nniiaa::
1. Owo ce wrzu ca my do blen de ra lub roz drab nia -
my mik se rem.
2. Do da je my miód, jo gurt i skru szo ny lód. 
3. Po now nie mik su je my. Moż na ku bek z kok taj -

lem ude ko ro wać prze kro jo nym ka wał kiem tru -
skaw ki.
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„WWoo  ddaa  ddllaa  ssłłoo  nnii” to prze pla ta ją ce się
na kar tach książ ki wspom nie nia dzie -
więć dzie się cio let nie go Ja co ba Jan -
kow skie go, któ ry wie le lat wcześ niej
pra co wał w cyr ku ja ko we te ry narz.
To hi sto ria do jrze wa nia mło de go Ja -
co ba do mi ło ści i od po wie dzial no ści,
prze pla ta na jed nak w du żej mie rze
gorz ką świa do mo ścią sta re go już czło -
wie ka o kru cho ści i bli skim koń cu ży -
cia. Ja cob Jan kow ski po śmier ci uko -
cha nej żo ny oraz cięż kim wy pad ku
zo sta je od da ny przez swo je dzie ci do
do mu opie ki. Czu je się oszu ka ny
i opusz czo ny. Nie go dzi się na ta ki
stan rze czy – jest nie u przej my wo bec
opie ku ją cych się nim pie lę gnia rek,
spra wia wie le prob le mów, nie chce
roz ma wiać ze współ lo ka to ra mi, nie
na da je się do współ pra cy. Pew ne go
dnia w do mu opie ki na stę pu je po ru -
sze nie. Star si lu dzie gro ma dzą się wo -
kół ok na, aby po dzi wiać roz sta wia nie
ogrom ne go, cyr ko we go na mio tu.
Wspom nie nia, skry te głę bo ko w umy -
śle Ja co ba, oży wa ją. Męż czyz na przy -
po mi na so bie swo je mło dzień cze la ta,
kie dy po tra gicz nej śmier ci ro dzi ców
i po rzu ce niu koń co wych eg za mi nów
wsko czył do ja dą ce go po cią gu i zna -
lazł się w ta jem ni czym świe cie cyr ku
– Naj bar dziej Osob li wym Zja wi sku Na
Świe cie Bra ci Ben zi nich. Pra ca Ja co -
ba za o wo co wa ła wie lo ma przy jaź nia -
mi, choć oczy wi ście nie by ła wol na od
in tryg, za zdro ści i prze mo cy. Za ry so -
wa ny w książ ce Sa ry Gru en ob raz cyr -
ku mie ni się nie mal że wszyst ki mi bar -
wa mi. Jest tu taj czas na śmiech
i za ba wę po uda nym wy stę pie, jest
cięż ka pra ca przy opie ce nad zwie rzę -
ta mi, ich tre su ra, jak rów nież przy -
go to wa nia no wych atrak cji i gwoź dzi
pro gra mu. Jest rów nież miej sce dla
lu dzi, bez któ rych przed się bior stwo
to nie mog ło by za ist nieć, a któ rych
na co dzień w ogó le się nie za u wa ża.
Cho dzi rzecz jas na o ro bot ni ków roz -
sta wia ją cych na mio ty, pil nu ją cych 
po rząd ku ochro nia rzy zwa nych pla -
stra mi oraz kaj da nia rzy – od po wie -
dzial nych za ko nie po cią go we. Cyrk
rzą dził się swo i mi włas ny mi pra wa mi
oraz prze strze gał usta lo nej od lat hie -
rar chii. Ar ty ści nie za da wa li się ze
zwy kły mi ro bot ni ka mi, nie sy pia li z ni -
mi w jed nym wa go nie, czę sto na wet
nie roz ma wia li. Naj wię kszą wła dzę po -
sia da li wła ści ciel cyr ku oraz kie row -
nik are ny, któ rzy de cy do wa li o kształ -
cie przed sta wie nia, przyj mo wa niu
no wych pra cow ni ków i ar ty stów.
W Naj bar dziej Osob li wym Zja wi sku
Na Świe cie Bra ci Ben zi nich hu mor
mie sza się z tra giz mem, a wsze cho -
bec na nie spra wie dli wość wręcz do ma -

ga się ze msty. Ja cob, zna -
laz łszy się w no wej rze czy -
wi sto ści, pró bu je się
w niej od na leźć, aby za -
pom nieć o drę czą cej go
świa do mo ści stra ty ro dzi -
ców. Szczę śli wie bez wię -
kszych prob le mów zo sta -
je przy ję ty na sta no wi sko
cyr ko we go we te ry na rza
i roz po czy na no wy etap
w ży ciu. Spra wy za czy na -
ją się kom pli ko wać kie dy
za ko chu je się w Mar le nie
– żo nie kie row ni ka are ny.
Dzie więć dzie się cio let ni
Ja cob, sie dząc w swo im
po ko ju, zda je so bie spra -
wę z te go, że je go ko niec
jest już bli ski. Brak mu sił,
nie jest już tak spraw ny
jak kie dyś. Po mi mo wro -
go ści, ja ką oka zu je świa -
tu, w je go ser cu kry je się
cier pie nie po śmier ci żo -
ny i sa mot ność, na ja ką
ska za ła go włas na ro dzi -
na. Ten sta rzec otwie ra się
w koń cu i zwie rza jed nej z pie lę gnia -
rek – Ro se ma ry, któ ra bu dzi je go za -
u fa nie. Nie ste ty, gdy oka zu je się, że
Ro se ma ry prze pro wa dza się do in ne -
go mia sta i re zy gnu je z pra cy, Ja cob
czu je się oszu ka ny. Za my ka się we
włas nym świe cie, gdzie wspom nie nia,
są naj cen niej szą rze czą, ja ka po zo sta -
ła mu na sta rość. Książ ka „Wo da dla
sło ni” za chwy ca za ry so wa nym na jej
kar tach świa tem cyr ku, któ ry wi dzia -
ny od we wnątrz nie jest już tak ko lo -
ro wy i we so ły, jak się po wszech nie
wy da je. Sa ra Gru en opi su jąc wy da -
rze nia ma ją ce miej sce w Naj bar dziej
Osob li wym Zja wi sku Na Świe cie Bra -
ci Ben zi nich ko rzy sta ła z au ten tycz -
nych wy pad ków, któ re kie dyś wy da -
rzy ły się w praw dzi wych cyr kach
– o pre zen to wa niu mar twe go hi po po -
ta ma za kon ser wo wa ne go w for ma li -
nie, o po ka zy wa niu nie ży wej gru bej
da my le żą cej na dnie klat ki sło nia, czy
o za bi ciu tre se ra przez włas ne go sło -
nia. Są to hi sto rie prze ra ża ją ce, któ -
re wy peł nia ją ob raz cyr ku po brze gi,
nie ską piąc w żad nym wy pad ku tra -
giz mu czy ab sur du. Mi mo to fa bu ła
książ ki jest do syć pro sta, na wet – sche -
ma tycz na. Hi sto ria za czy na się opi -
sem ka ta stro fy, póź niej prze pla ta się
wie lo ma nie przy jem ny mi in try ga mi,
by wresz cie do trzeć do fi ni szu, ja kim
jest mi łość. Przy go da Jan kow skie go
cał ko wi cie od mie nia je go ży cie. Choć
wy da wać by się mog ło, że po śmier ci
ro dzi ców i utra cie ma jąt ku prze ję te -
go przez bank i wie rzy cie li wszyst ko

jest stra co ne, Ja cob jed nak wy ko rzy -
stu je da ną mu przez los szan sę i wy -
gry wa swo je ży cie. Ję zyk książ ki jest
pro sty, cie ka wie wkom po no wa ne są
slo ga ny uży wa ne przez cyr kow ców,
jesz cze bar dziej izo lu ją ce i tak już her -
me tycz ny świat cyr ku. Książ ka po ru -
sza wie le te ma tów waż nych chy ba dla
każ de go czło wie ka. Wszyst kie za gad -
nie nia kon cen tru ją się na sen sie ży -
cie, pró bie zna le zie nia swo je go szczę -
ścia i we wnętrz nej sta bi li za cji. Bla ski
i cie nie na szej eg zy sten cji, trud ne de -
cy zje i nie ła twe kon sek wen cje swo ich
czy nów, bę dą w tej lek tu rze wzię te
pod lu pę. Czy na le ży cie wy ko rzy stu -
je my da ne nam od lo su szan se na
zmia nę swo jej sy tu a cji? Czy za kil ka -
dzie siąt lat wra ca jąc do mło do ści, bę -
dzie my mie li po czu cie do brze wy ko -
rzy sta ne go cza su? Jak żyć peł nią ży cia
i nie ża ło wać po tem swo ich de cy zji?
Te i in ne prze my śle nia kłę bią się
w umy śle i nie da ją spo ko ju. 

„WWoo  ddaa  ddllaa  ssłłoo  nnii” to mą dra i war to -
ścio wa książ ka, któ rą po le cam każ de -
mu. Dla wszyst kich spra gnio nych cyr -
ko wych wra żeń oraz mi łoś ni ków
zwie rząt bę dzie to fa scy nu ją ca lek tu -
ra, od któ rej wprost nie bę dą mo gli
się oder wać. Rów nież Ci, któ rzy ce -
nią w li te ra tu rze psy cho lo gicz ne dy -
le ma ty, eg zy sten cjal ne wąt ki i ory gi -
nal ne te ma ty, z pew no ścią się nie
za wio dą. Po le cam ser decz nie i go rą -
co za chę cam do lek tu ry.

IIzzaa  bbee  llaa  KKrrzzyy  ssiiaakk

Warto przeczytać
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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

MMiieejjssccee  
nnaa  TTwwoojjąą
rreekkllaammęę

KONTAKT:
redakcjachildrenofeurope@yahoo.com

tel. 0489/823 803 

Garaż samochodowy 
ADMAR oferuje:

s naprawy elektryczne 
s mechaniczne skanowanie
s wymiana płynów 
s auto-holowanie Belgia i Polska

Szybko, tanio, solidnie
Antwerpia, Deurne, 

Herentalsebaan 498, tel.: 0495933446





Zapraszamy na zajęcia 
dla dorosłych:

• fitness
•zumba

•kurs tańca
•angielski – NOWOŚĆ!
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CZAS ZROBIĆ 

COŚ DLA SIEBIE!

Więcej informacji: 
0489823803 lub info@childrenofeurope.be



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
Polskie Centrum Dentystyczne, Lange Leemstraat 122
tel.: 0487 427724

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:
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