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od redakcji 

Odeszła Wisława Szymborska, poetka, eseistka, tłumaczka literatury francuskiej, noblistka.
Była zjawiskiem sama w sobie. Jak mówiła, jej życie byłoby o wiele prostsze gdyby nie

„tragedia sztokholmska” (Nagroda Nobla). Nie odpowiadał jej szum medialny, który
towarzyszył temu wydarzeniu. Z dnia na dzień stała się osobą publiczną. Ale znosiła 
to z godnością. Nie lubiła błyszczeć, bywać na salonach i absorbować swoją osobą.
Skromność uważała „za oczywistość, a nie za cnotę.” Chroniła prywatność swoją
i najbliższych. Do siebie miała ogromny dystans i emanowała niesamowitym wprost
poczuciem humoru. 

Kochała papierosy, kawę, „Niewolnice Isaurę” i Andrzeja Gołotę. Uwielbiała kiczowate
pamiątki, z których robiła prezenty najbliższym i przyjaciołom. Jej pasją były podróże.
Z różnych zakątków świata przywoziła najbardziej tandetne pamiątki, którymi potem
obdarowywała przyjaciół. Lubiła fotografować się w miejscowościach o wyjątkowo
dziwacznych nazwach. 

Słuchała Elli Fitzgerald, której piosenka towarzyszyła jej w ostatniej ziemskiej drodze.
Czytała znakomitą literaturę filozoficzną. Mało kto wie, że była mistrzynią limeryków. 

Jej poezja jest prosta, a jednocześnie bardzo ciepła i przepełniona życiową mądrością.
Pozostawiła po sobie setki wierszy, a wśród nich ten szczególny „Nagrobek”, który napisała
na wypadek swojej śmierci. O tym, że odeszła poinformowały najważniejsze media na całym
świecie.

Pamiętajmy o bardzo skromnej damie, która jest już w innym świecie. 
Zachwycajmy się jej wierszami pełnymi harmonii, dotykających spraw dla nas

najważniejszych. Życia pełnego godności, przyzwoitości i miłości dla drugiego człowieka.
Dała nam wszystkim wielki dar – mądrość, którą obdarowywała ludzi poprzez swoje
wiersze.

Zapamiętajmy jej słowa: „życie pisze najbardziej oryginalne, najbardziej komiczne,
a jednocześnie najbardziej dramatyczne scenariusze”, a „człowiek, który nie poczuł smaku
swoich łez – nie jest prawdziwym człowiekiem”.

RReeddaakkccjjaa
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UUkkłłoonn  ddllaa  PPooeettkkii  

Uwikłany w sieć gęstą niewiedzy nieznośnej, 
swej księgi życia strony wertując bezgłośnie 
czego szukasz, gdyś ciężką materią spętany? 
Gdzieś ponad czasem nasz los od zawsze jest znany. 

Czy zapytasz mnie: – jakże mi było pod słońcem? 
Długa Rachuba jeszcze się dla mnie nie kończy... 
Jeszcze jeden wiersz... brak słów... więc nienapisany.
Już pora na mnie. Tu mój czas jest dokonany. 

Pójdę drogą bez końca. Tam, gdzie niczego nie trzeba. 
Zamiast księżyca i słońca zobaczę... Wielkie nieba! 
Wrota czasu przekraczam zza których nie ma powrotu...
Przyczyn i skutków warkocze wreszcie wyzwolę ze splotów. 

Michał Nowacki



Mam py ta nie. Czy ktoś z Pań stwa wi -
dział już wios nę? Wszy scy o niej mó wią,
cze ka ją na nią zutęsk nie niem, aona ba -
wi się z na mi w ciu ciu bab kę.

Wy da je mi się, że dzi siaj ra no prze -
bieg ła pod mo im ok nem. Tro chę nie -
śmia ła, jesz cze za gu bio na, ale za to wnie -
pow ta rzal nej, wy strza ło wej, zie lo nej
su kien ce. Wy bieg łam z do mu i pró bo -
wa łam ją za trzy mać, ale nie ste ty nie zdą -
ży łam. Zro bi ło mi się smut no, bo chcia -
łam jej po wie dzieć, że by zo sta ła bo
wszy scy na nią cze ka my.

Je że li ktoś po no si wi nę za to, że wios -
ny jesz cze nie ma to na pew no świ stak
Phil z USA. Dru gie go lu te go wy nu rzył
się zelek trycz nie ogrze wa nej nor ki, spoj -
rzał na swój cień ipo wie dział coś do ucha
przed sta wi cie lo wi Klu bu Świ sta ka (oczy -
wi ście wświ sta ko wym ję zy ku). Ten prze -
tłu ma czył wy po wiedź zwie rząt ka na an -
giel ski i ob wie ścił ją ca łe mu świa tu.
I wszyst ko sta ło się jas ne. Wios na za wi -
ta do pie ro za sześc ty god ni. Wpraw dzie
świ sta ko wa prze po wied nia do ty czy Ame -
ry ki, ale je stem prze ko na na, że my rów -
nież od czu je my jej skut ki. 

Le gen da wy wo dzą ca się praw do po -
dob nie z tra dy cji nie miec kiej po wia da,
że zi ma po trwa jesz cze dłu go, je że li świ -
stak zo ba czy swój cień w Świę to Ofia ro -
wa nia Pań skie go (wspom nia ny wy żej 2
lu ty). Je dy na na dzie ja w tym, że świ sta -
ko we prze po wied nie spraw dza ją się na

ogół w pięć dzie się ciu pro cen tach. Czy -
li ist nie je du ża szan sa, że Phil się po my -
lił.Wczo raj przy ja ciół ka spy ta ła mnie czy
je stem przy go to wa na na wio sen ne za -
ko cha nie. Po pa trzy łam na nią z po li to -
wa niem. Co to zna czy przy go to wa na.
Przy go to wać się moż na do pra cy, na wy -
cie czkę, al bo do wi zy ty u den ty sty. Za -
ko cha nie, zwłasz cza to wio sen ne spa da
na nas jak przy sło wio wy grom z jas ne -
go nie ba. W ża den spo sób nie mo że my
te go za pla no wać, bo wios na dba, że by
od ta kie go za ko cha nia za krę ci ło się
w gło wie i za bra kło tchu. Że by nas
po wa li ło, obez wład ni ło,
wzmoc ni ło ido da ło nam si -
ły (al bo je ode bra ło). Ale
ta ki ro dzaj za ko cha nia
jest ab so lut nie wspa -
nia ły.

Gdy wios na się zbli -
ża wpo wie trzu uno si się
jej za pach. Jesz cze jej nie
wi dać, ale wia do mo, ze
jest tuż, tuż. Ra no wy cho -
dząc z do mu na gle za u wa -
ża my, że za kwit ły kwia ty,
a li ście przy bra ły bar wę cud -
nej zie le ni. Wogród kach ina
skwer kach na gle wi ta ją nas
prze biś nie gi, kro ku sy, fioł ki,
brat ki i sto krot ki. Po tem za -
kwi ta ją bzy, a od ich za pa chu
kre ci się wgło wie. Sa dy na bie -

ra ją róż no ko lo ro wych od cie ni, a owo ce
zło cą się w słoń cu.

Wios na, to in try gu ją ca po ra ro ku. Jest
jak do bra wróż ka, któ ra do ty kiem swo -
jej za cza ro wa nej róż dżki wszyst ko zmie -
nia na lep sze. Roz da je ko lo ry, uśmie chy,
aro ma ty. Wy zwa la wnas nie spo ży te pod -
kła dy ener gii i da je du żo si ły do dzia ła -
nia. Jest to czas, kie dy ma my ocho tę na
sza leń stwa. Ma łe, du że, kon tro lo wa ne,
a prze de wszyst kim te spon ta nicz ne.

A wio sen ne ko lo ry? Są nie do po wtó -
rze nia. Zie leń jest je dy na w w swo im ro -

dza ju. A śpiew pta ków? Ni -
gdy nie śpie wa ją tak

pięk nie jak na wios nę.
Trud no pi sać o wioś -

nie, bo ła two moż na po -
paść w...ba nał. Bo owioś -
nie na pi sa no już
wszyst ko. Na pi sa no, wy -
śpie wa no, na ma lo wa no...

To właś nie wio sen na
po go da i mi łość da ją nam
si łę do po ko ny wa nia wszel -
kich trud no ści. Tak jak
przy ro da bu dzi my się do ży -
cia, bu dzą się też na sze uczu -
cia. Niech ta wios na bę dzie
dla każ de go z nas wios ną je -
go ży cia. Trze ba wto wie rzyć,
a speł ni się na pew no. 

KKaarroolliinnaa  MMoorraawwsskkaa

Akk  ccjjaa,,  kkttóó  rraa  zzoo  ssttaa  łłaa  zzaa  ppoo  cczząątt  kkoo  --
wwaa  nnaa  pprrzzeedd  llaa  ttyy  ww PPooll  ssccee
((mmaamm  mmoo  ggrraa  ffiiaa  zzaa  mmiiaasstt  kkwwiiaatt  --

kkaa))  pprrzzyy  nniioo  ssłłaa  oocczzee  kkii  wwaa  nnyy  sskkuu  tteekk
((wwcczzeess  nnee  wwyy  kkrryy  wwaa  nniiee  rraa  kkaa  ppiieerr  ssii))  ppoo  --
nniiee  wwaażż  uucchhrroo  nnii  łłaa  wwiiee  llee  kkoo  bbiieett  pprrzzeedd  aamm  --
ppuu  ttaa  ccjjąą  ppiieerr  ssii  aa cczzaa  sseemm  pprrzzeedd  ssmmuutt  nniieejj  --
sszzyymm  zzaa  kkoońń  cczzee  nniieemm..

ZZbbllii  żżaa  ssiięę  88  mmaarr  ccaa..  KKaażż  ddaa  zz kkoo  bbiieett
ww ttyymm  ddnniiuu  ssppoo  ddzziiee  wwaa  ssiięę  ttrraa  ddyy  ccyyjj  nnee  --
ggoo  pprree  zzeenn  ttuu, ja kim jest kwia tek lub cze -
ko lad ki. Je stem cie ka wa jak za re a go -
wa ła by ko bie ta otrzy mu jąc od
uko cha ne go męż czyz ny skie ro wa nie na
ba da nie mam mo gra fii lub USG pier si?
Do my ślam się, że po czu ła by się za kło -
po ta na. Nie po trzeb nie! Rak pier si
w osta t nich la tach zbie ra swo je żni wo
zzaa  ccii  cchhyymm  pprrzzyy  zzwwoo  llee  nniieemm,,  kkttóó  rryymm  jjeesstt
SSTTRRAACCHH..

Wię kszość ko biet nie ro bi pod sta wo -
wych ba dań, tłu ma cząc się że, bo ją się
usły szeć sło wo rak, że za ła ma ły by się,
że wo lą żyć w nie świa do mo ści.

Jest to na tu ral na re ak cja u wię kszo -
ści lu dzi w oba wie przed usły sze niem

dia gno zy, któ rej ni gdy wo le li by nie po -
znać. 

Hi sto ria We ro ni ki jest do wo dem na
to, że strach ma tyl ko wiel kie oczy …

We ro ni ka jest przy kła dem na to że
rak wca le nie mu si być wy ro kiem. Te -
raz już wie, że moż na przejść przez tą
cho ro bę trak tu jąc ją jak przy go dę. Jej,,
przy go da’’ z ra kiem roz po czę ła się 3,5
ro ku te mu.

WDzień Ko biet, 8 mar ca do sta ła od mę -
ża skie ro wa nie na USG pier si. Za sko czo -
na ale z wro dzo nym so bie wdzię kiem po -
dzię ko wa ła za pre zent i obie ca ła, że
sko rzy sta z ba da nia. Nad szedł czas wi zy -
ty w kli ni ce ra dio lo gicz nej. Le karz pod -
czas wy ko ny wa nia ba da nia USG in for mo -
wał ją na bie żą co…. wi docz ny guz,
ukrwio ny, wy glą da groź nie…. Nic z te go
nie ro zu mia ła ale czu ła, że nie jest do brze. 

Na stęp nym eta pem by ła biop sja (po -
bra nie prób ki guz ka po przez wku cie) na
wy nik cze ka ła 5 dni. Dia gno za brzmia -
ła ….. rak zło śli wy, prze to ko wy le wej
pier si. Je den z naj bar dziej zło śli wych ja -

kie do ty ka ją na rzą du pier si. Jej re ak cja?
Uśmiech nę ła się do le ka rza ob wiesz cza -
ją ce go jej no wi nę i za py ta ła …. po wal -
czy my z tym dra niem Panie Do kto rze?…
Dwa ty god nie póź niej by ła już po ope ra -
cji (osz czę dzo no jej pierś) po 14 dniach
na stęp na ope ra cja (prze rzut) usu nię to
jej węz ły chłon ne. Po krót kiej re kon wa -
le scen cji za sto so wa no We ro ni ce dra stycz -
ne le cze nie. Sie dem kur sów che mio te ra -
pii a na stęp nie 20 na świet lań. Le cze nie
pro gra mem FAC trwa ło pra wie rok. Nie
by ło jej ła two ale ni gdy nie prze sta ła się
uśmie chać ini gdy nie uro ni ła na wet jed -
nej łzy z po wo du cho ro by. 

Pół ro ku te mu na wi zy cie kon trol nej
usły sza ła od le ka rza sło wa, któ re po -
wta rza tym ra zem ro niąc łzy ale szczę -
ścia….Pani We ro ni ko jest Pani ZDRO -
WA…. 

Dro dzy Pa no wie! Wzo ru jąc się przy -
kła dem We ro ni ki za fun duj cie swo jej Ko -
bie cie ba da nie pro fi lak tycz ne. Co nie
zna czy, że zwal nia to Was od wrę cze nia
tra dy cyj ne go kwiat ka…

AAnn  nnaa  SSzzyymm  bboorr  sskkaa  

Wiosna

Mam mo gra fia za miast kwiat ka
3marzec 2012 Antwerpia po polsku    



MERKSEM – „Brama na północ”
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Historia tej dzielnicy sięga
czasów Gallów i Romanow.

Na zwa Mer ksem ozna cza „merk”
– na gra ni cy i „hem” osad nic two. 

Pier wsi ko lo ni za to rzy (Fran ko wie)
przy by li na te te re ny już w szó stym wie -
ku i osie dli li się w oko li cach koś cio ła
św. Bar tło mie ja. Miej sce to mia ło ty po -
wo wiej ski cha rak ter. Je go miesz kań -
cy za wo zi li do An twer pii sło mę, dla te -
go na zy wa no ich „rol ni ka mi sło my”.
Zaj mo wa li się tez ho do wlą by dła. Zie -
lo ne Mer ksem wraz ze Scho ten sta no -
wi ło jed ną ca łość aż do 1561 ro ku. Pod
ko niec XVIII wie ku te re ny dzi siej sze go
Mer ksem za miesz ki wa ło oko ło 750
osób. Swój ty po wo wiej ski cha rak ter
dziel ni ca zmie ni ła w 1874 ro ku. Roz -
po czę ła się wiel ka trans for ma cja. Po -
wstał Ka nał Al ber ta, ma łe i du że do ki
mer ksem skie. Zbu do wa no fa bry ki i mły -
ny. Znik nę ła sło ma, a po wstał prze mysł,
co spo wo do wa ło zna czą cy wzrost licz -
by miesz kań ców. Pod ko niec XIX wie -
ku Mer ksem za miesz ki wa ło już po nad
osiem ty się cy lu dzi. Od za wsze cen tral -
nym pun ktem by ła Bre da ba an zwa na
głów ną dro gą na pół noc. By ło to rów -
nież miej sce, któ re wy bra li so bie bo ga -
ci miesz kań cy, sta wia jąc po obu stro -
nach uli cy dwor ki peł ne zie le ni. Ko lej ne
la ta, to roz kwit dziel ni cy, któ rej miesz -
kań com ży ło się co raz le piej.

Nie ste ty, w cza sie II woj ny świa to -
wej Mer ksem ucier pia ło szcze gól nie.
Mia sto An twer pia zo sta ło wy zwo lo ne
4 wrześ nia 1944 ro ku, ale Mer ksem
jesz cze ca ły mie siąc by ło pod oku pa cją
nie miec ką. Fa szy ści za ba ry ka do wa li
się na da chu fa bry ki ty to niu „Bel ga”,
a ich cięż ka ar ty le ria sku tecz nie za trzy -
ma ła woj ska alian ckie. Mo sty nad Ka -
na łem Al ber ta oraz tak zwa ny most Van
den Azijn le zą cy tro chę da lej na po łud -
nie zo sta ły wy sa dzo ne przez co fa ją cych
się Niem ców. W trak cie walk kil ku nie -
miec kich żoł nie rzy zo sta ło za bi tych, za
co hit le row cy wzię li krwa wy od wet. SS

z zim na krwią za mor do wa ło 22 pra -
cow ni ków elek trow ni. Do dnia dzi siej -
sze go po mnik na Stra al stra at przy po -
mi na o tej zbrod ni.

Mer ksem by ło wol ne do pie ro w pier -
wszych dniach paź dzier ni ka. Igdy miesz -
kań cy my śle li, że to już ko niec dzia łań
wo jen nych, 7 paź dzier ni ka Niem cy zrzu -
ci li na te te re ny dwie ra kie ty V1 i V2.
Mia ły tra fić w An twer pię, a prze de
wszyst kim w port, któ ry był stra te gicz -
nym pun ktem, ale ucier pia ło prze de
wszyst kim kil ka dziel nic mia sta,
azwłasz cza przed mie ścia Mer ksem. Stra -
ty by ły ogrom ne. Po woj nie roz po czę ła
się od bu do wa te go te re nu, a 1 stycz nia
1983 ro ku nie za leż na do tąd gmi na Mer -
ksem sta ła się czę ścią An twer pii.

GO DŁO DZIEL NI CY:
Świę ty Bar tło miej (Sint Bar tho lo me -

us) od za wsze był pa tro nem dziel ni cy.
Dla te go to właś nie je go zło ta po stać na
nie bie skim tle jest go dłem Mer ksem.

Ofi cjal nie uzna no je w1839 ro ku. Wła -
dze gmi ny dłu go za sta na wia ły się ja kie
ko lo ry po win no mieć go dło. Nie by ło
żad nych hi sto rycz nych wska zó wek idla -
te go przy ję to ze bę dą to bar wy na ro do -
we czy li nie bie ski i zło ty. Na wet po uzy -
ska niu przez Bel gię nie po dleg ło ści
w ro ku 1830 hi sto rycz ne ko lo ry w go -
dle Mer ksem zo sta ły za cho wa ne.

CZA SY WSPÓŁ CZES NE:
Mer ksem le ży w pół noc nej czę ści An -

twer pii i li czy po nad 40 ty się cy miesz -
kań ców. Ze wzglę du na swo je po ło że nie
ge o gra ficz ne ma cha rak ter prze my sło -
wy. To miej sce gdzie fun kcjo nu je du żo
skle pów, za kła dów pra cy, pun któw usłu -
go wych i obiek tów spor to wych.

Mer ksem nie ma włas nej sta cji ko le -
jo wej, ale ist nie je do sko na łe po łą cze -
nie tram wa jo we i au to bu so we z An -
twer pią. Tram waj li nii 3 jest jed nym
z naj star szych. Na Mer ksem jeź dzi już

od 1902 ro ku (pier -
wot nie był to tram -
waj kon ny).

Głów ną uli cą han -
dlo wą i cen trum
dziel ni cy jest uli ca
Bre da ba an. Mie si się tu mnó stwo skle -
pów, ka wia re nek i ma łych za kła dów. 

Mer ksem od daw na by ło waż nym miej -
scem w An twer pii, jed nak od pew ne go
cza su moż na za u wa żyć spa dek atrak cyj -
no ści tej dziel ni cy. Nie dla wszyst kich
spe cy fi ka Mer ksem jest na ty le cie ka wa,
że by właś nie tu taj za miesz kać, otwo rzyć
sklep, czy punkt ga stro no micz ny. Od kil -
ku lat to miej sce upo do ba li so bie prze de
wszyst kim lu dzie po cho dzą cy z kra jów
arab skich. Ro do wi tych Bel gów z ro ku
na rok jest co raz mniej. Roś nie licz ba nie -
za gos po da ro wa nych lo ka li, a ich atrak -
cyj ność spa dła wosta t nim cza sie z 23 do
17 pro cent. Śred ni do chód przy pa da ją -
cy na miesz kań ca sta le się zmniej sza i jest
o wie le niż szy niż w in nych miej scach
An twer pii. Sto pa bez ro bo cia na tym te -
re nie jest sto sun ko wo wy so ka w po rów -
na niu z in ny mi dziel ni ca mi i do ty czy to
prze de wszyst kim osób po czter dzie stym
ro ku ży cia oraz przy by szów z in nych kra -
jów. W ob sza rze Bre da ba an w cią gu kil -
ku osta t nich lat licz ba lud no ści wzro sła
o oko ło osiem pro cent, a jej miesz kań ca -
mi są w wię kszo ści lu dzie star si i emi -
gran ci z kra jów arab skich.

WY BRA NE, CIE KA WE MIEJ SCA:
Koś ciół Św. Bar tło mie ja – Sint Bar -

tho lo me us
Pier wsze wzmian ki o tym koś cie le

po cho dzą z 1260 ro ku. We dług kro nik
miej skich właś nie w wie ku XIII da tu -
je się je go po wsta nie. W 1581 ro ku pod -
czas woj ny re li gij nej koś ciół zo stał pod -
pa lo ny i pra wie do szczęt nie spło nął.
Oca la ło tyl ko kil ka ścian i frag ment
wie ży. Od bu do wę roz po czę to na po -
cząt ku XVII wie ku. Po nad sto lat póź -
niej w wie żę z ze ga rem ude rzył pio run.



Wie ża cał ko wi cie spło nę ła, a resz ta bu -
dyn ku zo sta ła po waż nie uszko dzo na.
W1833 ro ku do bu do wa no dwie na wy
bocz ne. Na po cząt ku XX wie ku roz bu -
do wa no koś ciół po raz ko lej ny, a je go
po wierz chnia wzro sła dwu krot nie.

W 1944 ro ku wie ża zo sta ła po raz ko -
lej ny znisz czo na przez nie miec ką bom -
bę V. Od bu do wa koś cio ła trwa ła 35 lat.
By ło to bar dzo pra coch łon ne za ję cie,
po nie waż oł tarz, po sa gi i in ne koś ciel -
ne ozdo by po cho dzi ły z XVI, XVII i XVIII
wie ku i bar dzo waż ne by ło do kład ne
ich od re sta u ro wa nie.

Fort Mer ksem
Daw ne woj sko we for ty, obec nie te ren

re kre a cyj ny. Zbu do wa ny w 1876 ro ku,
ja ko twier dza prze zna czo na do ob ro ny
mia sta An twer pia. Tra pe zo wy bu dy nek
oto czo no kil ku na sto me tro wą fo są. Pier -
wot nie fort zbu do wa ny był z ceg ły,
a w la tach 1911-12 zo stał znacz nie
wzmoc nio ny. Wy po sa żo no go w znacz -
na ilość amu ni cji i ar ty le rii mię dzy in -
ny mi w 12 ar mat i 21 moź dzie rzy. 

W ro ku 1914 zo stał wy sa dzo ny w po -
wie trze przez bel gij skich żoł nie rzy, kie -
dy w cza sie pier wszej woj ny świa to wej
Niem cy za a ta ko wa li An twer pię. Do 1972
ro ku fort był te re nem woj sko wym. Na -
stęp nie prze ję ła go gmi na, co w kon sek -
wen cji do pro wa dzi ło do po wsta nia par -
ku re kre a cyj ne go i cen trum kul tu ry.

Za mek Bo uc ken borgh
Obiekt le zą cy przy Bre da ba an nu mer

559 ma po wierz chnie 18 hek ta rów,
a pier wsze wzmian ki o nim da tu ją się
na po czą tek XVI wie ku. Kil ka krot nie
prze bu do wy wa ny swój obec ny wy gląd
uzy skał w 1810 ro ku.

W pier wszych la tach XX wie ku za -
mek zo stał prze kształ co ny w dom spo -
koj nej sta ro ści. W 1971 ro ku za ku pi ła
go gmi na Mer ksem i po wsta ła tam
szko ła spe cjal na. Od 1994 ro ku roz po -
czę to od bu do wę zam ku, aby nad ać mu

jak naj bar dziej praw dzi wy, hi sto rycz -
nie wy gląd. Obec nie słu ży ja ko cen -
trum kul tu ral ne.

Ra tusz
Znaj du je się na ro gu Bre da ba an i Nie -

wdre ef. Ofi cjal nie otwar ty w 1894 ro -
ku, pięć dzie siąt lat póź niej cał ko wi cie
spło nął. Zo stał po now nie otwar ty
w 1968 ro ku. Są w nim wy jąt ko wo pięk -
ne wi tra że, a wszyst kie meb le zo sta ły
za pro jek to wa ne i wy ko na ne przez zna -
ko mi tych ar ty stów. Ozdo bą ra tu sza jest
bez wąt pie nia po sąg lwa z go dłem dziel -
ni cy Mer ksem.

Dwór Ro o sen da el 
Jest to sie dzi ba Kró lew skie go Sto -

wa rzy sze nia Hi sto rii Lo kal nej. Miej sce
peł ne hi sto rii. Wszyst ko co wią że się
z Mer ksem: do ku men ty, książ ki, pla -
ny, ma py, przed mio ty ar che o lo gicz ne.

Pod czas ob lę że nia An twer pii w 1585
ro ku dwór zo stał do szczęt nie splą dro -
wa ny i znisz czo ny. Na włas ność gmi -
ny prze szedł w 1924 ro ku i od te go mo -
men tu roz po czę ła się je go daw na
świet ność.

Drew nia ne do my na Bre da ba an
Nie sa mo wi te za byt ki po ło żo ne na

Bre da ba an od nu me ru 75 do 85. 
Te drew nia ne do my to do sko na le za -

cho wa ne przy kła dy bu dow nic twa po -
cząt ku XX wie ku. W cza sie wiel kiej
trans for ma cji, gdy Mer ksem z wiej skie -
go te re nu zmie ni ło się w ob szar prze -
my sło wy wszyst kie bu dyn ki po wsta -
wa ły właś nie z drew na. Do my pod
nu me rem 75-85 zbu do wa ne zo sta ły na
ob sza rze, któ ry pier wot nie był czę ścią
te re nu strze lec kie go czter na sto wiecz -
nej twier dzy. 

Spor tpa le is ŚŚwwiiąą  ttyy  nniiaa  mmuu  zzyy  kkii
ii ssppoorr  ttuu..  

Po cząt ki Spor tpa le is się ga ją lat dwu -
dzie stych i trzy dzie stych XX wie ku.

Kil ku ma rzy cie lom wpadł do gło wy
po mysł, aby w An twer pii po wsta ła naj -
wię ksza w Eu ro pie ha la spor to wa. 11
stycz nia 1932 ro ku po ło żo no ka mień
wę giel ny i roz po czę to bu do wę.

Dwa na ście lat póź niej na go to wy już
obiekt spa dły nie miec kie bom by V1
i V2.Od bu do wa Spor tpa le is kosz to wa -
ła ma ją tek i ów cześ ni wła ści cie le zde -
cy do wa li, ze oprócz atrak cji spor to -
wych w ha li od by wać się bę dą rów nież
wy da rze nia ar ty stycz ne. I tak się sta -
ło. Nie ste ty fi nan se obiek tu by ły w co -
raz gor szym sta nie i w 1996 ro ku wła -
ści cie le ogło si li ban kruc two. Rok
póź niej obiekt za ku pi ły wła dze pro win -
cji An twer pia. 

W Spor tpa le is wy stę po wa li naj więk -
si ar ty ści ze świa ta mu zy ki i kul tu ry.
Or ga ni zo wa no ga le bok ser skie, pre sti -
żo we tur nie je te ni so we i in ne wy da rze -
nia spor to we. W tym ro ku obiekt świę -
tu je 80-te uro dzi ny, a miesz kań cy
mia sta twier dzą, że wy glą da o wie le ko -
rzyst niej niż kil ka, czy kil ka na ście lat
te mu.

Spor tpa le is to wie lo fun kcyj na ha la,
któ rej głów ny bu dy nek ma 88 me trów
sze ro ko ści, 132 me try dłu go ści i dach
o po wierz chni 11.600 me trów kwa -
dra to wych. Pod try bu na mi znaj du je
się drew nia ny tor ko lar ski. Obiekt mo -
że po mie ścić 18.500 wi dzów.

We dług Bil lbo ard Ma ga zi ne an twer -
pski Spor tpa le is jest dru ga naj czę ściej
od wie dza na ha la na świe cie (po Ma dis -
son Squ a re Gar den).

Mer ksem, to cie ka wa hi sto rycz nie
i kul tu ral nie dziel ni ca An twer pii. Cho -
ciaż jak twier dza jej miesz kań cy, cza sy
świet no ści ma już za so bą. Nie do cie -
ka jąc ile praw dy jest w po wyż szym
stwier dze niu go rą co po le cam tu ry stycz -
no-kra joz naw czą wi zy tę w Mer ksem.

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa  
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Co ro ku w mar cu jest kil ka waż nych
dat dla mi łoś ni ków astro lo gii, eko lo -
gów i wszyst kich tych, któ rym le ży
na ser cu do bro na szej pla ne ty.

Go dzi na dla Zie mi – Earth Ho ur
Co rocz na ak cja od by wa się od 2007

ro ku wkaż dą osta t nią so bo tę mar ca z ini -
cja ty wy mię dzy na ro do wej or ga ni za cji
eko lo gicz nej World Wil dli fe Fo un da tion. 

Ma na ce lu prze ciw sta wia nie się naj -
wię ksze mu za gro że niu dla na szej pla -
ne ty, czy li zmia nom kli ma tycz nym. 

W tym dniu na ca łym świe cie przez
jed ną go dzi nę wy łą cza ne są świat ła oraz
urzą dze nia elek trycz ne w bu dyn kach
miesz kal nych, biu rach, nie któ rych za -
kła dach pra cy i obiek tach uży tecz no ści
pu blicz nej.

Rok te mu wy łą cza nie świa teł na go -
dzi nę by ło wy jąt ko wo im po nu ją ce. Wak -
cji wzię ły udział set ki mi lio ny osób wpo -
nad 130 kra jach. Wy łą czo no świat ła
naj bar dziej zna nych bu dyn ków m.in.:
Pa ła cu Buc kin gham w Lon dy nie, Wie -
ży Eif fla wPa ry żu, Ope ry wSyd ney, mo -
stu Gol den Ga te w San Fran ci sco. Na -
wet egip ski Sfinks, rzym skie Ko lo se um
i lon dyń ski Big-Ben przez go dzi nę to -

nę ły w ciem no ściach. Do łą czy ła się na -
wet An tar kty ka. Od 2009 ro ku „Go dzi -
na dla Zie mi” od by wa się w go dzi nach:
20:30 – 21:30 cza su stre fo we go.

Ak cja ma cha rak ter bar dziej sym bo -
licz ny, gdyż go dzin ne wy łą cze nie świat -
ła ma nie za u wa żal ny wpływ na rocz ne
zu ży cie ener gii. Prze de wszyst kim cho -
dzi o roz bu dze nie świa do mo ści w spo -
łe czeń stwie i uświa do mie nie po li ty kom
na ca łym świe cie, jak waż ne jest pod je -
cie zde cy do wa nych dzia łań na rzecz
ochro ny kli ma tu.

Świa to wy Dzień Wo dy – World Wa ter Day
Wzno wio ny przez ONZ w 1992 ro ku.

Głów nym za ło że niem tej ak cji jest uświa -
do mie nie pań stwom człon kow skim ONZ,
że po nad mi liard lu dzi, czy li co ós my miesz -
ka niec Zie mi cier pi z po wo du bra ku do -
stę pu do wo dy pit nej. Wpraw dzie zbior ni -
ki wod ne zaj mu ją 71 pro cent po wierz chni
na sze go glo bu, je dy nie 2,5 pro cent świa -
to wych za so bów, to wo da słod ka, a mniej
niż 1 pro cent zdat na do pi cia. Je że li po -
szcze gól ne pań stwa bę dą pro wa dzi ły od -
po wied nią gos po dar kę swo i mi za so ba mi
wod ny mi, to wca łoksz tał cie wpły nie to na
ich kon dy cje gos po dar czą ispo łecz ną. Ak -

cja pro wa dzo na jest na ca łym świe cie 22
mar ca każ de go ro ku. W tym ro ku Świa -
to wy Dzień Wo dy od bę dzie się po raz dwu -
dzie sty, aha słem prze wod nim bę dzie „Bez -
pie czeń stwo Wo dy i Żyw no ści”. 

Mię dzy na ro do wy Dzień Astro lo gii 
– In ter na tio nal Astro lo gy Day

Świę to usta no wio ne w 1993 ro ku
przez ame ry kań ską or ga ni za cję zrze -
sza ją cą astro lo gów z ca łe go świa ta
(AFAN) ob cho dzo ne w dniu rów no no -
cy wio sen nej (na ogół 20 lub 21 mar ca).

Mię dzy na ro do wy Dzień Słoń ca i Zie mi 
– Sun-Earth Day

Ob cho dzo ne co ro ku w mar cu, usta -
no wio ne przez NA SA i Eu ro pej ską
Agen cję Kos micz ną (ESA) w 2000 ro -
ku. Ak cja ma na ce lu upo wszech nia -
nie wie dzy o Słoń cu i je go wpły wie na
ży cie na Zie mi. Ob cho dy Mię dzy na ro -
do we go Dnia Słoń ca i Zie mi są kul mi -
na cją trwa ją cych przez ca ły rok pro gra -
mów i wy da rzeń or ga ni zo wa nych przez
NA SA i ESA.

na pod sta wie Wi ki pe dii 

opr. KKaa  rroo  llii  nnaa  TToomm  cczzaakk

Ciekawe święta w marcu
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Cie ka wost ki
Mię dzy na ro do -
wy Dzień Licz -
by Pi

Jest ta kie nie -
o fi cjal ne świę to
ob cho dzo ne
w USA 14 mar ca.
To Dzień Licz by
Pi – Pi Day. Da ta

zo sta ła wy bra na nie przy pad ko wo.
Dzień 14 mar ca za pi sy wa ny jest w Sta -
nach Zjed no czo nych ja ko „3.14”.

W ję zy ku an giel skim sło wa pi oraz
pie (pla cek, cia sto) ma ja zbli żo ną wy -
mo wę. Dla te go też w tym dniu po da -
je się prze de wszyst kim okrąg łe plac -
ki ta kie jak: piz za pie czy ap ple pie.

W Eu ro pie ze wzglę du na in ny za -
pis da ty Pi Day nie jest świę tem zbyt
po pu lar nym.

War to jesz cze do dać, że 14 mar ca
jest jed no cześ nie rocz ni cą uro dzin Al -
ber ta Ein ste i na. 

Kie dy pier wszy dzień wios ny?
W ze szłym ro ku po raz osta t ni wios -

na przy szła do nas 21 mar ca. I tak bę -
dzie aż do ro ku 2047. 

Nato miast od ro ku 2048 po czą tek
wios ny bę dzie miał miej sce 19 al bo 20
mar ca.

Tych, któ rym nad ej ście wios ny nie -
o dłącz nie ko ja rzy się z dniem 21 mar -
ca in for mu ję, że ta kie zda rze nie bę -
dzie mia ło miej sce do pie ro w …2102
ro ku.

„Zdro we pa pie ro sy”
Na u kow cy z Cor nelll Uni versity ru -

szy li na po moc za twar dzia łym pa la -
czom, któ rzy jak do tej po ry bez sku -
tecz nie pró bo wa li ze rwać z tym
na ło giem. Stwo rzy li zdro we ich zda -
niem pa pie ro sy, a do kład niej pa pie ro -
so we fil try.

Za wie ra ją one skład ni ki, któ re
zmniej sza ją ilość prze cho dzą cych
przez filtr ra ko twór czych sub stan cji.
Czy li mo że my już pa lić „na zdro wie”.

Ko niec świa ta, to do bry in te res
Od za wsze wia do mo, że na stra chu

za ra bia się do sko na le. Kto ma smy -
kał kę do in te re sów już te raz mo że li -
czyć zy ski. Sprze da je się po pro stu
wszyst ko co „po mo że” w przy pad ku
nad cho dzą ce go ka ta kliz mu. Na przy -
kład na sio na ro ślin, któ re w mo men -
cie bra ku żyw no ści za pew nią prze -
trwa nie, czy spe cjal ne ma skot ki do
któ rych w go dzi nie ze ro bę dzie my mo -
gli się przy tu lić.

Jesz cze da lej po szła fir ma Ro lex. Wy -
pu ści ła na ry nek se rię ze gar ków
o wszyst ko mó wią cej na zwie „Świat
się koń czy”. Spe cjal ne ze gar ki słu żą

oczy wi ście do od li cza nia cza su ja ki
jesz cze po zo stał ludz ko ści.

Pe wien przed się bior ca z Tek sa su
zbił for tu nę sprze da jąc bez al ko ho lo -
wy na pój dzia ła ją cy praw do po dob nie
le piej niż al ko hol i nar ko ty ki ra zem
wzię te. Do tej po ry lu dzie ku pi li już
po nad 17 mi lio nów bu te lek te go elik -
si ru. Po my sło wy Ame ry ka nin twier -
dzi, że je że li ma my odejść z te go świa -
ta, to zrób my to z uśmie chem na
ustach. I lu dzie to ku pu ją!!!

Śmie cio wi re kor dzi ści
Każ dy sta ty stycz ny Po lak wy rzu ca

rocz nie oko ło 1 me tra sze ścien ne go
od pa dów. Da ne te nie do ty czą śmie ci
wy rzu ca nych nie le gal nie na dzi kie wy -
sy pi ska, czy spa la nych w przy do mo -
wych ogród kach.

Śmie ci, któ re rocz nie wy twa rza ją
Po la cy zaj mu ją oko ło 38.200.000 me -
trów sze ścien nych, co ob ję to ścio wo
do rów nu je 15 pi ra mi dom Che op sa. Ja -
ko na ród je steś my jed nym z po ten ta -
tów w nie le gal nym wy rzu ca niu śmie -
ci. 

A tak dla cie ka wo ści. Naj wię cej
śmie ci dzien nie wy twa rza ją Duń czy -
cy – 2,27 kg na oso bę i Ir lan dczy cy
– 2,1 kg. Dla po rów na nia Po la cy w cią -
gu jed ne go dnia wy twa rza ją oko ło jed -
ne go ki lo gra ma śmie ci. Przy naj mniej
pod tym wzglę dem nie je steś my w nie -
chlub nej czo łów ce.

Urzę do we szczę ście
Bur mistrz ma łe go mia ste czka na

pół no cy Włoch pod jął de cy zje, że
w urzę dzie mia sta po wsta nie Wy dział
Do Spraw Szczę ścia. Ja ko, że pra wo
do szczę ścia po sia da każ dy, zda niem
bur mi strza wła dze mia sta po win ny to
szczę ście miesz kań com da wać. Na ra -
zie uszczę śli wio no pen sjo na riu szy
miej sco we go do mu star ców fun du jąc
im prze pysz ną ko la cję i za ba wę w syl -
we stro wy wie czór.

In te li gen cja a na u ka
Na u kow cy z Nor we gii prze ba da li

po nad 100 ty się cy uczniów i stwier -
dzi li, że „każ dy rok na u ki w szko le
pod no si po ziom in te li gen cji o 4 pun -
kty” (cho dzi o test IQ). Im dłu żej mło -
dzi lu dzie bę dą się uczyć, tym bar -
dziej zwię kszać się bę dzie ich po ziom
in te lek tu al ny. Unie waż ni li jed no -
cześ nie do tych czas ist nie ją cą te o -
rię, że zwię kszać swo ją in te li gen -
cję mo gą tyl ko ma łe dzie ci.

Ja ki z te go wnio sek? Uczmy się
jak naj dłu żej.

Mia sto ma rze nie
Ame ry kań ska fir ma do rad cza Mer -

cer opub li ko wa ła ran king 221 naj bar -
dziej atrak cyj nych miast świa ta. Bra -
no pod uwa gę mię dzy in ny mi:

wy so kość do cho dów, kosz ty utrzy ma -
nia, po ziom usług me dycz nych, bez -
pie czeń stwo, ofer tę kul tu ral ną, za nie -
czysz cze nie po wie trza i ja kość wo dy
pit nej. Zwy cię żył bez a pe la cyj nie Wie -
deń, a spoś ród trzy dzie stu naj a trak -
cyj niej szych miast aż sie dem le ży
w Niem czech (Ber lin, Mo na chium).

Pa ryż zna lazł się na miej scu trzy -
dzie stym, a War sza wa na 84. Naj droż -
szym mia stem na świe cie oka za ła się
Lu an da – sto li ca An go li, a naj bez piecz -
niej szym Luk sem burg. Naj wię cej za
metr kwa dra to wy miesz ka nia za pła -
ci my w Mosk wie – aż 9.000 eu ro. I na
ko niec cie ka wost ka. Na osta t niej po -
zy cji w ran kin gu zna lazł się Ba gdad.

Oskar żo na zi ma
Ame ry kań scy na u kow cy, któ rzy

przez rok ba da li oczy pię ciu ty się cy
ko biet stwier dzi li, że chłod ne i zim ne
mie sią ce bar dzo ne ga tyw nie wpły wa -
ją na wy gląd ko bie cej twa rzy. Uwi -
dacz nia ją się bar dziej wor ki pod ocza -
mi, a ce ra sta je się bled sza. Na u kow cy
twier dzą, że cie nie pod ocza mi po sta -
rza ją panie bar dziej niż zmar szczki,
czy si we wło sy. Zi ma spra wia, że oczy
ko biet wy glą da ją pra wie o 5 lat sta -
rzej niż w rze czy wi sto ści.

Jest na to ra da. Trze ba prze pro wa -
dzić się na Bar ba dos.

Ko bie ta ro ku
Jak co ro ku BBC ogło si ła ran king

ko biet, któ re w ro ku ubieg łym naj czę -
ściej tra fia ły na pier wsze stro ny ga -
zet i cie szy ły się naj wię kszym za in te -
re so wa niem me diów. Zde cy do wa nie
wy gra ła miesz kan ka edyn bur skie go
ZOO pan da Tian Tian. Po pu lar no ścią
prze bi ła naj wię ksze bry tyj skie ce le -
bryt ki.Cie ka we kto zwy cię żył by w Pol -
sce. Mo że pszczół ka Ma ja?

Na pod sta wie in for ma cji pra so wych 

opr. KKaarroolliinnaa  TToommcczzaakk



Przy jeż dża jąc do Bel gii w po -
szu ki wa niu no wych moż li wo -
ści za rob ko wych czę sto za po -

mi na my o kon sek wen cjach i skut kach
praw nych na szych dzia łań. Po dej mu -
jąc za trud nie nie w bel gij skiej fir mie
de cy du je my się na prze nie sie nie na -
sze go ubez pie cze nia, praw do po dob nie
rów nież opo dat ko wa nia oraz pro wa -
dze nie ad mi ni stra cji w Bel gii to jest:
ko res pon den cję z urzę da mi, skła da nie
ze znań po dat ko wych i tym po dob ne.

Na le ży jed nak pa mię tać, iż Bel gia
i Pol ska róż nią się pod wie lo ma wzglę -
da mi. Trze ba rów nież mieć na uwa -
dze fakt, że na bel gij skim ryn ku pra -
cy mno żą się nie ucz ci wi pra co daw cy
za rów no pol skie go po cho dze nia, jak
i bar dzo za u fa nie wy glą da ją cy Bel go -
wie, czy też cu dzo ziem cy ofe ru ją cy
pseudo – za trud nie nie. Nie rzad ko te -
go ro dza ju za trud nie nie za miast obie -
ca nych cięż ko za ro bio nych pie nię dzy
pro wa dzi do za dłu że nia oraz da le ko
idą cych kom pli ka cji.

Co za tem na le ży zro bić aby nie poz -
wo lić się oszu kać?

Po ni żej po da je my 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.

Pra ca na pró bę
Wie lu pra co daw ców przed za o fe ro -

wa niem le gal ne go za trud nie nia chce
spraw dzić pra cow ni ka i pro po nu je
pod ję cie pra cy na kil ka dni ce lem wy -
pró bo wa nia kwa li fi ka cji za wo do wych
da nej oso by.

W nor mal nej sy tu a cji za trud nie nia,
pra co daw ca – z re gu ły pre zes fir my
lub spe cja li sta do spraw za trud nie nia
przed pod ję ciem pra cy za pra sza na
roz mo wę kwa li fi ka cyj ną, w trak cie
któ rej oma wia wa run ki pra cy i kwa -
li fi ka cje za wo do we. W tym wy pad ku
naj czę ściej wy ma ga ne jest rów nież
przed ło że nie ży cio ry su oraz li stu mo -
ty wa cyj ne go.

Je śli pra co daw ca zde cy du je się na
za trud nie nie, wów czas po kil ku
dniach za pra sza kan dy da ta-pra cow -
ni ka na ko lej ne spot ka nie, w trak cie
któ re go zo sta je pod pi sa na umo wa
o pra cę – „ar be id so ve re en komst”.
Umo wa ta z re gu ły za wie ra okre ślo -
ny okres prób ny.

Nato miast nie ucz ci wy pra co daw ca
z re gu ły za miast za sto so wać pro ce du -
rę re kru ta cji pra cow ni ka, po pro si go
o sta wie nie się na miej scu pra cy i za -
miast pod pi sać z nim umo wę o pra cę,
bę dzie chciał go „wy pró bo wać”, co
w prak ty ce ozna cza pra cę „na czar no”.

Na le ży pa mię tać, iż bel gij ski ko deks
pra cy nie prze wi du je ta kiej moż li wo -
ści. Oso ba po dej mu ją ca za trud nie nie

bez uprzed nio pod pi sa nej pi sem nej
umo wy o pra cę za wie ra ją cej okres
prób ny, po dej mu je na mo cy prze pi sów
usta wy, za trud nie nie w for mie umo wy
o pra cę na czas nie o kre ślo ny. Je dy -
nym prob le mem w tym wy pad ku jest
udo wod nie nie czy da na oso ba pra co -
wa ła w da nym miej scu pra cy. W tej
sy tu a cji nie ma bo wiem pi sem ne go
po twier dze nia umo wy, nie ucz ci wy
pra co daw ca nie do ko nał bo wiem wy -
ma ga nych zgło szeń do or ga nów ubez -
pie cze nio wych i in nych.

Je śli za tem de cy du je my się na tę for -
mę pró by pa mię taj my, iż ry zy ku je my
nie wyp ła ce nie wy na gro dze nia za prze -
pra co wa ne go dzi ny je śli nie bę dzie -
my mie li do wo du na fakt, iż w da nym
miej scu prze pra co wa liś my na rzecz
kon kret nej oso by lub fir my okre ślo ną
licz bę go dzin.

Pa mię taj my rów nież aby każ do ra zo -
wo za py tać o da ne oso bo we za trud nia -
ją cej nas oso by oraz do wie dzieć się, czy
bę dzie my pra co wać dla niej/nie go oso -
bi ście czy dla je go fir my. Je śli jest to
spół ka za dbaj my o to by za no to wać na -
zwę oraz adres spół ki. Po sta raj my się
rów nież za no to wać jak naj wię cej szcze -
gó łów do ty czą cych miej sca pra cy: adres,
na zwę lo ka lu w któ rym pra cu je my,
ewen tu al nie afi sze lub da ne in nych firm
pra cu ją cych we wska za nym miej scu.

Je śli bo wiem pra co daw ca po prze pra -
co wa niu kil ku dni zde cy du je, iż nie chce
nas za trud nić, a do tych czas prze pra co -
wa nych go dzin nie wy pła ci, po nie waż
po niósł wię cej strat niż zy sku, bę dzie -
my mo gli skie ro wać się do In spek cji do
spraw Nad zo ru Pra cy.

W An twer pii sie dzi ba In spek cji mie -
ści się pod adre sem:
Toe zicht so cia le wet ten
Ita liëlei 124-bus 63 (15-ste pię tro)
2000 AN TWER PEN
Czyn na co dzien nie w go dzi nach: od 9
– do 12, oraz od 13:30 do 16.
Tel.: 03/206.99.00
Fax: 03/226.90.47

W tym wy pad ku in spek cja prze pro -
wa dzi po stę po wa nie do cho dze nio we,
po któ rym praw do po dob nie bę dzie my
mo gli od zy skać utra co ne wy na gro -
dze nie. Po stę po wa nie ta kie z re gu ły
nie jest krót kie, a je go wy ni ki nie ste -
ty ka żą na sie bie cze kać kil ka mie się -
cy lub na wet lat.

Pa mię taj my jed nak, iż zgła sza jąc każ -
dą nie ucz ci wą prak ty kę na ryn ku pra -
cy chro ni my ko lej ne ofia ry przed dzia -
ła niem nie ucz ci we go pra co daw cy.

Do ku men ty po przy jeź dzie do Bel -
gii

Po dob na za sa da obo wią zu je w od -
nie sie niu do nie ucz ci wych pra co daw -

ców, re kru tu ją cych per so nel w Pol -
sce.

Te go ty pu nie ucz ci wy pra co daw ca
za pew nia w Pol sce przy szłych pra cow -
ni ków, iż wszel kie for mal no ści zo sta -
ną ure gu lo wa ne po przy jeź dzie do Bel -
gii.

Z re gu ły w trak cie po by tu na te re -
nie Bel gii znaj du je bez piecz nie od da -
lo ne lo kum, z któ re go pra cow nik nie
mo że ni ko go po in for mo wać o je go po -
by cie (cam ping, do mek let ni sko wy,
czy od da lo ne gos po dar stwo rol ne).
Sam dba o do wo że nie pra cow ni ka na
miej sce pra cy, nie po da jąc na zwy miej -
sco wo ści, uli cy ani na zwisk osób u któ -
rych pra cow nik wy ko nu je zle ce nie.

Utrzy mu je co do za sa dy, iż prze by -
wa ją cy na te re nie Bel gii Po la cy nie
ma ją obo wiąz ku za mel do wa nia się ani
uzy ska nia ja kie go kol wiek pi sem ne go
po twier dze nia umo wy o pra cę, któ ra
znaj du je się „u księ go we go” lub w biu -
rze ob słu gi per so nal nej.

De cy du jąc się na wy jazd do Bel gii
oraz pod ję cie za trud nie nia pa mię taj -
my, iż umo wa o pra cę w Bel gii nie róż -
ni się za sad ni czo od umo wy pol skiej.
Co do za sa dy po win na zo stać spo rzą -
dzo na w for mie pi sem nej.

Miej my rów nież na uwa dze fakt, iż
każ da oso ba prze by wa ją ca na te re nie
Bel gii dłu żej niż 10 dni, nie za mel do -
wa na w ho te lu lub in nym miej scu ma
obo wią zek de kla ra cji swo je go po by tu
we wła ści wym urzę dzie gmi ny. Brak
mel dun ku nie skut ku je już co praw -
da de por ta cją do kra ju, ale wią że się
z prob le ma mi do ty czą cy mi nie tyl ko
umo wy o pra cę, ale rów nież ko res pon -
den cji oraz wszel kich spraw zwią za -
nych z bra kiem za mel do wa nia.

Po byt w cam pin gu lub do mku let -
ni sko wym praw do po dob nie nie zo sta -
nie za ak cep to wa ny przez urząd gmi -
ny, przez co praw do po dob nie nie
uzy ska my za mel do wa nia na te re nie
Bel gii, tak po trzeb ne go dla ce lów ad -
mi ni stra cyj nych i zdro wot nych.

PPaa  mmiięę  ttaajj  mmyy,,  iiżż  kkaażż  ddyy  pprraa  ccooww  nniikk  mmaa
pprraa  wwoo  żżąą  ddaaćć  ppii  sseemm  nnee  ggoo  ppoo  ttwwiieerr  ddzzee  --
nniiaa  uummoo  wwyy  oo pprraa  ccęę,,  ww sszzcczzee  ggóóll  nnoo  śśccii
jjee  śśllii  jjeesstt  oonnoo  nniiee  zzbbęędd  nnee  ddoo  rree  gguu  llaa  ccjjii
kkwwee  ssttiiii  aadd  mmii  nnii  ssttrraa  ccyyjj  nnyycchh  nnaa  ttee  rree  nniiee
BBeell  ggiiii..

ZZaa  nniimm  zzddee  ccyy  dduu  jjee  mmyy  ssiięę  nnaa  wwyy  jjaazzdd
ii zzaa  ttrruudd  nniiee  nniiee  żżąą  ddaajj  mmyy  zzaa  tteemm  ppii  sseemm  --
nneejj  uummoo  wwyy  oo pprraa  ccęę  ––””aarr  bbee  iidd  ssoo  vvee  rree  eenn  --
kkoommtt””..

IIwwoo  nnaa  WWiiee  wwiióórr  kkaa
Ad vo ca at

Nieuczciwe zatrudnienie
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Ni by nic, a jed nak tak wie le.
Sa ma de fi ni cja jest pro sta:
ra my po stę po wa nia z ogól -

ny mi re gu ła mi przy ję ty mi przez śro -
do wi sko za wo do we cze go re zul ta tem
jest pro fe sjo na lizm, uczci wość, so lid -
ność i ko le żeń stwo oraz res pek to wa -
nie re la cji z oto cze niem spo łecz nym.
Prob lem w tym, że ko dek sy etycz ne
są bar dzo ma ło kon kret ne, nie mó wią
jak po stę po wać aby dzia łać zgod nie
z in te re sem spo łecz nym, nie ob jaś nia -
ją jak uni kać krzyw dze nia in nych…
De cy zje mu si my po dej mo wać sa mi.

Każ dy z nas ma okre ślo ny za wód
i każ dy z nas jest pro fe sjo na li stą w ja -
kiejś dzie dzi nie. Jak więc na le ży po -
stę po wać, aby po zo stać w zgo dzie
z oto cze niem czy tez kon ku ren cją?
Czy ry wa li za cja i ety ka za wo do wa mo -
gą być ze so bą w pa rze? Jak ma my
ustrzec się przed nie ucz ci wym współ -
za wod nic twem i czy jest to w ogó le
moż li we? 

Kon ku ren cja jest zja wi skiem po -
wszech nym i zdro wym. Moż na na wet
po wie dzieć, że jest nie zbęd na aby za -
spo ko ić wszyst kie po trze by klien tów.
Zdro we współ za wod nic two poz wa la
nam roz wi jać się, do sko na lić aby stać
się lep szym i to do ty czy wszyst kich
dzie dzin ży cia. Moż na to przy rów nać
do przed się bior stwa, któ re od czu wa -
jąc kon ku ren cje na ryn ku zro bi bar -
dzo wie le aby się roz wi jać, po zy skać
ko lej nych klien tów i nie stra cić tych,
któ rzy już do tej po ry zo sta li po zy ska -
ni. Rów nież w struk tu rze hie rar chicz -
nej fir my kon ku ren cja mię dzy ludz ka
jest zja wi skiem ogól nie przy ję tym.
Pra cu je my wię cej, le piej i rze tel niej,
aby zo stać do ce nio nym, awan so wać
i po ka zać in nym, że po tra fi my być lep -
si. Jed nak zdro wa kon ku ren cja, a nie -
ucz ci wa kon ku ren cja to ogrom na róż -
ni ca i nie bez piecz nym jest my le nie
tych po jęć. 

Nie ucz ci wa kon ku ren cja to ta ka,
któ ra za wszel ka ce nę bę dzie pró bo -
wa ła po zy skać klien tów, po su wa jąc
się do naj róż niej szych me tod, któ re
czę sto nie ma ja nic wspól ne go z do -
brem spo łecz nym. Ilu z nas mia ło do
czy nie nia z fir mą, któ ra w umo wie za -
wie ra naj róż niej sze «kru czki», bar dzo
czę sto ma jąc na ce lu zdo by cie pie nię -
dzy i oszu ka nie ni cze go nie świa do -
mych kon su men tów. Al bo na przy kład
roz po wszech nia nie nie po żą da nych
i nie praw dzi wych in for ma cji na te mat
kon ku ren cyj nej fir my w ce lu prze ję -
cia jej klien tów… A w re la cjach mię -
dzy ludz kich jest to „świa do me pod -
sta wia nie ko muś no gi”… 

Zde cy do wa nie w tym mo men cie
moż na by po wie dzieć, że ety ka za wo -

do wa gdzieś za ni ka. Ka pi ta lizm jest
bru tal nym sy ste mem, w któ rym aby
się prze bić, za ist nieć i utrzy mać, na -
le ży wal czyć o wszyst ko, o każ de go
klien ta, każ de eu ro. Ob ser wu jąc i słu -
cha jąc in nych ma my co raz czę ściej
wra że nie, że okre ślo ne nor my prze -
sta ją obo wią zy wać. Li czy się tu i te -
raz. 

Weź my na przy kład ta ki za wód jak
mój, po spo li cie na zy wa ny „dzien ni -
karz”… Pier wsze pun kty ko dek su
etycz ne go mó wią, że dzien ni karz po -
wi nien być nie za leż ny, uczci wy, rze -
tel ny i wraż li wy, a je go mo ral ność
opie ra się na nie za leż no ści. Prze ka zy -
wa ne in for ma cje mu szą być bez stron -
ne, a wnio ski po wi nien wy cią gać czy -
tel nik. Nie za leż ny dzien ni karz nie
fa wo ry zu je okre ślo nych grup spo łecz -
nych czy osób, nie po dej mu je tez te -
ma tów, w któ re jest za an ga żo wa ny fi -
nan so wo, czy też uczu cio wo
– emo cjo nal nie. W na szym śro do wi -
sku mó wi się że po rząd ny dzien ni karz
to ta ki, któ ry nie ucie ka się do me tod,
za któ re póź niej móg łby się wsty dzić.

Opis po da ny po wy żej moż na by
przy jąć za ide al ny, ale po wiedz my so -
bie szcze rze, czy tak jest w rze czy wi -
sto ści? Ob ser wu jąc śro do wi sko, w któ -

rym mam oka zje pra co wać i co raz
czę ściej prze by wać za u wa żam, ze ma -
ło któ ra z wy żej wy mie nio nych zło -
tych za sad jest prze strze ga na. Bar dzo
wie le ar ty ku łów, któ re wpa da ją mi
w rę ce są nie ste ty dość stron ni cze,
czę sto na wet moż na uznać je za emo -
cjo nal ne. Wy czu wa się też zbyt oso bi -
ste po dej ście do da ne go te ma tu, a nie -
jed no krot nie w czy ta nym tek ście jak
na dło ni wi dać po glą dy po li tycz ne
dzien ni ka rza. Lu dzie wy ko nu ją cy ten
za wód czę sto nie zda ją so bie spra wy,
że mo gą wpły nąć na kształ to wa nie się
okre ślo nych po staw u czy tel ni ków
i nie za wsze pa mię ta ją ja kie to mo że
mieć skut ki.

Bio rąc do re ki prze róż ne pis ma wi -
dzę, jak ktoś na si łę pró bu je pi sać na
po dob ne te ma ty jak mo je, pusz czo ne
do dru ku mie siąc lub dwa wcześ niej,
i po wiem szcze rze prze ra ża mnie to.
Bo ja kim trze ba być dzien ni ka rzem
aby ko pio wać te ma ty czy po my sły od
kon ku ren cji? Dla cze go nikt nie po -
my śli, że w tym za wo dzie kre a tyw -
ność to pod sta wa, a ory gi nal ność i styl
pi sa nia jest właś nie tym co wy bie ra
czy tel nik? Z dru giej stro ny ni ko mu
te go za bro nić nie moż na, ale to właś -
nie jest nie e tycz ne. Czło wiek i to
wszyst ko co się wo kół nie go dzie je
jest tak ogrom ną ma te rią, że te ma tów
na któ re moż na by na pi sać prze pięk -
ny ar ty kuł jest mi lio ny. To po co opi -
sy wać coś co w kon ku ren cyj nej pra -
sie po ka za ło się mie siąc czy ty dzień
wcześ niej?... Gdzie po dzia ły się etycz -
ne zło te za sa dy? 

In nym zja wi skiem war tym opi sa nia
jest pla giat. Oso bi ście spot ka łam się
z wy ko rzy sta niem jed ne go z mo ich
tek stów w in ter ne cie. Nikt nie za py -
tał mnie o zgo dę, o pra wa au tor skie.
Ktoś po pro stu wy ko rzy stał mo ją pra -
cę, wie dzę, mój styl pi sa nia… Czy ta -
jąc nie któ re ar ty ku ły dość czę sto mam
wra że nie «że już gdzieś to czy ta łam»…
Kie dyś w dwóch roż nych pis mach zna -
laz łam pra wie iden tycz ny tekst…
i w ta kich mo men tach za sta na wiam
się po co ktoś kie dyś stwo rzył ta kie
ka no ny etycz ne. Pla giat w za wo dzie
dzien ni ka rza jest rze czą nie do pusz -
czal ną, kom plet ną dysk wa li fi ka cją za -
rów no mo ral ną jak i za wo do wą. Kil -
ka lat te mu gdy uczy łam się te go
za wo du i po wo li na bie ra łam do świad -
cze nia mó wi ło się, że nie do pusz czal -
ne jest ko rzy sta nie z ta kich sa mych
lub po dob nych ma te ria łów opub li ko -
wa nych w in nych pis mach czy me -
diach bez zgo dy i praw au tor skich wy -
daw ców… Wi dzę jed nak, że wie le się
od te go cza su zmie ni ło. Nie ste ty na
gor sze. 

Moż na za tem od nieść wra że nie, że
ety ka nie idzie w pa rze z kon ku ren -
cją. Wie lu lu dzi sta wia so bie ce le, do
któ rych sta ra się dą żyć za wszel ką ce -
nę gu biąc pod sta wo we nor my etycz -
ne i mo ral ne, co po wo lut ku po wo du -
je, że ci wszy scy uczci wi al bo od pad ną
z ryn ku al bo za czną się za cho wy wać
jak «nie ucz ci wi kon ku ren ci» aby...
prze trwać. Po zo sta je mieć jed nak na -
dzie ję, że ten świat nie bę dzie pod ą -
żał w ta kim właś nie kie run ku i że każ -
dy z nas za sta no wi się przez chwi le
nad so bą i za da so bie py ta nie czy swo -
im po stę po wa niem nie krzyw dzi in -
nych. 

JJ..MM..

Etyka zawodowa a konkurencja 



Wko lej nej czę ści cy klu przy -
bli żę Pań stwu moż li wo ści
pod ję cia stu diów wyż szych

w Ho lan dii i w Niem czech.

HO LAN DIA
Ho lan dia to wia tra ki, prze pysz ne

se ry, tu li pa ny, mnó stwo ro we rów i lu -
dzie z ca łe go świa ta. Ho lan dia sły nie
rów nież ze swych li be ral nych prze pi -
sów i to le ran cji. Stu dia w tym kra ju
to prze de wszyst kim wy so ki po ziom
na u cza nia i spo ro kie run ków z wy kła -
do wym an giel skim. To waż na in for -
ma cja dla tych, któ rzy chcie li by stu -
dio wać w in nym ję zy ku niż
ni der lan dzki. Stu den ci jeż dżą na wy -
kła dy ro we ra mi i cie szą się z im po nu -
ją cej ilo ści kie run ków ja ką ofe ru ją im
ho len der skie uczel nie.

Sy stem na u ki szkol nic twa wyż sze -
go:

Uczel nie:
W Ho lan dii uczel nie są po dzie lo ne

na dwie gru py:
1. Uni wersytety ofe ru ją ce na u cza nie

aka de mic kie 
2. Od po wied ni ki pol skich wyż szych

szkół za wo do wych, a tak że ko le gia
na u czy ciel skie (Ho gesc ho len).
W su mie ten nie wiel ki kraj po sia -

da: 
n 14 pań stwo wych uni wersytetów
n 6 uni wersytetów pry wat nych
n 45 pań stwo wych wyż szych szkół za -

wo do wych
n 5 wyż szych szkół za wo do wych pry -

wat nych
n 17 uczel ni mię dzy na ro do wych

Uni wersytety zaj mu ją się głów nie
kształ ce niem przy szłych kadr na u ko -
wych. Nato miast szko ły wyż sze sku -
pia ją się na przy go to wa niu stu den -
tów do kon kret nych za wo dów (np.
eko no mi sta, czy na u czy ciel). 

To właś nie w Ho lan dii znaj du je się
jed na z naj lep szych uczel ni tech nicz -
nych na świe cie (skla sy fi ko wa na
w pier wszej set ce) – Uni versity of
Tech no lo gy Delft. Znaw cy te ma tu
twier dzą, że ukoń cze nie właś nie tej
szko ły wyż szej to ogrom ny pre stiż
i moż li wość otrzy ma nia do sko na łej
pra cy. 

Pun kty ECTS i stop nie aka de mic kie:
W Ho lan dii, tak jak w Bel gii i wie -

lu in nych kra jach sy stem na u cza nia
opie ra się na stop niach ECTS. Na ho -
len der skich uczel niach 1 punkt to 28
go dzin na u ki.

Fun kcjo nu je 10-cio stop nio wa ska la
ocen, uży wa się rów nież „po łó wek”. Naj -
niż sza po zy tyw na oce na to szóst ka.

Uni wersytety w Ho lan dii ofe ru ją
uzy ska nie dy plo mu li cen cja ta, ma gi -
stra oraz do kto ra. 

Ist nie ją dwie ścież ki na u ki:
Ścież ka aka de mic ka (We ten schap -

pe lijn – WO). Dy plom li cen cja ta WO
otrzy mu je się po trzech (cza sa mi czte -
rech) la tach stu diów i zdo by ciu 180
– 240 pun któw ECTS. Stu den ci część
przed mio tów wy bie ra ją sa mi.

By uzy skać dy plom ma gi stra WO,
trze ba uczyć się jesz cze do dat ko wo
przez dwa la ta i otrzy mać 120 pun -
któw ECTS. 

Ścież ka za wo do wa (Ho ger Be rop -
son der wijs – HB). Dy plom li cen cja ta
HB moż na uzy skać po 4 la tach na u ki
i uzy ska niu 240 pun któw ECTS. Wyż -
sze Szko ły Za wo do we ofe ru ją stu den -
tom sie dem kie run ków: rol ni czy, tech -
nicz ny, eko no micz ny, służ bę zdro wia,
na u ki spo łecz ne, pe da go gicz ny i ar -
ty stycz ny.

Za rów no na uni wersytetach jak
i szko łach wyż szych siat ki go dzin są
tak za pla no wa ne, aby mło dzi lu dzie
swo bod nie mo gli po go dzić na u kę
z pra cą.

Wię cej o ho len der skim sy ste mie na -
u cza nia: www.stu dyjn.nl

Li sta uczel ni ho len der skich:
wwwwww..nnuuff  ffiicc..nnll

Re kru ta cja:
Pod sta wą ubie ga nia się o miej sce

na stu diach li cen cjac kich WO jest dy -
plom VWO otrzy my wa ny po ukoń cze -
niu szko ły śred niej. 

Kan dy da ci na stu dia HBO mu szą
po sia dać dy plom ma tu ral ny HA VO.

Dy plo my ukoń cze nia szkół śred nich
stu den tów z in nych kra jów są oce nia -
ne in dy wi du al nie. Nie któ re uczel nie wy -
ma ga ją od kan dy da tów na pi sa nia krót -
kie go ese ju dla cze go chcą stu dio wać
da ny kie ru nek na wy bra nej uczel ni.

Pier wsze re kru ta cje od by wa ją się
wczes ną zi mą, ale nie któ re uczel nie
wy ma ga ją zgło sze nia już w li sto pa -
dzie. Na wię kszo ści osta tecznym ter -
mi nem skła da nia apli ka cji jest 1 kwiet -
nia. Naj le piej spraw dzić ter mi ny na
stro nie in ter ne to wej in te re su ją cej nas
uczel ni. Rów nież tam moż na do wie -
dzieć się do kład nie ja kie do ku men ty
wy ma ga ne są przy re kru ta cji.

Opla ta eg za mi na cyj na wy no si 100
eu ro.

Zna jo mość ję zy ka, cer ty fi ka ty:
W przy pad ku stu diów w in nym ję -

zy ku niż ni der lan dzki po trzeb ne są
cer ty fi ka ty ję zy ko we. Wię kszość uczel -
ni ofe ru je stu den tom nie dro gie an glo -
ję zycz ne kur sy. Ist nie je tak że wie le

moż li wo ści na u ki ję zy ka ni der lan -
dzkie go. Na uczel niach mię dzy na ro -
do wych, któ re na sta wio ne są głów nie
na ob co kra jow ców wszyst kie za ję cia
od by wa ją się po an giel sku. Aby stu -
dio wać po an giel sku trze ba zdać eg -
za min TOEFL lub IELTS.

Kosz ty stu dio wa nia
W Ho lan dii stu dia nie ste ty są płat -

ne, lecz w po rów na niu z in ny mi kra -
ja mi czes ne nie jest tak bar dzo wy so -
kie. Na pew no są bar dzo
zróż ni co wa ne, a wy so kość czes ne go
każ da uczel nia usta la in dy wi du al nie.
Je że li mie sięcz na op ła ta za na u kę jest
wyż sza niż 500 eu ro, moż na tę kwo -
tę od pi sać so bie od po dat ku.

Rocz na op ła ta dla stu den tów, któ -
rzy nie ukoń czy li 30-te go ro ku ży cia
wy no si oko ło 1600 eu ro. Nato miast
dla osób po wy żej 30 lat jest to kwo ta
oko lo 2100 eu ro.

Moż li wa jest płat ność czes ne go w ra -
tach, na le ży mieć jed nak kon to w ho -
len der skim ban ku. Z pew no ścią kosz ty
utrzy ma nia są mniej sze w ma łych miej -
sco wo ściach (oko ło 800-900 eu ro mie -
sięcz nie), niż w wię kszych (oko ło 900-
1100 eu ro mie sięcz nie). Wszy scy
stu den ci bez prob le mu mo gą pod jąć pra -
cę. Są dla nich przy go to wa ne spe cjal ne
ofer ty i na ogół zna le zie nie od po wied -
niej pra cy nie sta no wi prob le mu.

Ży cie stu den ckie:
Wśród ho len der skich stu den tów krą -

ży po wie dze nie, „je że li chcesz się uczyć
stu diuj w Rot ter da mie, je że li chcesz
się ba wić stu diuj w Am ster da mie”.

I rze czy wi ście, to Am ster dam jest cen -
trum stu den ckie go ży cia. Jak wszy scy
wie my Ho lan dia to kraj moc no „wy lu -
zo wa ny” i po dob nie jak w wie lu kra jach
Eu ro py Za chod niej to stu dent po dej mu -
je naj waż niej sze de cy zje do ty czą ce swo -
jej edu ka cji – wy bie ra przed mio ty, tem -
po na u ki i ich cha rak ter.

Nie ist nie je sztucz na ba rie ra mię -
dzy wy kła dow ca mi, a stu den ta mi,
kwit nie ko res pon den cja ma i lo wa. Wy -
kła dow cy wy ma ga ją sa mo dziel no ści
i szcze re go za in te re so wa nia na u ką.
Stu den ci ma ją w mia rę ma ło za jęć te -
o re tycz nych, du żo wię cej prak tycz -
nych. Uczą się przed mio tów ści śle
zwią za nych z kie run kiem stu diów,
a pod ręcz ni ki słu żą tyl ko do uzu peł -
nia nia wie dzy. Wy dzia ły praw ni cze
ofe ru ją na wet sy mu la cje sa li roz praw.
Na uni wersytetach du żo cza su po świę -
ca się ba da niom na u ko wym. 

Sty pen dia: 
Stu den ci uczą cy się w peł nym wy -

mia rze go dzin mo gą otrzy mać grant

Stu dia w Eu ro pie dla Eu ro pej czy ka
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(tzw.stu die fi nan cie rig). Ist nie je tak -
że moż li wość ubie ga nia się o po ży czkę
(col le ge gel dkre diet). Jej wy so kość co
ro ku usta la rząd.

Ofer ty sty pen dial ne: wwwwww..ssttuu  ddyy  iinn  --
hhoo  llaanndd..nnll,,  wwwwww..iibb--ggrrooeepp..nnll

NIEM CY
Dla stu den tów Niem cy to praw dzi -

wy raj. Nie miec kie uczel nie na le żą do
naj lep szych w Eu ro pie, a ich ukoń -
cze nie gwa ran tu je pra cę w naj wię -
kszych i naj lep szych fir mach i in sty -
tu cjach.

Sy stem szkol nic twa wyż sze go

Uczel nie
Fun kcjo nu je po nad 350 uczel ni pań -

stwo wych i pry wat nych. 
W 160 mia stach dzia ła:

n 109 uni wersytetów
n 191 wyż szych szkół za wo do wych

(Fach hoch schu len)
n po nad 55 wyż szych szkół ar ty stycz -

nych
Wię kszość uczel ni jest pań stwo wa,

nie ma jed nak jed no li te go sy ste mu edu -
ka cyj ne go. Każ dy land sam usta la swo -
je za sa dy do ty czą ce stu dio wa nia.

Stu den ci ma ja do wy bo ru 13,5 ty sią -
ca kie run ków, w tym bar dzo wie le z wy -
kła do wym an giel skim. Rok aka de mic -
ki po dzie lo ny jest na dwie czę ści;
se mestr zi mo wy i let ni. In ne ter mi ny
obo wią zu ją na uni wersytetach, in ne
w szko łach wyż szych. Przy kła do wo na
uni wersytetach se mestr zi mo wy roz -
po czy na się 15 paź dzier ni ka i trwa do
mar ca, se mestr let ni za czy na się 15
kwiet nia, a koń czy się we wrześ niu.

Pun kty ECT i stop nie aka de mic kie
Na wszyst kich wyż szych uczel niach

w Niem czech obo wią zu je sy stem pun -
któw ECTS. Aby za li czyć je den rok
aka de mic ki, trze ba tych pun któw zdo -
być 60. Na je den punkt trze ba pra co -
wać oko ło 25-30 go dzin.

Na u ka po dzie lo na jest na trzy eta py:
Trzy lub czte ro let nie stu dia I stop -

nia pro wa dzą ce do zdo by cia ty tu łu li -
cen cja ta

Rocz ne lub dwu let nie stu dia II stop -
nia za koń czo ne dy plo mem ma gi stra

Stu dia do kto ran ckie trwa ją ce za -
zwy czaj od dwóch do pię ciu lat.

Re kru ta cja
Na nie miec kie uczel nie na ogół nie

ma eg za mi nów. Je że li licz ba chęt nych
jest wyż sza niż licz ba miejsc, uni -
wersytety i szko ły wyż sze or ga ni zu ją
kon kurs świa dectw. Aby do wie dzieć
się wszyst kie go o da nym kie run ku
stu diów na wy bra nej uczel ni i wy ma -
ga nych do ku men tach na le ży za poz -
nać się z por ta lem DA AD (De ut scher

Aka de misc her Au sta usch Dienst).
Na uni wersytety apli ka cje na le ży

skła dać w uczel nia nych biu rach do
spraw stu den tów za gra nicz nych (Aus -
lan dsamt). Ist nie je też spe cjal na pro -
ce du ra re kru ta cyj na zor ga ni zo wa na
przez DA AD i rek to rów szkół wyż -
szych 85 uni wersytetów. Poz wa la na
zło że nie jed ne go kom ple tu do ku men -
tów przy ubie ga niu się o miej sce na
kil ku uni wersytetach. Jest to usłu ga
od płat na. Za pier wszy wy bra ny uni -
wersytet trze ba za pła cić 30 eu ro, za
każ dy ko lej ny 15. 

W nie miec kim sy ste mie edu ka cyj -
nym waż ną ro lę od gry wa biu ro ZVS
(Ze ntral stel le fur die Ver ga be von Stu -
din plat zen) – od po wied nik cen tral ne -
go oś rod ka za rzą dza nia miej sca mi na
uczel niach. To właś nie ZVS zaj mu je się
re kru ta cją na stu dia me dycz ne, sto ma -
to lo gicz ne, praw ni cze, czy far ma cję.

Ter mi ny re kru ta cji: do 15 stycz nia
przed se me strem let nim i do 15 lip ca
przed se me strem zi mo wym. War to za -
wsze wejść na stro nę in te re su ją cą da -
nej uczel ni i upew nić się do kład nie co
do ter mi nu skła da nia apli ka cji.

Zna jo mość ję zy ka i cer ty fi ka ty 
Pod sta wo wym ję zy kiem wy kła do -

wym jest nie miec ki. Oso by chcą ce stu -
dio wać w tym ję zy ku mu szą go po pro -
stu znać. 

Do kład ne in for ma cje na te mat cer -
ty fi ka tów ję zy ko wych znaj du ją się na
stro nie: www.test daf.de lub or ga ni -
za cji Fa DaF.

W Niem czech fun kcjo nu je bar dzo
du żo kie run ków stu diów, gdzie ję zy -
kiem wy kła do wym jest an giel ski.

Kosz ty stu dio wa nia
Do 2005 ro ku stu dia w Niem czech

by ły bez płat ne. Obec nie koszt stu dio -
wa nia kształ tu je się w gra ni cach 500
eu ro za se mestr, cho ciaż są jesz cze
lan dy, gdzie fun kcjo nu ją „sta re” za -
sa dy op łat za na u kę wy no szą ce 50-
200 eu ro za se mestr. Tak zwa ni
„wiecz ni stu den ci” za każ dy do dat ko -
wy se mestr mu szą spo ro za pła cić. Kto
nie zdą żył ukoń czyć I i II stop nia stu -
diów w cią gu sied miu lat mu si do pła -
cać oko ło 800 eu ro za se mestr.

Na nie któ rych uczel niach stu den -
tów z za gra ni cy obo wią zu ją in ne staw -
ki, dla te go za wsze war to za jrzeć na
stro nę in ter ne to wą. Nie we wszyst -
kich lan dach pła ci się czes ne i nie we
wszyst kich jest ono ta kiej sa mej wy -
so ko ści. Do kład ne in for ma cje znaj du -
ją się na stro nie De ut sches Stu den -
ten werk.

Mie sięcz nie na utrzy ma nie stu dent
w Niem czech po trze bu je co naj mniej
700 eu ro (za kwa te ro wa nie, ma te ria -
ły dy dak tycz ne i wy ży wie nie). Na wię -
kszo ści uczel niach fun kcjo nu ją biu ra

po ma ga ją ce stu den tom w otrzy ma niu
po ko ju w aka de mi ku, czy ta niej kwa -
te ry na mie ście. 

Na nie miec kich uczel niach obo wią -
zu je op ła ta re je stra cyj na – zwy kle 100
eu ro za se mestr. Pie nią dze tra fia ją do
or ga ni za cji i sto wa rzy szeń stu den ckich.

Trze ba tak że uisz czać nie wiel kie
oplą ty ad mi ni stra cyj ne i obo wiąz ko -
we skład ki na rzecz związ ku stu den -
tów (do 50 eu ro za se mestr). 

Ży cie stu den ckie
Nie miec kie uczel nie wy ma ga ją od

stu den tów prze de wszyst kim sa mo -
dziel no ści i od po wie dzial no ści. Stu den -
ci sa mi wy bie ra ją swo ją „ścież kę edu -
ka cyj ną” i do nich na le ży de cy zja jak
zdo by tą wie dzę spo żyt ko wać póź niej
w pra cy za wo do wej. Sto sun ki po mię -
dzy wy kła dow ca mi, a stu den ta mi są
par tner skie, co nie ozna cza, że stu den -
ci ma ją „luz”. Prze strze ga na jest pun -
ktu al ność, a ścią ga nie jest wręcz tę pio -
ne. Ży cie stu den ckie kwit nie. Cam pu sy
uni wersyteckie i mia ste czka stu den -
ckie prze ści ga ją się w ofer tach. Je że li
mło dzi lu dzie chcą ak tyw nie uczest ni -
czyć w ży ciu kul tu ral nym uczel ni lub
mia sta mu szą za o pa trzyć się w do dat -
ko wą kwo tę oko ło 350 eu ro.

Każ dy mło dy czło wiek stu diu ją cy
w Niem czech mo że pod jąć pra ce. Przez
90 dni w ro ku moż na pra co wać na ca -
ły etat, lub przez 180 dni na pół eta -
tu. Na le ży jed nak pa mię tać, że w nie -
któ rych lan dach pra ca do zwo lo na jest
tyl ko w wa ka cje. Ofert pra cy moż na
szu kać w uczel nia nych biu rach lub
w sto wa rzy sze niach stu den ckich np.
Stu dent Uni on (Asta).

Sty pen dia
Na stro nie DA AD znaj du je się in ter -

ne to wa wy szu ki war ka pro gra mów sty -
pen dial nych wraz z ich szcze gó ło wym
opi sem i wy ka zem nie zbęd nych do ku -
men tów. Uwzględ nio no w niej sty pen -
dia przy zna wa ne przez roż ne go ro dza -
ju fun da cje, uczel nie i in sty tu cje.
Po ży tecz ne in for ma cje do ty czą ce sty -
pen diów znaj du ją się rów nież na stro -
nie in ter ne to wej nie miec kie go MSZ.

Moż na tak że sta rać się o rzą do wą
po ży czkę.
Przy dat ne stro ny in ter ne to we:
wwwwww..ee--ssttuu  ddyy  iinngg--iinn  ggeerr  mmaa  nnyy..ddee
wwwwww..ddaa  aadd..ddee

Niem cy i Ho lan dia to kra je w któ -
rych war to stu dio wać. Czes ne nie jest
tak wy so kie jak w in nych pań stwach,
a ukoń cze nie re no mo wa nej wyż szej
uczel ni w któ rymś z tych kra jów
otwie ra drzwi do ka rie ry.

W na stęp nym nu me rze stu dia we
Fran cji i Luk sem bur gu.

KKaa  rroo  llii  nnaa  TToo  mmaa  cczzaakk
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De Blauwe Lijn – Niebieska linia
Z dniem 1 marca policja w Antwerpii 
uruchomiła nowy telefon alarmowy.

Dzwoniąc pod bezpłatny numer 

0800 12312 
przez całą dobę

można kontaktować się z dyżurnym oficerem. Niebieska linia
została uruchomiona po to, aby mieszkańcy miasta mieli

możliwość natychmiastowego informowania policji o zaistniałych
wykroczeniach. Można informować między innymi o kradzieżach

samochodów, zakłócaniu spokoju,
czy nielegalnym graffitti.

Jeżeli sprawa z którą zwrócimy się do organów ścigania poprzez
niebieską linię będzie poważna, oficer dyżurny skontaktuje nas
z odpowiednim wydziałem i pomoże w jej załatwieniu. Władze
miejskie i policja mają nadzieję, że Niebieska linia służyć będzie
mieszkańcom miasta i okaże się bardzo pomocna.

Funkcjonowanie 
rodziny polskiej na emigracji

Rozmawiamy z Panią psycholog
Dr. Kalina Mikołajczak – Degrauwe

W niedzielę 11 marca 2012
Od 15.00 do 17.00 godz. Van 15.00 uur tot 17.00 uur

Miejsce: Ecohuis, Turnhoutsebaan 139, 2140 Borgerhout

Cena / Prijs: gratis

Tel: 0498 33 79 43





Kul to wy bo ha ter ksią żek, fil mów, ko -
mik sów, gier, roz praw so cjo lo gicz nych,
psy cho lo gicz nych, a na wet prac ma gi -
ster skich

An giel ski dżen tel men. Przy stoj ny ido -
sko na le wy kształ co ny. W nie na gan nie
skro jo nych gar ni tu rach. Wy jąt ko wo in -
te li gen tny. Za wsze w oto cze niu pięk -
nych ko biet, któ re ule ga ją je go uro ko -
wi. Wła da bie gle kil ko ma ję zy ka mi. Zna
się per fek cyj nie na wszyst kim od nur -
ko wa nia po przez pi lo to wa nie sa mo lo tu.
Jeź dzi wy szu ka ny mi sa mo cho da mi,
głów nie mar ki Aston Mar tin. Pi je tyl ko
mar ti ni zwód ką (wstrząś nię te, nie zmie -
sza ne), za ja da się ostry ga mi, ka wio rem...
i za wsze wy gry wa. Tyl ko je den czło wiek
speł nia te wszyst kie kry te ria. 

To Bond. Ja mes Bond. 
Ko man dor po rucz nik, taj ny agent bry -

tyj skie go wy wia du o kryp to ni mie 007.
Nie wta jem ni czo nym na le ży się wy jaś -
nie nie, że pod wój ne ze ro ozna cza li cen -
cję na za bi ja nie. Agent 007 imię ina zwi -
sko „odzie dzi czył” po ame ry kań skim
or ni to lo gu Ja me sie Bon dzie. Nato miast
in spi ra cją dla au to ra po wie ści Ia na Fle -
min ga by li wszy scy taj ni agen ci, ja kich
miał oka zje po znać. 

Ogrom na sła wę Bond za wdzię cza jed -
nak nie książ kom, lecz se rii fil mów onim
sa mym. 

Bio gra fia Bon da:
Po mi mo, że ża den z fil mów nie za wie -

ra in for ma cji do ty czą cych ży cio ry su Bon -
da, ta ko wy ist nie je. W książ kach. We -
dług pier wszej bio gra fii Bond uro dził
się po za koń cze niu pier wszej woj ny świa -
to wej. Ro dzi ce to: Szkot i Szwaj car ka.

Ukoń czył eli tar ną uczel nię, a po od -
po wied nim prze szko le niu roz po czął pra -
cę w bry tyj skim wy wia dzie. 

Z oka zji wej ścia na ekra ny 21 czę ści
cy klu po wsta ła dru ga, ofi cjal na bio gra -
fia Agen ta 007 do stęp na na stro nie in -
ter ne to wej fil mu. No wa da ta uro dzin
Bon da to 13 kwiet nia 1968 ro ku. I nie
jest to przy pa dek. 13 kwiet nia tyl ko 1953
ro ku wy da no książ kę „Ca si no Ro y a le”,
awro ku 1968 uro dził się naj no wszy od -
twór ca po sta ci ko man do ra – ak tor Da -
niel Cra ig. Ro dzi ce fil mo we go Bon da
zgi nę li w wy pad ku, a on otrzy ma wszy
wy jąt ko wo sta ran ne wy kształ ce nie (po -
sia da na wet dy plom z ję zy ków orien tal -
nych w Cam brid ge), roz po czął służ bę
w wy wia dzie MI6. Po ta jem nie słu żył
w Ira ku, So ma lii, Li bii, Ira nie oraz Boś -
ni. W wie ku 38 lat otrzy mał sta tus 00.

Fil my o Ja me sie Bon dzie
Pier wszym fil mo wym Bon dem był Se -

an Con ne ry. W je go wy ko na niu agent
007 to po łą cze nie hu mo ru z bez względ -
no ścią wbar dzo mę skim wy da niu. Con -

ne ry za grał fil mo we go Bon da sześc ra -
zy i po mi mo ogrom nej po pu lar no ści nie
zde cy do wał się na ko lej ną część. Stwier -
dził, że każ dy na stęp ny film nie wno sił
nic cie ka we go do roz wo ju je go ak tor -
skiej ka rie ry.

Ge or ge La zen by, au stra lij ski mo del
był ko lej nym Bon dem i na szczę ście dla
sie bie i wi dzów wcie lił się w tę po stać
tyl ko je den raz. Ak to rem był nie ste ty
mier nym i do te go miał pe cha, bo właś -
nie w dru giej czę ści fil mo wy Bond po
raz pier wszy i na ra zie osta t ni się oże -
nił. Uko cha ną stra cił tuż po ślu bie ipraw -
do po dob nie dla te go ni gdy wię cej nie był
w sta nie po ko chać praw dzi wie żad nej
ko bie ty. La zen by zde cy do wa nie nie
„udźwi gnął” tej trud nej ro li.

W trze cie go Bon da (7 fil mów) wcie lił
się Ro ger Mo o re. Z agen ta Jej Kró lew -
skiej Mo ści uczy nił su per bo ha te ra, któ -
re mu wszyst ko się uda je. I to bez spe -
cjal ne go wy sił ku. Efekt był ta ki, że
nie kie dy przy go dy 007 oglą da ło się jak
gro te skę, al bo kiep ski żart. Fil my z Mo -
o rem ob fi to wa ły w nie zli czo ną ilość naj -
róż niej szych ga dże tów. I chy ba by ło ich
za du żo. Mia ły jesz cze te wa dę, że za wie -
ra ły sce ny tak nie re a li stycz ne, ze aż
śmiesz ne (na przy kład ska ka nie po kro -
ko dy lach).

Ti mo thy Dal ton za grał w dwóch ko -
lej nych czę ściach i przy wró cił Bon do wi

wię cej po wa gi. Sce na rzy ści zre zy gno -
wa li z wy myśl nych „za ba wek” i prze -
dziw nych wy czy nów głów ne go bo ha te -
ra. Jed nak za bieg ten spo wo do wał, że
frag men ty fil mów by ły po pro stu nud -
ne.

We dług wie lu opi nii naj lep szym do -
tych czas Bon dem był Pier ce Bros nan,
któ ry czte ry ra zy wcie lił się wro lę agen -
ta 007. Śmia ło moż na stwier dzić, że był
to Bond pra wie ide al ny. Przy stoj ny, mę -
ski i zogrom ną kla są. Dżen tel men wkaż -
dym ca lu, szar man cki, a jed no cześ nie
roz bra ja ją co chło pię cy. Cza sa mi by wał
bru tal ny, ale ro bił to z wła ści wym dla
sie bie wdzię kiem. No i to po czu cie hu -
mo ru. Był fa ce tem „zktó rym każ dy męż -
czyz na chciał się utoż sa miać, a każ da
ko bie ta prze spać”. Fil my z Bros na nem
to po wrót ga dże tów, ale da je się też za -
u wa żyć, ze głów ną bro nią w wal ce ze
złem jest prze de wszyst kim je go in te -
lekt i spraw ność fi zycz na. O zmia nie
w ob sa dzie fil mu za de cy do wał nie wiek
Bros na na (53 la ta), tyl ko „ko niecz ność
od świe że nia fil mu, któ re go for mu ła za -
czę ła się gwał tow nie sta rzeć”. 

No i wresz cie Da niel Cra ig (dwa fil -
my). Żad na z do tych cza so wych adap ta -
cji fil mo wych nie wy wo ła ła ta kiej bu rzy
jak „Ca si no Ro y a le”. Ten film z udzia -
łem Cra i ga do pro wa dził nie mal do otwar -
tej woj ny mię dzy pro du cen ta mi, a fa na -
mi Bon da. Ci osta t ni nie mo gli uwie rzyć,

Agent 007
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że w ro lę agen ta Jej Kró lew skiej Mo ści
wcie lił się pra wie nie zna ny Bry tyj czyk.
I to na miej sce uwiel bia ne go Bros na na.
Fa ni nie słu cha li ar gu men tów pro du -
cen ta, że „czło wiek, któ ry się nie zmie -
nia wkoń cu mu si umrzeć”. Za da wa li py -
ta nie: „Jak blon dyn z twa rzą
za wo do we go bok se ra i ta len tem do gra -
nia żi go la ków i psy cho pa tów mo że być
Bon dem?”, Nie któ rym je go gra się po -
do ba in nym nie, ale je go Bond jest in -
ny. Prze de wszyst kim bru tal ny. Aby zre -
a li zo wać cel nie prze bie ra w środ kach.
Jest bar dzo spraw ny fi zycz nie i do cho -
dzi do ce lu „po tru pach”. Nie go dzi się
na kom pro mi sy i do wie lu spraw pod -
cho dzi bar dzo emo cjo nal nie. Jest twar -
dy, czę sto dzia ła im pul syw nie i ma wy -
jąt ko wo prze ni kli we spoj rze nie. Na dal
jest dżen tel me nem, ale mniej wnim kla -
sy i ele gan cji. I za nim zwy cię ży po no si
kil ka sro mot nych po ra żek.

Do tej po ry po wsta ły 22 fil my o przy -
go dach agen ta 007, ko lej ny jest w trak -
cie re a li za cji. I zno wu głów ną ro le za -
gra Da niel Cra ig. 

Dziew czy ny Bon da
W te ro le wcie la ły się za wsze naj pięk -

niej sze ak tor ki. Naj bar dziej zna ne to:
Ursu la An ders, Ja ne Se y mo ur, Iza bel la
Sco rup co (ak tor ka pol skie go po cho dze -
nia), Sop hie Mar ce au i Hal le Ber ry. 

Słyn ne ele men ty
Od pier wszej czę ści cy klu każ dy z fil -

mów po prze dza ny jest cha rak te ry stycz -
ną sek wen cją. „Przez bia ły otwór gwin -
to wa nej lu fy wi dać syl wet kę Bon da,
któ ry prze cho dzi kil ka kro ków, po czym
na gle od wra ca się w bok i strze la. Na -
stęp nie ekran za le wa się czer wie nią,
a świat ło lu fy prze miesz cza się w dół
ekra nu”. Na koń cu bia ły okrąg roz prze -
strze nia się na ca ły ekran od sła nia jąc
pier wsze uję cie fil mu. Po efek tow nym
wstę pie na stę pu je coś co jest cha rak te -
ry stycz ne tyl ko dla tej se rii fil mów. Czo -
łów ka z na pi sa mi. Zmy sło wa, bły skot li -
wa, peł na na gich, po nęt nych ko biet
ba wią cych się bro nią pal na w rytm tej
jed nej, je dy nej pio sen ki skom po no wa -
nej spe cjal nie dla te go fil mu.

Zwro ty
Sta łym ele men tem w każ dym fil mie

są cha rak te ry stycz ne zwro ty wy po wia -
da ne przez głów ne go bo ha te ra. Słyn ne
sło wa „My na me is Bond. Ja mes Bond”
po raz pier wszy po ja wi ły się w „Do kto -
rze No” w 1962 ro ku.

W 2005 ro ku Ame ri can Film In sti tu -
te umie ścił je w ran kin gu naj słyn niej -
szych cy ta tów whi sto rii ki na. Nato miast
nie mniej zna ne „Mar ti ni z wód ką.
Wstrząś nię te nie zmie sza ne” po raz pier -
wszy wy po wie dzia ne zo sta ło przez agen -
ta 007 w „Gol dfin ge rze”.

Mu zy ka
Od wie lu lat trwa ją spo ry na te mat au -

tor stwa mu zy ki do fil mów o Bon dzie.
Przy pi su ją go so bie Mon ty Nor man
i John Bar ry. Ale tę kwe stię roz strzy -
gnie nie dłu go sąd.

Pew ne jest, że słyn ny mo tyw „The Ja -
mes Bond The me” po raz pier wszy zo -
stał wy ko rzy sta ny wfil mie „Do ktor No”. 

W każ dym fil mie jest pio sen ka. I każ -
dą z nich wy ko ny wa ła jed na z naj wię -
kszych ów czes nych gwiazd mu zy ki. Mię -
dzy in ny mi: Ma don na, Ali cja Ke ys, Tom
Jo nes, Pa ul Mc McCar tney Ti na Tur ner.

Po ja zdy i ga dże ty
Każ dy z ko lej nych fil mów opi su ją cy

przy go dy su per agen ta ma spe cjal ne
szpie gow skie ga dże ty. Nie o dłącz ny mi
atry bu ta mi ko man do ra są prze de
wszyst kim „od lo to we” ze gar ki i su per
szyb kie sa mo cho dy. Słyn nym sa mo cho -
dem Bon da jest srebr no-sza ry Aston
Mar tin DB5. In ne mo de le to: Ben tley
Mul san ne Tur bo oraz Sa ab 900 Tur bo
na zy wa ny „Srebr na Be stia”.

Przez ca ły cykl prze wi nę ło się po nad
sto sa mo cho dów.

Ze gar ki to kla sy ka znaj wyż szej półki.
Ro lex, Se i ko i Ome ga. 

In ne zna ne ga dże ty to mię dzy in ny -
mi: od rzu to wy ple cak, mi ni he li kop ter,
ze ga rek z wbu do wa nym te lek sem, ra -
dio ma gne to fon strze la ją cy ra kie ta mi
i tub ka pa sty do zę bów za wie ra ją ca ma -
te riał wy bu cho wy. 

Pięć dzie siąt lat pro duk cji, sze ściu od -
twór ców głów nej ro li, mi lio ny wi dzów,
mi liar dy wy da nych i za ro bio nych pie -

nię dzy. Fil mo wy Ja mes Bond po dziś
dzień bu dzi skraj ne emo cje. Dla jed nych
jest ucie leś nie niem czło wie ka suk ce su,
świa tow cem iuwo dzi cie lem. In ni po gar -
dza ją je go me to da mi dzia ła nia i uwa ża -
ją ko lej ne fil my za stra tę cza su i pie nię -
dzy.

Fil my zJa me sem Bon dem wro li głów -
nej to ka wa łek hi sto rii świa to we go ki -
na. 

Po mi mo wie lu zmian fil my o przy go -
dach agen ta 007 wy pra co wa ły so bie swo -
i sty ka non, a wszyst kie od stęp stwa od
przy ję tych za sad są przez fa nów bar dzo
tę pio ne. Sce na rzy ści i pro du cen ci za de -
cy do wa li o zmia nie wi ze run ku Bon da
z jed ne go głów ne go po wo du. Otóż jesz -
cze dwa dzie ścia lat te mu umow ność wy -
da rzeń i fan ta stycz na kon wen cja te go
cy klu sprze da wa ła się do sko na le. Jed -
nak dziś Bond pre zen to wa ny w „sta rej
for mie” miał by spo ro kło po tów z prze -
bi ciem się do czo łów ki ka so wych hi tów,
gdy by fil my z je go udzia łem by ły krę co -
ne we dług sta rych za sad. Dla te go naj -
no wsze Bon dy to prze de wszyst kim pa -
ra da atrak cji, za pie ra ją ce dech
w pier siach po ści gi, strze la ni ny i eks -
plo zje. 

Cze ka my więc na ko lej ny film i mo że -
my być pew ni, ze bę dą na stęp ne. Trud -
no się dzi wić, bo wiem „Bon dy” są jed -
nym znaj chęt niej oglą da nych inaj dłu żej
kon ty nu o wa nych se rii na świe cie. Nie
wia do mo ja kie re cen zje zbie rze naj no -
wszy film o przy go dach agen ta 007, ale
jed ne go mo że my być pew ni. Ja mes Bond
znów zwy cię ży.

AAnnnnaa  JJaanniicckkaa
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Czy wiesz, że:
n W po ło wie lat 90-tych Pier ce Bros nan, pią ty z ko lei od twór ca ro li Ja me -

sa Bon da ku pił ma szy nę do pi sa nia na któ rej Ian Fle ming pi sał na Ja maj -
ce ko lej ne po wie ści sen sa cyj ne.

n Naj wier niej szą adap ta cją fil mo wą po wie ści Ia na Fle min ga jest „Ca si no
Ro y a le”.

n „Ju tro nie umie ra ni gdy” za ro bi ło oko ło 450 mi lio nów do la rów.
n Do tych czas wszyst kie fil my o przy go dach Ja me sa Bon da przy nio sły zysk

po nad 5 mi liar dów do la rów.
n W 2010 ro ku pod czas li cy ta cji zo stał sprze da ny naj słyn niej szy sa mo chód

agen ta 007 – srebr ny Aston Mar tin DB5 z 1964 ro ku. Se an Con ne ry jeź -
dził nim w fil mach „Gol dfin ger” i „Ope ra cja Pio run”. 

n Au to sprze da no za 4,61 mi lio na do la rów. Dru gi iden tycz ny mo del Asto -
na Mar ti na zo stał skra dzio ny i praw do po dob ne znisz czo ny.

n W stycz niu z oka zji 50-tej rocz ni cy prze nie sie nia na ekran przy gód agen -
ta 007 w Wiel kiej Bry ta nii otwar to wy sta wę na któ rej za pre zen to wa no
50 ma szyn, któ ry mi w fil mach jeź dził Ja mes Bond.

n Oprócz kul to wych sa mo cho dów moż na tak że zo ba czyć lek ki sa mo lot z fil -
mu „Oś mior ni czka” oraz de skę sur fin go wa wy po sa żo ną w śmier cio noś -
ną bron z fil mu „Śmierć nad ej dzie ju tro”.

n Na auk cji w Ge ne wie zo stał sprze da ny ze ga rek mar ki Ro lex, któ ry no sił
Ro ger Mo o re w fil mie „Żyj i poz wól umrzeć”. Za 180 ty się cy fran ków szwaj -
car skich (plus pro wi zja dla do mu auk cyj ne go) ku pił go ano ni mo wy ko -
lek cjo ner z Eu ro py. 





Po wszech na jest opi nia, że lu -
dzie o atrak cyj nym wy glą -
dzie ma ją w ży ciu ła twiej.

I chy ba coś w tym jest. Wie le osób
dba o swój wy gląd ze wnętrz ny nie
tyl ko dla sie bie, ale prze de wszyst -
kim dla ak cep ta cji oto cze nia. Dą żąc
do zre a li zo wa nia za ło żo ne go przez
sie bie ce lu od po wied nia pre zen cja
jest „oczy wi stą oczy wi sto ścią”. We -
dług wie lu ba dan lu dzie mod ni, za -
dba ni i ele gan ccy ma ją wię ksze szan -
se na suk ces. Ład ne ko bie ty
i przy stoj ni męż czyź ni są bar dziej po -
cią ga ją cy sek su al nie, przy pi su je im
się wię kszą in te li gen cję i kom pe ten -
cje. Czy li trze ba w sie bie in we sto wać.
Ale – za py ta ktoś – po co mam to ro -
bić sko ro nie je stem pięk na, pięk ny?
Mam nie ład ny nos, nie zbyt kształ tną
fi gu rę, dość po kaź ny brzu szek i co -
kol wiek ubio rę i tak ni gdy nie bę dę
wy glą dać na ty le do brze, że by ko goś
ol śnić. Ni by słusz na uwa ga, ale pro -
szę przy jrzeć się do kład nie zdję ciom
świa to wych gwiazd show biz ne su bez
ma ki ja żu i mar ko wych ubrań. I tak
z rę ką na ser cu po wie dzieć, czy wszy -
scy oni są na praw dę pięk ni? Prze cież
wię kszość z nich to lu dzie o prze cięt -
nej pre zen cji, ale ubra ni w od po wied -
nie „opa ko wa nie”. I o to opa ko wa nie
cho dzi. Aby uprze dzić ewen tu al ne
nie po ro zu mie nia od ra zu wy jaś niam,
że za in we sto wa nie w sie bie nie za -
wsze ozna cza du że pie nią dze.

Ktoś mą dry kie dyś po wie dział, że
„aby być na praw dę pięk nym, trze ba
mieć ja kiś fe ler, bo ina czej jest się
ide al nym. A to z pięk no ścią nie ma
nic wspól ne go”.

W psy cho lo gii ist nie je tak zwa ne
po ję cie „efek tu au re o li”. Ozna cza to,
że lu dzie atrak cyj ni są o wie le le piej
po strze ga ni od tych nie a trak cyj nych.
Czy li z dwóch osób sta ra ją cych się
o tę sa mą po sa dę otrzy ma ja ta któ -
ra le piej wy glą da, a nie ta któ ra ma
lep sze kom pe ten cje.

Twier dzi my, że naj waż niej sze jest
„ludz kie wnę trze”, a sa mi oce nia my
lu dzi po wy glą dzie. Oso bom ład nym
z re gu ły przy pi su je my po zy tyw ne ce -
chy. Po ku szę się na wet o stwier dze -
nie, że trak tu je my je ina czej, po pro -
stu le piej.

Czy li lu dzie pięk ni by wa ją po strze -
ga ni po zy tyw niej niż ci mniej pięk -
ni. I tu do cho dzi my do sed na spra -
wy.

Pięk ni, to zna czy ja cy???
Wy glą dać atrak cyj nie, to zna czy

jak???
Czy cho dzi o ilość ki lo gra mów, od -

po wied nie wy mia ry, ol śnie wa ją cy
uśmiech?

Czy też o in ne pięk no? 
Pew ne jest, że lu dzie atrak cyj ni

uzna wa ni są za in te li gen tnych, do -
brych i przy pi su je im się wie le za let.
Ta kie oso by są na ogół trak to wa ne
le piej, od czu wa ją wię kszą sym pa tię
oto cze nia i ła twiej osią ga ją to co chcą.
Już od naj młod szych lat od czu wa ją
„in ność”, a ci po zba wie ni te go atry -
bu tu czu ją się o wie le go rzej. Ale pięk -
ni też ma ją w ży ciu „pod gór kę”.
Przez ca łe swo je ży cie mu szą udo -
wad niać, że fi zycz ne pięk no to nie je -
dy ny ich atut.

Wie le pań prze ży wa ło w swo im ży -
ciu mo ment, kie dy mia ły wra że nie,
że są nie spra wie dli wie po trak to wa -
ne ze wzglę du na to, że ktoś jest bar -
dziej atrak cyj ny. Ko le żan ka z pra cy
do sta ła awans cho ciaż jej za wo do we
kom pe ten cje są mniej sze od Two ich.
Jak my ślisz, dla cze go? Naj lep sza od -
po wie dzią bę dzie oce na swo je go wy -
glą du. Gdy sta niesz przed lu strem
i spoj rzysz na sie bie kry tycz nie doj -
dziesz do wnio sku, że ona jest o wie -
le bar dziej atrak cyj na (czy taj pięk -
na). A czy tak jest w rze czy wi sto ści?
Po patrz my: fi gu ra wca le nie naj gor -
sza, no gi okey. Wło sy – tra ge dia.
Odro sty i brak dłuż sze go kon tak tu
z fry zje rem. Kos me ty czka to pre hi -
sto ria. A ubiór? By le ja kie spod nie
i pod ko szu lek. A masz już prze -
cież.....lat. I od po wiedz sa ma so bie,
tak zu peł nie szcze rze, czy ko le żan ka
któ ra do sta ła awans jest od cie bie
pięk niej sza? Nie, jest tyl ko o wie le
bar dziej atrak cyj na, prze bo jo wa, pew -
na sie bie, uśmiech nię ta i w grun cie
rze czy sym pa tycz na. A czy to jej wi -
na? Nie, to jej za le ta, a wi na two ja.

No a te raz pa no wie. Na u kow cy
ame ry kań scy prze pro wa dzi li ta ki oto
test. Gru pie ko biet po ka za li dwie fo -
to gra fie. Jed na przed sta wia ła nie zbyt
przy stoj ne go, ale ele gan ckie go, za -
dba ne go i za do wo lo ne go z sie bie męż -
czyz nę. Na dru giej wid niał pan o ry -
sach grec kie go bo ga, ale za roś nię ty,
nie chluj ny i o nie przy stęp nym spoj -
rze niu. I jak my śli cie pa no wie, któ -
re go pa na wy bra ły panie? Oczy wi -
ście te go pier wsze go. Któ ry był dla
nich przy stoj niej szy? A bar dziej
atrak cyj ny? Oczy wi ście pan z pier -
wszej fo to gra fii. A wnio ski? Na su wa -
ją się sa me. 

In na gru pa na u kow ców udo wod ni -
ła, że wca le nie trze ba być „na tu ral -
ną pięk no ścią”, aby być tak po strze -
ga nym. So cjo log Ca the ri na Ha kim
wręcz twier dzi, że „wro dzo ne pięk no
po ma ga w ży ciu, ale by cia atrak cyj -
nym moż na się na u czyć”! I nie jest
to wca le ta kie trud ne. We dług niej

ca ły se kret tkwi w „cha ryz mie, in te -
li gen cji i prze bo jo wo ści”. Co to ozna -
cza? Trze ba wie dzieć (czy taj: na u czyć
się), jak za pre zen to wać sie bie, swo -
je atu ty (a każ dy je ma) i swo ją prze -
bo jo wość. 

Ist nie je ści sły zwią zek po mię dzy
suk ce sa mi w ży ciu za wo do wym a fi -
zycz ną atrak cyj no ścią. Wy ka za ła to
an kie ta prze pro wa dzo na dwa la ta te -
mu w Wyż szej Szko le Psy cho lo gii
Spo łecz nej w War sza wie. Koń co we
wnio ski są na stę pu ją ce: „ład ne opa -
ko wa nie to klucz do wy so kiej po zy -
cji spo łecz nej, awan sów i wy na gro -
dzeń”. Czy li mó wiąc krot ko, pięk ni
ma ja wię ksza szan se na suk ces.

I to sa mo do ty czy ży cia oso bi ste -
go. Czę sto nie mo że my być szczę śli -
wi nie dla te go, że nie je steś my pięk -
ni ze wnętrz nie, ale z po wo du bra ku
atrak cyj no ści.

A prze cież że by być atrak cyj nym,
wca le nie trze ba być pięk nym. To nie
apa ry cja de cy du je o war to ści czło -
wie ka, ale atrak cyj ność, któ rej mo -
że my się na u czyć. Sa mi! 

Mu si my za cząć o sie bie dbać. Wy -
rzuć my sta re ciu chy i za stąp my je
no wy mi. Od wiedź my fry zje ra i kos -
me ty czkę. Za cznij my cho dzić na za -
ję cia zum by, czy tań ca to wa rzy skie -
go. Wy jdźmy z do mu! A je śli cho dzi
o pa nów, to pro szę mi wie rzyć, że
wol ny czas moż na spo żyt ko wać ina -
czej niż sie dząc z pi wem przy te le wi -
zo rze. Rów nież pro po nu je kurs tań -
ca, al bo za ję cia spor to we. 

I pa mię taj my wszy scy, że nie jest
praw da, że pięk ni ma ja ła twiej. Ła -
twiej ma ja atrak cyj ni! Dla te go war -
to za dbać, aby w co dzien nym ży ciu
ro bić do bre wra że nie na in nych.

Po pro stu za in we stuj my w sie bie.
Chy ba że je steś my mi lio ne ra mi.

Wte dy wszyst ko wy glą da zu peł nie
ina czej. 

Bo jak po wie dział zna ny ame ry kań -
ski bok ser Mi ke Ty son: „Każ dy męż -
czyz na, któ ry ma 52 mi lio ny do la rów
na kon cie wy glą da jak Clark Gab le
i już nie mu si się o nic sta rać.” 

Na za koń cze nie mo ich roz wa żań
chcia ła bym przy to czyć Pań stwu pew -
ne za sły sza ne zda nie: „ Nie ma brzyd -
kich lu dzi są tyl ko lu dzie za kom plek -
sie ni i za nied ba ni, a każ dą nie zbyt
ład nie wy glą da ją cą twarz moż na nad -
ro bić ubio rem, sty lem za cho wa nia,
kul tu rą oso bi stą, prze bo jo wo ścią
i uśmie chem”.

A wiec uśmie chaj my się do świa ta,
a wte dy świat bę dzie uśmie chał się
do nas.

MMaarrttaa  WWaawwrroocckkaa

Pięk ni ma ją ła twiej?
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Wszyst kie wie my co dla
ko bie ty ozna cza ją
szpil ki. Zwłasz cza te

naj mod niej sze i mar ko we. Każ -
da z nas jest w sta nie od mó wić
so bie wszyst kie go, aby tyl ko ku -
pić wy ma rzo ne, wy śnio ne pan -
to fel ki. Pa su ją do wszyst kie go:
do spód ni cy, su kien ki, ko stiu -
mu, spo de nek. Do da ją ko bie cie
gra cji i ele gan cji. 

Mo da się zmie nia, ale szpil ki
wciąż zaj mu ją czo ło we miej sce
w na szej sza fie. Czy wy o bra ża cie
so bie dro gie Panie, że kie dyś obu -
wie no si li tyl ko męż czyź ni i to ci
uprzy wi le jo wa ni? 

Nie wie dzia ły ście o tym? To
opo wiem Wam krót ką hi sto rię
bu tów na ob ca sach, nie po mi ja -
jąc oczy wi ście na szych uko cha -
nych szpi lek.

Pier wot nie bu ty wca le nie słu -
ży ły do cho dze nia. W sta ro żyt -
nym Egip cie po śmier ci ko goś
waż ne go za kła da no mu w gro -
bow cu bu ty na no gi, aby nie szedł
bo so na po za ziem ską wę drów kę. 

Zwy czaj ten praw do po dob nie
prze niósł się po tem do sta ro żyt -
nej Gre cji. Tam z ko lei obu wie
tra fi ło naj pierw do an tycz ne go
te a tru, a to kto i ja kie bu ty no sił
za le ża ło od ro li w da nej sztu ce.

Męż czyź ni za czę li cho dzić
w bu tach w XIV wie ku. Oczy wi -
ście nie wszy scy. Był to przy wi -
lej za re zer wo wa ny tyl ko dla ary -
sto kra cji. 

Hi sto ria od no to wu je, że ko bie -
ty za ło ży ły na no gi obu wie du żo
póź niej niż męż czyź ni i ten fakt
rów nież do ty czy tyl ko pań z tak
zwa nych wyż szych sfer. Pro szę
so bie wy o bra zić, że w XV wie ku
w Hisz pa nii bar dzo bo ga te da my
cho dzi ły w bu tach na tak wy so -
kich ko tur nach, że słu żą ce lub
mę żo wie mu sie li je pod trzy my -
wać, aby się nie prze wró ci ły. Ale
prob lem nie po le gał tyl ko na wy -
so ko ści ko tur ny. Bo wiem ów -
czes ne bu ty w ni czym nie przy -
po mi na ły obec nych. Ko tur ny
umiesz cza no na środ ku po desz -
wy a ich wiel kość znacz nie róż -
ni ła się od wiel ko ści sto py. Mó -
wiąc pro ściej, na środ ku
po desz wy przy cze pia no ma łą ko -
tu ren kę i w ża den spo sób nie by -
ło to sta bil ne. Cho dze nie w czymś
ta kim po wo do wa ło, że panie tra -
ci ły rów no wa gę i nie jed no krot -
nie koń czy ło się to zła ma nia mi

roż nych czę ści cia ła i in ny mi po -
waż ny mi ob ra że nia mi.

Ob ca sy po ja wi ły się póź niej
i oczy wi ście tyl ko dla męż czyzn.
Po cząt ko wo by ły do da wa ne do
obu wia po to, aby w cza sie ja zdy
kon nej bu ty le piej trzy ma ły sie
w strze mio nach. 

W XVI wie ku Ka ta rzy na Me dy -
cej ska ka za ła ta kie ob ca sy do pra -
wić do swo ich bu tów. Ale w jej
przy pad ku nie cho dzi ło o ja zdę
kon na. Po wo dem by ła chęć spo -
do ba nia się przy szłe mu mę żo wi.
Ka ta rzy na wy kon cy po wa ła so bie,
że ob ca sy spo wo du ją iż sta nie się
wyż sza, smu klej sza i bar dzie po -
nęt na. Bu ty na ob ca sie spe cjal nie
dla niej wy ko na li szew cy z We ne -
cji i by ły one do peł nie niem jej wi -
ze run ku na uro czy sto ści za ślu -
bin z księ ciem Or le a nu w 1533
ro ku. To był po czą tek ko bie cej hi -
sto rii z bu ta mi w tle.

Po tem nad e szły la ta Re wo lu -
cji Fran cu skiej. Ści na no nie tyl -
ko gło wy, ale i ob ca sy, któ re dla
po wstań ców by ły sym bo lem bur -
żu a zji. Na po nad sto lat za pa no -
wa ła mo da na pła skie bu ty, ewen -
tu al nie z ma ły mi ob ca si ka mi.

Ty po we szpil ki po ja wi ły się
w la tach pięć dzie sią tych XX wie -
ku, a pre kur so ra mi w tej dzie -
dzi nie by li Chri stian Dior i Ro -
ger Vi vier. Bar dzo wy so kie
i wą skie ob ca sy po raz pier wszy
po ja wi ły się na po ka zie mo dy
w 1952 ro ku i od te go cza su sta -
ły się obiek tem po żą da nia ko biet
na ca łym świe cie.

Wraz zupły wem lat ich po pu lar -
ność ro sła, aone ule ga jąc pew nym
zmia nom i mo dzie trwa ją do dziś 

No sze nie szpi lek ma swo je wa -
dy. Czy li coś za coś. Bo lą nas sto -
py, mięś nie ły dek, a ścię gna
Achil le sa są osła bio ne. Po ja wia -
ją się ży la ki i ob rzę ki. Za kła da -
jąc ta kie obu wie cho dzi my wła -
ści wie ca ły czas na pal cach.

Ale są rów nież po zy ty wy. Przy
pod nie sio nej pie cie au to ma tycz -
nie na pi na ją się mięś nie ły dek.
Dłuż szy okres no sze nia szpi lek
po wo du je, że ma my re al ną szan -
sę na zgrab ne wy mo de lo wa nie
nóg. Po za tym cho dząc na wy so -
kich ob ca sach au to ma tycz nie
wcią ga my brzuch, pro stu je my
ple cy i nie gar bi my się.

I jesz cze jed no. Le ka rze udo -
wod ni li, że ko bie ty, któ re cho -
dzą w szpil kach ma ją bar dziej
uda ne ży cie sek su al ne od tych,
któ re pre fe ru ją pła skie obu wie.

Aby za dbać o swo je sto py war -
to więc od cza su do cza su za mie -
nić wy so kie szpil ki na in ne obu -
wie. Op ty mal nym roz wią za niem
jest no sze nie pan to fel ków na sta -
bil nym oko ło 4 cen ty me tro wym
ob ca si ku.

Co raz wię kszą po pu lar no ścią
cie szą się spe cjal ne za ję cia
w trak cie któ rych panie pod
okiem spe cja li stów uczą się nie
tyl ko cho dze nia na bar dzo wą -
skich, wy so kich ob ca sach, ale
rów nież ćwi czą wzmac nia nie
mięś ni brzu cha, ple ców i ko stek.
Wszyst ko po to, aby po ru szać się
w szpil kach sek sow nie i zwra cać
na sie bie uwa gę.

Szpil ki ro bią z nas bó stwo i są
sprzy mie rzeń cem każ dej ko bie -
ty. Czu je my się bar dziej zmy sło -

Czas na szpilki
czyli krótka historia butów na wysokich obcasach.
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we, no gi są o wie le dłuż sze i wy dłu -
żo ne op tycz nie, a syl wet ka smu klej -
sza. Cho dzi my i wy glą da my bar dziej
ko bie co. Na szpil kach pa trzy my na
wszyst ko z per spek ty wy kil ku cen ty -
me trów wię cej i jest nam z tym bar -
dzo do brze. Męż czyź ni jed nog łoś nie
stwier dza ją, że szpil ki pod no szą atrak -
cyj ność ko bie ty o po nad 70 pro cent,
a szpil ki dzia ła ją na nich jak ma gnes. 

Róż no ra kie ba da nia i an kie ty wy -
ka za ły, że naj bar dziej lu bi my no sić
szpil ki w ko lo rze czer wo nym. Dla wię -
kszo ści z nas but czer wo ny, to but kul -
to wy. Wy ko rzy stał to zna ny i ce nio -
ny pro jek tant szpi lek Chri stian
Lo u bo u tin, któ re go zna kiem fir mo -
wym są czer wo ne po desz wy ozda bia -
ją ce każ dą pa rę bu tów z je go ko lek -
cji. Trze ba przy znać, że je go szpil ki
to praw dzi wa eks tra kla sa. Za dzi wia -
ją pre cy zją wy ko na nia, ide al nie się
w nich cho dzi, bo są po pro stu bar dzo
wy god ne. Są gib kie i do sto so wu ją się
do sto py. A kosz tu ją na praw dę du żo.

Osta t nio bar dzo po le ca ne są R-Fle -
xy praw do po dob nie naj wy god niej sze
szpil ki na świe cie, re kla mo wa ne ja ko
bu ty za po bie ga ją ce po śli zgom i nie -
wy krę ca niu się stóp pod czas cho dze -
nia. Ma ją kil ku na sto cen ty me tro we ob -
ca sy, pięk ny krój, ele gan cki wy gląd,
a cho dze nie w nich to nie sa mo wi ty
kom fort. W ob ca sy wbu do wa no spe -
cjal ną sta lo wą wkład kę, a bu ty ma ją
skó rza ne po desz wy z la tek so wym że -
lem oraz spe cjal ną gum kę pod ło żo ną
pod miej sca na pal ce. Ich pro jek tant
Rap ha el Yo ung pra co wał nad tym re -
wo lu cyj nym mo de lem aż 12 lat.
W chwi li obec nej do stęp ne są w czte -
rech ko lo rach: czar nym, czer wo nym,
nie bie skim i cie li stym. Naj tań sze 

R-Fle xy kosz tu ją oko ło 400 eu ro. 
Mu si my pa mię tać o jed nej bar dzo

waż nej rze czy. Le pie mieć dwie, trzy
pa ry do brze wy ko na nych mar ko wych
szpi lek, niż kil ka na ście ku pio nych na
„ba zar ku”. Te osta t nie nic do bre go dla
na szych stóp nie wno szą, a ich ja kość
i wy gląd po zo sta wia ją bar dzo du żo do
ży cze nia.

Dziś szpil ki ko ja rzą się prze de
wszyst kim z pew no ścią sie bie, ko bie -
co ścią i są nie o dłącz nym sym bo lem
ele gan cji. Spra wia ją, że czu je my się
bar dziej po cią ga ją co i ko bie co. Do da -

ją nam nie tyl ko kil ku do dat ko wych
cen ty me trów, ale i sek sa pi lu. 

Bar dzo wy so kie szpil ki, a naj le piej
wy jąt ko wo dro gie sta ły się sym bo lem
na szych cza sów. Zda ją się mó wić:
„patrz cie od nio słam suk ces”. Mistrz
Lo u bo u tin wy zna je za sa dę „nie patrz
w oczy ko bie cie, patrz na jej bu ty, a do -
wiesz się o niej wszyst kie go”. 

BBaarrbbaarraa  KKaammiińńsskkaa
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Mówi się, 
że narzekanie
to narodowe
hobby
Polaków.
I chyba coś
w tym jest.

Eu ro pej ska pra cow nia
son da żo wa przed sta wi -
ła wy ni ki ba dań do ty -

czą cych naj bar dziej za do wo lo -
nej spo łecz no ści w Eu ro pie,
w któ rych uwzględ nio no 22 pań -
stwa. Pol ska zna laz ła się na nie -
chlub nym sie dem na stym miej -
scu. Za na mi upla so wa ła się
je dy nie Ukra i na, Buł ga ria, Sło -
wa cja, Ro sja i Por tu ga lia.

Cu dzo ziem cy od wie dza ją cy
Pol skę czę sto od no szą wra że nie,
że Po la cy z na tu ry lu bią na rze -
kać. Cza sa mi bez kon kret ne go
po wo du. Mó wią o nas, że rzad -
ko się uśmie cha my, nie wie rzy -
my w sie bie, a na twa rzy ma my
wy pi sa ny smu tek. Wi dzi my
wszyst ko w czar nych bar wach
i nie umie my cie szyć się z te go
co ma my. Za zdro ści my in nym
suk ce sów, uda ne go ży cia oso bi -
ste go, awan su w pra cy. I na rze -
ka my. Na rząd, po li ty ków i wła -
dze mia sta. Na deszcz i upa ły
– prze cież ktoś za to od po wia da!
Na spóź nia ją cy się au to bus
i ulicz ne kor ki. Na rze ka my na

dziu ry w jezd ni a nie wi dzi my,
że nie da le ko właś nie od da no do
użyt ku no wą dro gę. Uty sku je -
my, że są siad to zło dziej i oszust,
bo ko go dziś stać na no we au -
to? Ale te go, że są siad uczci wie
pra cu je na dwóch eta tach już nie
wi dzi my. Ma my za ko rze nio ne
w na szej men tal no ści, że bie da
ozna cza uczci wość, a bo gac two
oszu stwo. 

We dług pol skiej tra dy cji kul -
tu ro wej trze ba na rze kać, aby
uzy skać współ czu cie i po cie sze -
nie. Wte dy czu je my się le piej.
Wy ni ka to chy ba z na szej wie lo -
wie ko wej nie wo li i dłu giej wal -
ki o nie po dleg łość. Ale nie jest
to uspra wie dli wie nie. W spo łecz -
no ści ame ry kań skiej tkwi prze -
ko na nie, że nie na le ży po ka zy -
wać swo ich sła bo ści i do ży cia
trze ba pod cho dzić op ty mi stycz -
nie.

Kie dy spy ta my prze cięt ne go
Ame ry ka ni na: jak le ci? Na ogół
od po wie, że „do brze, do sko na -
le”. Za da jąc to sa mo py ta nie Po -

la ko wi usły szy my ra czej: „le piej
nie py taj” lub „sta ra bie da”. Ame -
ry ka nie na ogół czu ją się le piej
niż za zwy czaj, Po la cy go rzej niż
zwy kle. 

Nie miec ki ak tor i sa ty ryk Stef -
fen Möller tak pod su mo wał na -
szą pol ską men tal ność: „Po lak
lu bi do brze zjeść, wy spać się, po -
na rze kać, no i za zdro ścić dru -
gie mu”. Praw dzi we? A czy nie
jest tak, że nie po tra fi my cie szyć
się z te go co ma my? Z do brej
pra cy, uda ne go mał żeń stwa,
dzie ci nie przy no szą cych zmar -
twień. Na rze ka my i za zdro ści -
my in nym. Uwa ża my, że jest źle,
a bę dzie jesz cze go rzej.

Ile jest praw dy w tych obie go -
wych opi niach? Nie mnie to oce -
niać, ale ciąg łym na rze ka niem
spo wo du je my, że je że li za ist nie -
je praw dzi wy prob lem nikt nas
nie wy słu cha i nie po trak tu je te -
go po waż nie. Usły szy my: „prze -
cież Ty cią gle na rze kasz...”

EEwwaa  JJaa  nniikk

Narzekamy, narzekamy...
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Bry tyj ska mo nar chi ni, to ewe -
ne ment wśród ko ro no wa nych
głów. Ni gdy nie by ła uwi kła -

na w żad ne skan da le i po są dza na o ja -
kie kol wiek po stę po wa nie nie god ne kró -
lo wej. Jest ko cha na i bar dzo sza no wa na
przez swo ich pod da nych, cze go nie
moż na po wie dzieć o in nych człon kach
jej ro dzi ny. Re pre zen tu je naj bar dziej
zna ną mo nar chię na świe cie.

Szó ste go lu te go mi nę ła 60-ta rocz -
ni ca odzie dzi cze nia tro nu przez El żbie -
tę II. Ob cho dy z tej oka zji bę dą trwa ły
do koń ca ro ku, a ich apo ge um przy pa -
da na czer wiec. Bry tyj czy cy hucz nie
świę tu ją dia men to wy ju bi le usz swo jej
kró lo wej, a dla nas jest to oka zja, aby
bli żej po znać syl wet kę El żbie ty II.

Dzie ciń stwo
El żbie ta Alek san dra Ma ria Win dsor

uro dzi ła się 21 kwiet nia w Lon dy nie. 
Już ja ko ma łe dziec ko by ła świa do -

ma swo jej wy so kiej po zy cji. Uczy ła się
pil nie, by ła po słusz na, ale ja ko Jej Kró -
lew ska Wy so kość Księż ni czka El żbie -
ta z Yor ku do sko na le zda wa ła so bie
spra wę kim jest i sta ra ła się ro bić
wszyst ko co do niej na le ża ło z ra cji jej
uro dze nia. Ro dzi ce od naj młod szych
lat chro ni li ją i młod szą sio strę Mał go -
rza tę przed kon tak tem z ró wieś ni ka mi
bo jąc się, aby nie za ra zi ły się któ rąś
z pa nu ją cych cho rób. Dla te go nie cho -
dzi ły do szko ły, a na u cza niem za ję ły się
wy kwa li fi ko wa ne gu wer nan tki.

El żbie ta uczy ła się tyl ko te go, co by -
ło po trzeb ne dziew czy nie wy wo dzą cej
się z ro du pa nu ją ce go. Prze de wszyst -
kim hi sto rii, aby po znać dzie je, wiel -
kość i świet ność Wiel kiej Bry ta nii, ge -
o gra fii – aby do brze orien to wać się
w wiel ko ści bry tyj skie go im pe rium,
jak rów nież Bib lii. 

W póź niej szych la tach kró lo wa zo -
rien to wa ła się, że jej wy kształ ce nie jest
nie wy star cza ją ce i ma ogrom ne bra ki.
Roz po czę ła na u kę nie miec kie go, fran -
cu skie go, hi sto rii świa ta, a w szcze gól -
no ści Sta nów Zjed no czo nych. 

Ja ko dziec ko by ła nie zwy kle pil na,
su mien na, po słusz na i do kład na. Ta
osta t nia ce cha to wa rzy szy jej zresz tą
do dziś. Za wsze w jej oto cze niu pa nu -
je ide al ny po rzą dek, a ona sa ma po -
tra fi wstać w środ ku no cy aby spraw -
dzić, czy rze czy w sza fie są rów no
uło żo ne.

Mło dość
W 1936 ro ku ab dy ko wał król Ed -

ward VIII, któ ry nie mo gąc po ślu bić
wy bran ki swo je go ser ca dwu krot nej
roz wód ki Wal lis Sim pson zre zy gno -
wał z ko ro ny. Na tron wstą pił oj ciec
El żbie ty, a ona au to ma tycz nie sta ła się
je go na stęp czy nią. Trzy la ta póź niej
wy buch ła II woj na świa to wa. El żbie -
ta i Mał go rza ta wy je cha ły z Lon dy nu
do zam ku Win dsor w Berkshi re.
W 1945 ro ku El żbie ta wstą pi ła do ko -
bie cej służ by woj sko wej. Otrzy ma ła
sto pień pod po rucz ni ka. Prze szko lo no
ja w za kre sie me cha ni ki sa mo cho do -
wej i za wo du kie row cy, a na ko niec
służ by otrzy ma ła sto pień ka pi ta na.
Swo je 21-sze uro dzi ny świę to wa ła
w Kap szta dzie w po łud nio wej Af ry ce.
By ła to zra zem jej pier wsza ofi cjal na
pod roż za gra nicz na.

Ksią żę Fi lip
Swo je go przy szłe go mę ża El żbie ta

po zna ła w 1939 ro ku i od ra zu wy warł
na niej wiel kie wra że nie. Ten przy stoj -
ny ofi cer nie przy padł jed nak do gu -
stu ro dzi com księż ni czki. Po cho dził
z ubo giej ro dzi ny i we dług nich nie był
od po wied nią par tią dla ich cór ki. Ale
dziew czy na po sta wi ła na swo im i w li -
sto pa dzie 1947 ro ku po kil ko mie sięcz -
nych za rę czy nach, w Opac twie West -
min ster skim od był się ich ślub. Fi lip
otrzy mał ty tuł księ cia Edyn bur ga.

Ma ją czwo ro dzie ci: Ka ro la, An nę,
An drze ja i Ed war da.

Wstą pie nie na tron i ko ro na cja
Król Je rzy VI miał co raz wię ksze kło -

po ty ze zdro wiem i El żbie ta prze ję ła
znacz ną część je go obo wiąz ków.
W stycz niu 1952 ro ku wraz z mę żem
wy je cha ła w ofi cjal ną pod roż i bę dąc
w Ke nii do wie dzia ła się, że 6 lu te go
zmarł jej oj ciec. Zo sta ła kró lo wą. 

Ofi cjal na ko ro na cja od by ła się 2 czer -
wca 1953 ro ku. El żbie ta dłu go przy -
go to wy wa ła się do tej uro czy sto ści.
Uczy ła się no sić ko ro nę trzy ma jąc ja
na gło wie pod czas po sił ków, wie lo -

krot nie po wta rza ła każ dy gest i cho -
dzi ła po pa ła co wych ko ry ta rzach
z prze ście ra dła mi na ra mio nach.

Kró lo wa El żbie ta II
Po ko ro na cji kró lew ska pa ra prze pro -

wa dzi ła się do Pa ła cu Buc kin gham, któ -
ry jest hi sto rycz ną sie dzi bą bry tyj skich
wład ców od 1837 ro ku. To rów nież re -
zy den cja kró lo wej i ro dzi ny kró lew skiej.
El żbie ta nie prze pa da za Pa ła cem Buc -
kin gham, o wie le bar dziej lu bi prze by -
wać w Zam ku Win dsor, któ ry jest naj -
star szym i naj wię kszym za miesz ka łym
zam kiem na świe cie. Z ra cji po cho dze -
nia i ogrom ne go ma jąt ku ma jesz cze
kil ka po sia dło ści, któ re w wię kszo ści są
na utrzy ma niu pań stwa.

Od by ła wie le pod ro ży za gra nicz nych.
W la tach 50-tych wraz z mę żem ja ko
pier wsza mo nar chi ni od by ła pod roż
do o ko ła świa ta. Przez ca ły okres swo -
je go pa no wa nia by ła w pra wie każ dym
za kąt ku świa ta i spot ka ła się ze wszyst -
ki mi naj waż niej szy mi po li ty ka mi.

Kró lo wa ja ko zwierz chnik par la men -
tu zo bo wią za na jest dzia łać po za po -
dzia ła mi po li tycz ny mi. I przez ca łe
swo je pa no wa nie właś nie tak po stę po -
wa ła. Nie wy ra ża ła swo ich opi nii po -
li tycz nych i wła ści wie do tej po ry nie
wia do mo w ja kich sy tu a cjach „jest za
a na wet prze ciw”. Pew ne jest, że sta -
now czo sprze ci wia się od ręb no ści
Szko cji i Wa lii. Poz wo li ła so bie na
stwier dze nie, że „zo sta ła ko ro no wa na
na kró lo wą Zjed no czo ne go Kró le stwa”.

Po sia da pra wo ve ta z któ re go jed -
nak ni gdy nie sko rzy sta ła.

Od cza su wstą pie nia na tron co naj -
mniej trzy go dzi ny dzien nie pra cu je
czy ta jąc do ku men ty prze sła ne z mi ni -
sterstw, am ba sad i in sty tu cji rzą do -
wych. Je że li nie pod ró żu je, w każ dy
wto rek spo ty ka się z pre mie rem i oma -
wia bie żą ce spra wy po li tycz ne.

Ukoń czy ła 85 lat i jest naj star szym
co do dłu go wiecz no ści bry tyj skim mo -
nar chą. Część jej pu blicz nych obo wiąz -
ków prze szła na dzie ci i in nych człon -
ków ro dzi ny kró lew skiej, ale nie
zde cy do wa ła się na ab dy ka cję.

Kil ka lat te mu wię kszość Bry tyj czy -
ków wy ra zi ło ży cze nie, aby kró lo wa
pa no wa ła aż do swo jej śmier ci. 

Cie ka wost ki i mniej zna ne fak ty:
n Do chwi li obec nej kró lo wa od by ła po -

nad 200 ofi cjal nych wi zyt za gra nicz -
nych i od wie dzi ła po nad140 kra jów.

n W 1982 r. po dej mo wa ła Ja na Pa wła
II pier wsze go pa pie ża, któ ry od wie -
dził Wy spy Bry tyj skie od 450 lat. 

n Po zo wa ła do 142 ofi cjal nych por tre -
tów i 11 rzeźb.

Jej Królewska Wysokość Elżbieta II
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n Jest mat ką chrzest ną 23 stat ków.
Otwo rzy ła 15 mo stów, mnó stwo
szpi ta li i szkół. Pa tro nu je 620 or ga -
ni za cjom cha ry ta tyw nym. Nad a ła
oko ło 400 ty się cy or de rów i ty tu łów
szla chec kich.

n Ja ko pier wszy bry tyj ski wład ca
uczest ni czy ła w ob ra dach Kon gre -
su Sta nów Zjed no czo nych.

n Ni gdy nie uleg ła na ci skom i szan ta -
żom. Wie lo krot nie po mi mo za gro -
żeń ze stro ny eks tre mi stów nie
przer wa ła za po wie dzia nej wi zy ty za -
gra nicz nej.

n W spra wach dy plo ma tycz nych jest
for ma list ką i ści słe prze strze ga kró -
lew skie go pro to ko łu (nie wol no na
przy kład do ty kać kró lo wej oprócz
po da nia re ki). 

n Ja ko kró lo wa współ pra cu je już z 12-
tym pre mie rem. Pier wszym był Win -
ston Chur chill.

n Gu stu je w her ba cie Earl Grey.
n Czy tu je ga ze tę „The Ra cing Port”.
n Pa ła co we plot ki gło szą, że uwiel bia

po ga dusz ki ze swo i mi słu żą cy mi,
któ rzy twier dzą, że kró lo wa ma nie -
ba nal ne po czu cie hu mo ru i pra wie
ni gdy nie pła cze.

n Pod czas pa no wa nia stop nio wo „upo -
wszech nia ła” swój ary sto kra tycz ny
ak cent. Po słu gu je się obec nie bar -
dziej stan dar do wą an giel szczyz ną
po zba wio ną cha rak te ry stycz ne go
ak cen tu klas wyż szych.

n Ubie ra się tra dy cyj nie i gu stow nie.
n In te re su je się ja zdą kon ną, fo to gra -

fią i psa mi. Jej ulu bio ną ra są psów
są Pem bro ke Welsh Cor gis.

n Jest wła ści ciel ką ko ni wy ści go wych
zktó rych 19 za wsze wy gry wa ło. Jej dżo -
ke je no szą kró lew skie bar wy. Ni gdy nie
opu ści ła słyn nych wy ści gów w Ascot. 

n Bry tyj ska pra sa ujaw ni ła, co El żbie -
ta II za wsze ma w to reb ce: szmin kę,
lu ster ko, cu kier ki mię to we, rów no
zło żo ny ban knot z prze zna cze niem
na koś ciel ną ta cę, ro dzin ne zdję cie,
amu le ty na szczę ście (po da run ki od
naj bliż szych) oraz ha czyk na przy -
ssaw ce do drew na, na któ rym ma
zwy czaj wie szać to reb kę pod sto łem.

n Cał ko wi ty koszt utrzy ma nia mo nar chii
w jed nym ro ku wy no si oko ło 60 mln
fun tów. Sa me ra chun ki za ener gię elek -
trycz ną to po nad 1,2 mln fun tów.

n Oso bi sty ma ją tek kró lo wej sza cu je
się mniej wię cej na oko ło 280 mln
fun tów. War tość jej re zy den cji to 70
mln fun tów. Po nad to włas no ścią
kró lo wej jest księ stwo Lan ca ster wy -
ce nia ne na 310 mln fun tów.

n Jest wła ści ciel ką tak zwa nych po -
sia dło ści ko ron nych (Crown Esta -
te). Są to zie mie i nie ru cho mo ści od
wie ków na le żą ce do ko lej nych mo -
nar chów i war te oko ło 6 mld fun -
tów. Kró lo wa nie mo że ich sprze dać
i nie są one włą czo ne do jej oso bi -

ste go ma jąt ku. Ale mo że ni mi za rzą -
dzać i ten do chód w wy so ko ści 30
mln fun tów rocz nie za si la jej pry -
wat ne kon to.

n Po sia da na włas ność 170 ty się cy
hek ta rów ziem upraw nych i la sów
oraz 55 pro cent wy brze ża Wiel kiej
Bry ta nii. Z te go ty tu łu otrzy mu je
ogrom ne do ta cje od Unii Eu ro pej -
skiej ja ko wspar cie dla rol ni ków.

n Od 1993 ro ku kró lo wa pła ci tak zwa -
ny po da tek oso bi sty.

n Kró lew ska ko lek cja klej no tów jest
war ta oko ło 200 mln fun tów.

n Włas no ścią El żbie ty II są wszyst kie
ła bę dzie w kra ju. Je śli kró lew skie
ry by: je siotr, del fin, mor świn i wie -
lo ryb zo sta ną zło wio ne na wo dach
te ry to rial nych po win ny być od da ne
kró lo wej.

n Jest zwierz chni kiem sił zbroj nych
Wiel kiej Bry ta nii. 

n W 2007 ro ku kró lo wa za ło ży ła so -
bie po cztę elek tro nicz ną. Jak przy -
sta ło na przed sta wi ciel kę ro du pa -
nu ją ce go mo nar chi ni nie pi sze ma i li
sa ma, tyl ko je dyk tu je. Ma kon to na
Fa ce bo o ku, jest na Twit te rze, po sia -
da też kon to na por ta lu Flickr. 

n W cza sie let niej olim pia dy kró lo wa
udo stęp ni po miesz cze nia w Pa ła cu
św. Ja ku ba (ofi cjal na kró lew ska re -
zy den cja). Za jed nod nio we przy ję cie
w sa li tro no wej bę dzie trze ba za pła -
cić 30.000 fun tów.

n Jest naj wyż szym zwierz chni kiem
koś cio ła w An glii.

n Kró lo wa jest bo ha ter ką pio sen ki Pa -
u la McCar tne ya „Her Ma je sty”
z 1969 ro ku.

n W 2002 ro ku z oka zji 50-le cia swo -
je go pa no wa nia po raz pier wszy w hi -
sto rii w ogro dach Pa ła cu Buc kin -
gham od był się kon cert mu zy ki pop.

n Jej re la cje z ro dzi ną są dość skom -
pli ko wa ne. El żbie ta jest oso bą z na -
tu ry chłod ną i peł ną dy stan su. Trze -
ba przy znać, że dzie ci i ich ro dzi ny
przy spo rzy ły jej spo ro zmar twień
(tra gicz na śmierć księż nej Dia ny,
po wtór ne mał żeń stwo Ka ro la, roz -
wód księ cia An drze ja itd.).

n Bar dzo bli skie re la cje łą czą ją z księ -
ciem Wil lia mem, księż ni czka mi Be -
a try cze i Za ra.

n Jed nym z przy wi le jów kró lo wej jest
na da wa nie ty tu łów szla chec kich. Z jej
rąk ta kie ty tu ły otrzy ma li: Pa ul McCar -
tney, El ton John, Rod Ste ward, Eli za -
beth Tay lor czy An tho ny Hop kins. 

Kró lo wej za rzu ca się chłód i dy stans,
zbyt wiel ką for tu nę i mi łość do psów
wię kszą niż do włas nych dzie ci. El żbie -
ta już od daw na pra cu je nad po pra wą
wi ze run ku. Do szło do te go, że od wie -
dza pu by, czy Mc Do nal da. Po śmier ci
księż nej Dia ny mu sia ła wło żyć wie le
wy sił ku, aby Bry tyj czy cy za pom nie li jej
nie tak tow ne za cho wa nie. Kró lew skie
skan da le z pew no ścią nie po pra wia ły
wi ze run ku mo nar chii. Ale w chwi li
obec nej cie szy się po nad 80% po par -
ciem swo ich pod da nych. Jest sym bo -
lem sta bil no ści i ciąg ło ści mo nar chii.
Mot to sześ ćdzie się ciu lat jej pa no wa -
nia brzmi „mu szę być wi dzia na by we
mnie wie rzo no”.

Nie zwy kle ce ni so bie pry wat ność,
a jed no cześ nie „wy ko nu je wy jąt ko we
pu blicz ne obo wiąz ki”. Jej współ pra cow -
ni cy mó wią, że kró lo wa jest „nie mod nie
obo wiąz ko wa”. Ma po czu cie mi sji i wie -
rzy, że „Bóg po wo łał ją do te go by po -
świę cić ży cie pod da nym. I tyl ko ci któ -
rzy zro zu mie ją sens te go po wo ła nia
mo gą zro zu mieć ją sa mą”. Bo El żbie ta
II „jest tym co ro bi”.  HHaannnnaa  KKoorrcczz
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Oko ło dzie się ciu pro cent wszyst -
kich lu dzi na świe cie wię kszość
czyn no ści wy ko nu je le wą rę -

ką, lub obie rę ce ma rów nie spraw ne.
Jesz cze nie tak daw no mań ku tów (jak
kie dyś na zy wa no le wo ręcz nych) uwa ża -
no za lu dzi mniej war to ścio wych lub co
naj mniej dziw nych. Jed nak we dług wie -
lu na u kow ców tak nie jest. Rzuć my tro -
chę świat ła na to za gad nie nie. 

W trak cie roz wo ju ru cho we go za cho -
dzi pro ces zwa ny la te ra li za cja. Kształ -
tu je się wte dy prze wa ga jed nej stro ny
cia ła nad dru gą w od nie sie niu do na -
rzą dów pa rzy stych. Wy ni kiem te go jest
pre fe ren cja do uży wa nia okre ślo nej rę -
ki, no gi oka i ucha czy li la te ra li za cja le -
wo stron na lub pra wo stron na. Obok
tych dwóch głów nych są jesz cze ich wa -
rian ty – pro fi le do mi na cji o któ rych
wspom ni my póź niej. 

Le wo ręcz ne dziec ko nie po win no być
przed mio tem nie po ko ju ro dzi ców na wet

je śli wy ka że swo ją pre fe ren cję już
w nie mo wlęc twie. War to wie dzieć, że
pro ces la te ra li za cji mo że się za koń czyć
w wie ku 12 – 14 lat. Naj le piej od ra zu
za ak cep to wać tę skłon ność u dziec ka
i nie trak to wać jej ja ko cze goś nie zwy -
kłe go je śli oka że się, że aku rat „le wa”,
a nie „pra wa”. Ewen tu al ne prob le my
emo cjo nal ne le wo ręcz nych nie wy ni -
ka ją z ich le wo ręcz no ści lecz z te go, jak
są trak to wa ni. Szcze gól nie w dzie ciń -
stwie. „Do bre ra dy” i na ci ski ze stro ny
krew nych czy zna jo mych aby prze sta -
wić dziec ko na trzy ma nie kred ki w pra -
wej rę ce za miast le wej, mo gą tyl ko za -
szko dzić. Je śli po jed nej czy kil ku
su ge stiach dziec ko wra ca do swo jej
le wo ręcz no ści, za da niem ro dzi ców
bę dzie bro nie nie swo jej po cie chy
przed ewen tu al ny mi do cin -
ka mi czy dez a pro ba tą. To
jest właś nie nie bez piecz -
ny mo ment kie dy dziec -
ko mo że po paść
w kom plek sy, czuć się
gor sze niż ci pra wo -
ręcz ni. Prze cież nikt
nie czy ni wy rzu tów
dziec ku któ re ma wło sy
w ko lo rze blond a je go
ró wieś ni cy są bru ne ta mi.
Tu taj nie ma prob le mu in -
no ści i po dob nie po win no
być z le wo ręcz no ścią. Na -
le ży jed nak po in for mo wać
opie kun kę w przed szko lu
czy na u czy ciel kę o tym, że
nasz skarb po sia da ta ką 
ce chę. Naj czę ściej na tym
spra wa się koń czy. Cza sa mi
psy cho log mu si roz wi kłać
prob lem wspom nia nych
wa rian tów la te ra li za cji.

Mo gą one do ty czyć też dzie ci pra wo -
ręcz nych. Kie dyś ta kich za gad nień nikt
nie pod no sił. Te raz czło wiek wie o so -
bie du żo wię cej, dla te go róż ni ce trak -
tu je my ja ko bo gac two, a nie ja ko dzi -
wac two. 

Na u kow cy z Uni wersytetu w Ok sfor -
dzie od kry li gen le wo ręcz no ści na zwa -
ny LRRTM1. Za rzą dza on pro ce sem
przy po rząd ko wa nia, któ re czę ści mó -
zgu od po wia da ją za po szcze gól ne fun -
kcje w asy me trycz nie zbu do wa nym mó -
zgu. Zwy kle le wa pół ku la za wia du je
pra wą stro ną (rę ka, no ga, ucho, oko)
i na od wrót. 

Cza sa mi jesz cze po brzmie wa ją echa
prze szło ści, kie dy le wo ręcz ność by ła wa -
dą iułom no ścią. Daw niej mań ku ci uwa -
ża ni by li za dzie ci sza ta na i od mień ców.
Stąd obec ność ta kich sfor mu ło wań jak
„mieć dwie le we rę ce” czy „le wy in te -
res”. By wa ło na wet, że przy wią zy wa no
ucznio wi le wą rę kę do krze sła aby nie -
szczęś nik pi sał pra wą rę ką. Ukry wa nie
„wa dy” przez ro dzi ców, zwy kłe do cin ki
i zło śli wo ści by ły na po rząd ku dzien -
nym. Te raz po dej ście do tej od mien no -
ści jest zu peł nie in ne. 

Rdzen ni miesz kań cy Ame ry ki Ła ciń -
skiej uwa ża ją le wo ręcz nych za wy brań -
ców bo gów ob da rzo nych szcze gól ny mi
pre dys po zy cja mi. W sta ro żyt no ści le -
wo ręcz ność by ła ce chą bo ską. Nato -
miast wie lu na u kow ców trak tu je za -
gad nie nie bar dziej przy ziem nie.

Uwa ża ją le wo ręcz nych za in te li gen -
tniej szą i bar dziej kre a tyw ną część
na sze go ga tun ku. Wię kszość jest
wy jąt ko wo uzdol nio na, my śli
spraw nie, z po lo tem i by stro ścią.
Dla te go też ge niu szy z IQ po nad
140 jest wię cej wśród nie daw no
lek ce wa żo nych „mań ku tów” niż
wśród „lu dzi nor mal nych”. Le -

wo ręcz ność przez wie lu lu dzi
jest obec nie uwa ża na bar -
dziej za za le tę niż wa dę. 

Dla cze go le wa? Na u kow -
cy są zgod ni co do ge ne -
tycz ne go wpły wu na pro -

fil do mi na cji. Me cha niz my
ge ne tycz ne i mózg dłu go

jesz cze bę dą przed mio tem
do cie kań na u ko wych na sa -

mym tyl ko po lu zja wisk bio -
che micz nych. Dla te go kwe stia

pre fe ren cji pra wa-le wa też nie
jest roz wi kła na do koń ca. Nasz
mózg z pół ku la mi przy po mi na
tro chę kom pu ter z dwo ma pro ce -
so ra mi. Jed nak sy stem któ ry tym
wszyst kim za rzą dza, mo że po zo -
stać obiek tem ba dań jesz cze przez
bar dzo dłu gi cza su. Oso by in te -
re su ją ce się le wo ręcz no ścią za -
chę cam do zgłę bia nia te go cie -

ka we go, a dla wie lu istot ne go te ma tu
któ re go tu taj wy czer pać nie spo sób.
Obec nie moż na zba dać i okre ślić tak
zwa ny pro fil do mi na cji. Zaj mu je się tym
psy cho log – ki ne zjo log.

Pro fi le do mi na cji do ty czą za gad nień
„pra wa – le wa”. Jest ich aż 32. Ewen -
tu al ne prob le my dziec ka w przed szko -
lu lub szko le nie mu szą być spo wo do -
wa ne „by ciem nie grzecz nym” czy
zwy kłym le ni stwem. Oto przy kła dy jak
pro fil do mi na cji mo że wpły wać na kło -
po ty dziec ka. Je śli do mi nu ją ca pół ku -
la mó zgo wa i pre fe ro wa na rę ka są po
tej sa mej stro nie, dziec ko mo że mieć
prob le my z ko mu ni ka cją i zży ciem się
z gru pą. Bę dzie też chęt niej od po wia -
dać na py ta nia pi sem nie, niż ustnie
– przed ca łą kla są. Je śli pół ku la, ucho
i oko „są” po tej sa mej stro nie, na sza
po cie cha bę dzie naj praw do po dob niej
wier ci pię tą. Dla te go na wet pod czas lek -
cji w kla sie czy od ra bia nia za dań do -
mo wych mu si się ru szać lub choć by stu -
kać pal cem po sto le. 

Je śli do mi nu ją ca pół ku la i „spraw niej -
sza” no ga są po tej sa mej stro nie, dziec -
ko mo że nie być mi łoś ni kiem ryt mi ki
czy wf-u i mieć prob le my z ru chem, co
mo że pro wa dzić do oty ło ści. War to więc
za się gnąć po ra dy spe cja li sty i zna leźć
praw dzi we po wo dy ewen tu al nych kło -
po tów dziec ka aby mu po pro stu po móc.
Stro fo wa nie nie wy star cza w pro ce sie
wy cho waw czym. Sa mo ka ra nie za złe
oce ny w szko le, żad ne mu dziec ku: ani
pra wo, ani le wo, ani obu ręcz ne mu nie
po mo że. Za to spe cja li stycz ne ćwi cze -
nia ko ry gu ją ce ewen tu al ne praw dzi we
źró dło prob le mu mo gą zdzia łać cu da.
Każ de dziec ko cią gle się roz wi ja i każ -
dy ro dzaj ak tyw no ści in te lek tu al nej czy
fi zycz nej mo że tyl ko po móc. Idzie opro -
ces two rze nia i utrwa la nia no wych po -
łą czeń ner wo wych. To kwe stia o ka pi -
tal nym zna cze niu dla przy szłe go
do ro słe go czło wie ka, dla te go dla dziec -
ka tak waż ne są róż ne do dat ko we za ję -
cia, szcze gól nie gru po we. Uza sad nia nie
wy da je się być tu taj zbęd ne. 

Sław ni le wo ręcz ni: Ju liusz Ce zar,
Alek san der Wiel ki, Na po le on Bo na par -
te, Le o nar do Da Vin ci, Mi chał Anioł,
Isa ak New ton, Al bert Ein ste in, kró lo -
wa El żbie ta II, Char lie Cha plin, Ji mi
Hen drix, Tom Cru i se, An drzej Mle czko,
An drzej Waj da, Lud wig van Be e tho ven,
Krzysz tof Pen de rec ki i wie lu in nych. 

Od 1992 ro ku Mię dzy na ro do wy Dzień
Osób Le wo ręcz nych ob cho dzo ny jest
13 sierp nia. Za in te re so wa nym le wo -
ręcz no ścią po le cam adres www.le wo -
recz ni.pl 

SSzzyy  mmoonn  MMaa  lliicc  kkii
źró dła: psy cho lo gia.univ.gda.pl PAP – Na u ka w Pol sce, 

Jo an na Po ros mod no po le.pl od kryw cy.pl

Największa mniejszość – leworęczni
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17 Marca w Antwerpii polski zawodnik MMA 
(mieszkający i trenujący w Brukseli) 

ŁUKASZ GONTARCZUK 
(sponsorowany przez Athletic Body) 

stoczy kolejną zawodową walkę w MMA 
na Gali Staredown 6

Wszystkich kibiców serdecznie zapraszamy !
Więcej informacji oraz bilety do nabycia 

w sklepie Athletic Body, Nr tel:02/649 81 39
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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



Czy tam hi sto rię 
I wi dzę, coś zro bił 
Przez ty siąc le cia, Czło wie cze! 
Za bi ja łeś, mor do wa łeś 
l wciąż prze my śli wasz, 
Jak by to ro bić le piej. 
Za sta na wiam się, 
czyś go dzien, 
Aby cię pi sać przez wiel kie C.

– Le o pold Staff

Po 186 la tach pa no wa nia Ja giel -
lo now na tro nie pol skim, ze szli
oni ze sce ny hi sto rycz nej, po -
dob nie jak pia sto wie, bez le gal -
ne go na stęp cy.
Król Zyg munt II Au gust nie po -
zo sta wił po so bie po tom ków,
wsku tek cze go na nim wy gasł
ród Ja giel lo now.
Pier wszym kró lem pol skim wy -
bra nym w wol nej elek cji z udzia -
łem szlach ty ob ra du ją cej na po -
lu elek cyj nym w 1573 był
HHeenn  rryykk  WWaa  llee  zzyy (1551-1589).
Syn Hen ry ka II, kró la Fran cji.
Z oka zji pier wszej elek cji zo sta -
ły spi sa ne tzw. ar ty ku ły hen ry -
kow skie. Od tąd każ dy wład ca
wstę pu ją cy na tron pol ski mu -
siał je pod pi sać. Ar ty ku ły za wie -
ra ły nie zby wal ne pra wa ustro -
ju pań stwa, m.in. nad rzęd ną ro lę
sej mu. Wy bór Wa le ze go oka zał
się nie for tun ny. Król przy był do
Pol ski w stycz niu 1574 r., pod -
czas sro giej pol skiej zi my, któ -
rej nie lu bił. Nie po do ba ła mu
się Pol ska i oby cza je Po la ków.
Śmierć je go star sze go bra ta Ka -
ro la IX da ła mu pre tekst do po -
wro tu do Fran cji i ob ję cia tro -
nu. Sy tu a cja ta zmu si ła szlach tę
do wy bo ru no we go kró la.
Ze wzglę du na pre stiż Ja giel lo -
nów wy bra no An nę Ja giel lon kę,
cór ke Zyg mun ta Sta re go i Bo -
ny. Ste fan Ba to ry że niąc się
z An ną stał sie kró lem Pol ski.

SSttee  ffaann  BBaa  ttoo  rryy (1533-1586), ksią -
żę Sied mio gro du, zo stał wy bra -
ny kró lem pol skim na sej mie
elek cyj nym w 1575 r. I ko ro no -
wa ny w 1576 r. Wy bór oka zał
sie szczę śli wy, bo no wy król za -
pew nił so bie po wa ża nie i dał się
po znać ja ko ener gicz ny wład ca,
do sko na ły wódz i or ga ni za tor.
Za pew nił on re li gii ka to lic kiej
przo du ją ce sta no wi sko, prze -
strze ga jąc jed nak za sad to le ran -
cji re li gij nej.Ostro zwal czał sa -
mo wo lę szlach ty i ma gna te rii,
Bę dąc zwo len ni kiem sil nych rzą -
dów, Ste fan zrzekł się jed nak

wła dzy na czel nej są dow ni czej,
po wo łu jąc Try bu nał Ko ron ny
i Li tew ski. Prze pro wa dził po -
waż ne re for my woj ska oraz sy -
ste mu po dat ko we go.Upo rząd -
ko wał tak że spra wy we wnętrz ne
i wzmoc nił au to ry tet wła dzy
kró lew skiej.W rzą dach opie rał
się na śred niej szlach cie, któ rej
przy wód cą był Jan Za moj ski.
Do ce nia jąc je go war tość po wie -
rzył mu naj wyż sze urzę dy: kan -
cle rza oraz het ma na wiel kie go
ko ron ne go. Za raz na po cząt ku
pa no wa nia mu siał po ko nać
Gdańsk, któ ry nie uznał je go
elek cji, trwa jąc przy ce sa rzu
Mak sy mi lia nie. W cia gu trzech
wy praw zdo był Po lock, Wiel kie
Lu ki i ob le gał Psków, aż wresz -
cie w r. 1582 za po śred nic twem
le ga ta pa pie skie go Po sse vi na zo -
stał za war ty ro zejm z Mosk wą
w Jam nie Za pol skim. Na mo cy
te go ro zej mu In flan ty zo sta ły
przy Pol sce.
Ja ko by ły ksią żę sied mio grodz -
ki Ba to ry do sko na le ro zu miał
groź bę nie bez pie czeń stwa tu rec -
kie go i dla te go mys lał o kru cja -
cie pol sko-ro syj skiej prze ciw ko
Tur cji. Nie spo dzie wa na śmierć
kró la w r. 1586 nie poz wo li ła
tych pla nów wpro wa dzić w czyn.
Po cho wa no go na Wa we lu. Po
Ste fa nie Ba to rym wła dzę w kra -
ju ob jął Zyg munt III Wa za, któ -
ry za po cząt ko wał pa no wa nie dy -
na stii szwedz kiej na pol skim
tro nie.

ZZyygg  mmuunntt  IIIIII  WWaa  zzaa (1566-1632).
pier wszy pol ski król z dy na stii
Wa zów, syn kró la szwedz kie go
Ja na III i Ka ta rzy ny Ja giel lon -
ki. Król pol ski od 1587 r.,
szwedz ki w la tach 1592-1598.
Rosz cząc so bie pre ten sje do ko -
ro ny szwedz kiej wplą tał pań -
stwo pol sko-li tew skie w kon flik -
ty i woj ny, co przy spo rzy ło mu
wie lu za cie kłych prze ciw ni ków.
Był ka to li kiem i zwo len ni kiem
kon trre for ma cji1, co tak że nie
po do ba ło się licz nym zwo len ni -
kom to le ran cji oraz in no wier -
com. Opo nen ci za rzu ca li mu po -
li ty kę zbyt nio sprzy ja ją cą
Hab sbur gom. Nie za do wo le nie
zna laz ło skraj ną for mę w ro ko -
szu Mi ko ła ja Ze brzy dow skie go
w 1606 r. Zyg munt pro wa dził
tak że woj ny z Mosk wą, pre ten -
du jąc na wet do ko ro ny car skiej.
Prze niósł sto li cę kró lew ską
z Kra ko wa do War sza wy.

WWłłaa  ddyy  ssłłaaww  IIVV (1596-1648). Syn
Zyg mun ta III Wa zy i An ny Hab -
sbur żan ki. Ob jął rzą dy po elek -
cji w 1632 r. Zwo len nik roz strzy -
gnięć wo jen nych, w czym
od bie gał od pa cy fi stycz nie na
ogół na sta wio nej szlach ty. Pod -
trzy my wał zbroj nie pre ten sje do
ko ro ny szwedz kiej, a tak że do
ofe ro wa nej mu w 1610 r. ko ro -
ny car skiej. W ce lu umoc nie nia
po zy cji na Bał ty ku zbu do wał flo -
tę. Pla no wał tak że wiel ką woj -
nę z Tur cją, ale spot ka ło się to
ze zde cy do wa nym sprze ci wem
szlach ty.Za je go pa no wa nia na
Ukra i nie Ko za cy pod nie śli
otwar ty bunt prze ciw Rze czy -
pos po li tej. Pod wo dzą Boh da na
Chmiel nic kie go za da li ry cer -
stwu pol skie mu do tkli we cio sy.
Król zgi nął w trak cie woj ny.

JJaann  KKaa  zzii  mmiieerrzz (1609-1672). Syn
Zyg mun ta III Wa zy był po śmier -
ci Wła dy sła wa IV je dy nym kan -
dy da tem do ko ro ny.
Za pa no wa nia Zyg mun ta III Wa -
zy i Wła dy sła wa IV Pol ska do -
zna ła sil ne go osła bie nia we wnę -
trze ne go i spo rych strat
te ry to rial nych. Mi mo nie wąt pli -
we go ta len tu woj sko we go Jan
Ka zi mierz nie mogł opa no wać
sy tu a cji. Za ję ty wal ka mi na
wscho dzie z Chmiel nic kim i Ro -
sja nie był w sta nie oprzeć się
na ja zdo wi Szwe dów, któ rzy
wkro czy li od pół no cy i za cho -
du. 
Kraj był nisz czo ny, skarb pu -
sto szał, zry wa ne by ły sej my, ro -
sła szla chec ka opo zy cja wo bec
wła dzy kró lew skiej. Kul mi na -
cją nie szczęść oka zał się okres
„po to pu szwedz kie go” (1655-
1660), kie dy nasz kraj mu siał
sta wić czo ła rów no czes ne mu
na ja zdo wi wojsk szwedz kich,
ro syj skich, ko zac kich, pru skich
i sied mio grodz kich. Choć woj -
na ta za koń czy ła się zwy cię -
stwem, Pol ska wy szła z niej bar -
dzo znisz czo na i osła bio na
we wnętrz nie. Pod na ci skiem
prą dów kon trre for ma cyj nych
i w wy ni ku wo jen z pań stwa mi,
rzą dzo ny mi przez in no wier ców
(pra wo sław na Ro sja, pro te stan -
cka Szwe cja) za ni kać za czę ła to -
le ran cja re li gij na, wy bu cha ły
ro ko sze (bun ty szlach ty i ma -
gna te rii), wresz cie w 1665 do -
szło do woj ny do mo wej, któ ra
do pro wa dzi ła do ab dy ka cji Ja -
na Ka zi mie rza. 

Hi sto ria Pol ski do 1696 ro ku
Dzieje naszej
Ojczyzny
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1 KKoonn  ttrrrree  ffoorr  mmaa  ccjjaa – nurt w Koś cie le ka to lic kim, bę dą cy
re ak cją na po wsta nie pro te stan tyz mu, ma ją cy na ce lu
za ha mo wa nie sze rzą cej się re for ma cji i od zy ska nie przez
Koś ciół rzym sko ka to lic ki utra co nych wpły wów i po zy cji
wy zna nia pa nu ją ce go. Dzia ła nia te po łą czo ne by ły z od -
no wą we wnątrz Koś cio ła, wy mu szo ną gwał tow nym roz -
wo jem re for ma cji. Z te go też po wo du au to rzy ka to lic cy
wo lą sto so wać ter min re for ma ka to lic ka, sta ra jąc się
uwy pu klić po zy tyw ny as pekt kon trre for ma cji. (Wi ki pe dia)

Jan Ka zi mierz zrzekł się pa no wa nia
w 1668 r. i wy je chał do Fran cji. Umarł
w osa mot nie niu w 1672 r. Cia ło je go
spro wa dzo no z Pa ry ża do Kra ko wa
i zło żo no na Wa we lu.
Pa nu ją cy przez 70 lat Wa zo wie (Zyg -
munt III, Wła dy sław IV, Jan Ka zi -
mierz) utrzy ma li co praw da pre stiż
Pol ski, ja ko wiel kie go i po waż ne go
kra ju eu ro pej skie go, ale nie ste ty wplą -
ta li kró le stwo w se rię kon flik tów mi -
li tar nych, nie za po bie gli krwa wej woj -
nie do mo wej na Ukra i nie i do pu ści li
do znacz ne go wzro stu wpły wu ma -
gna tów.

MMii  cchhaałł  KKoo  rryy  bbuutt  WWiiśś  nniioo  wwiieecc  kkii  (1640-
1673). Zo stał wy bra ny na kró la na
sej mie elek cyj nym 19 czer wca 1669.
Oprócz nie go by ło czte rech kan dy da -
tów in nych na ro do wo ści, lecz po złych
do świad cze niach z ob cy mi mo nar cha -
mi szlach ta gło so wa ła na „Pia sta”.Nie
umiał za pa no wać nad tar cia mi róż -
nych stron nictw w kra ju. Po nad to
prze grał woj nę z Tur cją, od da jąc w jej
rę ce Po do le z Ka mień cem Po dol -
skim.Z po wo du cho ro by król zmu szo -
ny zo stał od dac do wódz two Ja no wi
So bie skie mu.Po kil ku let nim pa no wa -
niu kró la Mi cha ła Ko ry bu ta Wiś nio -
wiec kie go tron pol ski ob jął bo ha ter
wo jen z Tur cją (zwy cie stwo pod Cho -
ci miem), het man JJaann  IIIIII  SSoo  bbiiee  sskkii. Po -
jął za żo nę Fran cuz kę Ma rie Ka zi mie -

re d'Ar qu ien („Ma ry sien ke”). So bie ski
po sia dał dwa wiel kie ta len ty: do sko -
na łe go po li ty ka i zna ko mi te go wo dza.
Od siecz Wied nia ob lę żo ne go w 1683
r. przez Tur ków, gdzie od niósł zwy -
cię stwo nad ar mią wiel kie go we zy ra
Ka ra Mu sta fy, przy nio sło mu eu ro pej -
ska sła wę. Za mie rzał zor ga ni zo wać li -
gę an ty tu rec ką przy udzia le Pol ski,
Au strii i Ro sji. W tym ce lu za warł z Ro -
sją w r. 1686 dłu go trwa ły po kój, tzw.
po kój Grzy mul tow skie go. Pla ny So -
bie skie go upa dły jed nak skut kiem co -
raz sil niej szej opo zy cji we wnętrz -
nej.Śmierć kró la w r. 1696 zam knę ła
okres po tę gi na sze go pań stwa. Od tąd
osła bio ne we wnętrz nie przez kry zys
gos po dar czy, znisz czcze nia wo jen ne
i anar chie moż no wład ców, sta ło się
ono je dy nie przed mio tem po li ty ki są -
sied nich mo carstw. Roz po czał się rów -
nież upa dek kul tu ry pol skie go ba ro -
ku. Pro chy So bie skie go spo czę ły na
Wa we lu. 

Pol ska, w któ rej był „Król i Szlach -
ta”, w któ rej by ły sej my i sej mi ki,
w któ rej każ dy szlach cic miał rów ny
głos, gdzie ty tu ło wa no się „Panie Bra -
cie”, za czy na wy bie rać kró lów nie ko -
niecz nie spoś ród sie bie. Po głę bia to
osła bia nie kró le stwa i przy spie sza de -
ge ne ra cję de mo kra cji. Na jej fa li na -
pły wa ją z za chod niej Eu ro py prze śla -
do wa ni tam Ży dzi i in ne gru py

na ro do wo ścio we, znaj du jąc w bo ga -
tym i de mo kra tycz nym kró le stwie to -
le ran cję i bar dzo do bre wa run ki eg -
zy sten cji. De ge ne ra cja de mo kra cji,
osła bie nie wła dzy kró la i wpły wy od -
środ ko we do pro wa dzi ły w koń cu do
te go, ze każ dy szlach cic miał pra wo
ve ta. Utrud nia ło to lub wręcz unie -
moż li wia ło prze pro wa dza nie ustaw.
Wy star czy ło jed no „nie zga dzam sie”
wy po wie dzia ne na sej mie za pie nią -
dze, czy obiet ni ce tych któ rym za le -
ża ło na osła bie niu pań stwa, że by unie -
moż li wić wpro wa dze nie ko niecz nych
ustaw i zmian. 

Rzad ko kie dy cza sy są su ro wsze niż
lu dzie. 

Nor man Ma i ler

MMoo  nnii  kkaa  SSttaaww  nniicc  kkaa
Zro dlo: in ter net
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Renomowany warsztat blacharski
„Carrosserie Cassiers” z Kalmthout 
poszukuje doświadczonego
blacharza
Wymagania:
- 2 do 5 lat doświadczenia
- komunikatywna znajomość języka

holenderskiego, angielskiego 
lub francuskiego 

- elastyczność i motywacja
Oferujemy:
- zatrudnienie na pełen etat 
- miłą atmosferę w pracy 

Kontakt: Didier Cassiers
Brasschaatsesteenweg 278 A

2920 Kalmthout, Tel.: 0486 72 94 11

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.

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
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Miejsce 
na Twoją reklamę

KONTAKT:

antwerpiapopolsku@yahoo.com
tel. 0489/823 803 



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

w Szukan niańki do pół rocznego
dziecka w Wommelgem.
0488229952

w Sprzedam skuter klasy B
MilanoS biały, zadbany ,
2osobowy, przebieg 1221km ,
zakupiony nowy w wakacje 
2011 roku. Posiada kufer z tyłu
czarny, kask także w komplecie.
Tel.kont.  0486913682
(możliwość ściągnięcia blokady)

w Udzielam nauki jazdy osobom,
które jeżdżą słabo i źle się czują
za kierownicą, tel. 0485059128.

Dodaj bezpłatnie 
swoje ogłoszenie wysyłając maila

pod adres

redakcjachildrenofeurope
@yahoo.com
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Przypominamy, 
że ww  nnooccyy  zz  ssoobboottyy  ((2244  mmaarrccaa))
nnaa  nniieeddzziieellęę  ((2255  mmaarrccaa))  22001122  rr..

następuje 
zmiana czasu
z zimowego na letni. 

Zegarki przestawiamy 
z godziny 2:00 na 3:00 w nocy.



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. Sta ni sław Lem 

(1921 Lwów – 2006 Kra ków)

Naj wię kszy pol ski pi sarz li te -
ra tu ry fan ta stycz nej, au tor wie -
lu świa to wych best sel le rów.

Zna ny i ce nio ny na ca łym
świe cie. Je go książ ki prze tłu ma -
czo no na 41 ję zy ków i sprze da -
no w po nad 30 mi lio nach eg zem -
pla rzach. Jest naj czę ściej
tłu ma czo nym pol skim pi sa rzem,
a w pew nym okre sie był naj bar -
dziej po czyt nym nie an glo ję zycz -
nym pi sa rzem li te ra tu ry scien -
ce fic tion. 

Do ro bek ar ty stycz ny Le ma
obej mu je: opo wia da nia, po wie -
ści fan ta stycz no-na u ko we, de -
tek ty wi stycz ne, au to bio gra fie,
pu bli cy sty kę li te rac ką, fe lie to -
ny, wier sze, li sty, sce na riu sze
słu cho wisk ra dio wych, au dy cji
te le wi zyj nych i sztuk te a tral -
nych.

Naj bar dziej zna ne po wie ści:
„Dzien ni ki Gwia zdo we”, „Nie -

zwy cię żo ny”, „So la ris”, „Po wrót
z gwiazd”, „Cy be ria da”, Głos Pa -
na”, „Baj ki Ro bo tów”, „Eden”,
„Opo wie ści o pi lo cie Pir xie”. 

n Uro dził się we Lwo wie w ro -
dzi nie za moż ne go le ka rza

n Stu dia me dycz ne ukoń czył
w Kra ko wie nie uzy sku jąc dy -
plo mu koń co we go. Zda nie
osta t nich eg za mi nów wią za ło
się bo wiem z przy mu so wym
od by ciem służ by woj sko we,
a te go za wszel ka ce nę chciał
uni k nąć. 

n W 1946 ro ku ro dzi na Le mów
tra cąc swój ca ły ma ją tek opu -

ści ła Lwów i w ra mach re pa -
tria cji prze nio sła się do Kra -
ko wa. Po za koń cze niu woj ny
Lwów przy łą czo no do związ -
ku Ra dziec kie go i dal sze prze -
by wa nie w tym mie ście wią -
za ło się przy ję ciem
ra dziec kie go oby wa tel stwa.

n Sy tu a cja ma te rial na ro dzi ny
by ła po pro stu tra gicz na i pi -
sarz po la tach wspo mi nał, że
z tru dem prze trwa li ten okres.

n W 1954 ro ku oże nił się z Bar -
ba rą Leś niak, póź niej szym le -
ka rzem ra dio lo gii, a w 1968
ro ku przy szedł na świat ich
syn To masz.

n Miesz ka li w Kli nach Bor kow -
skich – czę ści Kra ko wa.

n O 1956 ro ku roz po czę ła się
wiel ka mię dzy na ro do wa ka -
rie ra pi sar ska Le ma, co za -
pew ni ło ro dzi nie sta bi li za cję
ży cio wą i ma te rial ną.

n W 1957 ro ku uka za ła się dru -
kiem pier wsza w hi sto rii pol -
skiej li te ra tu ry książ ka o cy -
ber ne ty ce „Dia lo gi” au tor stwa
Le ma.

n W 1961 ro ku uka za ły się je go
dwa naj wy bit niej sze dzie ła:
„So la ris” i „Po wrót z gwiazd”.

n „Cy be ria da” uwa ża na przez
Le ma (i wie lu kry ty ków li te -
rac kich), za szczy to we osią -
gnie cie je go twór czo ści wy -
szła dru kiem w 1965 ro ku.

n W cza sach PRL Lem uni kał
an ga żo wa nia się w po li ty kę
i ni gdy nie za pi sał się do żad -
nej or ga ni za cji. W 1976 ro ku
pod pi sał je den z pro te stów
prze ciw ko wpi sa niu w kon sty -
tu cję za pi su o „wio dą cej ro li
PZPR” i „przy jaź ni z ZSRR”.

n Wie le ra zy chciał emi gro wać
i by ły sy tu a cje, kie dy pra wie
pod jął osta teczną de cy zję
o wy jeź dzie z Pol ski na sta łe.
Za wsze jed nak wra cał.

n W 1987 ro ku uka za ła się je go
osta t nia po wieść „Fia sko”, po -
świę co na prob le ma ty ce „pio -
nier skie go lo tu do in nej gwia -
zdy oraz pró by kon tak tu
z po za ziem ską cy wi li za cją”.

n Zmarł w 2006 ro ku ma jąc 84
la ta. Zgod nie z je go osta t nią
wo lą ur na z pro cha mi zo sta ła
zło żo na na Cmen ta rzu Sal wa -
tor skim w Kra ko wie. 

n Odzna czo ny mię dzy in ny mi
me da lem „Glo ria Ar tis”, naj -

wyż szym pol skim odzna cze -
niem pań stwo wym Or de rem
Or ła Bia łe go, Zło tym Krzy żem
Za słu gi, Krzy żem Ofi cer skim
Or de ru Odro dze nia Pol ski

n Za swo ja twór czość zdo był
licz ne na gro dy w Pol sce i za
gra ni cą mię dzy in ny mi Na gro -
dę Li te rac ką im. Fran za Kaf -
ki 

n Osią gnię cia Le ma przy nio sły
mu do kto ra ty ho no ris ca u sa
wie lu uczel ni i ho no ro we oby -
wa tel stwo mia sta Kra ko wa.

n W 1972 ro ku zo stał człon kiem
Pań stwo wej Aka de mii Na u ko -
wej (PAN), in sty tu cji sku pia -
ją cej naj tęż sze pol skie umy -
sły.

n W 1976 ro ku uzy skał ho no ro -
we człon ko stwo w Scien ce Fic -
tion Wri ters of Ame ri ca, któ -
re trzy la ta póź niej utra cił za
kry ty ko wa nie ame ry kań skiej
li te ra tu ry te go ga tun ku.

n Pier wszy mi utwo ra mi Le ma,
któ re pu bli ko wał jesz cze ja ko
stu dent me dy cy ny by ły opo -
wia da nia o te ma ty ce wo jen nej
i oku pa cyj nej

n De biu tem li te rac kim Le ma był
„Czło wiek z Mar sa”, któ re go
fa bu ła do ty czy ła ta jem ni cze -
go przy by sza ba da ne go przez
ziem skich uczo nych w taj nym
la bo ra to rium.

n Ja ko au tor ga tun ku scien ce
fic tion za de biu to wał opub li -
ko wa ny mi w Ty god ni ku Po -
wszech nym opo wia da nia mi
„Ob cy”, „Ogród ciem no ści”
i „Dzie je jed ne go od kry cia”.

n Pier wszą na pi sa ną po wie ścią
był „Szpi tal prze mie nie nia”
z 1948 ro ku. Książ ka zo sta ła
wy da na do pie ro w la tach sie -
dem dzie sią tych po nie waż pi -
sarz nie zgo dził się na su ge -
stie i po praw ki, któ re chcia ła
na nie go na ło żyć ów czes na
cen zu ra. 

n W 1951 ro ku zo sta je wy da na
je go pier wsza po wieść „Astro -
no mia”.

n Naj po pu lar niej szą i naj bar -
dziej zna ną książ ką Le ma jest
bez wąt pie nia „So la ris”. Do -
cze ka ła się dwu krot nej adap -
ta cji fil mo wej. Raz przez An -
drie ja Tar kow skie go
(Na gro da Spe cjal na Ju ry na
Fe sti wa lu Fil mo wym w Can -
nes), dru gi zaś przez Ste ve na

Znani nieznani
czyli ciekawe fakty dotyczące wielkich Polaków
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So der ber gha w Hol ly wo od z Ge or -
ge'em Clo o ne y em w ro ki głów nej.
Co cie ka we „So la ris” po wsta ła w cią -
gu za led wie kil ku ty god ni pod czas
po by tu pi sa rza w Za ko pa nem.

n We dług znaw ców te ma tu ta po wieść
jest po nad cza so wa. Nie ze sta rza ła
się od lat sześ ćdzie sią tych, a na -
praw dę o nie wie lu utwo rach li te ra -
tu ry fan ta stycz nej moż na tak po -
wie dzieć. Do cze ka ła się nie zli czo nej
ilo ści re cen zji i ana liz. Le mo wi uda -
ło się w niej stwo rzyć naj bar dziej
ory gi nal ną wi zję Ob ce go w hi sto rii
li te ra tu ry scien ce fic tion. 

n „So la ris” zo sta ła prze tłu ma czo na na
kil ka dzie siąt ję zy ków. Mię dzy in ny -
mi na: nie miec ki, hisz pań ski, ja poń -
ski, he braj ski, an giel ski, or miań -
ski, czy gru ziń ski.

n Był czło wie kiem wszech stron nie
wy kształ co nym o licz nych za in te -
re so wa niach. Po sia dał nie spo ty ka -
ną wie dzę z za kre su na uk ści słych
i fi lo zo fii. I mię dzy in ny mi na tej
pod sta wie prze wi dział nad ej ście ery
in for ma ty ki, in ter ne tu, rze czy wi -
sto ści wir tu al nej i in ży nie rii ge ne -
tycz nej.

n Od lat pięć dzie sią tych Lem roz czy -
ty wał się w li te ra tu rze (prze my ca -
nej z za gra ni cy) do ty czą cej fun kcjo -
no wa nia ludz kie go mó zgu
i cy ber ne ty ki. In te re so wa ło go, czy
moż na „od two rzyć” czło wie ka z ato -
mów. No ca mi ze słow ni kiem w rę -
ku po zna wał dzie ła naj wię kszych
au to ry te tów w tej dzie dzi nie.

n Swo ją wie dzą i oso bo wo ścią za fa -
scy no wał ame ry kań skie go au to ra
po wie ści scien ce fic tion Phil li pa K.
Dic ka, któ ry nie mógł uwie rzyć, że
je den czło wiek mo że być tak wszech -
stron ny. W re zul ta cie do niósł na Le -
ma do FBI twier dząc, że pol ski pi -
sarz jest agen tem przy sła nym przez
KGB, gdyż nie ma in ne go wy tłu ma -
cze nia je go fe no me nu.

n Je go na zwi skiem na zwa no pla ne to -
i dę 3836 Lem i pier wsze go pol skie -
go sa te li tę na u ko we go

n Uwiel biał mar ce pan i chał wę. Był
wiel kim ła su chem i na wet wte dy,
gdy pod ko niec ży cia za cho ro wał na
cu krzy cę nie mógł się oprzeć po ku -
sie zje dze nia cze goś słod kie go

n Z al ko ho li pi jał li kie ry i gin
n Na mięt nie pa lił pa pie ro sy, ale tyl -

ko men to lo we, któ re mu siał rzu cić
w la tach osiem dzie sią tych z po wo -
du kło po tów ze zdro wiem.

n Był za pa lo nym na rcia rzem i uwiel -
biał gó ry. Co ro ku ra zem z żo ną
(póź niej rów nież z sy nem) jeź dził na
nar ty do Za ko pa ne go. Właś nie tam
po wsta ła część je go naj wię kszej li -
te ra tu ry.

n Ulu bio ną lek tu rą Le ma by ła „Try lo -
gia” Hen ry ka Sien kie wi cza (czy tał
tyl ko naj lep sze je go zda niem frag -
men ty) i po ezja Bo le sła wa Leś mia -
na.

n Ulu bio ne fil my to prze de wszyst kim
te z Ja me sem Bon dem. Lu bił rów -
nież oglą dać przy go dy King-Kon ga,
jak rów nież „Gwiezd ne woj ny” i se -
rial „Star Trek”. Przy tym osta t nim
za wsze kry ty ko wał sce na rzy stów za
lek ce wa że nie praw fi zy ki.

n Lu bił mu zy kę po waż ną, a zwłasz cza
sym fo nie Be e tho ve na.

n In te re so wał się jaz zem. Szcze gól nie
upo do bał so bie du et Lo u i sa Ar -
mstron ga i El li Fit zge rald.

n Na mięt nie słu chał pio se nek z Ka ba -
re tu Star szych Pa nów i nie któ rych
utwo rów gru py The Be at les.

n Był po li glo tą. Znał ła ci nę, nie miec -
ki, fran cu ski, an giel ski, ukra iń ski
i ro syj ski.

n Wszyst kie swo je książ ki na pi sał na
ma szy nie do pi sa nia, mo że dla te go,
że kom pu te ry we szły do użyt ku do -
pie ro u schył ku je go ży cia. 

n Był praw dzi wym ty ta nem pra cy.
Wsta wał mię dzy 4 a 5 ra no, i co -
dzien nie po tra fił „wy pro du ko wać”
kil ka dzie siąt stron ma szy no pi su.

n Je go ulu bio ną me to dą pi sa nia by ło
sia da nie do ma szy ny bez żad ne go
pla nu i do wia dy wa nie się w mia rę
pi sa nia od sa me go sie bie co się te -
raz wy da rzy.

n W 1980 ro ku je go na zwi sko bra no
pod uwa gę przy przy zna wa niu na -
gro dy Nob la z li te ra tu ry, ale osta -
tecznie otrzy mał ja Cze sław Mi łosz.

n W cza sach, gdy Sta ni sław Lem pi -
sał o cyf ro wych książ kach, twór cy
ekra nów do ty ko wych by li jesz cze
bar dzo ma ły mi dzieć mi. W wy da nej
w 1961 ro ku książ ce „Po wrót
z gwiazd” Lem opi sał wy na la zek po -
dob ny do dzi siej szych ekra nów do -
ty ko wych wy ko rzy sty wa nych
w I Pa dach....” Książ ki prze two rzo -
ne na krysz ta ło we bry ły, któ re za -
o pa trzo ne w pa mięć mog ły bez tru -
du po mie ścić książ ko we
in for ma cje”... Wy na la zek ten ob słu -
gi wa ny był za po mo cą tech no lo gii
bar dzo zbli żo nej do do ty ko wych
ekra nów. Pół wie ku póź niej po wsta -
ły pier wsze ta kie urzą dze nia.

n Był pa sjo na tem mo to ry za cji. Pier -
wsze pra wo ja zdy zdo był przed wy -
bu chem II woj ny świa to wej, ale nie
miał oka zji się nim na cie szyć.
W swo im ga ra żu miał kil ka sa mo -
cho dów. Lu bił szyb ką ja zdę i ści ga -
nie się. 

n Po śmier ci pi sa rza, Fun da cja „Mam
ma rze nie” sprze da ła je den z je go sa -
mo cho dów Mer ce des 280 SE, uzy -
sku jąc dla swo ich po do piecz nych
kwo tę 50.211 zło tych. Ku pił go je -

den z biz nes me nów w Tar now skich
Gó rach. 

n Li te ra tu ra Le ma nie jed no krot nie
by ła in spi ra cją dla in nych ar ty stów
Po wsta ło aż 15 fil mów (do ku men -
ty, fa bu lar ne) opar tych na je go twór -
czo ści.

n Lem był bar dzo do wcip nym, po god -
nym i cza ru ją cym czło wie kiem. „Lu -
bił żar to wać z ota cza ją cej go rze czy -
wi sto ści i lu dzi, aczkol wiek
nie ko niecz nie z sa me go sie bie”. 

n Uwiel biał spo ty kać się z przy ja ciół -
mi i zna jo my mi oka zu jąc się oso ba
bar dzo roz mow ną, go ścin ną i to wa -
rzy ską. Nie lu bił, gdy się z nim nie
zga dza no i źle zno sił kry ty kę włas -
nej twór czo ści.

n Lem był mi strzem w wy my śla niu
nie zwy kłych two rów ję zy ko wych,
na przy kład: „gar ła cza an ty ma te -
rii”, czy „lu fy la zer ne”. 

n Zna ne jest je go po wie dze nie: „Do -
pó ki nie sko rzy sta łem z in ter ne tu
nie wie dzia łem, że na świe cie jest
ty lu idio tów” 

Sta ni sław Lem był jed nym z naj wię -
kszych pi sa rzy fan ta sty ki na u ko wej,
uta len to wa nym fi lo zo fem, fu tu ro lo -
giem i sa ty ry kiem. Je go twór czość
wy war ła ogrom ny wpływ nie tyl ko na
pol ską, ale i na świa to wą li te ra tu rę
scien ce fic tion.

Roz wi nął zu peł nie no we moż li wo -
ści ga tun ku scien ce fic tion, wpro wa -
dził do nie go no wą prob le ma ty kę, oży -
wił go żar tem i gro te ską.

Do koń ca za cho wał wier ność so bie
i swo im po glą dom. Uwa żał, że „co kol -
wiek ro bił by czło wiek, ja kie kol wiek
two rzył by i po zna wał świa ty – on sam,
je go na tu ra i je go du sza po zo sta ną dla
nie go ide a łem i wzo rem”... 

HHaannnnaa  KKoorrcczz
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Ania i Mar cin opo wie dzie li mi
swo ją hi sto rię z proś bą o za -
miesz cze nie jej w ga ze cie. Ku

prze stro dze.
Ich opo wieść jest tak nie sa mo wi ta,

że aż trud no uwie rzyć, iż wy da rzy ła
się na praw dę.

Przy je cha li do Bel gii od ra zu po ślu -
bie, czy li ja kieś 10 lat te mu. Za czy na -
li jak wszy scy – od pra cy na czar no za
ma łe pie nią dze. Po tem skoń czy li kurs
ni der lan dzkie go, otwo rzył się ry nek
pra cy. Obo je za le ga li zo wa li swój po -
byt, mie li do brze płat ną pra cę i ich sy -
tu a cja fi nan so wa by ła co raz lep sza.
Mo gli na wet poz wo lić so bie na od kła -
da nie pie nię dzy. Kie dyś chcie li by wró -
cić do Pol ski, ku pić dom i spo koj nie
cie szyć się eme ry tu ra. Jed no tyl ko
spę dza ło im sen z po wiek. Nie mie li
dzie ci. Po wy ko na niu nie zli czo nej ilo -
ści spe cja li stycz nych ba dań oka za ło
się, że Mar cin jest bez płod ny. Z bie -
giem cza su po go dzi li się z tym i za -
czę li my śleć o adop cji dziec ka. Ży li na
swój spo sób spo koj nie, by li szczę śli -
wi....

Czte ry la ta te mu do An twer pii przy -
je cha ła Ba sia – sio stra Ani. Do pra cy,
aby pod re pe ro wać ro dzin ny bu dżet.
Mąż, któ ry nie mógł zna leźć pra cy
i dwo je dzie ci zo sta li w Pol sce, a Ba -
sia prze sy ła ła do do mu (mę żo wi) każ -
de za ro bio ne eu ro. 

Ania i Mar cin wzię li ją do sie bie.
Miesz ka nie wpraw dzie nie by ło zbyt
du że, ale trzy oso by ja koś się zmie ści -
ły. Nie bra li od Ba si żad nych pie nię -
dzy za czynsz, ogrze wa nie i in ne
świad cze nia. Na wet zmi ni ma li zo wa li
jej wy dat ki je śli cho dzi o wy ży wie nie.
Do szli do wnio sku, że Ba si i tak ca ły -
mi dnia mi nie ma w do mu, więc jej
po sił ki nie ob cią ża ły zbyt nio ich bu -
dże tu. A prze cież mia ła w Pol sce dzie -
ci i to dla nich tak cięż ko pra co wa ła.

Ba sia za dzieć mi tęsk ni ła po twor -
nie. Jak tyl ko mog ła jeź dzi ła do Pol -
ski, aż wresz cie za na mo wą mę ża pod -
ję ła de cy zję, że ca ła ro dzi na mu si być
ra zem. W Bel gii. Ania i Mar cin usza -
no wa li te de cy zje ro zu mie jąc ją cał ko -
wi cie. Sta ra li się zro bić wszyst ko, aby
Ba si i jej ro dzi nie po móc. Już od daw -
na no si li się z za mia rem wy na ję cia
wię ksze go miesz ka nia, więc po dłu -
gim na my śle do szli do wnio sku, że
Ba sia z mę żem i dzieć mi na ra zie za -
miesz ka ją u nich. Prze cież to ro dzi -
na, więc faj nie bę dzie wszyst kim ra -
zem. No i dzie ci. To był pod sta wo wy
ar gu ment ja kie go uży ła Ania, aby
prze ko nać mę ża o słusz no ści tej de -

cy zji. Mó wi ła, ze dom nie bę dzie już
ta ki pu sty, dzie ci go roz jaś nią i roz -
we se lą, a ona po mo że Ba si, któ ra pra -
co wa ła ca ły mi dnia mi. 

Po cząt ko wo rze czy wi ście by ło faj nie.
Gwar roz mów i śmiech dzie ci brzmiał
od ra na do wie czo ra. Po tem po szły do
przed szko la, na stęp nie do szko ły. Ba -
sia cięż ko pra co wa ła. Prob lem był tyl -
ko z jej mę żem. Ni by chciał pra co wać,
ale nie chciał. Szu kał pra cy, ale ja koś
nie uda wa ło mu się jej zna leźć.

Mar cin pa mię ta jąc jak trud no mu
by ło na po cząt ku po by tu w Bel gii zde -
cy do wał się wziąć go do fir my, któ rą
nie daw no za ło żył ra zem z bel gij skim
wspól ni kiem.

I wte dy na stą pił splot roż nych nie -
prze wi dzia nych sy tu a cji.

Bel gij ski wspól nik wy je chał na ja -
kiś czas do Fran cji w in te re sach.

Ba sia prze sta ła pra co wać i zaj mo -
wa ła się do mem i dzieć mi. Do szła do
wnio sku, ze już nie mu si tak cięż ko
ty rać, bo fir ma szwa gra pros pe ru je
bar dzo do brze.

Po tem za cho ro wał Mar cin. Zna lazł
się w szpi ta lu i oka za ło się, że je go po -
byt po trwa do syć dłu go.

Mąż Ba si za o fe ro wał się, że za dba
o in te re sy fir my aby Mar cin się ni -
czym nie mar twił i jak naj szyb ciej wra -
cał do zdro wia. Wy cho dził ra no do pra -
cy ale jak się po tem oka za ło, ja ko
„wspól nik” tyl ko ka zał pra co wać i zni -
kał. Czas spę dzał z ko chan ką. 

Ba sia by ła śle po za ko cha na i wie -
rzy ła mę żo wi, któ ry twier dził że to tyl -
ko zło śli we plot ki.

Po tem w do mu za czę li zja wiać się
róż ni lu dzie do ma ga jąc się zwro tu pie -
nię dzy, któ re mąż Ba si od nich po ży -
czał. Oka za ło się, że nie cho dzi ło o po -
ży czki, tyl ko o zwrot za dat ków, któ re
przyj mo wał ja ko „wspól nik” fir my
Mar ci na. Rosz czeń by ło co raz wię cej
i Ania nie wie dzia ła co ro bić. Mar cin
le żał w szpi ta lu i mu sia ła po ra dzić so -
bie ze wszyst kim sa ma. 

Po pew nym cza sie oka za ło się, że
z do mu za czę ły zni kać roż ne co bar -
dziej war to ścio we przed mio ty. Ba sia
twier dzi ła, że nic o tym nie wie. Jej
mąż rów nież. Ania mia ła wra że nie, że
jej do tąd upo rząd ko wa ny świat legł
w gru zach. Że ten kosz mar to ja kiś
film, a nie praw dzi wa rze czy wi stość.
Jej rze czy wi stość. 

Gdy Mar cin wy szedł ze szpi ta la fir -
ma by ła już w roz syp ce i sta ła na skra -
ju ban kruc twa. Zo sta ły kre dy ty i ko -
lo sal ne dłu gi do spła ce nia. Kłót nie
ca łej czwór ki by ły na po rząd ku dzien -
nym, aż do szło do te go że, Mar cin

i Ania za po ży czy li się u daw nych zna -
jo mych i wy pro wa dzi li się z włas ne -
go miesz ka nia.

A jak to wszyst ko wy glą da w chwi -
li obec nej? 

Ba sia z dzieć mi wró ci ła do Pol ski.
Roz wio dła się z mę żem.

Mar cin z po mo cą za przy jaź nio ne go
ad wo ka ta pró bu je upo rząd ko wać
wszyst kie spra wy fi nan so we, aby po -
spła cać dłu gi u osób pry wat nych i za -
cią gnię te kre dy ty. Do brze, że je go bel -
gij ski wspól nik po po wro cie z Fran cji
zde cy do wał, że Mar cin bę dzie mu w ra -
tach spła cał na leż no ści bez od da wa -
nia spra wy do są du. 

Na ra zie miesz ka ją ką tem u przy ja -
ciół, któ rych po zo sta ło im bar dzo nie -
wie lu.

Nie mo gą wró cić do Pol ski, bo tam
nie bę dą w sta nie za ro bić pie nię dzy
na spła tę zo bo wią zań. Ania sprzą ta na
peł ny etat i bie rze wszyst kie do dat ko -
we pra ce. Mar cin pra cu je od ra na do
wie czo ra. Obo je wie rzą, że kie dyś wy -
jdą na pro stą i za czną wszyst ko od no -
wa. Ania dłu go ba ła się, ze mąż jej nie
da ru je, że ją zo sta wi. Ale ich uczu cie
oka za ło się wy jąt ko wo sil ne. Trzy ma -
jąc się za rę ce idą ra zem da lej przez
ży cie. Cho ciaż po sta rza li się w tem pie
re kor do wym, ma ją zszar ga ne ner wy,
ze psu tą re pu ta cję na któ ra tak cięż -
ko pra co wa li, są ra zem. Naj le piej na
tej ca łej hi sto rii wy szedł mąż Ba si.
Oże nił się jak to mó wią bo ga to i ży je
so bie jak pą czek w ma śle. Był na ty le
spryt ny, iż nie moż na mu by ło ni cze -
go udo wod nić. Po ży cza jąc pie nią dze
nie wy sta wiał żad nych po kwi to wań.
Był prze cież wspól ni kiem do brze pros -
pe ru ją cej fir my więc lu dzie mu wie -
rzy li. Wszyst kie zo bo wią za nia spo czę -
ły na Mar ci nie i je go bel gij skim
par tne rze. Ale Mar cin bę dąc czło wie -
kiem uczci wym spła ca wszyst ko sam.

I te raz pa da py ta nie: co da lej?
Ży cie już na pi sa ło sce na riusz.
Ania i Mar cin po ra dzą so bie. Sta li

się sil niej si i bar dziej za har to wa ni.
Pro si li tyl ko, aby opi sać ich hi sto rie.
Jak wspom nia łam – ku prze stro dze.

Że by każ dy wie dział, ko go i cze go
ma się wy strze gać, aby nie zro bio no
mu krzyw dy. A ko go i cze go do kład -
nie, to już każ dy z Czy tel ni ków sam
wie naj le piej. 

mm..gg..

Historie życiem pisane
Co dalej?
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„„PPoo  llaa  NNee  ggrrii..  LLee  ggeenn  ddaa  HHooll  llyy  wwoo  oodd””  MMaa  --
rriiuusszz  KKoo  ttooww  sskkii  

Ma riusz Ko tow ski, re ży ser i cho re o -
graf miesz ka ją cy w Sta nach zre a li zo wał
film do ku men tal ny o lo sach Po li Ne gri
„Po la Ne gri – Ży cie jest snem w ki nie”.
Dla do kład niej sze go upa mięt nie nia tej
fa scy nu ją cej po sta ci na pi sał książ kę.
Od na lazł i wy ko rzy stał wie le uni -
katowych ma te ria łów: zdję cia, frag men -
ty fil mów i wy wia dów. Opi sał fe no men,
ja kim by ła Po la Ne gri, zwy kła dziew -
czy na z ma lej miej sco wo ści, któ ra sta -
ła się ulu bie ni cą tłu mów i mię dzy na ro -
do wą gwia zdą.

Uro dzi ła się w Lip nie k. Wło cław ka
ja ko Apo lo nia Cha łu piec. Od naj młod -
szych lat wy ka zy wa ła zdol no ści ar ty -
stycz ne. W cza sie za ba wy na pod wór ku
zo sta ła za u wa żo na przez He le nę i Je -
rze go Ko siń skich – na u czy cie li ze szko -
ły ba le to wej. Od pią te go ro ku ży cia roz -
po czę ła tre nin gi, któ re po kil ku la tach
zo sta ły za koń czo ne ze wzglę du na wy -
kry tą wa dę ser ca. Cho ciaż ka rie ra tan -
cer ki się skoń czy ła, Po la za sma ko wa ła
przy jem no ści, ja ką da ją pu blicz ne wy -
stę py. W 1911 r. zda ła do Szko ły Apli -
ka cyj nej przy War szaw skich Te a trach
Rzą do wych. Ukoń czy ła dwa kur sy i lek -
cje gry ak tor skiej. Na u kę po now nie
przer wa ło wid mo cho ro by – tym ra zem
gru źli cy, wy je cha ła więc do uzdro wi ska
w Za ko pa nem. W cza sie ku ra cji roz sma -
ko wa ła się w po ezji Włosz ki – Ady Ne -
gri i przy ję ła jej na zwi sko ja ko swój
pseudo nim ar ty stycz ny. Po po wro cie do
War sza wy i ukoń cze niu szko ły za de biu -
to wa ła naj pierw w ro li ta necz nej w Je -
zio rze Ła bę dzim, a na stęp nie w so lo -
wym tań cu lal ki w Co pel li. 

Pier wszą mó wio ną ro lę za gra ła w Te -
a trze Ma łym w Ślu bach panień skich.
Re cen zje da le kie by ły od za chwy tów.
Wy ty ka no mło dej ak tor ce bra ki dyk cji
i chra pli wy głos. Po mi mo tych nie do -
stat ków otrzy ma ła ro le tan cer ki pan to -
mi mie „Su mu run”. Był to pier wszy,
praw dzi wy triumf Po li, któ ra w wie ku
17 lat sta ła się ulu bie ni cą War sza wy.
W grud niu 1914 ro ku na ekra nach kin
uka zał się pier wszy film z Po lą w ro li
głów nej – Nie wol ni ca zmy słów, co otwo -
rzy ło jej drzwi do wszyst kich wy twór -
ni. 

Ak tor ka po sta no wi ła roz po cząć pod -
bój in nych kra jów i wy je cha ła do Ber -
li na. Pier wsze ro le gra ła w fil mach z ga -
tun ku pół ero tycz nych me lo dra ma tów
z wie lo ma sce na mi ta necz ny mi. Choć
nie by ło to ki no zbyt am bit ne sta wa ła
się co raz bar dziej po pu lar na. Mu sia ła
jed nak na kil ka mie się cy wró cić do Pol -
ski, aby zre a li zo wać w War sza wie część
za leg łe go kon trak tu z wy twór nią

„Sfinks”. Do Ber li na wró ci ła w 1917 ro -
ku z głów ną ro la w pan to mi mie Su mu -
run, tym ra zem w pre sti żo wym De ut -
sches The a ther. W tym okre sie za czę ła
szo ko wać i za chwy cać wiel bi cie li za cho -
wa niem god nym naj wię kszej gwia zdy.
Spa ce ro wa ła po uli cy w to wa rzy stwie
lam par ta na smy czy, wy lan so wa ła mo -
dę na dłu gie bu ty z wy so ki mi ob ca sa -
mi, a tak że san da ły no szo ne bez raj stop,
ma lu jąc przy tym paz nok cie u stóp na
ko lor czer wo ny. 

Po suk ce sie na de skach te a tru po zna -
ną ak tor kę wy cią gnę ły mac ki naj wię -
ksze wy twór nie nie miec kie fil mo we.
W cza sie pier wszej woj ny świa to wej Po -
la mia ła już w Niem czech sta tus gwia -
zdy.

W 1923 ro ku za pra gnę ła zdo być Hol -
ly wo od – miej sce, o któ rym ma rzy każ -
dy ak tor. Wy twór nią, któ ra za trud ni ła
nie zna ną ak tor kę z Eu ro py był Pa ra -
mo unt. Pier wsze fil my zo sta ły bar dzo
źle przy ję te przez kry ty ków, a po zy tyw -
ne re cen zje po ja wi ły się do pie ro z fil -
mem Ho tel Im pe rial, po któ rym po ko -
cha li ją wi dzo wie i re cen zen ci. Dzię ki
pro duk cjom: Jej wiel ka mi łość, Pięt no
krwi, Kwiat no cy, Cza ro dziej ka, Ko bie -
ta bez wstyd na, Skła ma łam, Spo wiedź
uczci wej ko bie ty, Pod wój ne ży cie, Go -
dzi na zmy słów, Bia ła księż na w cią gu
pię ciu lat po by tu w Hol ly wo od Po la 
za ro bi ła sześć mi lio nów do la rów, co
uczy ni ło ją naj bo gat szą ko bie tą w prze -
my śle fil mo wym. Za ka za ny raj, przed -
sta wia ją cy hi sto rię Ka ta rzy ny Wiel kiej,
kry ty ka hol ly wo odz ka uzna ła za je den
z dzie się ciu naj lep szych fil mów 1925
ro ku.

Z każ dą ko lej ną ro lą Po la zdo by wa ła
co raz wię kszą rze szę fa nów, okrzyk nię -
to ją gwia zdą ki na nie me go, sym bo lem
sek su, „nie mym wam pem”, no wą fem -
me fa ta le.

W tym cza sie ak tor ka roz po czę ła ro -
mans zChar lie Cha pli nem. Szyb ko uleg -
ła uro ko wi cza ru ją ce go i bar dzo po pu -
lar ne go ak to ra, jed nak z cza sem za czął
ją mę czyć je go ego izm, za zdrość, a tak -
że za bor czość. Ich ro mans za koń czył się
rów nie szyb ko jak roz po czął. W jej ży -
ciu po ja wił się zresz tą ktoś in ny – czo -
ło wy amant ki na, bo żysz cze wie lu ko -
biet – Ru dolph Va len ti no.

W 1927 r. Po la za gra ła w fil mie Drut
kol cza sty, któ ry stał się przy sło wio wym
gwoź dziem do trum ny. Jej ka rie ra fil -
mo wa się skoń czy ła. Mia ła trzy dzie ści
lat, co w tam tych cza sach czy ni ło ją sta -
rą i nie a trak cyj ną ko bie tą, mu sia ła więc
ustą pić miej sca młod szym ko le żan kom.
Jed no cześ nie w ki ne ma to gra fii roz po -
czę ła się era fil mów udźwię ko wio nych.
Po la sła bo zna ła an giel ski i mia ła chra -
pli wy głos. Sta ła się nie po pu lar na. Na

trzy la ta prze nio sła się do An glii, gdzie
wy stą pi ła w fil mie Uli ca po tę pio nych
dusz oraz Na roz kaz ko bie ty, w któ rym
jej lek ko och ryp ły alt wy padł in te re su -
ją co i na wet pio sen ka Raj z te go fil mu
sta ła się prze bo jem. W 1934 r. na za -
pro sze nie sa me go Adol fa Hit le ra wy je -
cha ła do Nie miec i pod pi sa ła czte ro let -
ni kon trakt fil mo wy. Nie miec ką ka rie rę
ak tor ki za koń czy ła de cy zja Goeb bel sa,
za ka zu ją ca an ga żo wa nia jej do fil mów
z po wo du rze ko mo ży dow skie go po cho -
dze nia. Uwol nio na zo sta ła od po dej rzeń
w wy ni ku oso bi stej in ter wen cji Hit le -
ra. Jed nak że plot ki o ro man sie z Führe -
rem i roz po czę cie woj ny spra wi ły, iż Po -
la szyb ko spa ko wa ła wa liz ki i ucie kła
do Pa ry ża, a na stęp nie do Ame ry ki.

Za gra ła w fil mie Hi Did dle Did dle, któ -
ry oka zał się klę ską. W 1951 r. przy ję -
ła ame ry kań skie oby wa tel stwo. 12 lat
póź niej ro la eks cen trycz nej ko lek cjo -
ner ki bi żu te rii w Ma da me Ha bit za koń -
czy ła swo ja ka rie rę. Film oka zał się cał -
ko wi tą kla pą. Po pa dła w za pom nie nie,
zmar ła w wie ku 90-ciu lat i po cho wa na
zo sta ła w Los An ge les. 

Po la Ne gri stwo rzy ła ro dzaj gwia zdy
tak po trzeb nej wcza sach, wktó rych ubó -
stwo wi dzów ście ra ło się z fil mo wym
blich trem. Cza sy jej świet no ści przy pa -
da ły na okres naj wię ksze go roz kwi tu ki -
ne ma to gra fii, w któ rym za czę to kre o -
wać ak to rów na gwia zdy fil mo we. Po la
ze swo im eks cen trycz nym, wy zwo lo nym
po dej ściem do męż czyzn i mi ło ści by ła
praw dzi wym fe no me nem. Do dziś po zo -
sta je le gen dą ki na i je dy ną pol ską ak -
tor ką, któ ra osią gnę ła sta tus świa to wej
gwia zdy fil mo wej. By ła jed ną z pier -
wszych oso bi sto ści Hol ly wo od, któ ra po -
tra fi ła sku piać na so bie uwa gę wi dow -
ni tak że po za sa lą ki no wą. Po le cam
książ kę Ma riu sza Ko tow skie go każ de -
mu, kto z sen ty men tem zer ka na czar -
no – bia łe pro duk cje i obec ne w nich
gwia zdy błysz czą ce włas nym, anie kom -
pu te ro wo wy ge ne ro wa nym, bla skiem.
Zna ko mi ta, wcią ga ją ca lek tu ra dla każ -
de go mi łoś ni ka sta re go ki na.

IIzzaa  bbee  llaa  KKrrzzyy  ssiiaakk

Warto przeczytać
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Słowo o byle czym

Fakt, że Adam był pier wszy
a Ewa dru ga, miał wiel ki
wpływ na re la cje po mię dzy

męż czyz ną a ko bie tą. Ja ko że przez ty -
siąc le cia ko bie ty by ły trak to wa ne dru -
go pla no wo, czy li by le jak, mu sia ło dojść
do wy e man cy po wa nia się pięk niej szej
po ło wy ludz ko ści, cze go na stęp stwa
a na wet skut ki są udzia łem nas wszyst -
kich. Ten as pekt by le ja ko ści nie in te -
re so wał kie dyś męż czyzn, gdyż owo
trak to wa nie by ło dla nich ele men tem
oby cza jo wo ści uświę co nym tra dy cją,
a na wet dla nich wy god ne. Dla te go Dnia
Ko biet wte dy jesz cze nie by ło. W oczach
ko biet ta by le ja kość naj pierw by ła
czymś oczy wi stym, po tem od bie ra na
ja ko krzyw da, z cza sem sta ła się przed -
mio tem bun tu i prze ciw sta wie nia się. 

Na po cząt ku XXI w. ko bie ty o eman -
cy pa cji my śleć już nie mu szą, lecz cią -
gle to czą za wzię tą wal kę o rów no u -
praw nie nie, cze go wy ra zem był
roz kwa szo ny nos pew ne go po staw ne -
go dżen tel me na. Nie daw no, w obec no -
ści ka mer, sta nął on do to wa rzy skiej
wal ki bok ser skiej z mi strzy nią spor tu,
któ ra za nic mia ła fakt, iż jej prze ciw -
nik ja ko gen tle man rę ki na ko bie tę
pod nieść nie chciał, więc przy pra wi ła
go o już wspom nia ny roz kwa szo ny nos.
Cóż, sport to sport. 

Na te mat po my słu ta kiej wal ki moż -
na dys ku to wać, lecz ja ko uważ ny ob -
ser wa tor ży cia, nie mog łem nie za u wa -
żyć kpią ce go uśmiesz ku by le ja ko ści,
któ ra prze mknę ła przez ring nie za u wa -
żo na przez mniej czuj nych wi dzów. Mo -
że dla te go, że oka za ła się dwu li co wa.

Dru gie li co bez względ nej by le ja ko -
ści nie by ło już tak zja dli we, ra czej za -
du ma ne. Cóż mog ło spo wo do wać u niej
ta ki stan du cha, za kła da jąc że by le ja -
kość du szę mieć mo że?

Obo je bo ha te ro wie wspom nia ne go
po je dyn ku, w pew nym sym bo licz nym
wy mia rze, zło ży li na oł ta rzu praw dy
ofia rę. Ona ze swej ko bie co ści, on ze
swo jej mę sko ści. Dzię ki te mu po świę -
ce niu, wspól nym wy sił kiem otwo rzy li
oczy by le ja ko ści na pew ną spra wę. 

Oto je steś my w kry tycz nym mo men -
cie, je śli cho dzi o re la cje po mię dzy
płcia mi! W kul tu rze Za cho du oczy wi -
ście, bo da lej na sza by le ja kość no sa nie
wy ściu bia. Do szliś my do mo men tu, kie -
dy że laz na za sa da „la dies first” nie mo -
że być jed noz nacz nie re a li zo wa na i dwa
ob li cza też mieć mo że. Oto przy kład.

Je śli dżen tel men ustą pi da mie pier -
wszeń stwa przy drzwiach do au to bu -
su, to do brze. Je śli po stą pi rów nie szar -
man cko przy drzwiach pro wa dzą cych
do ciem nej piw ni cy, sta nie się prze gra -

ną ofia rą wy mia ny zdań. Je śli z ko lei
da ma... tu taj mam prob lem z ana lo gią,
gdyż ze staw za sad sa vo ir-viv re na po -
lu re la cji ko bie ta – męż czyz na, za sa dza
się głów nie na sła bo ści, kru cho ści
i wiot ko ści pań. Je śli jed nak da ma sła -
bą być prze sta je, cóż uczy nić ma zwy -
czaj ny fa cet? By le ja kość sta je się wte -
dy je go udzia łem w spo sób oczy wi sty
zwłasz cza wte dy, kie dy ko bie ta do
wspom nia nej piw ni cy bez wa ha nia wej -
dzie, a na wet spo wo du je po płoch wśród
my szy, któ rych ów fa cet się bał. 

Po mi mo wiel kich zmian ja kie do ko -
na ły się – szcze gól nie w ubieg łym wie -
ku – na po lu po zy cji ko biet w spo łe -
czeń stwie (da lej mó wi my o Za cho dzie),
obec nie – wbrew po zo rom – nie jest ła -
two być ko bie tą.

Męż czyz nom też nie jest ła two, gdyż
ich su pre ma cja ode szła do hi sto rii
i „mu szą chcieć” trak to wać ko bie ty po
par tner sku a na wet uzna wać ich wyż -
szość, co jesz cze nie tak daw no by ło to
nie do po my śle nia. 

Im pet i tem po z ja kim ko bie ty za czę -
ły do rów ny wać męż czyz nom spo wo do -
wał, iż da my na wie lu po lach prze ści -
gnę ły męż czyzn, po wo du jąc wie le
za wi ro wań i nie ty le prob le mów, ile sy -
tu a cji trud nych do roz wi kła nia. Przy -
kła dów na tak zwa na wal kę płci cią gle
nie bra ku je w na szym ży ciu pry wat -
nym, w pra cy, urzę dach i tak da lej. Roz -
kwa szo ny nos, po mi ja my ja ko sym bol
zna ku cza su. Słyn ne trak to rzyst ki
– przo dow ni czki pra cy, też po mi nie my,
ja ko znak cza sów mi nio nych. Po zo sta -
ją ak tu al ne za gad nie nia in dy wi du al ne
i spo łecz ne. Na czo ło jed nak wy su wa
się ta ki oto nie ist nie ją cy prob lem. Kto
ma iść do szpi ta la aby uro dzić dziec ko,
a kto ma przy po ro dzie być obec nym
i nie ze mdleć z wra że nia? Tak, tak. Wie -
le prob le mów to prob le my wy du ma ne
i wy ni ka ją ce ze zwy kłe go ego iz mu.

By le ja kość w re la cjach ko bie ty – męż -
czyź ni, w dłuż szej per spek ty wie przy -
szło ści jest chy ba przej ścio wym sta -
nem rze czy. Sze ro ko ro zu mia ny po stęp
ludz ko ści zmie rza w kie run ku trud -
nym do spre cy zo wa nia przez naj bar -
dziej śmia łych fu tu ro lo gów. Jed nak
śmiem twier dzić, że w od leg łej przy -
szło ści, za rów no ko bie ty jak i męż czyź -
ni zgo dzą się w koń cu na kom pro mis
i nad a dzą so bie wspól ne mia no – Czło -
wiek. Nie jest mo ją in ten cją za pusz -
czać się aż tak da le ko aby za sta na wiać
się, czy męż czyź ni nie wie ście ją a ko -
bie ty sta ją się bar dziej mę skie. Prze -
cież to pa no wie cią gle pro szą panie do
tań ca. Mo że po pro stu wszy scy co raz
bar dziej sta je my się ludź mi? Mo że by -
le ja kie re la cje po mię dzy pania mi a pa -

na mi kie dyś odej dą do hi sto rii? Jed -
nak ludz kość, za nim nada so bie
wspom nia ne już wspól ne mia no, czy
chce czy nie chce, mu si przez ca ły pro -
ces po stę pu przejść. 

Na obec nym eta pie roz wo ju du cho -
we go ludz ko ści trud no by ło by, aby pa -
no wie prze sta li za u wa żać ko bie ce krąg -
ło ści pod na wet jed no li ty mi
uni formami. Z ko lei panie też nie ła two
od stą pią od swo ich włas nych kry te -
riów osą dza nia czy ten fa cet jest przy -
stoj ny, czy też nie. Te raz to brzmi nie -
do rzecz nie lecz je śli ktoś po wie do
swo jej dru giej po ło wy „mój ty anie le”,
nie my śli o tym, czy anio ło wie no szą
spod nie czy spód ni czki i czy w ogó le
ja ka kol wiek mo da je in te re su je. Mo że
są „po pro stu” anio ła mi? 

By le ja kość trosz kę nam się dzi siaj za -
du ma ła i nie jest ob ce so wo bez li tos na.
Mo że już prze czu wa nad cho dzą ce cza -
sy, kie dy to bę dzie dla niej co raz mniej
miej sca? Nie daj my się jed nak zwieść jej
na stro jom. Pó ki co, zła god nia ła nie co
w ob li czu nad cho dzą ce go Dnia Ko biet
i – aby by ła rów no wa ga – Dnia Męż czyzn,
jed nak sły sza łem, że wios na przy da jej
wię cej wi go ru i ostro ści wi dze nia spraw
by le ja kich, cze go wy raz da za pew ne
w ko lej nym „Sło wie o by le czym”. 

Po ra koń czyć na sze spot ka nie. Przez
dłuż szy czas za sta na wia łem się nad po -
in tą, lecz by le ja kość oka za ła się dla
mnie ła ska wa i pod su nę ła mi pew ną
myśl. 

Otóż co zro bić, je śli re la cje po mię -
dzy męż czyz ną a ko bie tą za czy na ją
mniej czy bar dziej szwan ko wać? Jest
na to le kar stwo, któ re go ja kość pro -
szę osą dzić sa me mu lub po trak to wać
je ja ko pla ce bo. Oto re cep ta:

Je śli je steś ko bie tą, trak tuj go jak
męż czyz nę i za cho wuj się jak ko bie ta.
Je śli je steś męż czyz ną, trak tuj ją jak
ko bie tę i za cho wuj się jak męż czyz na.

Do brze, do brze. Ła two po wie dzieć
– mo że ktoś po my śleć. 

Jed nak by le ja kość już pod szep tu je
mi zja dli wą ri po stę: – czy znasz lep szą
od po wiedź?

Na Dzień Ko biet i Dzień Męż czyzn
wy my śli łem zle pek słów, któ ry pew nie
na mia no sen ten cji nie za słu ży.

„Ko bie ty wie dzą, cze go chcą męż -
czyź ni. Męż czyź ni wie dzą cze go chcą:
ko bie ty!”

MMii  cchhaałł  NNoo  wwaacc  kkii
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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





Wspa nia ły, nie ty po wy smak, du żo wa rzyw, ma -
ło tłusz czu, a przy tym peł na har mo nia sma -
ków to ce chy kuch ni chiń skiej. Za li cza na jest

do naj star szych kuch ni świa ta i naj bar dziej po pu lar nych
w Azji. Nie ro zer wal nie łą czy się z każ dą dzie dzi ną ży cia
Chiń czy ków, z ich fi lo zo fią i z me dy cy ną na tu ral ną. Spo -
kój du cha, dłu go wiecz ność, har mo nia oraz zdro wie to ce -
chy nad rzęd ne kul tu ry i kuch ni chiń skiej. Dla te go też po -
le ca na jest ona ja ko jed na z naj zdro wszych kuch ni na
świe cie. Jest bar dzo ory gi nal na i mo że za spo ko ić na wet
naj bar dziej wy bred ne gu sta. Ma wie le od mian oraz pra -
sta rą tra dy cję. Wśród kuch ni azja tyc kich to właś nie chiń -
ska jest naj bar dziej róż no rod na, co jak ła two się do my -
ślić, wy ni ka z na tu ry te go kra ju – ogrom nej wiel ko ści,
zróż ni co wa nia kli ma tycz ne go, a na wet kul tu ro we go. W za -
sa dzie trud no mó wić o jed nej kuch ni chiń skiej, po nie waż
róż ni się ona w za leż no ści od re gio nu. Naj czę ściej wy róż -
nia się czte ry naj i stot niej sze: sy czu ań ską, szan ghaj ską,
kan toń ską i pe kiń ską. Ogrom ne zróż ni co wa nie te re nu
wpły wa na wy o braź nię ku cha rzy, dla te go w róż nych re -

gio nach te go kra ju moż na spot kać in ne po tra wy. Chiń -
czy cy od ty się cy lat do sko na lą swo ją kuch nię tak, aby by -
ła jesz cze lep sza. Da nia za cho wu ją na tu ral ny smak i aro -
mat. Do przy go to wa nia po traw po trzeb ny jest wok, któ ry
jest pod sta wo wym na rzę dziem kuch ni chiń skiej. Przy rzą -
dza się nim nie mal wszyst ko. W kuch ni chiń skiej wy róż -
nia się pięć głów nych sma ków: kwaś ny, słod ki, sło ny,
gorz ki oraz ostry. To właś nie dzię ki nim po wsta ją wspa -
nia łe pa sty oraz so sy. To one na da ją po tra wą nie ty po wy
wy ra zi sty smak i aro mat. Ryż ma wszech stron ne za sto -
so wa nie, je dzo ny jest z mię sem, wa rzy wa mi, ry ba mi, a na -
wet ja ko de ser. Mię sem nu mer je den jest wo ło wi na, któ -
ra jest przy sma kiem Chiń czy ków. Bar dzo waż nym
skład ni kiem są rów nież owo ce i wa rzy wa, sta no wią do -
da tek do po traw. Nie tyl ko ze wzglę du na ich wspa nia ły
smak, ale rów nież słu żą ja ko le kar stwo, ma ją wzmac niać
i le czyć. Kuch nia te go wspa nia łe go kra ju li czy na praw dę
ty sią ce róż nych po traw, któ re przy rzą dza się na ty sią ce
róż nych spo so bów.

MMaarriiuusszz  KKrrzzyyssiiaakk

Krewetki w sosie słodko-kwaśnym z marchewką i papryką z białym ryżem.

SSkkłłaaddnniikkii::ll 22  łłyyżżkkii  oolleejjuu  rroośślliinnnneeggoo  ll 1100  kkrreewweetteekk  ll 11//33  cczzeerrwwoonneejj  ppaapprryykkii  
ll 11//22  mmaałłeejj  mmaarrcchheewwkkii  ll 11  łłyyżżeecczzkkaa  ddrroobbnnoo  ssttaarrtteeggoo  iimmbbiirruu  ll 11  zząąbbeekk  ddrroobbnnoo
ssttaarrtteeggoo  cczzoossnnkkuu  ll kkaawwaałłeecczzeekk  ppaapprryycczzkkii  cchhiillii  ppoossiieekkaanneejj  lluubb  sszzcczzyyppttaa  ppłłaattkkóóww
cchhiillii  ll 11  łłyyżżeecczzkkaa  mmąąkkii  zziieemmnniiaacczzaanneejj  rroozzpprroowwaaddzzoonneejj  ww 110000  mmll  wwooddyy  lluubb  bbuulliioonnuu

SSooss::  ll 11  łłyyżżkkaa  ssoossuu  ssoojjoowweeggoo  ll 11  łłyyżżkkaa  ooccttuu  rryyżżoowweeggoo  ((lluubb  ssookkuu
zz lliimmoonnkkii//ccyyttrryynnyy))  ll 11  łłyyżżeecczzkkaa  kkeettcchhuuppuu  ((lluubb  ssoossuu  ppoommiiddoorroowweeggoo,,  ppaassssaattyy))
ll 11  łłyyżżeecczzkkaa  ccuukkrruu

OOrraazz::  ll 110000 gg  ((11  ttoorreebbkkaa))  rryyżżuu  ddłłuuggoozziiaarrnniisstteeggoo  ll ppoossiieekkaannyy  sszzcczzyyppiioorreekk  ll lliimmoonnkkaa
lluubb  ccyyttrryynnaa  ddoo  sskkrrooppiieenniiaa

SSppoossóóbb  wwyykkoonnaanniiaa
1. Ugotować ryż, odcedzić. Krewetki obrać i oczyścić, pokroić na kawałki (jeśli są małe można pozostawić w całości),

posolić i odstawić. Paprykę pokroić na cienkie paseczki, marchewkę obrać i również pokroić w cieniutkie paseczki.
2. W woku lub na patelni rozgrzać 1 łyżkę oleju, dodać imbir, czosnek i chili, smażyć mieszając przez około 1 minutę.

Dodać krewetki i podsmażyć przez pół minuty aż zmienią kolor na różowy, wszystko wyłożyć na talerz.
3. Wlać drugą łyżkę oleju, wrzucić paprykę oraz marchewkę, oprószyć solą i smażyć przez około 3 minuty, aż warzywa

nieco zmiękną, ale nadal będą jędrne.
4. Wlać sos sojowy, ocet ryżowy, dodać ketchup, cukier i wymieszać. Zagotować, dodać odłożone krewetki a po

kilkunastu sekundach wlać mąkę ziemniaczaną rozprowadzoną z wodą (lub bulionem). Zagotować, w razie
konieczności dodać więcej wody gdyby sos stał się za gęsty. Skropić sokiem z cytryny lub limonki. Posypać
szczypiorkiem i podawać z ryżem.

Kuchnia męskim okiem  

Pudding mango
SSkkłłaaddnniikkii::
ll 22  mmaałłee  ttoorreebbkkii  żżeellaattyynnyy  ll 33//44
sszzkkllaannkkii  ccuukkrruu  ll 11  sszzkkllaannkkaa  ggoorrąącceejj
wwooddyy  ll 33  sszzkkllaannkkii  zzmmiikkssoowwaanneeggoo
śśwwiieeżżeeggoo  mmaannggoo  ll 11  sszzkkllaannkkaa  mmlleekkaa
((22--pprroocc..))  ll 88  kkoosstteekk  lloodduu  ll ssookk
zz ccyyttrryynnyy  ll cczząąssttkkii  lliimmoonnkkii  ddoo
ddeekkoorraaccjjii

SSppoossóóbb  wwyykkoonnaanniiaa
1. Namoczyć żelaty nę (prze pis na opa -

ko wa niu), roz pu ścić ją w go rą cej wo -
dzie z do dat kiem cu kru (naj le piej
użyć miał kie go cu kru lub cu kru pu -
dru).

2. W du żym na czy niu zmik so wać man -
go z mle kiem i lo dem. Do dać że la ty -
nę, do kład nie wy mie szać. 

3. Gdy ca łość za cznie gęst nieć, prze ło -
żyć do mi se czek i wsta wić do lo dów -
ki co naj mniej na 3 go dzi ny.

4. Przed po da niem skro pić pud ding so -
kiem cy try no wym. Moż na po da wać
z cząst ka mi li mon ki. Uwa ga: pud ding
bę dzie jesz cze smacz niej szy, je śli
przy go tu je się go ze śmie tan ką kre -
mów ką. 
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Wy dział Kon su lar ny Am ba sa dy 
Rze czy pos po li tej Pol skiej w Bel gii
Rue des Francs 28, 1040 Et ter be ek Bruk se la 
Tel cen tra la: 00 32 2 73 90 100 lub 101
Tel se kre ta riat: 00 32 2 73 90 121 
Ema il: be bru amb3@msz.gov.pl
Go dzi ny otwar cia: 
poniedziałek – wy łącz nie na umó wio ne wcześ niej spot ka nie
wto rek, czwar tek, pia tek: 09.00-13.00, Śro da 13.00-18.00
Telefon Dyżurny Wydziału Konsularnego +32 492 727 405
(odbierany po godzinach pracy urzędu; wyłącznie w sprawach
pilnych takich jak zgony, wypadki, zagrożenia życia) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Den ty sta
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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