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od redakcji 

Wszyscy dostajemy coś od życia. Jedni więcej drudzy mniej. 
Ci którzy otrzymali więcej, powinni umieć dzielić się z innymi. 

Człowiek czyniąc dobro doładowuje swoje akumulatory i czuje się lepszy. Mówi się, że
nawet jeden dobry uczynek, który niewiele nas kosztuje, może zmienić czyjąś sytuację,
a nawet pomóc komuś zacząć nowe życie. 

Życie – największy dar jaki otrzymaliśmy – jest piękne pomimo wszystkich trosk
i kłopotów. Nauczmy się je cenić. Brzmi to stereotypowo, ale jakże często czas „przecieka
nam między palcami”. Mijają godziny, dni, miesiące i lata, aż pewnego dnia stwierdzimy, że
mamy już ponad pięćdziesiąt lat. Często dopiero wtedy zaczynamy szanować każdą minutę
naszego życia, nawet walczyć o nią. Ale na wiele rzeczy bywa już za późno. Wszystko jednak
może nieoczekiwanie zmienić się na korzyść, czasami w jednej chwili. Należy więc być
czujnym, aby nie przegapiać okazji, które pojawiają się niespodziewanie i jeszcze szybciej
znikają.

Pamiętajmy o innych, ale również o sobie. Bo jeżeli nie zatroszczymy się sami o siebie,
nikt tego za nas nie zrobi. Kochajmy swoich najbliższych, ale nie zapominajmy również, że
w naszym życiu ważni jesteśmy i my. 

Kiedy mamy jasno określony cel, wtedy łatwiej jest przejść przez wiele trudnych, często
dramatycznych sytuacji. Jeżeli spotka nas coś złego, nie tłumaczmy sobie, że jest to kara za
jakieś winy. Postarajmy się znaleźć przyczyny i wysnuć odpowiednie wnioski. Doszukujmy
się pozytywnych stron danego zdarzenia. Nauczmy się cieszyć małymi sprawami, bo
właśnie z małych rzeczy składa się cały świat i nasze życie...

Z okazji Wielkanocy, 
życzymy wszystkim spokojnego,
zarazem radosnego obchodzenia
tych pięknych, pełnych
symbolizmu świąt. 
Niech zawarty w nich 
przekaz nadziei na nowe życie,
znajduje odzwierciedlenie
każdego dnia, czyniąc nas
lepszymi i szczęśliwszymi. 

RReeddaakkccjjaa
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Wielkanoc
Ob cho dy świąt Wiel ka noc nych

za czy na ją się od Śro dy Po piel -
co wej, któ ra roz po czy na Wiel -

ki Post  na pa miąt kę 40-dnio we go po stu
Pa na Je zu sa na pu sty ni. To prze de
wszyst kim okres przy go to wań du cho -
wych, co jest in dy wi du al ną i oso bi stą sfe -
rą każ de go z nas, po dob nie jak prze ży -
wa nie Wiel kie go Ty god nia. Przy jrzyj my
się więc ze wnętrz nej sza cie świąt wiel -
ka noc nych. 

Jak to kie dyś by wa ło
Aby przy go to wać na praw dę smacz ne

szyn ki czy kieł ba sy, po trze ba cza su. Dla -
te go świ nio bi cie roz po czy na no w środ -
ku Wiel kie go Po stu. Do dat ko wym umar -
twie niem dla po szczą cych by ła wal ka
z po ku są skosz to wa nia na przy kład so -
czy stej szyn ki, któ ra po za pie cze niu w ra -
zo wym cie ście by ła de li kat na, sma ko wi -
ta i won na. Na wsiach i w mia stach był
to też czas sprzą ta nia obejść i bie le nia
fa sad do mów. W trak cie Wiel kie go Ty -
god nia do bry ka to lik „wi nien był uczest -
ni czyć co dzien nie w choć jed nej mszy,
przy naj mniej raz się wy spo wia dać, a każ -
de go wie czo ru prze czy tać dłuż szy frag -
ment No we go Te sta men tu”. Każ da gos -
po dy ni za punkt ho no ru uwa ża ła
upie cze nie kil ku ciast. „Je śli ba ba wiel -
ka noc na się nie uda ła, ozna cza ło to hań -
bę dla pani do mu”. Dla te go gos po dy nie,
aby nikt im nie prze szka dzał, wy pra sza -
ły z kuch ni wszel kie nie po wo ła ne oso by.
Uszczel nia ły szpa ry w ok nach aby ba ba
się nie prze zię bi ła po wy ję ciu z pie ca oraz
by przed tem ro sła i nie opa dła. „Przy
ciep łej jesz cze ba bie wol no by ło roz ma -
wiać je dy nie szep tem, a cho dzi ło się na
pa lusz kach”. 

Gos po dy nie, za ję te wal ką z ba ła ga nem
i kuch nią by ły nie przy stęp ne i ner wo we,
dla te go męż czyź ni chęt nie wy cho dzi li
wte dy z do mu i do brym pre tek stem ku
te mu by ły róż ne ob rzę dy.

Wg książ ki Ja na S. By stro nia „Dzie je
oby cza jów w daw nej Pol sce” w Wiel ki
Czwar tek po wo dze niem wśród ga piów
cie szy ło się pu blicz ne ob my cie nóg przez
waż ne oso by wy bra nym 12 star com. „Tak
w szla chec kiej Pol sce król, ma gna ci i bi -

sku pi te go dnia sym bo licz nie szo ro wa li
no gi bie da kom”. „ […] gdy mo nar cha
koń czył myć no gi star com, sa dza no ich
po tem do sto łu, a król i zna ko mit sze oso -
by im usłu gi wa ły. Po uczcie zaś każ dy
otrzy my wał no we ubra nie, łyż kę, nóż,
a na wet ser we tę, w któ rej du ka ty by ły
za wią za ne”.

Wiel ki Pią tek roz po czy nał się od po że -
gna nia po stne go je dze nia. Urzą dza no na
przy kład po grzeb żu ru po le ga ją cy na wy -
la niu ca łe go gar nka na gło wę nie świa -
do me mu te go de lik wen to wi, któ ry mu -
siał to uznać za uda ny żart. Z ko lei śledź,
któ re go wszy scy mie li już do syć, by wał
sym bo licz nie za wie sza ny na drze wach. 

W Wiel ką So bo tę ra no, w każ dym do -
mu na le ża ło przy go to wać szy ko wa ne ty -
god nia mi je dze nie aby pro boszcz miej -
sco wej pa ra fii mógł je po świę cić. Ten
zwy czaj upo wszech niał się od XIV wie -
ku. Jed nak bi skup płoc ki An drzej Sta ni -
sław Za łu ski w piś mie do pro bosz czów
w 1733 ro ku za su ge ro wał: „Niech wy ło -
żą wier nym, że nie jest ko niecz no ścią
wszyst kie po kar my po świę cić, lecz dość
nie któ re z nich, choć by tyl ko sam chleb,
a ten z ła two ścią mo że być przy nie sio ny
do drzwi koś ciel nych”. 

Po nie dziel nej mszy re zu rek cyj nej za -
czy na ła się ni czym nie skrę po wa na za -
ba wa do któ rej do brym wstę pem by ło
wiel ka noc ne śnia da nie. Nie ste ty, po sze -
ściu ty god niach po stu, bie siad ni cy czę -
sto mie wa li prob le my żo łąd ko we z prze -
je dze nia. Dla te go aby się przed ni mi
za bez pie czyć, je dzo no usma żo ną na ma -
śle po krzy wę lub po świę co ny przez księ -
dza chrzan. Kie dy na za jutrz mi nę ło po -
nie dział ko we sza leń stwo dyn gu so we,
koń czy ły się tra dy cyj ne świę ta wiel ka -
noc ne i na si przod ko wie, po dob nie jak
my dzi siaj, mo gli wresz cie od po cząć. 

źró dła:
http://spo le czen stwo.new swe ek.pl/ 
http://www.przk.pl onet/pl 
http://www.nie dzie la.nl/ 
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Cie ka wost ki 

Wiel ka noc ny Za ją czek
Za cza sów po gań skich był obok

ku rze go jaj ka sym bo lem ży cia i płod -
no ści, gdyż z nad ej ściem wios ny licz -
nie się roz mna żał. W XVII wie ku 
pe wien pro fe sor me dy cy ny za ob ser -
wo wał, że kie dy zi ma się koń czy, za -
ją ce chęt nie gro ma dzą się wo kół
wiej skich za gród w po szu ki wa niu po -
ży wie nia, dzię ki cze mu oswo jo ne są
z ludź mi. I tak po wsta ła wiel ka noc na
le gen da, że ura do wa ne za ją ce we so -
ło tań czy ły a po swo ich har cach po -
zo sta wia ły na tra wie mnó stwo ja jek.
Kie dyś wśród Szwaj ca rów po pu lar -
na by ła za ba wa dla dzie ci „ła pa nie
za ją czka”. Mo że dla te go, że za jąc bie -
ga szyb ciej od ku ry. Te i in ne prze -
słan ki są po wo dem, dla któ re go „za -
ją czek” zna lazł się w świą tecz nej
tra dy cji.

Jaj ko
Sym bol ży cia na dłu go przed

chrze ści jań stwem. Przez oko ło 200
lat po chrzcie Pol ski za ka zy wa no spo -
ży wa nia go w Wiel ka noc, po nie waż
by ło ele men tem ry tu a łów po gań -
skich. Po tem Koś ciół do pusz czał tę
moż li wość, jed nak na le ża ło jaj ka
świę cić. Mu sia ły być ko niecz nie za -
bar wio ne na czer wo no, co sym bo li -
zo wa ło ko lor krwi Chry stu sa, triumf
i zwy cię stwo. Iko no gra ficz nie Je zus
przed sta wia ny jest ja ko zwy cięz ca
śmier ci, z czer wo ną cho rąg wią,
w czer wo nym, pur pu ro wym kró lew -
skim płasz czu. Obec nie jaj ko to nie -
o dłącz na czę ścią świę con ki, któ rą na -
le ży zjeść i nie moż na jej wy rzu cać. 

Pi san ki 
Już sta ro żyt ni Per so wie wios ną da -

ro wa li swo im bli skim czer wo no bar -
wio ne ja ja. Zwy czaj ten przy ję li od
nich Gre cy i Rzy mia nie. Czer wo ne pi -
san ki ma ją po noć moc ma gicz ną i od -
pę dza ją złe uro ki, są sym bo lem ser -
ca i mi ło ści. Dla ści sło ści do daj my,
że jaj ka za bar wio ne na je den ko lor
na zy wa no kie dyś kra szan ka mi. 

Jaj ka Fa ber ge 
Ko lek cja zna nych ja jek wiel ka noc -

nych ju bi ler skiej fir my Kar la Fa bergé
z Pe ter sbur ga wró ci ła do Ro sji za
spra wą ro syj skie go mi liar de ra Wik -
to ra Wek sel ber ga, któ ry od ku pił ją
od ro dzi ny For be sów za po nad 100
mi lio nów do la rów. 

Śmi gus-dyn gus
Ob cho dzi się go w Po nie dzia łek

Wiel ka noc ny. Kie dyś za miast po le -
wa nia się wo dą, „sma ga no” się wza -
jem nie ga łąz ka mi ja łow ca lub wierz -
by. W tym „sma ga niu” szcze gól nie
chęt nie udzie la li się chłop cy ude rza -
jąc „ka dy kiem” (czy li ja łow cem) naj -
pięk niej sze dziew czę ta we wsi.
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Dzielnice Antwerpii
„Je ro zo li ma nad Schel dą”
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Kli mat jest je dy ny i nie -
pow ta rzal ny. Tyl ko tu -
taj mo że my zo ba czyć

ja dą ce go na ro we rze Cha sy da
roz ma wia ją ce go przez te le fon
ko mór ko wy i zro bić ko szer ne za -
ku py w ży dow skim skle pie. Jest
to miej sce, gdzie ję zyk „ji disz”
sły chać na uli cy, w skle pie i ni -
ko go to nie dzi wi.

Dziel ni ca ży dow ska za miesz -
ka ła jest głów nie przez przy by -
szów ze Wschod niej Eu ro py. Na -
zy wa na by wa „Jo den kwar tier”,
lub „Kle i ne War schau” dla te go,
że znacz na część osia dłych tu Ży -
dów po cho dzi ła z daw nej, przed -
wo jen nej War sza wy. Usy tu o wa -
na w oko li cach Dwor ca
Cen tral ne go w An twer pii, bie -
gnie da lej przez Pe li ka an stra at
roz cią ga jąc się na oko ło 20 ulic
w oko li cach Par ku Miej skie go,
Bel gie lei i Plan tin en Mo re tus lei.

To je dy ne miej sce w Eu ro pie,
gdzie spo łecz ność ży dow ska za -
miesz ku je je den te ren i nie jest
„po roz rzu ca na po ca łym mie ście”.

Ży dzi za czę li osie dlać się w An -
twer pii na po cząt ku XIV wie ku.

By ła to pier wsza fa la emi gra cji,
dru ga na stą pi ła w wie ku XVI.
Dla An twer pii by ły to cza sy nie -
zwy kłe go roz wo ju. Por to we mia -
sto sta no wi ło je den z naj waż niej -
szych pun któw han dlo wych
świa ta, a prze de wszyst kim cen -
trum złot ni ków i han dla rzy
dia men tów. W tych cza sach mo -
no pol na han del i ob rób kę dia -
men tów mia ły ce chy rze mieśl -

ni cze, któ re nie do pusz cza ły ni -
ko go z ze wnątrz. Ży dzi, ak tyw -
ni w han dlu dia men ta mi już od
XVI wie ku, z bie giem cza su wy -
spe cja li zo wa li się w tej dzie dzi -
nie i wkrót ce prze ję li ca ły ry nek.
W ten spo sób na dłu gie la ta zdo -
mi no wa li cen trum han dlu dia -
men ta mi, a pod ko niec XIX wie -
ku ode gra li zna czą cą ro lę
w po wsta niu an twer pskiej gieł -
dy dia men tów.

Pod ko niec XIX wie ku roz po -
czę ła się trze cia fa la na pły wu Ży -
dów do An twer pii, prze de
wszyst kim z te re nów Eu ro py
Wschod niej. W ro ku 1816 wspól -
no ta ży dow ska zo sta ła praw nie
uzna na. W tym okre sie mia ły
rów nież miej sce pier wsze pu -
blicz ne ży dow skie mo dły, na któ -
re ofi cjal ne poz wo le nie wy da ły
wła dze mia sta. Ju da izm ja ko re -
li gia zo stał uzna ny w 1830 ro -
ku w mo men cie od zy ska nia
przez Bel gię nie po dleg ło ści. Ży -
dzi, któ rzy przy by li wte dy do An -
twer pii, mo gli tu spo koj nie
miesz kać, pra co wać, ku po wać
ko szer ne pro duk ty i fun kcjo no -
wać we dług włas nych, ści śle

Antwerpia, 
to największe
w Europie
skupisko
ortodoksyjnych
Żydów.
Dzielnica
w dzielnicy,
enklawa
w prawie
półmilionowym
mieście. 
Dwa odrębne
światy
funkcjonujące
obok siebie.

oko ło

25
sy na gog 

z któ rych naj bar dziej zna ne to: 
Głów na Sy na go ga

przy Bo uw me e ster sstra at zbu do wa na
na po cząt ku XIX wie ku 

przez ho len der skich Ży dów 
i Sy na go ga na Van den Nest lei.



okre ślo nych norm re li gij nych. Dla te -
go wy bie ra li właś nie to mia sto. Cha -
sy dzi pa ra li się drob nym han dlem spo -
żyw czym, otwie ra li ma łe odzie żo we
skle pi ki i war szta ty rze mieśl ni cze. Ale
szyb ko sta li się nie kwe stio no wa ny mi
li de ra mi na ryn ku han dlu su ro wy mi
dia men ta mi i ich ob rób ki.

Naj lep szym okre sem dla spo łecz no -
ści ży dow skiej oka zał się prze łom XIX
i XX wie ku. Był to czas współ pra cy ży -
dow skich rze mieśl ni ków z przed sta -
wi cie la mi lo kal nych spo łecz no ści
i mniej szo ści. A prze de wszyst kim
okres to le ran cji i li be ral nych idei
w Eu ro pie.

Wie lo wie ko wa emi gra cja i mo no po -
li za cja ryn ku wpły nę ła na spo łecz ność
an twer pskich Ży dów. Sta li się czo ło -
wy mi przed sta wi cie la mi wie lu klas
spo łecz nych – od ro bot ni ków po ban -
kie rów. Część z nich zmie nia ła swo je
po glą dy po li tycz ne i spo łecz ne. Ich
izo la cja nie by ła już tak sil na.

Z po cząt kiem XX wie ku co raz wię -
cej dzie ci ży dow skich uczęsz cza ło do
nie ży dow skich szkół i co raz wię cej
mia ło nie ży dow skich ko le gów.

Jed nak do chwi li obec nej wszyst kie
dzie ci po cho dzą ce z ro dzin or to dok -
syj nych otrzy mu ją wy kształ ce nie re -
li gij ne, „bo re li gij ność jest tak sa mo
na tu ral na jak od dy cha nie”. 

Sza cu je się, że obec nie miesz ka w An -
twer pii oko ło 20.000 Ży dów. Nie wie -
lu z nich jest przod ka mi tych, któ rzy
miesz ka li tu przed II woj na świa to wą
(by ło ich oko ło 50.000). Bo tak że w Bel -
gii woj na nie osz czę dzi ła Ży dów. Ci,
któ rzy nie zdą ży li uciec z Eu ro py, zo -
sta li wy wie zie ni do obo zów za gła dy,
a Hit le row cy zra bo wa li wszyst kie za -
so by dia men tów. Po za koń cze niu woj -
ny do An twer pii przy by li uchodź cy
z Pol ski, Wę gier, Ho lan dii, by łych re -

pub lik ra dziec kich, Ame ry ki, a na wet
Iz ra e la. Od 1987 ro ku przy Mer ca tor -
stra at stoi po mnik upa mięt nia ją cy de -
por ta cje i za gła dę na ro du ży dow skie -
go pod czas II woj ny świa to wej.

W „Jo ods An twer pen” miesz ka ją Ży -
dzi z ca łe go świa ta, róż nych grup i ru -
chów, z któ rych każ dy ma od ręb ną szko -
łę re li gij ną i sy na go gę. Mniej szo ścią są
po boż ni Cha sy dzi, cho ciaż pa trząc na
uli ce ma się wra że nie, że jest ich du żo.
Mie ści się tu taj słyn na szko ła dla dziew -
cząt „Bejt Ya a kov schoeln”, licz ne or ga -
ni za cje cha ry ta tyw ne i sto wa rzy sze nia
two rzą ce śro do wi sko, w któ rym Ży dzi
mo gą pie lę gno wać swo ją od ręb ność
i żyć w swo jej spo łecz no ści po mi mo ota -
cza ją ce go ich świa ta.

W An twer pii znaj du je się oko ło 25
sy na gog, z któ rych naj bar dziej zna ne
to: Głów na Sy na go ga przy Bo uw me -
e ster sstra at zbu do wa na na po cząt ku
XIX wie ku przez ho len der skich Ży -
dów i Sy na go ga na Van den Nest lei.

Wię kszość Ży dów jest wie lo ję zycz -
na. Naj czę ściej zna ją ji dysz, he braj -
ski, ni der lan dzki, an giel ski, fran cu -
ski i nie miec ki. Obo wiąz ko wa na u ka
ni der lan dzkie go w szko łach ży dow -
skich jest jed nym z głów nych na ka -
zów ra bi na tu gdyż uwa ża się, że miesz -
ka ją cy w Bel gii Ży dzi po win ni bie gle
po słu gi wać się tym ję zy kiem. 

Spa ce ru jąc po dziel ni cy ży dow skiej
wi dać, że w wie lu miej scach cza sy
świet no ści ma już za so bą. Ale to nie
zmie nia fak tu, iż w cen trum du że go
mia sta znaj du je się ma ła en kla wa. Sy -
na go gi, skle py z książ ka mi, gdzie moż -
na rów nież ku pić me no ry, pły ty z mu -
zy ką, ga ze ty i zna czki. W skle pach
spo żyw czych ko szer ne mię so, ma ca,
prze pysz ne cia sta ku po wa ne chęt nie
przez in nych miesz kań ców. Do daj my,
że tra dy cyj na ży dow ska kuch nia

w któ rej przy go to wy wa no po tra wy
we dług sta rych re cep tur, co raz bar -
dziej za ni ka. Dzie je się tak dla te go, iż
Ży dzi przez la ta wę dru jąc po ca łym
świe cie w każ dym z miejsc w któ rych
ży li, czer pa li coś z lo kal nych, ku li nar -
nych zwy cza jów.

Ta dziel ni ca, w któ rej czas za trzy -
mał się w miej scu, jest skar bni cą za -
byt ków, tra dy cji, re li gii, nie pow ta rzal -
nych sma ków i dźwię ków. Męż czyź ni,
ko bie ty i dzie ci ubra ni ina czej, mó wią -
cy włas nym ję zy kiem w „Je ro zo li mie
nad Schel dą” prze no szą nas w świat
wie lu miejsc przed wo jen nej Pol ski. 

W piąt ko we wie czo ry, kie dy na sta -
je sza bat, pło mie nie świec oświet la ją
ok na. Roz po czy na się czas od po czyn -
ku. W nie dziel ne po ran ki Ży dzi roz -
po czy na ją pra cę. Otwie ra ją swo je skle -
pi ki, a dzie ci w gra na to wych
mun dur kach idą do szko ły. 

W cza sie kie dy Ka to li cy ob cho dzą
Wiel ka noc, Ży dzi mniej wię cej w tym
sa mym okre sie świę tu ją Pasc hę. Tak
jest pra wie od za wsze i nie bu dzi to
u ni ko go żad nych emo cji. Wszy scy ży -
ją tu w po sza no wa niu pra wa do włas -
nej toż sa mo ści.

Wie lu lu dzi za da je so bie py ta nie, czy
moż li wa jest wię ksza in te gra cja spo -
łecz no ści ży dow skiej z ota cza ją cym ją
świa tem bez utra ty toż sa mo ści, tra -
dy cji i re li gii? To trud ne. Do te go do -
cho dzi jesz cze kry zys w bran ży dia -
men to wej i utra ta po zy cji li de ra na
rzecz Hin du sów. Jak po wie dział je den
z przed sta wi cie li dias po ry ży dow skiej:
„Dia men ty nie są już dla Ży dów naj -
lep szym przy ja cie lem i trud no po wie -
dzieć, w ja ki spo sób lu dzie re li gij ni
po win ni za ra biać na ży cie w dzi siej -
szym świe cie”. 

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa
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Ofer ta jest bar dzo cie ka -
wa zwłasz cza dla naj -
młod szych: od zum by

po przez kon cert na daw nych in -
stru men tach. Wy star czy wejść
na stro nę wwwwww..aann  ttwweerr  ppeenn..bbee
i wy brać in te re su ją cą for mę spę -
dze nia wol ne go cza su. Po ni żej
pre zen tu je my kil ka wy bra nych
przez nas im prez. 

Ro pe skip ping
W pią tek 13-go kwiet nia klub

Pla net Jump Ro pe or ga ni zu je
szó stą edy cję mię dzy na ro do we -
go kon kur su „Do ub le Dutch
Con test”. Uczest ni czą w nim naj -
lep sze świa to we dru ży ny mie -
dzy in ny mi z Fran cji, Wę gier,
Wiel kiej Bry ta nii, Ja po nii, Sta -
nów Zjed no czo nych i oczy wi ście
Bel gii. Ro pe skip ping to wię cej
niż ska ka nie na ska kan ce. To
mix brek dan ce, tań ca, gim na -
sty ki i wol ne go ćwi cze nia.

Dzień wcześ niej, w czwar tek
12 kwiet nia na Groen pla ats od -
bę dzie się se sja workshop/sty le,
w któ rej mo że wziąć udział każ -
dy, kto chce spró bo wać prze żyć
coś fan ta stycz ne go. Or ga ni za to -
rzy za pra sza ją za rów no ama to -
rów jak i za wo dow ców w go dzi -
nach od 12:00 do 16:00
i za po wia da ją nie sa mo wi te
atrak cje. Nie trze ba się za pi sy -
wać, moż na po pro stu przyjść,
zo ba czyć i ska kać wspól nie
w rytm nie sa mo wi tej mu zy ki.

Aby obej rzeć zma ga nia kon -
kur so we naj lep szych dru żyn
na le ży wejść na stro nę in ter ne -
to wą www.ro pe ma nia.be, gdzie

znaj du ją się szcze gó ło we in for -
ma cje do ty czą ce za ku pu bi le -
tów oraz ter mi nu im pre zy, 
któ ra od bę dzie się w „Aren -
berhscho uw burg” przy Aren -
ber gstra at 28.

Wy jąt ko wy ma ra ton
22 kwiet nia od bę dzie się naj -

wię kszy we Flan drii ma ra ton,
w któ rym jak co ro ku weź mie
udział mnó stwo bie ga czy. Nie
za brak nie tez ki bi ców. Wła dze
mia sta dum ne z fak tu, że ta ki
ma ra ton od by wa się właś nie
w An twer pii, do kła da ją wszel -
kich sta rań, aby wszyst ko prze -
bie ga ło jak naj le piej.

Szcze gó ło we in for ma cje na te -
mat ma ra to nu, moż li wo ści wzię -
cia w nim udzia łu oraz ewen tu -
al nych utrud nień w ru chu
dro go wym znaj du ją się na stro -
nie in ter ne to wej: wwwwww..ddvvvvaann  --
ttwweerrpp1100mmii  lleess..bbee  

„Er fgoed dag” 
– „Dzień Bo ha te rów”

TTee  ggoo  nniiee  mmoożż  nnaa  pprrzzee  ggaa  ppiićć!!
22 kwiet nia od bę dzie się nie -

sa mo wi te wy da rze nie – „Dzień
Bo ha te rów”. Nie któ rych z pew -
no ścią zna my z hi sto rii i le gend,
ale nie za wsze wie my jak ży li
i cze go do ko na li. Czter dzie ści
an twer pskich or ga ni za cji zor ga -
ni zu je wiel ki hap pe ning i po ka -
że ich do ko na nia w mu ze ach, na
uli cach, w koś cio łach i na cmen -
ta rzach.

Bo ha te ro wie to cza sa mi zwy -
kli lu dzie, któ rzy bro ni li te go co
by ło dla nich waż ne, lub po ma -
ga li tym, któ rym by ło źle. Bę -
dzie moż na po znać mi tycz nych
bo ha te rów Ru ben sa, prze śle dzić
ży cie naj bar dziej zna nych an -
twer pskich ko biet, czy do wie -
dzieć się, dla cze go i dla ko go bo -
ha te ro wie po świę ca li swo je
ży cie. 

Szcze gó ło we in for ma cje na
stro nie wwwwww..eerr  ffggooeedd  ddaagg..bbee

Pa a sateliers 
in Antwerpse musea

Pod czas wa ka cji wiel ka noc -
nych an twer pskie mu zea za pra -
sza ją dzie ci w wie ku od 5 do 12
lat. Moż na uczest ni czyć w war -
szta tach w wy bra nej pla ców ce,
zo stać dy rek to rem mu ze um,
stwo rzyć swo je go włas ne go kur -
cza czka ze spe cjal nej weł ny, czy
za grać na fan fa rach, któ rych
uży wa li jan cza rzy – naj lep si żoł -
nie rze tu rec kie go suł ta na. 

Szcze gó ły na stro nie wwwwww..aann  --
ttwweerr  ppeenn..bbee

oopprr..  KKaarroolliinnaa  TToommcczzaakk

Kwie cień w An twer pii

Pro kla mo wa ny przez Or ga ni za cję
Na ro dów Zjed no czo nych w 1970
ro ku „Świa to wy Dzień Zie mi”

(Earth Day) or ga ni zo wa ny jest co ro -
ku 2222  kkwwiieett  nniiaa..

Po my sło daw cą te go pro jek tu był
ame ry kań ski se na tor Gay lord Nel -
son.

Świę to na szej pla ne ty ob cho dzo -
ne jest w mo men cie rów no no cy
wio sen nej na Pół ku li Pół noc nej,
czy li dniu rów no no cy je sien nej na
Pół ku li Po łud nio wej. Jest to wy -

jąt ko we zja wi sko, po nie waż na ca -
łej pla ne cie dzień trwa ty le sa mo co

noc.
Świa to wy Dzień Zie mi po wstał po to,

aby mi liar dy lu dzi po chy li ły się nad lo -

sem pla ne ty na któ rej ży ją. Ak cja pro wa -
dzo na co ro ku wios na ma na ce lu pro -
mo wa nie po staw eko lo gicz nych w spo -
łe czeń stwie i uświa do mie nie jak kru chy
jest eko sy stem na szej pla ne ty.

W tym dniu na ca łym świe cie or ga ni -
zo wa ne są ma ni fe sta cje, kon fe ren cje, 
po ka zy i ak cje na rzecz ochro ny śro do -
wi ska na tu ral ne go. Ce lem jest uświa do -
mie nie lu dziom prob le mów zwią za nych
ze zmia na mi kli ma tycz ny mi, bra kiem wo -
dy, za nie czysz cza niem śro do wi ska, czy
wy mie ra niem zwie rząt.

W chwi li gdy roz po czy na się Dzień Zie -
mi w sie dzi bie Or ga ni za cji Na ro dów Zjed -
no czo nych w No wym Jor ku roz brzmie -
wa „Dzwon Po ko ju”. 

oopprr..  KKaarroolliinnaa  TToommcczzaakk

Św
iat

owy Dzień Ziemi

Władze
miasta,
organizacje
i stowarzyszen
ia zapraszają
dorosłych
i dzieci 
na wiele
ciekawych
imprez
kulturalnych,
edukacyjnych
i sportowych. 



7kwiecień 2012 Antwerpia po polsku    

ZZaapprraasszzaammyy  nnaa  

WYJĄTKOWY WIECZÓR 
PEŁEN TAŃCA I MUZYKI!

NNoooorrddsstteerrrreenn  
––  AAnnttwweerrppeenn--nnoooorrdd  ddaannsstt!!

Data: 4 maja 2012, 
piątek, godz. 19:00 

AAddrreess::  hheett  OOuuddee  BBaaddhhuuiiss,,  SSttuuiivveennbbeerrggpplleeiinn  3388,,  22006600  AAnnttwweerrppeenn

WWssttęępp  wwoollnnyy..  

WW pprrooggrraammiiee  wwyyssttęęppyy  aarrttyyssttyycczznnee  ggrruupp  ttaanneecczznnyycchh  rróóżżnnyycchh  nnaarrooddoowwoośśccii,,  
sszzcczzeeggóóllnniiee  zzaapprraasszzaammyy  nnaa  wwyyssttęępp  ppoollsskkiieeggoo  zzeessppoołłuu  ttaanneecczznnoo--wwookkaallnneeggoo  

ddzziiaałłaajjąącceeggoo  pprrzzyy  ffuunnddaaccjjii  CChhiillddrreenn  ooff  EEuurrooppee!!

WWiięęcceejj  sszzcczzeeggóółłóóww  nnaa::  
http://www.oudebadhuis.be/programma/1408/noordsterren-antwerpen-noord-danst-/liefhebber



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 pa da jąc
w prob le my na tu ry praw no-fi nan so wej.

Co 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:
DDoo  kkuu  mmeenn  ttyy  ppoo  pprrzzyy  jjeeźź  ddzziiee  ddoo  BBeell  ggiiii

Nie rzad ko zda rza ją się sy tu a cje,
w któ rych pra cow ni cy wer bo wa ni są
na te ry to rium Pol ski z obiet ni cą prze -
ka za nia sto sow nych do ku men tów
w Bel gii.

Nie daj my się zwieść!
Uczci wy pra co daw ca de le gu ją cy pra -

cow ni ków do Bel gii pod pi su je umo wę
o pra cę w Pol sce w sie dzi bie fir my, po
uprzed nim za poz na niu się z kwa li fi ka -
cja mi za wo do wy mi pra cow ni ka. W tej
sy tu a cji spo rzą dza na jest umo wa o pra -
cę zgod nie z pol ski mi prze pi sa mi. Pra -
cow nik otrzy mu je do ku ment A1 ce lem
po twier dze nia je go de le ga cji oraz de -
kla ra cję LI MO SA tuż przed pod ję ciem
za trud nie nia. 

Nie ucz ci wy pra co daw ca praw do po -
dob nie obie ca wie le, nie prze ka zu jąc
w isto cie żad nych pi sem nych po twier -
dzeń za trud nie nia. Po przy jeź dzie do
Bel gii umie ści pra cow ni ka w bez piecz -
nej od leg ło ści sku tecz nie blo ku jąc
wszyst kie moż li wo ści za się gnię cia in -
for ma cji o pra wach i obo wiąz kach.
Praw do po dob nie nie wy pła ci rów nież
wy na gro dze nia.

Te go ty pu przy pad ki są skraj ny mi
do wo da mi wy zy sku, przez co pod le ga -
ją od po wie dzial no ści kar nej. Zna jąc po -
dob ne sy tu a cje nie bój my się za tem pod -
no sić alar mu w związ kach za wo do wych
lub we wła ści wiej in spek cji. Naj sku -
tecz niej szą for mą prze ciw dzia ła nia jest
po in for mo wa nie o nad u ży ciu in spek cji
pra cy w mo men cie, kie dy współ pra ca
na dal trwa. W tej sy tu a cji in spek cja mo -
że do ko nać kon tro li za trud nie nia na
miej scu oraz stwier dzić na ru sze nie
prze pi sów. Zbie ra nie do wo dów po fak -
cie jest znacz nie trud niej sze.

Adre sy wła ści wych in spek cji do stęp -
ne są na stro nie in ter ne to wej:
http://www.so cial se cu ri ty.fgov.be/nl/
over-de-fod/or ga no gram/so cia le-in spec -
tie/con tact/con tact-so cia le-in spec tie.htm

Dla mia sta An twer pii oraz oko lic sie -
dzi ba in spek cji znaj du je się pod wska -
za nym po ni żej adre sem:
Toe zicht so cia le wet te n
I ta liëlei 124-bus 63 (14. pię tro) 
2000 AN TWER PEN
 Czyn na co dzien nie od 9u. do 12u. oraz
od 13u.30 do 16 

Tel.: 03/206.99.00 Fax: 03/226.90.47
Zło że nie skar gi do In spek cji skut ko -

wać bę dzie wszczę ciem po stę po wa nia
wy jaś nia ją ce go (choć in spek cja mo że
zde cy do wać o umo rze niu po stę po wa -
nia je śli skar ga nie za wie ra wy star cza -
ją cych prze sła nek o na ru sze nia prze -
pi sów). Z re gu ły im wię cej osób
po szko do wa nych tym sil niej szy cię żar
do wo du.

Po za koń cze niu po stę po wa nia przy -
go to waw cze go, nie ucz ci wy pra co daw -
ca mo że zo stać ska za ny przez sąd kar -
ny z ty tu łu na ru sze nia prze pi sów
o za trud nie niu. W ra mach te go sa me -
go po stę po wa nia są do we go oszu ka ny
pra cow nik mo że do cho dzić za pła ty za -
leg łe go wy na gro dze nia (do 5-ciu lat
wstecz) na pod sta wie sta wek okre ślo -
nych w obo wią zu ją cych ukła dach zbio -
ro wych pra cy.
WWłłaass  nnaa  ffiirr  mmaa  ww PPooll  ssccee  lluubb  ww HHoo  llaann  ddiiii

Pro wa dze nie dzia łal no ści gos po dar -
czej na włas ny ra chu nek jest przed -
sięw zię ciem, któ re wy ma ga za sta no -
wie nia od oso by pro wa dzą cej
dzia łal ność. 

Pro wa dze nie dzia łal no ści w ru chu
trans gra nicz nym jest do dat ko wo skom -
pli ko wa ne ze wzglę du na ko niecz ność
sto so wa nia prze pi sów dwóch kra jów,
któ re nie za wsze dzia ła ją uzu peł nia ją co.

Dla tzw. sa mo de le ga cji tj. świad cze -
nia usług trans gra nicz nych na te re nie
Bel gii na pod sta wie dzia łal no ści gos -
po dar czej za re je stro wa nej w in nym kra -
ju (Pol sce lub Ho lan dii) ko niecz nym
jest speł nie nie kil ku wa run ków. Przed -
się bior ca sa mo de le gu ją cy się do Bel gii
zo bo wią za ny jest m.in. po sia dać przy -
naj mniej 25% włas ne go ob ro tu na te -
re nie Pol ski i tam w zwy cza jo wy spo -
sób pro wa dzić dzia łal ność. Po wi nien
pro wa dzić w Pol sce rów nież ra chun ko -
wość przed się bior stwa, ewen tu al nie
roz li czać VAT, skła dać de kla ra cje po -
dat ko we w Pol sce, a po pew nym okre -
sie rów nież na te ry to rium Bel gii, itp.

Za trud nie nie per so ne lu na włas ny ra -
chu nek jest jesz cze bar dziej skom pli -
ko wa ne, po nie waż pol ski przed się bior -
ca zo bo wią za ny jest do prze strze ga nia
bel gij skich wa run ków za trud nie nia
i wy na gra dza nia. W pew nych sy tu a -
cjach zo bo wią za ny jest do po trą ca nia
po dat ku do cho do we go od wy na gro dzeń
pra cow ni ków oraz wpła ty za li czek na
po czet po dat ku do cho do we go do bel -
gij skie go urzę du skar bo we go.

Po nad to na le ży pa mię tać, iż pra cu -
jąc ja ko sa mo dziel ny przed się bior ca
gos po dar czy nie pod le ga my ochro nie
pra wa pra cy, przez co do cho dze nie za -
pła ty z ty tu łu wy ko na nych ro bót czę -
sto sta je się skom pli ko wa ne. Zwłasz -
cza, kie dy nie ucz ci wy pra co daw ca nie

za pła cił fak tur oraz kwe stio nu je ja kość
wy ko na nych usług.

Po sia da jąc włas ną fir mę wy ko nu je -
my usłu gi w for mie umo wy zle ce nia lub
pod wy ko naw stwa, przez co pod le ga my
od po wie dzial no ści z ty tu łu wy ko na nia
umo wy (np. 10-cio let nia od po wie dzial -
ność wy ko naw cy ro bót w sek to rze bu -
do wla nym za wa dy ukry te rze czy). 

Rów nież roz wią za nie umo wy pod le -
ga prze pi som pra wa cy wil ne go, je śli
stro ny nie po sta no wi ły ina czej. Gdy nie
ma pi sem nej umo wy po mię dzy stro na -
mi, ist nie je moż li wość ze rwa nia umo -
wy jed no stron nie za od szko do wa niem,
lub są do we go roz wią za nia umo wy.

Sa mo za trud nie nie lub pro wa dze nie
in nej for my dzia łal no ści gos po dar czej
w Ho lan dii jest ry zy kow ne głów nie ze
wzglę du na nie zna jo mość prze pi sów
oraz ję zy ka. 

Pod sta wo wym po wo dem otwie ra nia
dzia łal no ści w Ho lan dii jest omi nię cie
bel gij skich prze pi sów na kła da ją cych
obo wią zek po sia da nia kwa li fi ka cji za -
wo do wych dla wy ko ny wa nia pew nych
za wo dów na te ry to rium Bel gii.

Pa mię tać na le ży, ze ni niej sze prze pi -
sy nie zo sta ły wpro wa dzo ne bez przy -
czy ny. Bel gij ski sek tor bu do wla ny rzą -
dzi się spe cy ficz ny mi wy mo ga mi
do ty czą cy mi ja ko ści wy ko ny wa nych ro -
bót. Rów nież za świad cze nie upraw nia -
ją ce do pro wa dze nia dzia łal no ści jest
ko niecz ne, aby oso ba pro wa dzą ca dzia -
łal ność po sia da ła mi ni mal ną zna jo mość
praw oraz obo wiąz ków cią żą cych na
przed się bior cy.

Pro wa dze nie dzia łal no ści gos po dar -
czej w Ho lan dii jest nam Po la kom jesz -
cze bar dziej ob ce ani że li pro wa dze nie
dzia łal no ści w Pol sce. Je steś my bo wiem
zda ni na wo lę „po le co ne go księ go we -
go”, któ ry nie po in for mu je nas o moż -
li wo ściach zwią za nych z pro wa dze niem
dzia łal no ści, spo so bie jej zam knię cia,
roz li cza nia skła dek ubez pie cze nio wych,
uzy ska nia ubez pie cze nia zdro wot ne go,
roz li cza nia po dat ków, itd. 

Do dat ko wo sy tu a cję kom pli ku je nie -
spój ność prze pi sów do ty czą cych pra -
cow ni ków przy gra nicz nych oraz osób
sa mo de le gu ją cych się do Bel gii.

Pa mię taj my, ze włas na fir ma to rów -
nież od po wie dzial ność ad mi ni stra cyj -
na w Bel gii oraz kra ju jej za re je stro wa -
nia, co w fik cyj nych wa run kach
nie ucz ci we go za trud nie nia jest przy -
czy ną licz nych trud no ści nie tyl ko ad -
mi ni stra cyj nych, ale i fi nan so wych.
Przed za ło że niem włas nej fir my sko -
rzy staj my z po ra dy obiek tyw ne go do -
rad cy, nie su ge ru jąc się tyl ko i wy łącz -
nie tym po le ca nym przez pra co daw cę.

IIwwoo  nnaa  WWiiee  wwiióórr  kkaa
AAdd  vvoo  ccaa  aatt

Nieuczciwe zatrudnienie
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Tym ra zem za pra szam do za -
poz na nia się z za sa da mi obo -
wią zu ją cy mi w szkol nic twie

wyż szym we Fran cji i Luk sem bur gu.

FRAN CJA
W osta t nich la tach stu dio wa nie we

Fran cji cie szy się co raz wię kszą po pu -
lar no ścią. Stu dia są w wię kszo ści bez -
płat ne, je dy nym ogra ni cze niem jest zna -
jo mość ję zy ka fran cu skie go. Ofert
w ję zy ku an giel skim jest znacz nie mniej.

Fran cja sły nie za rów no z du żej ilo -
ści szkół wyż szych, jak rów nież wy -
so kie go po zio mu na u cza nia.

UUcczzeell  nniiee::
Stu den ci mo gą się uczyć w 87 pu -

blicz nych uni wersytetach, któ re ofe ru -
ją róż no rod ne kie run ki. Dzia ła tak że
du żo uczel ni pry wat nych i roż ne go ro -
dza ju szkół spe cja li stycz nych, na przy -
kład słyn na i pre sti żo wa Grand Eco les.
Do wy bo ru są stu dia ar ty stycz ne, in ży -
nier skie, ar chi tek to nicz ne, zwią za ne
z za rzą dza niem i wie le in nych. Fran cu -
skie uczel nie szczy cą się jed ną z naj -
wyż szych śred nich w Eu ro pie je śli cho -
dzi o ilość stu den tów zza gra ni cy.

Do kład ne in for ma cje na stro nie in -
ter ne to wej: wwwwww..ccaamm  ppuuss  ffrraann  --
ccee..oorrgg//eenn

SSttoopp  nniiee  aakkaa  ddee  mmiicc  kkiiee  ii ppuunn  kkttyy  EECCTTSS
Sy stem szkol nic twa wyż sze go we

Fran cji jest dość skom pli ko wa ny.
Obok sta re go sy ste mu edu ka cyj ne go
(po dob ne go do pol skie go) ist nie ją no -
we ty py uczel ni. Szkol nic two wyż sze
jest po dzie lo ne jest na uni wersytety
i gran des eco les, czy li szko ły wyż sze.

Edu ka cja uni wersytecka po dzie lo -
na jest na trzy eta py:
n po trzech la tach stu diów moż na uzy -

skać ty tuł li cen cja ta
n po dwóch ko lej nych – dy plom ma -

gi stra
n do dat ko we trzy la ta trwa do kto rat 

W za leż no ści od ukoń czo nej szko ły
ist nie ją roż ne ro dza je dy plo mów. Pier -
wszy po ziom stu diów to nie tyl ko 
li cen cjat, ale rów nież li cen cjat za wo -
do wy, uni wersytecki dy plom tech no -
lo gicz ny oraz wyż szy cer ty fi kat tech -
nicz ny.

Etap dru gi, czy li po ziom ma gi ster -
ski rów nież ofe ru je kil ka ro dza jów dy -
plo mów. Na stu diach do kto ran ckich po
oś miu la tach na u ki moż na uzy skać sto -
pień do kto ra, a po sze ściu la tach – me -
dycz ne dy plo my do kto ra sto ma to lo gii
lub far ma cji. Po dzie wię ciu la tach zdo -
by wa się ty tuł do kto ra me dy cy ny.

We Fran cji tak jak w in nych kra -
jach eu ro pej skich dzia ła sy stem ECTS.

Je den se mestr na u ki od po wia da 60
pun ktom. Aby uzy skać li cen cjat trze -
ba ta kich pun któw zdo być 180.

RRee  kkrruu  ttaa  ccjjaa
Je dy nym kry te rium przy ję cia na stu -

dia wyż sze jest zda nie eg za mi nu ma tu -
ral ne go, lub po sia da nie spe cjal ne go dy -
plo mu DA EU, któ ry otrzy mu je się po
od by ciu rocz ne go kur su uni wersy-
teckiego przy go to wu ją ce go do stu diów.

Przyj mo wa ni są wszy scy chęt ni,
a selek cja od by wa się w cza sie stu diów.
Na przy kład na stu diach me dycz nych,
den ty stycz nych, czy far ma ce u tycz nych
do pie ro od dru gie go ro ku obo wią zu -
je li mit przy jęć. Spoś ród wszyst kich,
któ rzy stu dio wa li na pier wszym ro ku,
na u kę na dru gim kon ty nu u ją tyl ko
naj lep si. Dla te go na pier wszych la tach
stu diów pa nu je bar dzo du ży tłok. In -
na sy tu a cja pa nu je w gran des eco les.
Te pry wat ne uczel nie kształ cą wy so -
kiej kla sy spe cja li stów i są to szko ły
o wy so kim pre sti żu. Na wię kszo ści
uczel ni pry wat nych kan dy da ci zda ją
eg za mi ny wstęp ne, lub bio rą udział
w roz mo wie kwa li fi ka cyj nej.

Stu den ci ubie ga ją cy się o przy je cie
na stu dia we Fran cji mo gą skła dać swo -
je apli ka cje na do wol na licz bę uczel ni.

Uni wersytety de cy zje o przy ję ciu
po dej mu ją za zwy czaj po mię dzy 15
czer wca a 15 wrześ nia.

ZZnnaa  jjoo  mmoośśćć  jjęę  zzyy  kkaa,,  cceerr  ttyy  ffii  kkaa  ttyy
Stu dio wa nie we Fran cji bez do brej

zna jo mo ści ję zy ka fran cu skie go jest
bar dzo trud ne. Na wię kszo ści uczel -
ni wy ma ga ne jest przed ło że nie cer ty -
fi ka tu po twier dza ją ce go sto pień zna -
jo mo ści ję zy ka. Moż na tez uczyć się
fran cu skie go na miej scu. Dzia ła sieć
wy spe cja li zo wa nych oś rod ków FLE.
Je że li chce się stu dio wać w ję zy ku an -
giel skim, na le ży wejść na stro nę in -
ter ne to wa Cam pus Fran ce, któ ry ofe -
ru je wszyst kie kie run ki wy kła da ne
w ję zy ku an giel skim. 

KKoosszz  ttyy  ssttuu  ddiioo  wwaa  nniiaa
Stu dia na uczel niach pań stwo wych

są bez płat ne. Na po cząt ku op ła ca się
wpi so we w wy so ko ści od 140-800 eu -
ro. We wszyst kich gran des eco les obo -
wią zu je czes ne, któ re go wy so kość in -
dy wi du al nie usta la ją wła dze uczel ni.
Wa ha się ono w gra ni cach od 5 do 10
ty sie cy eu ro.

Na uczel niach pu blicz nych kształ -
cą cych in ży nie rów i spe cja li stów trze -
ba pła cić oko ło 600 eu ro rocz nie.

KKoosszz  ttyy  uuttrrzzyy  mmaa  nniiaa
Ży cie we Fran cji jest sto sun ko wo

dro gie. Na mie sięcz ne utrzy ma nie

trze ba prze zna czyć nie mniej niż 900
eu ro. Wy dat ki stu den ta uza leż nio ne
są od wy so ko ści czyn szu za miesz ka -
nie i miej sca stu dio wa nia. Naj dro żej
jest oczy wi ście w Pa ry żu. Na stu den -
tów cze ka ją aka de mi ki. Mie sięcz ny
koszt op ła ty za aka de mik wa ha się od
200-400 eu ro. Pier wszeń stwo w otrzy -
ma niu miej sca ma ja sty pen dy ści 
rzą du fran cu skie go. W sto łów kach
moż na zjeść sto sun ko wo ta nio w gra -
ni cach 200 eu ro mie sięcz nie. 

ŻŻyy  cciiee  ssttuu  ddeenn  cckkiiee
Stu dia we Fran cji, zwłasz cza w Pa -

ry żu i in nych zna nych mia stach to ma -
rze nie wie lu mło dych lu dzi. Ży cie stu -
den ckie kwit nie, a mia sta ofe ru ją
nie sa mo wi ta ilość atrak cji. Je śli cho dzi
o ba zę dy dak tycz no-na u ko wa, in fra -
struk tu rę, or ga ni za cje pra cy i tra dy cje,
to fran cu ska edu ka cja za li cza na jest do
naj lep szych na świe cie. Trze ba tyl ko
pa mię tać o ogrom nej nie chę ci Fran cu -
zów do wszyst kie go co an giel skie,
zwłasz cza ję zy ka. W tym za kre sie nie
ma co li czyć na po zy tyw ne zmia ny. 

SSttyy  ppeenn  ddiiaa
Rząd fran cu ski ma spe cjal na ofer tę

sty pen dial na dla stu den tów zza gra -
ni cy. Uru cho mio ne zo sta ły spe cjal ne
pro gra my Al lo ca tion de lo ge ment'a
ca rar te ce so cial (ALS) oraz Ai de per -
son na li see au lo ge ment (APL). 

Wy so kość sty pen diów jest zróż ni -
co wa na i za le ży od kie run ku stu diów
i da nej uczel ni. Wie ce in for ma cji znaj -
du je się na stro nie sie ci CNO US.

Przy dat ne stro ny in ter ne to we:
wwwwww..wwiirr  ttuu  aall  nnaaff  rraann  ccjjaa..ccoomm
wwwwww..aaeepp..eeuu  rroo  ppoo  lloo  nniiaa..oorrgg
wwwwww..ccnnoo  uuss..ccoomm

LUK SEM BURG
Edu ka cja w Luk sem bur gu to do sko -

na ła ofer ta dla tych, któ rzy chcą uzu -
peł nić swo ja do tych cza so wa edu ka cje
o stu dia za gra nicz ne. Co ro ku Luk sem -
burg przy cią ga set ki stu den tów roż -
nej na ro do wo ści pro po nu jąc wie le cie -
ka wych i przy szło ścio wych kie run ków.

UUcczzeell  nniiee
W Luk sem bur gu dzia ła ją trzy uczel -

nie wyż sze, dwie pu blicz ne i jed na pry -
wat na. Naj wię kszy i naj bar dziej zna -
ny jest Uni versite du Lu xem bo urg, na
któ rym dzia ła ją trzy wy dzia ły: 
n na uk ści słych, tech no lo gii i ko mu -

ni ka cji
n sztu ki, na uk hu ma ni stycz nych i pe -

da go gi ki
n pra wa, eko no mii i fi nan sów

Stu dia w Eu ro pie dla Eu ro pej czy ka
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Dwie po zo sta łe uczel nie to: In sti tut
Uni versitaire In ter na tio nal i Sac red
He art Uni versity.

SSttoopp  nniiee  aakkaa  ddee  mmiicc  kkiiee
Stu dia wyż sze po dzie lo ne są na trzy

eta py:
n stu dia li cen cjac kie trwa ją ce trzy la -

ta przy czym je den z se me strów obo -
wiąz ko wo trze ba ukoń czyć w za gra -
nicz nej, par tner skiej uczel ni

n dwu let nie stu dia ma gi ster skie
n stu dia do kto ran ckie

RRee  kkrruu  ttaa  ccjjaa
Aby ubie gać się o przy je cie na stu -

dia w Luk sem bur gu wy star czy zda na
ma tu ra.

Na Uni wersytecie Luk sem bur skim
na le ży zło żyć od po wied ni for mu larz
do Biu ra Spraw Stu den ckich (SE VE).
Na stro nach in ter ne to wych każ dej
uczel ni znaj du ją się in for ma cje o wy -
ma ga nych do ku men tach i try bie re -
kru ta cji.

Ter mi ny skła da nia do ku men tów są
róż ne w za leż no ści od uczel ni i kie -
run ku.

Uni wersytet Luk sem bur ski na ogół
przyj mu je apli ka cje w ter mi nie od 1
kwiet nia do 3 ma ja. 

Szcze gó ło we in for ma cje znaj du ją się
na stro nach in ter ne to wych.

ZZnnaa  jjoo  mmoośśćć  jjęę  zzyy  kkaa,,  cceerr  ttyy  ffii  kkaa  ttyy
Na wszyst kich uczel niach w Luk -

sem bur gu moż na stu dio wać co naj -
mniej w trzech ję zy kach: an giel skim,
fran cu skim i nie miec kim. Bar dzo czę -
sto do stęp ny jest tak że ję zyk ni der -
lan dzki. Są tak że in ten syw ne kur sy
dla osób nie po słu gu ją cych się w żad -
nym z tych ję zy ków.

KKoosszz  ttyy  ssttuu  ddiioo  wwaa  nniiaa
Uczel nie po bie ra ją tak zwa ne op ła -

ty wpi so we (Fra is d'in scrip tion), a ich
wy so kość roż ni się w za leż no ści od
uczel ni i kie run ku stu diów. Na Uni -
wersytecie Luk sem bur skim opla ta wy -
no si 100 eu ro za se mestr, nie któ re
kie run ki są jed nak droż sze. Na przy -
kład stu dia ma gi ster skie z pra wa eu -
ro pej skie go kosz tu ją 600 eu ro (ca -
łość). Ge ne ral nie wię kszość stu diów
w Luk sem bur gu jest bez płat na, a nie -
któ re płat ne kie run ki są o wie le tań -
sze w po rów na niu z in ny mi kra ja mi.

KKoosszz  ttyy  uuttrrzzyy  mmaa  nniiaa
Uczel nie w Luk sem bur gu ma ja roz -

bu do wa na i nie dro ga siec aka de mi -
ków. Na le ży pa mię tać, aby fakt wy na -
ję cia po ko ju zgło sić z du żym
wy prze dze niem do uczel nia ne go biu -
ra do spraw stu den ckich. W przy pad -
ku nie otrzy ma nia miej sca w aka de -

mi ku moż na wy na jąć kwa te rę na mie -
ście, któ rej ce na wa ha się w gra ni cach
do 400 eu ro mie sięcz nie.

ŻŻyy  cciiee  ssttuu  ddeenn  cckkiiee
Stu dio wa nie w Luk sem bur gu to wy -

so ki po ziom na u cza nia i cie ka we ży -
cie stu den ckie. Wpraw dzie nie ma ta -
kich atrak cji jak na przy kład we
Fran cji, ale stu den ci z ca łe go świa ta
są za do wo le ni. Bar dzo par tner skie są
re la cje mię dzy wy kła dow ca mi, a stu -
den ta mi. 

SSttyy  ppeenn  ddiiaa
Luk sem burg ofe ru je stu den tom

gran ty i po ży czki stu den ckie. Ich wy -
so kość za le ży od uczel ni, kie run ku
stu diów, do cho dów ro dzi ców i sa me -
go stu den ta.

Kre dy ty są bar dzo ko rzyst ne, rocz -
ne opro cen to wa nie wy no si 2 pro cent.

Wię cej in for ma cji na stro nie CE -
DIES
PPrrzzyy  ddaatt  nnee  ssttrroo  nnyy  iinn  tteerr  nnee  ttoo  wwee::
wwwwww..bbiieenn  vvee  nnuuee..lluu
wwwwww..uunnii..lluu
wwwwww..ggoo  uu  vveerr  mmeenntt..lluu

W na stęp nym nu me rze „An twer pii po
pol sku” przed sta wię za sa dy imoż li wo ści
stu dio wa nia w Hisz pa nii i Por tu ga lii.

KKaa  rroo  llii  nnaa  TToomm  cczzaakk
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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



Je den z naj słyn niej szych
trans at lan ty ków na
świe cie, owia ny le gen dą,

po szedł na dno cho ciaż miał opi -
nię nie za ta pial ne go. 10 kwiet -
nia 1912 ro ku Ti ta nic od by wał
swój pier wszy rejs z So u tham -
pton do No we go Jor ku. Pięć dni
póź niej, prze ła ma ny na pół, le -
żał na dnie pół noc ne go At lan ty -
ku. Spo czy wa tam do dziś.

NNiiee  zzaa  ttaa  ppiiaall  nnyy  ttrraannss  aatt  llaann  ttyykk
Bu do wa Ti ta ni ca w ir lan dzkiej

stocz ni w Bel fa ście trwa ła dwa
la ta. Pra co wa ło przy tym pra wie
3000 ro bot ni ków. Ko lej ny rok
trwa ło wy po sa ża nie stat ku. Cał -
ko wi ty koszt wy niósł 7,5 mln
do la rów. Ti ta nic mie rzył 269
me trów, czy li wię cej niż ja ki kol -
wiek z no wo jor skich dra pa czy
chmur. Sam tyl ko ster wa żył
oko ło 100 ton. Je go mak sy mal -
na pręd kość wy no si ła 23 węz ły.

Syl wet ka stat ku cha rak te ry -
zo wa ła się czte re ma lek ko po -
chy lo ny mi ko mi na mi (czwar ty
był atra pą) i dwo ma smu kły mi
masz ta mi. 

W dniu wo do wa nia był naj wię -
kszą jed nost ką pły wa ją cą na
świe cie, sym bo lem nie spo ty ka -
ne go do tąd prze py chu i luk su -
su. Mó wio no, że jest nie za ta pial -
ny. Jed nak ani stocz nia, ani
kon struk tor, ani ar ma tor ni gdy
cze goś ta kie go nie po wie dzie li.
By ło to okre śle nie uży wa ne
przez opi nię pu blicz ną. 

Trans at lan tyk miał 16 wo -
dosz czel nych prze dzia łów, za -
my ka nych au to ma tycz nie, któ -
re poz wa la ły mu utrzy mać się
na wo dzie przy czte rech za la -
nych prze dzia łach. Tło ko we ma -
szy ny pa ro we stat ku by ły naj -
wię kszy mi urzą dze nia mi na
świe cie. Ti ta nic był wy bit nym
osią gnię ciem tech nicz nym, w za -
ło że niu bar dzo bez piecz nym. Na
tym stat ku wszyst ko by ło naj -
lep sze, naj no wo cześ niej sze, naj -
wię ksze, nie spo ty ka ne. Był cu -
dem zbu do wa nym przez
czło wie ka.

Pa sa że rów ob słu gi wa ły czte -
ry win dy, co na owe cza sy by ło
cał ko wi tą no wo ścią. Po kła dy
ozna czo no li te ra mi al fa be tu,
przy czym ka bi ny pier wszej kla -
sy znaj do wa ły się na po kła dzie
A. Im ni żej – tym ta niej, mniej
kom for to wo i wy god nie.

WWyy  ppoo  ssaa  żżee  nniiee
Wy po sa że nie stat ku by ło luk -

su so we, osza ła mia ją ce, wprost
za pie ra ją ce dech w pier siach.
Właś nie tym wy ko naw cy pró bo -
wa li nad ro bić nie do stat ki i nie -
do rób ki tech nicz ne. A by ło ich
na praw dę du żo. Już w trak cie
ka ta stro fy oka za ło się, że bra -
ku je pod sta wo we go wy po sa że -
nia: sza lup ra tun ko wych i ka -
mi ze lek.

Ka bi ny pa sa żer skie prze wyż -
sza ły wy stro jem wszyst ko, co do
tej po ry mog ło znaj do wać się na
stat ku pa sa żer skim. Do złu dze -
nia przy po mi na ły Pa łac Wer sal -
ski. Klien ci pier wszej kla sy
oprócz luk su so wych apar ta men -
tów mie li do swo jej dys po zy cji
sa lo ny, ka wiar nie, łaź nię tu rec -
ką, pły wal nię, si łow nię i fry zje -
ra. Prze pych ota czał wszyst ko.
Słyn na by ła zwłasz cza nie spo ty -
ka na do tąd klat ka scho do wa
z prze pięk nym krysz ta ło wym ży -
ran do lem. Pod tym wzglę dem
kon struk to rzy do trzy ma li sło -
wa. Ta kie go stat ku do tej po ry
jesz cze nie by ło. 

ZZaa  łłoo  ggaa
Ka pi ta nem Ti ta ni ca zo stał do -

świad czo ny Ed ward John
Smith. We flo cie kom pa nii mor -
skiej Whi te Star Li ne (wła ści cie -
la stat ku) był je dy nym czło wie -
kiem, któ ry miał do świad cze nie
w kie ro wa niu tak du żą jed nost -
ką. Cie szył się za słu żo ną sła wą
i uzna niem za rów no wśród pa -

sa że rów jak i za ło gi. To miał być
je go osta t ni rejs przed przej -
ściem na eme ry tu rę. E. J. Smith
uwa żał Ti ta ni ca za cud no wo -
czes nej tech ni ki i chy ba jak wie -
lu in nych prze ce niał je go moż -
li wo ści: „ […] Nie po tra fię so bie
wy o bra zić za to nię cia te go stat -
ku. Współ czes ne bu dow nic two
okrę to we ma już te go ro dza ju
prob le my da le ko za so bą” […].

Przed wy pły nię ciem, kie dy
wy da wa ło się, że ca ła za ło ga jest
skom ple to wa na, do szło do kil -
ku prze ta so wań któ re oka za ły
się fa tal ne w skut kach. Nie jas -
ny był po dział obo wiąz ków co
w kon sek wen cji do pro wa dzi ło
do te go, iż na przy kład ma ry na -
rze z „bo cia nie go gnia zda” nie
mie li do swo jej dys po zy cji lor -
net ki. Ra dio te le gra fi sta, do sko -
na ły w swo im fa chu, w osta t niej
chwi li wy co fał się z rej su, a na
je go miej sce przy ję to mniej do -
świad czo ną oso bę. Wszyst kie
dzia ła nia za ło gi i ar ma to ra opie -
ra ły się w du żej mie rze na prze -
ko na niu, że sta tek jest nie znisz -
czal ny.

PPaa  ssaa  żżee  rroo  wwiiee
Na po kła dzie stat ku by ło wie -

le zna ko mi tych po sta ci: biz nes -
me nów, ar ty stów i po li ty ków.
Mię dzy in ny mi mi lio ner John
Ja cob Astor i Isi dor Stra uss 
z żo ną, adiu tant ów czes ne go
pre zy den ta USA, po pu lar ny
dzien ni karz Tho mas Ste ad i kon -
struk tor stat ku Tho mas An -

Zatopione marzenie
„[…] Na wet Bóg nie był by w sta nie za to pić te go stat ku […]”.
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Sto lat te mu
za to nął Ti ta nic
– „Sta tek 
Ma rzeń”



drews. To mię dzy in ny mi oni zaj mo -
wa li apar ta men ty pier wszej kla sy. 

Z pa sa że rów I kla sy zgi nę ła nie co
mniej niż po ło wa, z pa sa że rów dru -
giej oko ło 60 pro cent. Ci, któ rzy zaj -
mo wa li naj niż szy po kład mie li naj -
mniej sze szan se na prze ży cie. Aż 75
pro cent z nich zgi nę ło.

Głoś ny stał się skan dal z udzia łem
mał żeń stwa Duff-Gor do now, któ re od -
pły nę ło ło dzią z za led wie 12 oso ba mi
nie cze ka jąc na in nych pa sa że rów, od -
bie ra jąc im tym sa mym szan se na
prze ży cie. Co gor sza, ofe ro wa li ma ry -
na rzom znacz ne pie nią dze za za pew -
nie nie bez pie czeń stwa tyl ko so bie.

Jak wspom nia łam, naj mniej sze moż -
li wo ści oca le nia mie li pa sa że ro wie III
– naj tań szej kla sy. By ło to mię dzy in -
ny mi wy ni kiem prze sta rza łych prze -
pi sów na ka zu ją cych od dzie le nie pa -
sa że rów tej kla sy od resz ty. 
Na u kow cy z Qu e en sland of Tech no -
lo gy wy ka za li, że „praw do po do bień -
stwo oca le nia ży cia w ka ta stro fie za -
le ża ło prze de wszyst kim od kla sy
spo łecz nej, na ro do wo ści oraz płci”.
Naj wię ksze szan se na prze ży cie mie -
li bo ga ci Ame ry ka nie a naj mniej sze
– pa sa że ro wie z naj niż sze go po kła du.

Ko bie tom i dzie ciom z I kla sy przy -
zna no pier wszeń stwo w zaj mo wa niu
miejsc w ło dziach ra tun ko wych.
W tym cza sie człon ko wie za ło gi blo -
ko wa li wyj ścia z po kła du kla sy III, aby
nie do pu ścić znaj du ją cych się tam
męż czyzn do ło dzi ra tun ko wych. 

KKaa  ttaa  ssttrroo  ffaa
Wy pły nię cie „Ti ta ni ca” już na sa -

mym po cząt ku ob fi to wa ło w se rię nie -
po wo dzeń. Omal nie do szło do zde rze -
nia z mniej szym stat kiem, co
spo wo do wa ło go dzin ną przer wę w rej -
sie. Część pa sa że rów zde ner wo wa na
tym fak tem w naj bliż szym po rcie ze -
szła na ląd i to ura to wa ło im ży cie.

Po tem je den z pa la czy ca ły umo ru -
sa ny sa dzą stra szył pa sa że rów,
w związ ku z czym kil ko ro z nich rów -
nież zde cy do wa ło się opu ścić sta tek.
Dzię ki nie fra sob li we mu pa la czo wi oca -
le li. 

Już na kil ka dni przed tra ge dią za -
ło ga stat ku otrzy my wa ła ostrze że nia
o o krach i gó rach lo do wych. Z sze -
ściu ode bra nych de pesz do rąk ka pi -

ta na tra fi ła tyl ko jed na. Do dnia dzi -
siej sze go nie wia do mo dla cze go tak
się sta ło. Jed na z hi po tez gło si, że ra -
dio te le gra fi sta był tak za ję ty wy sy ła -
niem te le gra mów, że prze o czył waż -
ne in for ma cje. Ka pi tan po otrzy ma niu
ostrze że nia pod jął de cy zję aby skie -
ro wać sta tek bar dziej na po łud nie. Jak
już dziś wia do mo, zlek ce wa żył za gro -
że nie.

14 kwiet nia tuż przed pół no cą, do -
kład nie o go dzi nie 23:40 Ti ta nic zde -
rzył się z gó rą lo do wą. Ta ko lo sal na
bry ła lo du by ła ma ło wi docz na po nie -
waż dry fo wa ła po oce a nie od wró co na
do gó ry dnem. Od mo men tu za u wa -
że nia gó ry lo do wej do ko li zji upły nę -
ło za led wie 37 se kund. Na tych miast
zo sta ło za la nych 6 z 16 wo dosz czel -
nych prze dzia łów. Pom py nie nad ą ża -
ły z usu wa niem wo dy. Sta tek roz padł
się na dwie czę ści i to nął.

Po cząt ko wo nikt nie zda wał so bie
spra wy z te go co się dzie je. Je dy nie
pa sa że ro wie trze ciej kla sy od czu li ude -
rze nie. Do dziś nie wia do mo, dla cze -
go ka pi tan i za ło ga tak póź no roz po -
czę li ak cję ra tun ko wą. Pier wsze
ko men dy wy da no do pie ro pół go dzi -
ny od ude rze nia, a po 45 mi nu tach
spusz czo no na wo dę sza lu py ra tun -
ko we i wy strze lo no pier wszą ra cę. Nie -
ste ty wszyst kie by ły bia łe choć po win -
ny być czer wo ne. Dla te go za ło ga
in ne go stat ku wi dząc na ho ry zon cie
bia łe ra kie ty my śla ła, że na Ti ta ni cu
trwa sza leń cza za ba wa. Ra dio o pe ra -
to rzy wy sy ła li w eter ko mu ni ka ty
o tre ści: „to nie my, po mo cy”, ale in ne
jed nost ki by ły zbyt da le ko, że by po -
móc. 

Bar dzo dłu go pa sa że ro wie nie zda -
wa li so bie spra wy z po wa gi sy tu a cji.

Do pie ro po mię dzy 1:00 a 2:00 w no -
cy roz po czę ła się wal ka o prze ży cie. 

Na po kła dzie znaj do wa ło się oko ło
2208 osób, a sza lu py ra tun ko we mog -
ły po mie ścić tyl ko 1100 pa sa że rów.
Bra ko wa ło miejsc. Lu dzie ska ka li do
lo do wa tej wo dy po mi mo, że nie któ re
ło dzie by ły w po ło wie pu ste. W pier -
wszej sza lu pie ra tun ko wej któ rą
opusz czo no na wo dę by ło 28 pa sa że -
rów, cho ciaż mog ło się zmie ścić 68
osób. 

O go dzi nie 2:20 Ti ta nic po grą żył się
w cze lu ści oce a nu.

Da ne o ilo ści ofiar nie są jed noz -
nacz ne. Sza cu je się, że na je go po kła -
dzie by ło od 2208 do 2228 pa sa że rów.
Zgi nę ło po nad 1500 osób (w tym 80
pro cent za ło gi), tyl ko 730 prze ży ło.
Roz bit ków wzię ła na po kład „Car pa -
thia”, któ ra do pły nę ła na miej sce ka -
ta stro fy oko ło 4:00 nad ra nem. 

Or kie stra gra ła do koń ca. Ka pi tan
wy dał roz kaz, aby mu zy cy nie prze ry -
wa li kon cer tu co mia ło uspo ko ić pa -
sa że rów. Ja ki utwór gra ła or kie stra

w chwi li za to nię cia nie wia do mo do
dziś. Naj praw do po dob niej był to hymn
„Być bli żej Cie bie Bo że chcę”, ale pew -
no ści nie ma.

WWrraakk  „„TTii  ttaa  nnii  ccaa””
Od na le zio ny zo stał w 1985 ro ku na

głę bo ko ści 3800 me trów w Oce a nie
At lan tyc kim. Są dzo no, że je go stan
bę dzie pra wie ide al ny. Nie ste ty oka -
za ło się, że bak te rie po wo du ją znacz -
ną ko ro zje sta li.

Po raz pier wszy wnę trze stat ku zba -
da ły zdal nie ste ro wa ne ro bo ty w po -
ło wie lat dzie więć dzie sią tych XX wie -
ku. Wy strój wnętrz za cho wał się
pra wie w nie na ru szo nym sta nie. Za -
kon ser wo wa ła je du ża ilość oło wiu
i ro dzaj za sto so wa nej far by. 

Od kryw ca wra ku Ti ta ni ca do ktor
Ro bert Bal lard „jest głę bo ko prze ko -
na ny, że wrak po win no się zo sta wić
w spo ko ju ja ko mo gi le”. Dla te go też
nie wy do był z resz tek stat ku żad ne -
go przed mio tu, lecz zło żył na nim tab -
li cę upa mięt nia ją cą ka ta stro fę. Tym
sa mym w świet le prze pi sów po zba wił
się praw do zna le zi ska. Nie ste ty in ni
„od kryw cy” nie usza no wa li je go de -
cy zji i po dziś dzień roz ma i te gru py
po szu ki waw cze co ja kiś czas wy do by -
wa ją z wnę trza wra ku ko lej ne zdo by -
cze. Spo ro cen nych przed mio tów za -
gi nę ło, du ża część uleg ła znisz cze niu.

Do dnia dzi siej sze go nie ma jed no -
li te go sta no wi ska, czy po win no się
wy do być resz tki Ti ta ni ca na po wierz -
chnię. Dla wię kszo ści lu dzi wrak
trans at lan ty ku jest sym bo lem ozna -
cza ją cym, że nie ma na świe cie nic
trwa łe go i nie znisz czal ne go. Jest do -
wo dem na nie kom pe ten cję, za ro zu -
mia łość, hi po kry zję, bu tę i we dług
znacz nej czę ści hi sto ry ków po wi nien
da lej spo czy wać na dnie Oce a nu At -
lan tyc kie go.

ZZaa  kkoońń  cczzee  nniiee
Dzie wi czy rejs Ti ta ni ca za koń czył

się kosz ma rem, któ ry prze szedł naj -
czar niej sze wy o bra że nia. By ła to nie
tyl ko naj wię ksza mor ska ka ta stro fa.
Roz wiał się tak że mit „no wo czes nej
i nie za wod nej tech ni ki”. Prze ko na no
się, że na wet w tak skraj nych wy pad -
kach miej sce w spo łe czeń stwie wy -
zna cza przy na leż ność kla so wa. Naj le -
piej tę ka ta stro fę pod su mo wał re ży ser
fil mu „Ti ta nic” Ja mes Ca me ron: „Ti -
ta nic był pier wszym sy gna łem alar -
mo wym dwu dzie ste go stu le cia. […]
1500 lu dzi idzie na dno na stat ku, któ -
ry re kla mo wa no ja ko naj lep szy, naj -
bez piecz niej szy, naj bar dziej luk su so -
wy ja ki kie dy kol wiek zbu do wa no.
Na sze prze ko na nie o pa no wa niu nad
na tu rą leg ło w gru zach na za wsze”. 

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa

13kwiecień 2012 Antwerpia po polsku    





Ta su kien ka jest zwy czaj -
na, a jed no cześ nie nie -
zwy kła. Skrom na, ele -

gan cka, szy kow na. Z kla są.
Spra wia, że każ da ko bie ta czu je
się kom for to wo. O czym mo wa?
O kla sycz nej „ma łej czar nej”.

Wą ską, się ga ją cą nie co za ko -
la no pro stą su kien kę za pro jek -
to wał pa ry ski pro jek tant mo dy
Je an Pa tou. Ale wy lan so wa na zo -
sta ła przez słyn ną pro jek tan tkę
mo dy Co co Cha nel w la tach dwu -
dzie stych ubieg łe go wie ku.

Po raz pier wszy „na sza bo ha -
ter ka” po ja wi ła się w okre sie pier -
wszej woj ny świa to wej i wy nisz -
cza ją cej epi de mii gry py tak
zwa nej „hisz pan ki”. By ła sym bo -
lem ża ło by i no si ły ją tyl ko wdo -
wy.

Gdy wspom nia na wy żej Co co
Cha nel wpro wa dzi ła ją do świa -
ta mo dy czar na su kien ka od ra -
zu zro bi ła fu ro rę. Dla ko biet by -
ła sym bo lem wy zwo le nia
i nie za leż no ści. Po la tach cias -
nych gor se tów i ko ro nek panie
na resz cie po czu ły się wol ne.
W ame ry kań skim wy da niu „Vo -
gue” w 1926 ro ku zdję cie tej su -
kien ki spo wo do wa ło ist ną re wo -
lu cję. Ten sam ma ga zyn
po rów nał „ma łą czar na” do czar -
ne go sa mo cho du mar ki Ford, „bo
tak jak sa mo chód mar ki Ford by -
ła do stęp na dla wszyst kich tyl ko
w jed nym ko lo rze”. Ko bie ty za -
czę ły się z nią utoż sa miać. Ale

swo ja naj wię kszą po pu lar ność
„ma ła czar na” za wdzię cza Au drey
Hep burn i fil mo wi „Śnia da nie
u Tif fa ny'ego”. Od te go mo men -
tu sta ła się su kien ką kul to wą.
Szczyt jej naj wię kszej po pu lar -
no ści przy pa da na okres po za -
koń cze niu II woj ny świa to wej.
Do tar ła wte dy do Hol ly wo od
i zre wo lu cjo ni zo wa ła mo dę. 

Czar na pro sta su kien ka jest
nie o dzow nym ele men tem gar de -
ro by każ dej ko bie ty. Prak tycz na
i wy jąt ko wa. Na spot ka nia to wa -
rzy skie, im pre zy, czy ze bra nia
biz ne so we. Jest dla wszyst kich
pań: szczup łych, tęż szych, młod -
szych, star szych, bru ne tek i blon -
dy nek. Moż na ją od po wied nio do -
pa so wać do fi gu ry i do dać
ozdo by. Pod kre śla sek sa pil i do -
da je ko bie co ści. Ta skrom na su -
kien ka nie prze sła nia uro dy i oso -
bo wo ści ko bie ty, ale je pod kre śla.
Dzi siaj każ da z pań mo że wy brać
ta ką su kien kę w każ dym skle pie.
U „Dio ra” i w osie dlo wym skle -
pi ku z ubra nia mi. Wy bór jest
ogrom ny. „Ma ła czar na” mo że
być bar dzo ofi cjal na i jed no cześ -
nie ele gan cka. Co nie ozna cza,
że nie mo że być na lu zie. Je że li
ko bie ta ma od wiecz ny dy le mat
„co na sie bie wło żyć” z po mo cą
za wsze przy cho dzi „ma ła czar -
na”.

Jest wie le oka zji i miejsc, gdzie
moż na się wy brać w tej właś nie
su kien ce. Mod na jest za wsze. I co
waż ne – nie ma jed ne go obo wią -
zu ją ce go fa so nu. Do wol ność jest
du ża, trze ba tyl ko prze strze gać
trzech pod sta wo wych za sad: od -
po wied niej dłu go ści, od po wied -
nie go ko lo ru (oczy wi ście czar ny)
i nie do da wa nia fal ba nek, ża bo -
tów, czy ce ki nów.

Do dat ki i ozdo by po wo du ją, że
za każ dym ra zem ko bie ta w tej
su kien ce wy glą da ina czej. Czar -
ny jest ko lo rem uni wersalnym,
dla te go nie ma żad ne go prob le -
mu z do bra niem do dat ków
i ozdób. Bar dzo oży wia ten ko lor
czer wień, dla te go ład nie wy glą -
da ją bu ty i to reb ka w tym właś -
nie ko lo rze.

Gdy za kła da my ją na im pre zę
mu si my mieć bar dzo wy ra zi ste
do dat ki. Pre fe ro wa ne są ży we ko -
lo ry, nie co zwa rio wa na fry zu ra,
czy nie tu zin ko wa to reb ka. Su -
kien ka mo że być nie co krót sza
od tej ty po wej „nie co za ko la no”.

Ina czej trak tu je my „ma łą czar -
na”, w któ rej chce my po ka zać się

na ofi cjal nym spot ka niu bądź
w pra cy. Na le ży uni kać zbyt du -
żych de kol tów, roz cięć a prze de
wszyst kim nie mo że być zbyt
krót ka. Bu ty i to reb ka po win ny
być ra czej ciem ne, sto no wa ne,
a z bi żu te rii po le ca ne jest sre bro
i zło to. 

„Ma ła czar na” ma roż ne fa so -
ny i dla te go nie ma prob le mu
z do pa so wa niem jej do każ dej ko -
bie cej fi gu ry. Mo że my wy brać
osta teczna dłu gość, krój, kształt,
de kolt czy rę ka wy. Mo że my ja za -
ło żyć na wie le oka zji dla te go jest
nie śmier tel na i nie do za stą pie -
nia. 

Ide ał „ma lej czar nej” był in ny
w roż nych okre sach. Cza sa mi
pre fe ro wa no mo de le bar dziej
skrom ne, in nym ra zem bar dziej
ele gan ckie. Z ca łą pew no ścią mo -
że my stwier dzić, że naj le piej no -
sić ta ki mo del su kien ki, któ ry
nam naj le piej pa su je i w któ rym
do brze się czu je my.

Panie, któ re chcą uwy dat nić
swo je wcię cie w ta lii po win ny wy -
brać fa son ze zwę ża ją cą się gó rą
i z pa skiem. Nato miast ko bie ty,
któ re nie mo gą po chwa lić się od -
po wied nim wcię ciem w ta lii po -
win ny za ło żyć „ma łą czar na”
o kro ju bar dziej luź nym, z gum -
ką lub pa skiem. Su kien kę bez rę -
ka wów i ze spi cza stym de kol tem
po le ca się ko bie tom o sze ro kich
ra mio nach. Nato miast w przy -
pad ku zbyt wą skich bio der naj -
le piej spraw dza się tak zwa na
„bom bka”. Panie, któ rych fi gu ra
cha rak te ry zu je się sze ro ki mi bio -
dra mi i ta ko wy mi uda mi po win -
ny zde cy do wać się na ro dzaj su -
kien ki od ci na nej pod biu stem
z luź nym do łem.

Ta wie lo fun kcyj ność spra wia
że „ma ła czar na”jest fe no me nem
wśród su kie nek. Mo że być wie -
lo krot nie za kła da na, a zmia na
do dat ków spra wia, że za każ dym
ra zem ko bie ta czu je się w niej
wy jąt ko wo.

„Ma ła czar na” czy li LBD (Lit -
tle black dress) nie wy cho dzi
z mo dy. Jest je dy ną su kien ką,
któ ra opar ła się zmie nia ją cym się
tren dom i sty lom. Od po nad 80-
ciu lat po zo sta je iko na mo dy.
Prze de wszyst kim dla te go, że ma
swój nie pow ta rzal ny styl, jest
kla sycz na, pro sta i ele gan cka.

Jak po wie dzia ła Co co Cha nel
„mo da prze mi ja, a styl po zo sta -
je”.

BBaarr  bbaa  rraa  KKaa  mmiińń  sskkaa

Niezwykła historia zwykłej sukienki
Co co Cha nel
w la tach 
dwu dzie stych
ubieg łe go 
wie ku
wylansowała
„małą czarną”
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Ka no ny pięk na zmie nia ją się
tak jak ka no ny mo dy. Przez
wie le lat pa no wa ła opi nia, że

ide a łem ko bie cej uro dy jest dłu go no -
ga, dłu go wło sa blon dyn ka.

Oka zu je się, że nic bar dziej myl ne go.
Prze pro wa dzo ne ba da nia jas no wska -
zu ją, że męż czyź ni wo lą bru net ki,
a w dru giej ko lej no ści sza tyn ki. Blon -
dyn ki upla so wa ły się na trze ciej po zy -
cji. Któ re z pań ma ją prze wa gę – blon -
dyn ki, czy bru net ki? Ten spór trwa od
wie ków. Czy ko lor wło sów w ogó le ma
zna cze nie? Oka zu je się że tak.

ZZaa  mmiiaasstt  wwssttęę  ppuu
Od śred nio wie cza, aż do XIX wie ku

ko bie ty o wy so kiej po zy cji spo łecz nej
dba ły o to, aby skó ra za wsze by ła bia -
ła. Chro ni ły ją przed słoń cem tak sa -
mo jak wło sy.

Od wie ków jas ny ko lor wło sów był
czymś rzad ko spo ty ka nym i dla te go
cen nym. Naj czę ściej wy stę pu je u no -
wo rod ków, dla te go ko ja rzo ny jest z nie -
win no ścią, de li kat no ścią i bez rad no -
ścią. I tak są po strze ga ne blon dyn ki.
Jest to je den z po wo dów, dla któ rych
spo ra część ko biet far bu je swo je wło sy
na pla ty no wy blond. Po za tym jas ny
ko lor ła go dzi ry sy twa rzy, na da jąc jej
de li kat niej szy i bar dziej uleg ły wy raz.

EEppoo  kkaa  bblloonn  ddyy  nneekk  
Bo om dla ko biet z jas ny mi wło sa mi

roz po czął się w la tach pięć dzie sią tych
ubieg łe go wie ku oczy wi ście w Hol ly -
wo od. Wte dy właś nie zło ty ko lor wło -
sów za czął ko ja rzyć się po nęt no ścią
i sek sa pi lem. Ma ry lin Mon roe jest te -
go naj lep szym przy kła dem.

W tam tych la tach w świe cie fil mu
utrwa lił się pe wien po dział. Nie win ne,
słod kie i do bre po sta cie gra ne by ły na
ogół przez blon dyn ki (wy jąt kiem jest
Kró lew na Śnież ka). Nato miast w ro -
lach złych i wred nych ko biet pra wie za -
wsze ob sa dza ne by ły panie o ciem nych
wło sach. Blon dyn ki na ogół kre o wa ły
po sta cie ko biet peł nych ciep ła, za gu -
bio nych, uro czych pań do mu. Bru net -
ki zaś ko ja rzo ne by ły z po sta cia mi z cha -
rak te rem. Ko bie ty z far bo wa ny mi,
pla ty no wy mi wło sa mi trak to wa no ra -
czej nie fra sob li wie i przy pi sy wa no im
spryt, we so łość i to wa rzy skość. 

BBlloonn  ddyynn  kkii  ppoodd  oocchhrroo  nnąą
Za cznij my od te go, że znacz na część

ludz ko ści jest ciem no wło sa: Hin du si,
Ara bo wie, Chiń czy cy, czy miesz kań -
cy państw śró dziem no mor skich.

Tyl ko w Eu ro pie jest wię ksze zróż -
ni co wa nie je że li cho dzi o ko lor wło -
sów. Na u kow cy prze wi du ją, „że
w przy szło ści ide a łem ko bie cej uro dy
bę dzie twarz o ce rze ko lo ru cap puc -
ci no, mi gda ło wych, lek ko skoś nych
oczach i ciem nych wło sach”. 

A co z blon dyn ka mi? Bę dzie ich nie -
ste ty co raz mniej. Przy czy ną są blond
ge ny wy pie ra ne przez ge ny ciem ne.
Jest pra wie stu pro cen to wa pew ność,
że dziec ko, któ re uro dzi się ze związ -
ku jas no wło sej ko bie ty i ciem no wło -
se go męż czyz ny bę dzie mia ło ciem ny
ko lor wło sów. Co raz mniej lu dzi ma
od po wied nie blond ge ny. Aby prze -
trwa ły ich no si cie la mi mu szą być
przod ko wie ze stro ny mat ki i oj ca
W cią gu osta t nich dwu dzie stu pię ciu
lat licz ba blon dy nek zmniej szy ła się

pra wie o po ło wę, co ozna cza, że tyl ko
co czwar ta dziew czy na ma na tu ral ne
jas ne wło sy. Dzi siaj po szczy cić się nim
mo że za led wie 9 pro cent ko biet.

Szu ka jąc ma te ria łów do te go ar ty -
ku łu na tknę łam się na nie sa mo wi tą
ilość ba dań na u ko wych, so cjo lo gicz -
nych i psy cho lo gicz nych do ty czą cych
te go właś nie te ma tu. Oto przy kła dy:
1. Na u kow cy z Uni versity of West min -

ster udo wod ni li, że męż czyź ni chęt -
niej flir tu ją z blon dyn ka mi, ale za
bar dziej in te li gen tne i atrak cyj ne
uwa ża ją ko bie ty o ciem nym ko lo -
rze wło sów. Wspom nia ni wy żej na -
u kow cy prze pro wa dzi li ta kie oto
do świad cze nie. Do trzech noc nych
klu bów w Lon dy nie wy sła li jed ną
i tą sa ma ko bie tę raz ja ko blon dyn -
kę, po tem ja ko bru net kę, a na koń -
cu ja ko panią z ru dy mi wło sa mi.
Na stęp nie po pro szo no 150 męż -
czyzn, by wal ców tych klu bów o wy -
po wie dze nie się. I cóż się oka za ło?
Wpraw dzie naj wię cej pa nów „za cze -
pia ło” blon dyn kę, ale ja ko oso bę,
z któ ra wo le li by się zwią zać na dłu -
żej wska zy wa li bru net kę. Blon dyn -
ka po do ba ła im się bar dziej, ale za
znacz nie in te re su ją cą i in te li gen -
tną uwa ża li bru net kę. Od se tek pa -
nów za in te re so wa nych ru dym ko -
lo rem wło sów był mar gi nal ny.

2. Pa no wie o wie le chęt niej roz pocz -
ną roz mo wę z blon dyn ką, niż bru -
net ką czy sza tyn ką. Uwa ża ją, że jas -
no wło se panie są bar dziej
przy stęp ne, nato miast czar no wło -
se po strze ga ne są ja ko roz sąd ne
i prak tycz ne.
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3. Spo ra część męż czyzn uwa ża blon -
dyn ki za oso by bar dziej chęt ne do na -
wią zy wa nia kon tak tów in tym nych
niż panie o ciem nym ko lo rze wło sów.

4. Męż czyź ni „za cze pia jąc” blon dyn ki
ma ją o wie le mniej sze oba wy przed
od rzu ce niem, czy bra kiem ak cep -
ta cji. Właś nie one wy da ją się pa -
nom „ła twiej szym łu pem”.

5. We dług psy cho lo gów męż czyz nom
ko lor wło sów ko bie ty ko ja rzy się
z cha rak te rem i tem pe ra men tem.
Uwa ża ją, że blon dyn ki są po god ne,
ale i na iw ne. Bru net ki i sza tyn ki
za cho wu ją wię kszy dy stans i są bar -
dziej „cha rak ter ne”.

6. Psy cho lo dzy twier dzą rów nież, że
pa no wie pod świa do mie szu ka ją ko -
biet po god nych, ła god nych, nie zbyt
sta now czych i ma ło skom pli ko wa -
nych. I właś nie blon dyn ki z ta ki mi
im się ko ja rzą.

7. Wy ni ki an kie ty prze pro wa dzo nej
przez ame ry kań skich na u kow ców
stwier dza ją, że aż 58 pro cent ba da -
nych przez nich męż czyzn ja ko to -
wa rzysz kę ży cia wy bra ło by ko bie -
tę o ciem nym ko lo rze wło sów.
Uma wiać się wo la z blon dyn ka mi,
ale oże nić chcie li by się z bru net ka -
mi i sza tyn ka mi. 

8. Pra wie 83 pro cent ame ry kań skich
ko biet uwa ża, że bru net ki i sza tyn -

ki le piej za rzą dza ją pie niędz mi.
Z ko lei 53 pro cent pan stwier dzi ło,
że ciem no wło se ko bie ty ma ja o wie -
le wię kszą szan se na za trud nie nie.

9. An giel scy psy cho lo dzy prze ba da li
gru pę blon dy nek i bru ne tek w wie -
ku 20-45 lat. Oka za ło się, że wię -
ksza część ciem no wło sych pań ma
uło żo ne ży cie oso bi ste i sa tys fak -
cjo nu ją cą pra cę. Świa do mie nie
zmie nia ją ko lo ru swo ich wło sów
na pla ty no wy blond, po nie waż chcą
uni k nąć ste re o ty pu lal ki Bar bie.
Chcą być ce nio ne za to co ma ją
w gło wie, a nie na gło wie. Je że li
cho dzi o blon dyn ki, to sa tys fak cję
z ży cia za wo do we go i oso bi ste go
mia ło o wie le mniej pań.

10. Po nad 80 pro cent an kie to wa nych
męż czyzn uwa ża bru net ki za bar -
dziej in te li gen tne, mą dre i by stre.
O blon dyn kach nie ste ty nie ma ją
tak do bre go zda nia. 

11. Na zle ce nie mię dzy na ro do wej fir my
prze ba da no oko ło 2000 męż czyzn,
spoś ród któ rych aż 62 pro cent
stwier dzi ło, że naj lep szy mi kan dy -
dat ka mi na żo ny są bru net ki. 

12. Bry tyj ska ga ze ta „Da i ly Ex press”
prze pro wa dzi ła ba da nia gu stów
wśród naj bo gat szych męż czyzn.
Az 78 pro cent z nich pre fe ru je ko -
bie ty o ciem nych wło sach i to

właś nie one są to wa rzysz ka mi ich
ży cia. W cza sie pros pe ri ty fi nan -
so wej bo ga ci pa no wie wo lą panie
o jas nych wło sach. Nato miast
w cza sie kry zy su wy bie ra ją par -
tner ki zde cy do wa ne, z sil ną oso -
bo wo ścią, czy li ciem no wło se. 

13. Jed na z firm kos me tycz nych za da -
ła py ta nie prze cięt nym męż czyz -
nom o ja kim ko lo rze wło sów wy -
bra li by so bie żo nę. 52 pro cent
od po wie dzia ło, że tyl ko ciem no -
wło se panie, gdyż są wraż li we i nie -
za wod ne. Je dy nie 18 pro cent ba -
da nych glo so wa ło na blon dyn ki.

14. We dług fa chow ców z fir my
Schwarz kopf „ko lor wło sów mo -
że zmie nić nie tyl ko nasz wy gląd,
ale tak że stan umy słu oraz po -
strze ga nie nas przez in ne oso by”.

Dziś blon dyn kom przy szło się zmie -
rzyć z wy kre o wa nym w do wci pach wi -
ze run kiem ład nej lal ki, sym pa tycz nej,
mi łej, po nęt nej, ku szą cej, ale nie zbyt
roz gar nię tej. Naj le piej po twier dza ten
fakt ilość do wci pów o blon dyn kach.

Mi tem jest twier dze nie, że męż czyź -
ni wo lą blon dyn ki. Ty lu ilu jest męż -
czyzn na świe cie, ty le jest też gu stów.
Ale wszyst kie ba da nia wska zu ją, że dzi -
siaj bru net ki cie szą się ta kim uzna niem
jak blon dyn ki pięć dzie siąt lat te mu.

MMaarr  ttaa  WWaa  wwrroocc  kkaa
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PPaa  mmiiąątt  kkii  zz „„TTii  ttaa  nnii  ccaa””  nnaa  sspprrzzee  ddaażż
W set ną rocz ni cę za to pie nia stat ku,

no wo jor ski dom auk cyj ny zor ga ni zu -
je auk cję po nad 5500 rze czy wy do by -
tych z wra ku. Wszyst kie przed mio ty
bę dą li cy to wa ne ja ko je den zbiór, a ich
war tość sza cu je się na oko ło 189 mi -
lio nów do la rów.

DDoo  kkuu  ppiiee  nniiaa  pprryy  wwaatt  nnaa  AArr  kkaa  NNooee  ggoo
Ja poń ska fir ma „Cos mo Po wer” wy -

pro du ko wa ła „Noe”. To kap su ła ra -
tow ni cza mo gą ca uchro nić na byw ców
przed po ten cjal nym trzę sie niem zie -
mi i tsu na mi. Urzą dze nie przy po mi na
du żych roz mia rów pił kę te ni so wą i wy -
ko na ne jest ze wzmoc nio ne go włók -
na szkla ne go. Mo gą się w nim zmie -
ścić czte ry do ro słe oso by i jak twier dzą
pro du cen ci. jest cał ko wi cie wy trzy -
ma ła na wstrzą sy sej smicz ne i ogrom -
ne fa le. „Noe” cie szy się ogrom nym
za in te re so wa niem Ja poń czy ków któ -
rzy ma ją na dzie ję, że kap su ła ura tu je
ich przed ży wio ła mi na wie dza ją cy mi
ich kraj.

PPiiss  mmoo  ŚŚwwiięę  ttee  ww MMPP33
Za kon ni cy z klasz to ru Be ne dyk ty -

nów w Tyń cu utwo rzy li pier wszą na
świe cie stro nę in ter ne to wą po pu la ry -
zu ją cą Bib lię. Ża den z nich nie ocze -
ki wał suk ce su ja ki od nio sła ak cja, po -
sta no wi li więc pójść za cio sem.
Otwo rzy li ta kie stro ny rów nież na Fa -
ce bo o ku. Na pro fi lu „Pis mo Świę te
w wer sji MP3” co dzien nie przy go to -
wy wa ne są frag men ty tej księ gi do po -
słu cha nia. Do dat ko wo na gry wa ne są
ko men ta rze li tur gicz ne na każ dy
dzień.

Oka zu je się, że w sie ci jest miej sce
dla każ de go ro dza ju li te ra tu ry.

KKoo  jjąą  ccyy  wwppłłyyww  mmuu  zzyy  kkii  MMoo  zzaarr  ttaa
Na u kow cy po prze ba da niu gru py

stu den tów do szli do wnio sku, że słu -
cha nie mu zy ki Mo zar ta po ma ga w na -
u ce oraz po wo du je, że le piej się przy
niej wy po czy wa. Utwo ry na pi sa ne
przez wie deń skie go kom po zy to ra po -
lep sza ją pa mięć, pod no szą po ziom in -
te li gen cji i do brze wpły wa ją na stan
zdro wia. Wy ko rzy stu je się je w mu zy -
ko te ra pii, le cze niu au tyz mu i za bu -
rzeń słu chu. Utwo ry Mo zar ta cha rak -
te ry zu ją się wy so ką czę stot li wo ścią
dźwię ków zgod ną z ryt mem pra cy ser -
ca.

O tym, że mu zy ka Mo zar ta na le ży
do kla sy ki wie dzie liś my od daw na, a że
na do da tek le czy...

NNiiee  zzaa  ssłłuu  żżoo  nnee  ppoo  cchhwwaa  łłyy  iiddąą  ddoo  llaa  mmuu  --
ssaa  

W Sta nach Zjed no czo nych na stę pu -

je praw dzi wa edu ka cyj na re wo lu cja.
Po wie lu la tach na u czy cie le do szli do
wnio sku, że prze sta ją chwa lić uczniów
na wy rost, bo wbrew po zo rom nie pod -
no si to sa mo o ce ny dzie ci i nie wpły -
wa ko rzyst nie na wy ni ki w na u ce.
Skąd ta na gła zmia na? Na u kow cy
stwier dzi li, że „sztucz ne wzmac nia nie
pew no ści sie bie ma wręcz od wrot ne
skut ki”. Sens ma ją tyl ko za słu żo ne po -
chwa ły za uczci wy wy si łek, co w kon -
sek wen cji do pro wa dza do te go, iż
ucznio wie nie bo ją się wy zwań i osią -
ga ją wię ksze suk ce sy. Ja ko do wód,
ucze ni przed sta wi li ba da nia mó zgu
z któ rych jas no wy ni ka, że dzie ci cięż -
ko do sko na lą ce swo je umie jęt no ści
szkol ne roz wi ja ją się le piej.

A więc do na u ki!

MMccDDoo  nnaalldd  nniiee  ttyyll  kkoo  kkaarr  mmii  aallee  ii uucczzyy
Na ra zie ak cja pro wa dzo na jest tyl -

ko w Wiel kiej Bry ta nii, ale kon cern
ma na dzie ję, że roz sze rzy się na in ne
kra je. Do każ de go ze sta wu Hap py Me -
al za miast za baw ki do łą cza na jest ksią -
że czka dla dzie ci. Jest
o co po wal czyć, bo jak
wy ni ka z naj no wszych
ba dań, co trze cie dziec -
ko w Wiel kiej Bry ta nii
nie po sia da książ ki.
Kon cern ma na dzie ję,
że sta nie się naj wię -
kszym dy stry bu to rem
li te ra tu ry dzie cię cej.

Ko men tarz do te go
wy da rze nia mo że być
tyl ko je den. Już daw no
na le ża ło to zro bić.

NNoo  wwaa  iikkoo  nnaa  ww śśwwiiee  cciiee
mmoo  ddyy

Pod czas lon dyń skiej
pre mie ry fil mu „Mup -
pe ty”, świat mo dy ko -
ro no wał ko lej ną kró lo -
wą. Jej styl po rów nu je
się do ta kich gwiazd jak
Ka te Moss czy Na o mi
Cam pbell. Chcą ją ubie -
rać naj więk si kre a to rzy
świa ta. O kim mo wa?
O Miss Pig gy – Świn ce
za ko cha nej w Ker mi cie.
Na wspom nia nej wy żej
pre mie rze po ja wi ła się
w fan ta stycz nej suk ni
pro jek tan ta Mi le sa De -
a co na i nie sa mo wi tych
szpil kach, któ re są już
do ku pie nia za je dy ne
600 do la rów. W tym
miej scu na le ży wspom -
nieć, że szpil ki dla
Świn ki Pig gy za pro jek -

to wał nie kto in ny jak sam Chri stian
Lo u bo u tin. Ta po pu lar ność jesz cze
bar dziej prze ko na ła Miss Pig gy o włas -
nej wiel ko ści, gdyż na ła mach ma ga -
zy nu „Vo gue” wy zna ła co na stę pu je:
„Mo ja skrom ność by ła by fał szy wa,
gdy bym za prze czy ła, że na świe cie jest
ktoś rów nie za chwy ca ją cy jak ja”. 

Bez ko men ta rza.

IImm  lleepp  sszzaa  ooppiiee  kkaa  ttyymm  wwiięę  kksszzyy  mmóózzgg
Na u kow cy ze Sta nów Zjed no czo -

nych od kry li, że im lep sza opie ka nad
dziec kiem, tym spraw niej roz wi ja się
je go mózg. Ma lu chy, któ rym ro dzi ce
po świę ca li wię cej cza su we wczes nych
la tach ży cia, sku tecz niej przy swa ja ją
in for ma cje, le piej ra dzą so bie w trud -
nych sy tu a cjach i szyb ciej roz wią zu -
ją prob le my.

To praw da sta ra jak świat. In we sty -
cja w dzie ci za wsze się op ła ca.

Na pod sta wie
in for ma cji pra so wych

oopprr..  KKaa  rroo  llii  nnaa  TToomm  cczzaakk  
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Na sto lat ki ma ją swój włas ny
świat. Swo je pla ny, ma rze -
nia i wzor ce. To dla nich sta -

cje te le wi zyj ne ta kie jak Dis ney Cha -
nel emi tu ją naj róż niej sze se ria le i fil my
fa bu lar ne. To dla nich ido lem jest Se -
le na Go mez, Mi ley Cy rus, czy Zac Ef -
ron. 

Ze Sta nów Zjed no czo nych do Eu ro -
py przy wę dro wa ła nie jed na „mo da”.

Na ogół me cha nizm był ta ki, że naj -
pierw w te le wi zji po ka zy wa no kul to -
wy se rial o na sto lat kach, ich ży ciu
w szko le, prob le mach w do mu i za wi -
ro wa niach uczu cio wych. A po tem
w ży cie mło dych lu dzi „wkra czał” no -
wy trend.

Nas do ro słych, bar dzo czę sto śmie -
szy ły te ma ty ame ry kań skich fil mi ków.
Ob ser wo wa liś my sza leń stwo do ty czą -
ce po pu lar no ści na sto lat ków w szko -
le, czę sto nie zda jąc so bie spra wy, że
do ty ka to tak że na sze dzie ci. A te raz
właś nie ta „mo da” przy wę dro wa ła do
Eu ro py.

Po pu lar ność dzie ci w szko le – to te -
mat rze ka. Ba da ny przez psy cho lo -
gów, so cjo lo gów i pe da go gów, co raz
czę ściej do strze ga ny przez na u czy cie -
li i ro dzi ców, cho ciaż dla nie któ rych
do ro słych cią gle ma ło istot ny. Ale ist -
nie je na praw dę.

W szko le roz gry wa się wal ka
o splen dor i sła wę. Po pu lar ność na -
sto lat ków to swo i sty ran king uzna -
nia. Ci, któ rzy są na szczy cie, czy li
zwy cięz cy ma ją nie kwe stio no wa ną po -
zy cje li de ra w gru pie. Nie na rze ka ją
na nu dę i sa mot ność. Za pra sza ni są
na wszyst kie im pre zy, bo ich obec -
ność jest ocze ki wa na i mi le wi dzia na.
W szko le oso ba po pu lar na ma w rę ku
nie sa mo wi ta wła dzę. Mo że ją wy ko -
rzy stać al bo w złych, al bo w do brych
ce lach.

Że by zy skać po pu lar ność trze ba się
wy róż niać. Brać udział w kon kur -
sach, za wo dach, two rzyć szkol ny sa -
mo rząd. Trze ba być ak tyw nym. Po -
pu lar ność to pre stiż któ ry przy cią ga
in nych. To no bi li ta cja. Ozna cza rów -
nież pod po rząd ko wa nie osób mniej
ak tyw nych, tych nie wy róż nia ją cych
się.

Na sto lat ki za fa sa dą przy jaź ni
i wspól nych im prez to czą wal kę na
wszyst ko i o wszyst ko. Jest to jed na
wiel ka, zbio ro wa ry wa li za cja. 

Do ro śli bar dzo czę sto nie zda ją so -
bie spra wy z po wa gi sy tu a cji. Nie wie -
dzą i nie wi dzą, że prze sła nie wie lu
ame ry kań skich fil mów opo wia da ją -
cych o co dzien nym ży ciu na sto lat ków
nie sie du żo ne ga tyw nych skut ków.
Brak ak cep ta cji przez śro do wi sko
i od rzu ce nie przez tak zwa nych „po -

pu lar nych” to dla nie któ rych dzie ci
praw dzi wy dra mat. To śro do wi sko
two rzą gru py, któ re prze wo dzą i de -
cy du ją kto mo że do nich do łą czyć. By -
cie przez nich nie za u wa ża nym to nie -
ist nie nie.

Ame ry kań scy na u kow cy z Har war -
dzkiej Szko ły Zdro wia Pu blicz ne go
po sta no wi li spraw dzić, czy na wa gę
na sto la tek wpły wa ich po pu lar ność.
Opra co wa li spe cjal ny pro gram w któ -
rym wzię ło udział pra wie pięć ty się -
cy dziew cząt w wie ku od 12 do 18
lat. W przy go to wa nych an kie tach
oprócz stan dar do wych py tań
o wzrost, wa gę, ulu bio ne po tra wy,
za in te re so wa nia, czy ilość go dzin
spę dzo nych przed te le wi zo rem, zna -
laz ły się rów nież te do ty czą ce szkol -
nej po pu lar no ści. Na ska li od 1 do
10 dziew czę ta mia ły za zna czyć, któ -
re ich zda niem zaj mu ją miej sce
w szkol nym ran kin gu. Przy czym nu -
mer dzie sięć to szczyt po pu lar no ści,
a je dyn ka ozna cza ła od rzu ce nie przez
ró wieś ni ków.

Po dwóch la tach na u kow cy po now -
nie spot ka li się z dziew czę ta mi, aby
spraw dzić jak w tym cza sie zmie ni ła
się ich wa ga. Oka za ło się, że w po rów -
na niu ze szkol ny mi „gwia zda mi” ry -
zy ko przy bra nia na wa dze na sto la tek
nie ak cep to wa nych by ło pra wie o 70
pro cent wię ksze.

Ja ki z te go wnio sek? Jest to zja wi -
sko bar dzo nie bez piecz ne, bo po zo sta -
wia na mar gi ne sie ży cia szkol ne go
oso by bar dziej nie śmia łe i mniej atrak -
cyj ne. Nie są gor sze, ale ma ją prob le -
my z przy sto so wa niem się do ży cia
w spo łe czeń stwie. I wte dy bar dzo czę -
sto za czy na ją się prob le my z na u ką,
kon flik ty z ro dzi ca mi, ró wieś ni ka mi
i ni ska sa mo o ce na.

Już od gim na zjum (a cza sem już
w szko le pod sta wo wej) trze ba wal -
czyć o swój sta tus i po zy cję. O uzna -
nie, sła wę i przy na leż ność do okre -
ślo nej gru py. Ogrom ne zna cze nie
ma ją mod ne i dro gie ga dże ty. To dzia -
ła na za sa dzie „po każ mi swój te le fon
a po wiem ci kim je steś”. Li czy się za -
moż ność ro dzi ców, wy gląd na sto lat -
ka (mar ko we ciu chy), mar ka ro we ru,
czy sa mo cho du. W do brych, re no mo -
wa nych szko łach ist nie je tro chę in -
ne kry te rium. To co wy mie ni łam jest
owszem bar dzo waż ne, ale li czy się
rów nież coś in ne go. Bar dzo istot ne
są wy ni ki w na u ce, in te li gen cja, spo -
sób by cia, ory gi nal ność i oso bo wość.
Trze ba być do brym uczniem, do sko -
na łym spor tow cem, mieć pa sje 
i za in te re so wa nia. Dzia łać w sa mo -
rzą dzie szkol nym i udzie lać się spo -
łecz nie.

Pa mię taj my, że świat dzie ci w wie -
lu dzie dzi nach jest odzwier cie dle -
niem świa ta do ro słych. Po pu lar ność
i lan so wa nie sie bie są czę ścią na sze -
go ży cia. To, jak w tym „wy ści gu
szczu rów” po ra dzą so bie dzie ci, za -
le ży rów nież od ro dzi ców. Z na sto -
lat ka mi trze ba roz ma wiać, pró bo wać
po móc im w roz wią zy wa niu kon flik -
tów. A prze de wszyst kim słu chać,
a nie tyl ko sły szeć. To ko lo sal na róż -
ni ca. Nie poz wól my aby na sze dzie ci
czer pa ły wzor ce tyl ko z re klam i nie -
zbyt mą drych fil mów te le wi zyj nych,
bo nie ma co ukry wać, że prze ka zu -
ją one bar dzo ma ło waż nych ży cio wo
tre ści.

Nie ma też sen su uda wać, że pew -
ne prob le my nie ist nie ją. Trze ba się
z ni mi zmie rzyć, po znać i dzia łać. Mu -
si my jak naj le piej przy go to wać na sze
dzie ci do wy ści gu o po pu lar ność, któ -
ry roz gry wa się w szko łach.

Oto kil ka rad przy go to wa nych przez
psy cho lo gów i pe da go gów, któ re po -
win niś my prze ka zać na szym na sto -
let nim po cie chom:
n Trze ba an ga żo wać się w ży cie szko -

ły. Moż na brać udział w za wo dach,
kon kur sach, a prze de wszyst kim
dzia łać na rzecz sa mo rzą du szkol -
ne go.

n Do brze jest uczęsz czać na do dat ko -
we szkol ne za ję cia. Jest to oka zja
do za war cia no wych zna jo mo ści, za -
ist nie nia i po ka za nia swo ich moż li -
wo ści w ja kiejś dzie dzi nie.

n Za wsze na le ży być pew nym sie bie
i znać swo ja war tość.

n Trze ba roz ma wiać. Nie cho wać się
po ką tach, lecz pró bo wać na wią zać
dia log z ró wieś ni ka mi.

n Nie kłó cić się o by le co, prze kli nać,
wy zy wać. Ta kie za cho wa nie to ska -
za nie się na igno ro wa nie i od o sob -
nie nie.

n Na le ży uni kać kon flik tów i in cy den -
tów. Nie włą czać się w nie i ich nie
stwa rzać.

n Prze stać ob wi niać o wszyst ko co złe
ko goś in ne go, a zwłasz cza na u czy -
cie li. Wbrew nie któ rym opi niom na -
u czy ciel to też czło wiek i moż na się
z nim po ro zu mieć. 

Ty le eks per ci. Resz ta za le ży od nas.
Pa mię taj my, że dzi siej szy świat jest
in ny od te go, któ ry zna my z cza sów
mło do ści. Po sta raj my się zro zu mieć
swo je na sto let nie dzie ci, na u czyć się
z ni mi roz ma wiać, nie kry ty ko wać bez
przer wy i nie ne go wać ich za cho wań.
One i tak swo ją lek cję ży cia do sta ją
w szko le.

EEwwaa  JJaa  nniikk  

Nastolatki walczą o popularność
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Psy cho lo dzy bi ją na alarm. Co -
raz czę ściej w po rad niach po -
ja wia ją się pa cjen ci z no wym

ro dza jem uza leż nie nia. To nie al ko -
ho lizm, na rko ma nia czy ha zard. Zgła -
sza ją się oso by uza leż nio ne od... mi -
ło ści. Te któ re ko cha ją za bar dzo.
Lu dzie, któ rzy w imię źle po ję tej mi -
ło ści zre zy gno wa li z włas nych za sad,
ocze ki wań oraz am bi cji. I prze gra li.

KKoo  cchhaaćć  zzaa  bbaarr  ddzzoo  ––  ccoo  ttoo  zznnaa  cczzyy??
Je śli ko cha my i je steś my ko cha ni,

czy te go ko cha nia mo że być za du żo?
Od czu wa my skut ki prze je dze nia,

zmę cze nia, in ten syw ne go im pre zo wa -
nia, zbyt dłu gie go prze by wa nia na
słoń cu, ale prze cież mi ło ści ni gdy nie
ma w nad mia rze. Oka zu je się jed nak,
że by wa ina czej. 

Ist nie je wie le związ ków w któ rych
coś się wy pa li ło, ze psu ło, lecz par tne -
rzy nie chcą się roz stać. Prze ży wa ją
zdra dy, des po tyzm, wiecz ne kłam -
stwa, ale i tak nie od cho dzą, bo ko -
cha ją za bar dzo. Do bó lu, do utra ty
tchu, bez odro bi ny obiek ty wiz mu. Da -
ją się wy ko rzy sty wać, po ni żać, gnę -
bić, ale jak moż na odejść od ko goś ko -
go ko cha się tak moc no? Dla ko go
przy się ga ło się przed oł ta rzem, z kim
jest się złą czo nym aż do śmier ci? 

Ko cha nie za bar dzo, to czę sto pró -
ba za pa no wa nia nad cier pie nia mi któ -
rych do zna ło się w dzie ciń stwie. To
bez o woc ne sta ra nia opa no wa nia lę -
ku, za wo du i bó lu, tok sycz na za zdrość
i nad o pie kuń czość. To ży cie w sztucz -
nie stwo rzo nym świe cie. Tak ko cha -
ją oso by, któ re ma ją po czu cie nie zas -
po ko jo nej mi ło ści, z ni skim po czu ciem
włas nej war to ści, bo ją ce się sa mot no -
ści. Ta ka mi łość jest fał szy wa, za bor -
cza i wy nisz cza ją ca dla obu stron,
wpły wa de struk cyj nie na ca le ży cie. 

Z cza sem kry zys w ta kim związ ku
co raz bar dziej się po głę bia, co raz
mniej jest w nim szczę ścia, a wię cej
go ry czy. Par tne rzy czu ją się osa mot -
nie ni, oszu ka ni, wal czą o mi łość któ -
rą przed tem sa mi znisz czy li. Pró bu ją
utrzy my wać przy ży ciu coś, co już
praw dzi wą mi ło ścią nie jest. Ko cha ją
prze cież tak bar dzo, a sa mi nie są ko -
cha ni. To znak, że ta ki zwią zek jest
„cho ry”. Po trzeb na jest in ter wen cja
spe cja li sty i od po wied nia te ra pia.

KKoo  bbiiee  ttyy  kkoo  cchhaa  jjąą  ccee  zzaa  bbaarr  ddzzoo
Przy czyn te go zja wi ska na le ży szu -

kać we wczes nym dzie ciń stwie.
Ko bie ty „ko cha ją ce za bar dzo” uza -

leż nio ne są od cier pie nia i nie od wza -
jem nio nych uczuć. W do mu ro dzin -
nym by ły osa mot nio ne, nie ro zu mia ne,
od i zo lo wa ne, od rzu co ne, nie mia ły po -

czu cia bez pie czeń stwa i sta bi li za cji.
Są „głod ne mi ło ści” i bo ją się sa mot -
no ści. Uwa ża ją, że nie za słu gu ją na
mi łość bez wa run ko wą lecz mu szą na
nią za pra co wać. Dla te go są go to we
cią gle wy ba czać, po świę cać się, zno -
sić upo ko rze nia. Ko cha ją za bar dzo
po nie waż chcą w ten spo sób prze zwy -
cię żyć daw ne lę ki, cier pie nia, upo ko -
rze nia i nie po wo dze nia. Z bie giem cza -
su po ja wia się co raz wię ksze po czu cie
wi ny, wstyd i strach, że moż na wszyst -
ko stra cić. Dla te go ta kie ko bie ty nie
poz wa la ją par tne ro wi na in dy wi du al -
ność, sa mo dziel ne my śle nie, odro bi -
nę włas nej ini cja ty wy. Nie do strze ga -
ją wad męż czyz ny, chcą nad nim
pa no wać i w re zul ta cie czy nią je go ży -
cie czymś nie do znie sie nia. Są w sta -
nie zro bić wszyst ko, aby cał ko wi cie
uza leż nić od sie bie par tne ra. Rze czy -
wi stość cał ko wi cie roz mi ja się z ich
ocze ki wa nia mi. Ko bie ty ko cha ją ce za
bar dzo nie po tra fią po lu bić sa mych
sie bie i wy ko rzy stu ją par tne ra jak nar -
ko tyk, aby uciec przed bó lem. Ko cha -
ją mi ło ścią ofiar ną i peł ną po świę ceń.
Wy ba cza ją par tne ro wi zdra dy, oszu -
stwa, prze moc fi zycz ną. Są za bor cze
i dą żą do ta kie go przy wią za nia do sie -
bie męż czyz ny, aby nie mógł się bez
nich obejść. Nie chcą i nie po tra fią
zro zu mieć, że ich par tner jest ja ki jest.
Prze ży wa ją ko lej ne roz cza ro wa nia
ukry wa jąc praw dę przed świa tem i sa -
mą so bą. W pew nym mo men cie stwier -
dza ją, że nie pa nu ją już nad sy tu a cją
i stra ci ły kon tro lę rów nież nad so bą.
Tra cą do sie bie sza cu nek i są co raz
da lej od re al nej rze czy wi sto ści. Ten
pro ces po stę pu je co raz bar dziej i za -

czy na się two rzyć błęd ne ko ło z któ -
re go nie ma wyj ścia.

MMęężż  cczzyyźź  nnii  kkoo  cchhaa  jjąą  ccyy  zzaa  bbaarr  ddzzoo
U męż czyzn ko cha ją cych za bar dzo,

pod sta wo wym prob le mem są emo cjo -
nal ne krzyw dy wy nie sio ne z dzie ciń -
stwa, a prze de wszyst kim re la cje
z mat ką. Wy bie ra ją ko bie ty jak naj -
bar dziej do niej po dob ne i szu ka ją
szan sy uwol nie nia się od daw nej tra -
u my. Swo jej par tner ce na nic nie poz -
wa la ją. Mu si sie dzieć w do mu, prać,
sprzą tać, go to wać. Ko cha ją i dą żą do
te go, aby ko bie ta by ła ich włas no ścią.
Usta la ją re gu ły któ rych one mu szą
prze strze gać. Ko rzy sta ją z usta no wio -
nych przez sie bie praw, od ma wia jąc
ich ko bie cie. Do te go do cho dzi jesz -
cze pa to lo gicz na za zdrość, trak to wa -
nie par tner ki przed mio to wo i prze -
moc fi zycz na, bo prze cież trze ba się
„do war to ścio wać”. Kon sek wen cją ta -
kich dzia łań czę sto by wa zdra da. Męż -
czyź ni ko cha ją cy za bar dzo są des po -
tycz ni, nie speł nie ni emo cjo nal nie
i nie doj rza li do za ło że nia ro dzi ny.
Wszyst kie fru stra cje prze rzu ca ją na
swo je par tner ki i za miast nor mal ne -
go związ ku two rzą pie kło. W ich do -
mach ro dzin nych nie oka zy wa no
uczuć, nie mó wi ło się o mi ło ści, pa -
no wał emo cjo nal ny chłód. Wcho dząc
w do ro słe ży cie chcą po zor ne go po -
czu cia bez pie czeń stwa, bo o tym praw -
dzi wym nie ma ją po ję cia. Mi łość w któ -
rej się za tra ca ją jest nie doj rza ła
i pod szy ta ciąg łym lę kiem i oba wa mi
przed po now nym od rzu ce niem przez
ko bie tę. Nie chcą być gor si od swo jej
par tner ki, dla te go po przez ciąg łą kry -
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ty kę roz wi ja ją w niej kom pleks niż -
szo ści i uza leż nie nia. 

TTee  rraa  ppiiaa
Na trop uza leż nie nia ko bie ty od

męż czyz ny i od wrot nie, psy cho lo dzy
„wpa dli” sto sun ko wo nie daw no. Pier -
wszy raz ter min „lo ve ad dic tion” (na -
łóg mi ło ści) sfor mu ło wa no w la tach
sie dem dzie sią tych ubieg łe go wie ku.

Upo wszech nia nie wie dzy na ten te -
mat roz po czę ło się w la tach osiem -
dzie sią tych wraz z wy da niem w USA
książ ki „Ko bie ty, któ re ko cha ją za bar -
dzo”, gdzie po raz pier wszy na zwa no
prob lem po imie niu i za czę to two rzyć
od po wied ni ro dzaj te ra pii.

Spe cja li ści twier dzą, że ten ro dzaj
uza leż nie nia ozna cza od rzu ce nie sie -
bie, za pom nie nie o swo ich po trze bach
i ma rze niach. To nie sza no wa nie sie -
bie, go dze nie się na krzyw dę, cier pie -
nie i upo ko rze nie. To by cie z kimś za
wszel ką ce nę. Ko cha nie za bar dzo jak
każ de in ne uza leż nie nie pro wa dzi do
znisz cze nia sie bie, po czu cia włas nej
war to ści. Zni ka ją wszel kie mo ral ne
gra ni ce, a ży cie ma sens tyl ko wte dy,
kie dy jest ży ciem tej dru giej oso by.
Na stę pu je co raz wię ksza izo la cja, osa -
mot nie nie i lęk. Psy cho lo dzy twier -
dzą, że ko cha nie za bar dzo jest na
szczę ście cho ro bą ule czal ną. Po przez

dłu gą te ra pię moż na wy le czyć się
z tok sycz ne go związ ku, w któ rym nikt
ni ko go nie ko cha bez wa run ko wo, „za
dar mo”. Pod sta wą wy le cze nia jest
świa do ma de cy zja o zmia nie. Z nie -
któ ry mi pa cjen ta mi po rad ni psy cho -
lo gicz nych pra ca trwa kil ka mie się -

cy, z in ny mi na wet kil ka lat. Zwy kle
jest to te ra pia in dy wi du al na, są rów -
nież war szta ty gru po we dla osób któ -
re chcą wy rwać się z te go uza leż nie -
nia. 

PPoodd  ssuu  mmoo  wwaa  nniiee
Mi łość, to naj bar dziej de li kat na ma -

te ria na świe cie. Ja ka kol wiek in ge -

ren cja wy ma ga od po wied nie go przy -
go to wa nia, wie dzy i tak tu. Praw dzi -
wa mi łość nie mu si cią gle wy ba czać,
zno sić upo ko rzeń, do zna wać bó lu. Ko -
cha nie nie po le ga na cier pie niu. Ist -
nie je bar dzo cien ka gra ni ca po mię dzy
„by ciem z kimś bli sko a by ciem za bli -
sko”. To dru gie to już uza leż nie nie. 

Ko cha nie za bar dzo to po świę ce nie
wszyst kie go aby tyl ko nie być sa me -
mu, bo sa mot ność jest bar dziej prze -
ra ża ją ca niż tok sycz ny zwią zek. Dla -
te go ko cha ją cy za bar dzo ro bią
wszyst ko, aby być jak naj bli żej swo -
je go par tne ra i jak naj bar dziej uza leż -
nić go od sie bie.

Z każ dym uza leż nie niem na le ży wal -
czyć i każ de moż na le czyć. Trze ba tyl -
ko zna leźć w so bie ty le si ły, aby zwró -
cić wol ność dru gie mu czło wie ko wi
i sa me mu so bie. To bar dzo trud ne, ale
nie nie moż li we. Dla te go, je że li ktoś
nie po tra fi sam so bie z tym po ra dzić,
po wi nien udać się do spe cja li sty któ -
ry po mo że zbu do wać zwią zek wol ny
od tru ją cej sub stan cji wy nisz cza ją cej
ży cie.

„Ze złej mi ło ści moż na się wy le czyć,
a do brej moż na się na u czyć”. 

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa
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,,,,  GGii  ttaa  rraa  bbyy  łłaa  pprrzzyy  wwiiee  zziioo  nnaa
zz KKrraa  jjuu  RRaadd,,  ttwwaarr  ddaa  jjaakk  iirr  kkuucc  kkaa
zzmmaarrzz  llii  nnaa  ii bbrrzzmmiiąą  ccaa……  nnoo  ccóóżż  ……
FFeenn  ddeerr  ttoo  nniiee  bbyyłł..’’’’

JJaa  nnuusszz  YYaa  nnoo  oosshh  BBaa  rraann – Kra -
kow ski Mu zyk z ser cem w tle.
By ły hi pis, któ ry nar ko ty kom
mó wi NIE!! Czło wiek o wiel kim
po czu ciu hu mo ru i dy stan sem do
sa me go sie bie. Gra i śpie wa z pa -
sją. Współ twór ca wie lu spek ta -
kli estra do wych. Ma ło zna ny ale
do ce nia ny………. Z Ja nu szem Ya -
no os hem Ba ra nem roz ma wia ła
An na Szym bor ska 

AASS  ––  JJaa  nnuusszz,,  kkiiee  ddyy  uu CCiiee  bbiiee  zzaa  --
cczzęę  łłaa  kkiieełł  kkoo  wwaaćć  ppoo  ttrrzzee  bbaa  ggrraa  nniiaa
ii śśppiiee  wwaa  nniiaa??  JJaakk  zzaa  cczzęę  łłaa  ssiięę  TTwwoo  --
jjaa  pprrzzyy  ggoo  ddaa  zz mmuu  zzyy  kkąą??

YB – Kieł ko wa ło wcześ nie, bo
jesz cze w szko le pod sta wo wej,
kie dy pró bo wa łem de mon stro -
wać swo je za in te re so wa nia na
lek cjach mu zy ki. Oczy wi ście nie
spot ka ło się to z apro ba tą Pani
od te go przed mio tu. Cóż, ja słu -
cha łem Mor ri so na, Pani nie ko -
niecz nie… nie by liś my kom pa ty -
bil ni, więc Pani orze kła, że nie
mam słu chu. No i nie mia łem słu -
chu pra wie do peł no let nio ści. Po -
tem do sta łem od wuj ka gi ta rę
i słuch mi się cu dow nie na pra -
wił. Gi ta ra by ła przy wie zio na
z Kra ju Rad, twar da jak ir kuc ka
zmarz li na i brzmią ca… no cóż …
Fen der to nie był. Nie był to też
tak na praw dę jesz cze po czą tek
mo jej mu zycz nej dro gi. W tam -
tym okre sie gi ta ra słu ży ła mi
głów nie do wy ko nów „Whi sky
mo ja żo no” na róż nych ogni -
skach, bi wa kach, a cza sa mi za -

stę po wa ła sto lik do gry w kar ty. 
Za czę ło się wszyst ko od po zna -

nia Jac ka Ko ro ho dy, gi ta rzy sty
jaz zo we go, aran że ra i kom po zy -
to ra, wów czas in struk to ra mu -
zycz ne go, a dziś mo je go przy ja -
cie la i ko le gi „ po fa chu”. Wraz
z mo ją ka pe lą, któ ra prze cież mia -
ła pod bić świat tra fi łem pod je -
go skrzy dła. Ja cek nie na chal nie
po ka zał mi, że mu zy ka, to nie tyl -
ko szar pa nie dru tów i dar cie gę -
by, by le głoś niej. Tak więc, ja ko
do ro sły fa cet po sta no wi łem się
uczyć gry, śpie wu i te o rii. Tam -
ta ka pe la roz pa dła się, gdy po -
pro si łem ko le gów o za ło że nie …
ze szy tów. 

AASS  ––  GGddzziiee  nnaajj  cczzęę  śścciieejj  kkoonn  cceerr  ttuu  --
jjeesszz??

YB- Wy mie nić wszyst ko? OK…
Szko ły, Za kła dy pe ni ten cjar ne,
koś cio ły, Do my Kul tu ry, Do my
Po mo cy Spo łecz nej i Klu by Se -
nio ra (tak, tak! Mam rów nież pro -
gram dla osób star szych: Or don -
ka, Bo do, Dym sza, Ka ba ret
Star szych Pa nów… I nie zre a li -
zo wa łem te go pro gra mu, by pod -
ra to wać bu dżet. To ka wał chlub -
nej hi sto rii pol skiej pio sen ki,
któ ra od cho dzi w za pom nie nie!
Po za tym klu by mu zycz ne, głów -
nie kra kow skie, ale nie tyl ko.

AASS  ––  JJaakk  ddłłuu  ggoo  jjee  sstteeśś  ww ttrraa  ssiiee??
KKiiee  ddyy  zznnaajj  dduu  jjeesszz  cczzaass  ddllaa  sswwoo  jjeejj
uurroo  cczzeejj  żżoo  nnyy  MMaałł  ggoo  ssii??  

YB- Dwa, trzy dni, ty dzień mie -
siąc. Róż nie, ale czę ściej je stem
po za do mem. W tym cza sie z Go -
chą dy stans skra ca ko mór ka
i mo bil ny In ter net. Kie dyś nie by -
ło ta kich cu dów, a mu zy cy czę -
ściej i dłu żej by wa li w tra sie, więc
chy ba nie mam tak naj go rzej…

AASS  ––  WWiieemm,,  żżee  pprróó  bbuu  jjeesszz  ddoo  ttrrzzeećć
pprrzzeezz  sswwoo  jjąą  mmuu  zzyy  kkęę  ddoo  ttzzww..  ttrruudd  --
nneejj  mmłłoo  ddzziiee  żżyy  ii lluu  ddzzii  oossaa  ddzzoo  nnyycchh
ww zzaa  kkłłaa  ddaacchh  kkaarr  nnyycchh..  PPoo  wwiieeddzz
pprroo  sszzęę  jjaakk  oonnii  oodd  bbiiee  rraa  jjąą  TTwwoo  jjee
kkoonn  cceerr  ttyy??  

YB – Trud na mło dzież pod tym
wzglę dem nie jest ta ka „trud na”.
W oś rod kach wy cho waw czych ty -
pu zam knię te go, gdzie ma ją na -
miast kę za kła du kar ne go i spo -
ry ry gor, słu cha ją chęt nie,
a by wa, że po gra tu lu ją po kon -
cer cie. Te raz, gdy kon cer tu ję do -
dat ko wo z atrak cyj ną wo ka list -
ką (no men omen Ju sty ną Ba ran),
nie tyl ko sie dzą i słu cha ją, ale
jesz cze się uśmie cha ją… oczy wi -

ście ro zu miesz, że nie do mnie! 
Po dob nie w za kła dach kar -

nych. By wa, że nie wie dzą, czy
ma ją kla skać w trak cie kon cer -
tu, ale po tem pod cho dzą i mó -
wią: „Zio mal, ku…a, by łeś za je -
bi sty!” 

Cie ka wie jest w za kła dach kar -
nych dla ko biet. Panie przy cho -
dzą w pry wat nych ciu chach i peł -
nym ma ki ja żu. Jed ne bar dzo
bez poś red nie, oznaj mia ją, że
wnet wy cho dzą i bę dą w Kra ko -
wie, więc jak by co, to… In ne,
o wy glą dzie skrom nych in te lek -
tu a li stek, jak by za wsty dzo ne, że
zna laz ły się w ta kim miej scu, sia -
da ją na koń cu, a po kon cer cie, ze
spusz czo ną gło wą pier wsze gar -
ną się do wyj ścia.

Na jed nym z kon cer tów po pła -
ka ły się wszyst kie osa dzo ne. To
by ło nie sa mo wi te prze ży cie dla
mnie. Ta sy tu a cja po ka za ła mi,
jak wiel kie po kła dy emo cji są tłu -
mio ne przez oso by, któ re w ta -
kim miej scu się zna laz ły…

AASS  ––  JJaa  nnuusszz,,  cczzyy  jjee  sstteeśś  zzwwiiąą  zzaa  nnyy
nnaa  ssttaa  łłee  zz jjaa  kkii  mmiiśś  KKrraa  kkooww  sskkii  mmii
kklluu  bbaa  mmii??  MMoo  żżeesszz  ppoo  cchhwwaa  lliićć  ssiięę
jjaa  kkii  mmiiśś  oossiiąą  ggnniięę  cciiaa  mmii  jjee  śśllii  cchhoo  --
ddzzii  oo ssppeekk  ttaa  kkllee  kklluu  bboo  wwee??

YB – Ra czej nie moż na te go na -
zwać sta łą współ pra cą, ale są ta -
kie dwa miej sca szcze gól ne dla
mnie. To Jazz Club Piw ni ca Pod
Ba ra na mi i Ka mie nio łom. Właś -
nie tam wy sta wia liś my „Blu es
ko bie ty z męż czyz ną w tle” Ka -
ta rzy ny Cy gan, tak że z tą sa mą
for ma cją Sie dem Ko tów Band
gra liś my kon cer ty z utwo ra mi
„Ko lę dy Noc ki”. Gra łem tam też
so lo we kon cer ty, du e ty z Jac kiem
Ko ro ho dą czy Krzyś kiem Woj cie -
chow skim. Te dwa miej sca są
szcze gól ne choć by z te go wzglę -
du, że pre zen tu ję tam za zwy czaj
re per tu ar „spe cjal ny”, nie gra ny
zbyt czę sto, za to bar dziej wy ra -
fi no wa ny. Ta kie kon cer ty pa mię -
ta się dłu go.

AASS  ––  JJaa  kkiieeśś  ppłłyy  ttyy??  GGddzziiee  mmoożż  nnaa
CCiiee  bbiiee  ppoo  ssłłuu  cchhaaćć  bbiioo  rrąącc  ppoodd  uuwwaa  --
ggęę  ffaakktt,,  żżee  pprrzzeedd  ssttaa  wwiiaamm  TTwwoo  jjąą
oossoo  bbęę  bbeell  ggiijj  sskkiieejj  PPoo  lloo  nniiii..  

YB- Pły ty… Swo ją so lo wą na -
gry wam już dwa la ta. Wciąż mi
coś w tym prze szka dza, cią gle
mam ja kieś pil niej sze rze czy i sta -
le mu szę pra cę nad nią prze kła -
dać. Osta t nio mu sia łem za rzu cić
te na gra nia, bo zna lazł się spon -
sor na wy da nie pły ty z ko lę da mi

Wywiad 
z Ja nu szem
Ya no os hem
Ba ra nem

Cudze chwalicie swego nie znacie
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i pa sto rał ka mi oraz pły ty z mu zy ką do
spek ta klu „Świa dek na dziei”. Wia do -
mo, jest spon sor, nie wol no zwle kać,
bo to się nie czę sto zda rza. Wy glą da na
to, że o ile do tej po ry nie mog łem wy -
dać pły ty, to te raz po ja wią się od ra zu
trzy. 

AASS  ––  OOssoo  bbii  śścciiee  bbaarr  ddzzoo  lluu  bbiięę  TTwwóójj  wwii  --
zzee  rruu  nneekk  aallee  ppoo  wwiieeddzz  pprroo  sszzęę,,  mmiiaa  łłeeśś  kkiiee  --
ddyy  kkooll  wwiieekk  jjaa  kkiieeśś  pprrzzyy  ggoo  ddyy  zzee  ssttrroo  nnyy
ppuu  bblliicczz  nnoo  śśccii  lluubb  pprrzzyy  jjaa  cciióółł??  DDoo  mmyy  śśllaasszz
ssiięę,,  żżee  cchhoo  ddzzii  mmii  oo TTwwoo  jjee  ddłłuu  ggiiee  ppiięękk  --
nnee  wwłłoo  ssyy  ……..

YB – Łał! Dzię ki za kom ple ment…
tro chę zbi łaś mnie z pan ta ły ku… Zręcz -
niej czu je się w ro li oso by kom ple men -
tu ją cej niż kom ple men to wa nej…No
cóż… je śli cho dzi o wło sy, to już w pod -
sta wów ce (by ły to la ta sie dem dzie sią -
te) usły sza łem o hi pi sach. Spo do ba ło
mi się ha sło: „Czyń my mi łość, a nie
woj nę”, od ko goś do sta łem na szpu li
kil ka son gów z mu si ca lu „Ha ir” i za -
czę ła się mo ja fa scy na cja tym ru chem.
Czas, co praw da skon fron to wał pięk -
ne idee z rze czy wi sto ścią, ale wte dy na -
iw nie wie rzy łem, że świat hi pi sów, to
świat ide al ny. Od wte dy też sta ra łem
się za pu ścić dłu gie wło sy, ale za wsze,
czy to pod stę pem, czy prze mo cą by ły
mi ści na ne. Gdy do ro słem na ty le, że
ani prze moc, ani pod stęp nie mog ły
być sku tecz ne, usły sza łem w do mu ulti -
matum „Ści nasz wło sy, al bo się wy -
noś!” Mo ja re ak cja mog ła być tyl ko jed -
na – op cja nu mer dwa! Przez trzy
mie sią ce miesz ka łem w róż nych, dziw -
nych miej scach, mię dzy in ny mi na
Skał kach Twar dow skie go, u kum pla
na stry chu. Wró ci łem do do mu na wy -
raź ne za pro sze nie ro dzi ców z gwa ran -
cją, że kwe stia wło sów nie zo sta nie już
ni gdy po ru szo na. Wró ci łem do do mu
po trzech mie sią cach na praw dę hi pi -
sow skiej przy go dy! Swo ją dro gą, być
mo że w koń cu ściął bym wło sy i te raz
no sił krót kie, gdy by nie ogrom na de -
ter mi na cja śro do wi ska, by na sto lat ka
z je go ma rze nia mi ko niecz nie zrów nać
z ogó łem…

AASS  ––  CCoo  mmyy  śślliisszz  nnaa  ttee  mmaatt  PPooll  sskkiiee  ggoo
sshhooww  bbiizz  nnee  ssuu??  JJaakk  ssąą  ddzziisszz,,  ddllaa  cczzee  ggoo
ttaakk  wwiiee  lluu  zznnaa  kkoo  mmii  ttyycchh  mmuu  zzyy  kkóóww  ddoo
kkttóó  rryycchh  zzaa  llii  cczzaamm  ii CCiiee  bbiiee  ssąą  ttaakk  mmaa  łłoo
mmee  ddiiaall  nnii??  WW cczzyymm  ttkkwwii  pprroobb  lleemm??

YB – Show biz nes is no biz nes. To nie
mo je sło wa, ale w peł ni się z ni mi zga -
dzam. Kto chce za ra biać spo re pie nią -
dze, niech nie idzie do szko ły mu zycz -
nej, nie bie rze do rę ki żad ne go
in stru men tu i nie śpie wa. By utrzy mać
się z gra nia trze ba chał tu rzyć i prak -
tycz nie nie ma od te go od wro tu. Rze -
czy am bit ne ro bi się w za sa dzie dla sie -
bie i wą skie go gro na słu cha czy
des pe rac ko za ko cha nych w dźwię kach,
te go re lik tu, te go ga tun ku na wy mar -

ciu. Pa mię tasz zes pół Red Mel low, któ -
rym ki bi co wa łaś przed osta t nią Eu ro -
wi zją? Mó wi łem wte dy, że im się nie
uda, bo są za do brzy i za am bit ni. I co?
Mia łem ra cję, nie prze szli pol skich eli -
mi na cji… i nie chcę so bie na wet przy -
po mi nać, co re pre zen to wa ło wów czas
nasz kraj. 

Je że li cho dzi o me dial ność, to na -
praw dę nie wiem… nie znam od po wie -
dzi na to py ta nie. Me dial ność to me -
dia: ra dio, a prze de wszyst kim
te le wi zja. To w za sa dzie do nich py ta -
nie. To one kre u ją rze czy wi stość i cóż…
gu sta rów nież…

AASS  ––  JJaakk  ppoo  ssttrrzzee  ggaasszz  rryy  nneekk  mmuu  zzyycczz  nnyy
ww BBeell  ggii??  CCzzyy  zzaa  ggrraasszz  kkiiee  ddyyśś  ddllaa  BBeell  --
ggiijj  sskkiieejj  PPoo  lloo  nniiii??  

YB – Nie znam te go ryn ku, ale chęt -
nie po znam… mam się już pa ko wać? 

AASS  ––  ZZddrraa  ddzziisszz  nnaa  sszzyymm  cczzyy  tteell  nnii  kkoomm
sswwoo  jjee  nnaajj  bbllii  żżeejj  ppllaa  nnyy  ii sswwoo  jjee  mmaa  rrzzee  nniiaa??

YB – Trud no mi w tej chwi li pla no -
wać, bo jak się oka zu je, w wię kszo ści
mo ich dzia łań rzą dzi przy pa dek i nie
mo gę mu ja koś ste rów ode brać. Na
pew no chcę w naj bliż szym cza sie zam -
knąć spra wę na grań i to jest prio ry tet.
A ma rze nia… po ła ził bym tro chę po
Biesz cza dach… 

AASS  ––  SSkkrroomm  nnee  ttee  TTwwoo  jjee  mmaa  rrzzee  nniiaa..  PPoo  --
wwiieemm  cczzee  ggoo  jjaa  bbyymm  ssoo  bbiiee  żżyy  cczzyy  łłaa..  CChhcciiaa  --
łłaa  bbyymm  ppoo  ssłłuu  cchhaaćć  bblluu  ee  ssaa  ww TTwwoo  iimm  wwyy  --
kkoo  nnaa  nniiuu  aallee  ww AAnn  ttwweerr  ppiiii  nnaa  ddwwoorr  ccuu
ggłłóóww  nnyymm..  PPrrzzyy  ttaamm  tteejj  sszzeejj  aakkuu  ssttyy  ccee
ii zz TTwwoo  jjąą  bbaarr  wwąą  ggłłoo  ssuu,,  oossoo  bbyy  oodd  ppoo  wwiiee  --
ddzziiaall  nnee  zzaa  mmee  ddiiaa  wwyy  rrwwaa  łłoo  bbyy  zz kkrrzzee  ssłłaa!!  

DDzziięę  kkuu  jjee  zzaa  rroozz  mmoo  wwęę  ii ww iimmiiee  nniiuu  rree  --
ddaakk  ccjjii  żżyy  cczzęę  ssuukk  ccee  ssóóww  eessttrraa  ddoo  wwyycchh..

AAnn  nnaa  SSzzyymm  bboorr  sskkaa  
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Przez ca łe swo je do ro słe ży cie
chcia łam pójść do wróż ki. Ale
ni gdy nie star czy ło mi od wa -

gi. Dla cze go? Wła ści wie sa ma nie
wiem. Kil ko ro mo ich zna jo mych
u wróż ki by ło. Część z nich twier dzi,
że traf ność prze po wied ni któ re usły -
sze li, jest nie sa mo wi ta. In ni oczy wi -
ście uwa ża ją, że to to tal na bzdu ra. Spo -
ro lu dzi ko rzy sta z te go ty pu usług.
Nie któ rzy z cie ka wo ści, in ni z prze ko -
ry, a jesz cze in ni z uza leż nie nia. 

Wy da wać by się mog ło, że XXI wiek
jest wol ny od cza rów, ma gii i prze po -
wied ni. Je steś my prze cież no wo czes -
nym po ko le niem wol nym od te go ty -
pu „za bo bo nów”. Mo że ktoś z nas od
cza su do cza su prze czy ta ho ro skop,
ale że by od ra zu wróż ka? Chy ba, że
jest się fa nem Har re go Po tte ra. Ale na
po waż nie. Oka zu je się, iż dla wie lu lu -
dzi czy ta nie z kart ta ro ta, wró że nie
z dło ni, czy sy ste ma tycz ne spraw dza -
nie ho ro sko pów to waż ny ele ment ich
ży cia.

Oso by cho dzą ce do wróż ki to ca ły
prze krój spo łecz ny. Są wśród nich wie -
rzą cy i ate i ści, biz nes me ni i bez ro bot -
ni. Gos po dy nie do mo we i ko bie ty suk -
ce su. Star si i młod si. Są lu dzie, któ rzy
py ta ją o po wo dze nie w no wo otwie ra -
nym biz ne sie. Są oso by zroz pa czo ne,
bez rad ne i szu ka ją ce po mo cy. Są ta -
cy, któ rzy po trze bu ją po ra dy lub po -
cie sze nia, ale i ta cy któ rzy ocze ku ją
kon kret nych od po wie dzi, a na wet po -
dej mo wa nia za nich de cy zji. 

Kie dyś, cho dze nie do wróż ki by ło
przy wi le jem nie licz nych. Te raz w epo -
ce in ter ne tu, czy sms-ów do stęp ność
te go ty pu usług jest ogrom na. Biz nes
wróż biar ski roz kwi ta, a po ten cjal ni
klien ci nie mu szą na wet wy cho dzić
z do mu.

Co spra wia, że tak du ża ilość osób
ko rzy sta z po rad ta ro ci stów, astro lo -
gów czy jas no wi dzów? Po wo dów jest
kil ka. Nie któ ry mi ludź mi kie ru je po
pro stu zwy kła cie ka wość. In ni ma jąc
ży cio we prob le my nie po tra fią sa mi
so bie z ni mi po ra dzić i szu ka ją po mo -
cy. Bo ją się sa mo dziel nych de cy zji
i ocze ku ją aby wróż ka czy astro log,
prze ję li od nich tę od po wie dzial ność.
Jesz cze in ni od wróżb są po pro stu uza -
leż nie ni i nie po dej mą żad ne go waż -
ne go po sta no wie nia bez kon sul ta cji ze
swo ją wy rocz nią. 

Ale prze de wszyst kim cho dzi my do
wróż ki aby po znać przy szłość. Prze ra -
ża nas to cze go nie zna my, co jest dla
nas nie do stęp ne. Chce my wie dzieć co
nas cze ka za ty dzień, za mie siąc, za
rok, za kil ka lat. Czy mo że my uni k nąć
cho rób, za gro żeń i kon flik tów. Nie -
rzad ko to wa rzy szy nam strach, ale cie -

ka wość jest sil niej sza. Bar dzo czę sto
żą da my od wróż ki od po wie dzi na kon -
kret ne py ta nia. Jak ze zdro wiem, mi -
ło ścią i in te re sa mi? Czy bę dę dłu go
żyć? Czy mąż (żo na) mnie zdra dza? Czy
mój wspól nik mnie oszu ku je? Czy mój
biz nes się roz krę ci, a mo że za koń czy
się fia skiem? I tak da lej. 

Do brze, kie dy do prze po wied ni pod -
cho dzi my z pew nym dy stan sem. Ist -
nie je jed nak dość du ża gru pa osób cał -
ko wi cie uza leż nio nych od te go „co
po wie dzą kar ty”. Pro szę wy o bra zić so -
bie po waż ne go biz nes me na, pre ze sa
kor po ra cji, dy rek to ra du żej fir my (płeć
jest nie i stot na), któ ry waż ne de cy zje
za wo do we po dej mu je tyl ko po kon sul -
ta cji z wróż ką. Kie dy ta kie sy tu a cje
na gmin nie się po wta rza ją, a wy żej wy -
mie nio ny biz nes men czy pre zes tak się
kon sul tu je na wet w naj bar dziej bła -
hych spra wach ozna cza to, że sy tu a -
cja wy mknę ła się spod kon tro li. 

Wie lu lu dzi uza leż nia się od cho dze -
nia do wró żek lub od prze po wied ni.
Ich ży cie pod po rząd ko wa ne jest tyl ko
te mu, że mu szą wie dzieć co ich cze ka
ju tro, co spot ka ich za ro giem, co mo -
że im się przy tra fić. Czy i kie dy za cho -
ru ją i cze go mo gą się spo dzie wać od
ży cia. Ale do astro lo gów, jas no wi dzów,
wró żek i prze po wied ni, tak jak do
wszyst kie go in ne go w ży ciu, le piej jest
pod cho dzić z dy stan sem.

Nie umiem wy tłu ma czyć tych zja -
wisk. Mu szę jed nak przy znać, iż nie -
jed no krot nie spot ka łam się z tym, że
prze po wied nie spraw dza ły się. Nie do -
ty czy ły oso bi ście mnie, ale mo ich zna -
jo mych. Na przy kład pew na wróż ka
prze po wie dzia ła pew nej pani, że roz -
wie dzie się z mę żem (a by li szczę śli -
wym mał żeń stwem), na stęp nie spot -
ka swo ja praw dzi wą mi łość i w wie ku
moc no doj rza łym uro dzi jesz cze jed -
no dziec ko. I tak się sta ło. Skąd wróż -
ka to wie dzia ła? Od po wiedź jest trud -
na. Za sta na wia łam się na wet, czy nie
za dzia łał tu ele ment do brze prze pro -
wa dzo nej roz mo wy psy cho lo gicz nej
i au to su ge stii. Jed nak w da nym mo -
men cie, wróż ka nie mog ła wy cią gnąć
tak da le ko idą cych wnio sków do ty czą -
cych przy szłe go ży cia mo jej zna jo mej,
tyl ko na pod sta wie ów czes nej roz mo -
wy. Tak jak wspom nia łam, wte dy by -
ło to bar dzo uda ne mał żeń stwo i to co
usły sza ła mo ja zna jo ma by ło dla niej
szo kiem. Jed nak po raz dru gi wy szła
za mąż osiem lat póź niej i uro dzi ła có -
re czkę.

Wróż ki nie tyl ko prze po wia da ją przy -
szłość, ale rów nież za ska ku ją nas in -
for ma cja mi o na szym obec nym ży ciu.
Czę sto zda rza się, że wie dzą ile ma my
dzie ci, ja kie cho ro by nas do ty ka ły, czy

kto z na szej ro dzi ny nie daw no zmarł.
Orien tu ją się na wet w na szej sy tu a cji
fi nan so wej. I znów na py ta nie skąd to
wie dzą, nie umiem od po wie dzieć. 

Wróż ka spra wia, że czło wiek czu je
się nie zwy kle waż ny. Słu cha te go co
ma my do po wie dze nia i po świę ca nam
swój czas. Czę sto jest dla nas jak psy -
cho te ra pe u ta. Lu dzie wy po wia da ją cy
się na fo rach in ter ne to wych twier dzą,
że „ten kto cho ciaż raz był u do brej
wróż ki czy ta ro cist ki, miał moż li wość
prze ży cia cze goś nie sa mo wi te go. Ca -
ły se ans po świę co ny jest tyl ko jed nej
oso bie – tej któ ra przy szła za poz nać
się z prze po wied nią. W ta kich sy tu a -
cjach nie ist nie je nic in ne go po za kar -
ta mi, wróż ką i klien tem. To dla nie go
i tyl ko dla nie go ta ro cist ka za głę bia
się w pa ję czy nę je go ży cia, nie zwy -
kłych splo tów i zda rzeń, któ re mu to -
wa rzy szą”. 

Jed nak każ da do bra wróż ka po wie,
że to co mó wią kar ty nie jest osta -
tecznością, że każ dy czło wiek ma moż -
li wość wpły nię cia na swój los. W prak -
ty ce ozna cza to, że na przy kład
po ży cza jąc pie nią dze zna jo mym, prze -
zor nie spo rzą dzi my u no ta riu sza umo -
wę tej trans ak cji. Na wszel ki wy pa dek
zro bi my szcze gó ło we ba da nia le kar -
skie. Za cznie my dbać o swo je zdro wie
i uważ niej jeź dzić sa mo cho dem. Bo
„los to nie wy rok” jak ktoś kie dyś po -
wie dział. 

Zda rza się rów nież, że to co mó wi
wróż ka nie jest dla klien ta żad nym za -
sko cze niem, gdyż on już daw no prze -
czu wał, że coś się dzie je. Jed nak nie
po tra fił, al bo po pro stu nie chciał sta -
nąć z tym swo im lę kiem twa rzą
w twarz.

„Lu dzie po trze bu ją ko goś kto ich
wy słu cha, za jrzy w głąb ich du szy, po -
mo że pew ne rze czy na zwać po imie -
niu i od po wied nio ukie run ku je ich spo -
sób my śle nia”. 

Wie rzyć, czy nie wie rzyć? Cho dzić
do wróż ki, czy nie? To py ta nie po zo -
sta wiam bez od po wie dzi, gdyż jest to
oso bi sta de cy zja każ de go z nas. 

KKaa  rroo  llii  nnaa  MMoo  rraaww  sskkaa
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Szklana kula czy fusy?

Gdy by nie by ło wró że nia, nie
by ło by te ma tu. Jed nak te mat
jest i ma na wet in ną na zwę

– dy wi na cja. Tech nik jest ty le ile ak -
ce so riów któ ry mi oso ba wró żą ca się
po słu gu je. Krysz ta ło wa lub szkla na
ku la (kry sta lo man cja), czy ta nie z li -
nii rąk (chi ro man cja), z lo tu pta ków
(or ni to man cja), astro lo gia, nu me ro -
lo gia to kil ka przy kła dów z wie lu in -
nych.

Wró że nie (dy wi na cja), po le ga na od -
czy ty wa niu lub in ter pre to wa niu zna -
czeń sym bo li, któ re od no szą się do
przed mio tu wróż by. Prze po wia da niem
przy szło ści (pre ko gni cją) zaj mu ją się
jas no wi dze – oso by któ re ma ją zdol -
ność po strze ga nia po zaz my sło we go,
co wró że niem nie jest. Osob nym te -
ma tem są oso by po tra fią ce na wią zać
kon takt z du cha mi pod czas se an su
spi ry ty stycz ne go. Wszyst kie te dzia -
ła nia bu dzą kon tro wer sje. Od śle pej
wia ry w każ dą wróż bę nie za wsze
uczci wych wró żek, po opi nie na u kow -
ców, któ rzy naj czę ściej mó wią: na
chwi lę obec ną nie ist nie je ża den do -
wód... a wró że nie uwa ża ją za pseudo -
naukę. 

Jed nak mi łoś ni kom i fa nom spraw
nie wyt łu ma czal nych osło dą niech bę -
dzie fakt ist nie nia To wa rzy stwa ds.
Na u ko we go Ba da nia Pa ra na uk z sie -
dzi bą w nie miec kiej miej sco wo ści Ros -
sdorf. 

Z ca łym sza cun kiem od łóż my jed -
nak na bok ra cjo nal ne mędr ca (na u -
kow ca) szkieł ko i oko, gdyż mędr cy
nie ne go wa li tak pręd ko rze czy, któ -
rych do kład niej nie po zna li. Wspom -
nij my kil ka fak tów.

Sa mo ist nie nie lu dzi któ rzy po tra -
fią na przy kład „w pa mię ci” po mno -
żyć przez sie bie dwie wie lo cyf ro we
licz by i na tych miast po dać wy nik,
otwie ra drzwi a ra czej wro ta do za in -
te re so wa nia spra wa mi „dziw ny mi”.
Nie któ rzy z ta kich lu dzi twier dzą, że
nie do ko nu ją ob li czeń w pa mię ci, lecz
„wi dzą” sym bo le lub od czu wa ją wra -
że nia któ re po tra fią prze ło żyć na wy -
nik koń co wy. Są też ta cy, któ rzy twier -
dzą: „po pro stu wiem”. Chy ba ni ko mu
nie są też ob ce po ję cia „szó sty zmysł”
– od no szą ce się do tak zwa ne go prze -
czu cia – lub zja wi sko te le pa tii. 

Nie któ rzy na u kow cy twier dzą (M-
te o ria, te o ria strun), że jest wię cej wy -
mia rów niż czte ry, że te o re tycz nie
moż na za gi nać prze strzeń. Je śli więc
co raz spraw niej po ru sza my się w prze -
strze ni, kto „na 120 %” stwier dzi, iż

po ru sza nie się w cza sie jest nie moż -
li we? Je śli nie w kap su le cza su to mo -
że w od mien nych sta nach świa do mo -
ści? 

Ma ło kto zda je so bie spra wę z te go,
że pa trząc do lu stra wi dzi... prze szłość.
To dla te go, że ob raz po trze bu je cza -
su, aby od być dro gę do na sze go oka.
Te róż ni ce są mi ni mal ne, lecz nie mo -
gą być lek ce wa żo ne przy ob ser wa cji
np. słoń ca, któ re go ob raz do cie ra do
nas wraz ze świat łem do pie ro po oko -
ło sied miu se kun dach. 

Czy moż na wi dzieć wszyst ko, za -
wsze i wszę dzie w jed nym mo men cie? 

Po dob no wy star czy „tyl ko” wy zwo -
lić się z ogra ni czeń cza su i prze strze -
ni aby wi dzieć to, co ist nie je po za mo -
men tem de fi nio wa nym przez
wska zów ki ze ga ra oraz miej scem de -
fi nio wa nym przez na szą fi zycz ną obec -
ność.

Wiel ki „sza cun” za sa mą pró bę wy -
o bra że nia so bie cze goś ta kie go. A mo -
że lo gicz ny umysł ra czej bę dzie w tym
prze szka dzać? 

Nasz umysł jest wy ko rzy sty wa ny
w nie wiel kim stop niu w sto sun ku do
je go moż li wo ści. Ma ol brzy mi po ten -
cjał, lecz utrud nia nie któ re zdol no ści
pa ra nor mal ne któ re fun kcjo nu ją jak -
by obok lo gicz ne go my śle nia. W wie -
lu fi lo zo fiach Wscho du, za wiel kie osią -
gnię cie uwa ża się świa do me
„wy łą cze nie” lo gicz ne go umy słu dro -
gą me dy ta cji i in nych tech nik dla jaś -
niej sze go po strze ga nia te go, co jest
nie do stęp ne dla ko goś kto ma umysł
za śmie co ny na tło kiem my śli. 

Pi ta go ras, oprócz ge o me trii zaj mo -
wał się też nu me ro lo gią. Kró lo wa na -
uk – ma te ma ty ka, słu ży tu do wy li -
cza nia da nych, któ re po wie dzą np. że
ktoś jest nu me ro lo gicz ną je dyn ką.
Zna cze nie liczb jest w nu me ro lo gii
nie zmien ne od ty się cy lat. Skąd te da -
ne się wzię ły? Nie mo że my o to za py -
tać sta ro żyt nych ka pła nów któ rzy po -
sia da li głę bo ką wia rę a tak że wie dzę.
W jej po sia da nie wesz li w spo sób, na
któ ry nie ma na u ko we go po twier dze -
nia...

Czy Zie mia sta ła się ku li sta do pie -
ro wte dy, kie dy udo wod nio no to na -
u ko wo? To cie ka we, gdyż... tak. Sta -
ła się wte dy ku li sta w na szej
świa do mo ści, choć fak tycz nie ta ka by -
ła od po cząt ku. 

Aby rzecz bar dziej skom pli ko wać,
przy to czę myśl Pla to na: „Ucze nie się
jest ni czym in nym, jak przy po mi na -
niem so bie”. 

A pa mię tasz z dzie ciń stwa: „skuś ba -
ba na dzia da, skuś ba ba na dzia da”? 

We dług pew nych te o rii, czło wiek
otrzy mu je od ży cia to, na co pod świa -
do mie cze ka. Je śli ktoś jest „za pro -
gra mo wa ny” na ja kieś zda rze nie to
moż li we, że ono się zma te ria li zu je. Za -
sia ne ziar no wy da plon. To tro chę tak,
jak mieć za miar, aby zmie nić fry zu rę.
Za miar jest przy czy ną, zmia na – skut -
kiem. Sa mo to się nie sta nie. Mo że tak
speł nia ją się wróż by? 

Kie dyś (nie w Bel gii), by łem u wróż -
ki. Naj pierw pod czas zdaw ko wej roz -
mo wy po wo li ta so wa ła kar ty. W pew -
nym mo men cie po ło ży ła ta lię kart na
stół, po czym ka za ła je roz ło żyć na
trzy czę ści. Roz ło ży ła je we dług swo -
je go sy ste mu i za czę ła mó wić cza sa -
mi wtrą ca jąc: „patrz pan – tu wi dać
wy raź nie”. Nie za da wa ła żad nych „po -
moc ni czych” py tań i sa ma też nie od -
po wia da ła na py ta nia. Po pro stu czy -
ta ła z kart... Nie wol no by ło do niej
po now nie przyjść wcześ niej niż po pół
ro ku. Ta star sza pani sta no wi ła dla
mnie za prze cze nie po wszech ne go wy -
o bra że nia o wróż kach. Do niej szło się
nie po to, co chcia ło się usły szeć, lecz
usły szeć co mó wią kar ty... 

Po co to wszyst ko? Aby przy pom -
nieć, że cza sa mi usi łu je my „zła pać mo -
ty la w pu łap kę na niedź wie dzia”. Że
je śli do tak sub tel nych za gad nień
przy stę pu je się z tak nie a dek wat ny -
mi in stru men ta mi jak in te lek tu al ne
kom bi ner ki (szczyp ce pła skie) czy
szkieł ko (a na wet no wej ge ne ra cji mi -
kro skop), trud no do ciec „jak to dzia -
ła”.

Nie usi łu ję ni ko go do ni cze go prze -
ko ny wać. Pró bu ję tyl ko wy ka zać zło -
żo ność spra wy. Każ dy ma pra wo do
włas ne go zda nia, lecz je śli ktoś nie lu -
bi szpi na ku a na wet ni gdy go nie po -
sma ko wał, nie mo że wy kre ślić go
z me nu wszyst kich kuch ni świa ta. 

MMii  cchhaałł  NNoo  wwaacc  kkii
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„Czy to nie śmiesz ne: na wet
na sze cza sy bę dą kie dyś na zy -
wa li do bry mi daw ny mi cza sa -
mi.”

Al ber to Mo ra via

To był bar dzo zły okres
dla Pol ski, kie dy o elek -
cji de cy do wał wy łącz -

nie prze targ mię dzy na ro do wy,
a ob ce woj ska wkra cza ły do Pol -
ski bez prze szkód.

Przy kła dem na to mo że być
sy tu a cja z ko ro na cją Au gu sta
II moc ne go i je go na stęp cy.

AAuu  gguusstt  IIII  MMoocc  nnyy syn Ja na Je -
rze go Sa skie go z dy na stii Wet -
ti nów, nie zwa ża jąc na rze czy -
wi ste in te re sy Pol ski stał się
so jusz ni kiem ca ra Pio tra I,
wcią gnął kraj w tzw. woj nę pół -
noc ną, to czo ną pier wot nie mię -
dzy Szwe cją a Ro sją. Król
szwedz ki Ka rol XII naj e chał
Pol skę i osa dził na tro nie Sta -
ni sła wa Lesz czyń skie go (1677-
1766). W tej sy tu a cji Au gust
II zo stał zmu szo ny do ab dy ka -
cji. Kie dy po klę sce Szwe dów
pod Po łta wą, Piotr I wpro wa -
dził zno wu na tron Au gu sta II,
Lesz czyń ski nie sta nął z nim do
wal ki lecz opu ścił Pol skę
i osiadł we Fran cji. Do pie ro po
śmier ci Au gu sta II wy stą pił po -
now nie ja ko kan dy dat do tro -

nu i zo stał wy bra ny przez
ogrom na wię kszość szlach ty
w r. 1733. Jed nak że in ter wen -
cja wojsk ro syj skich i sa skich
wy par ła Sta ni sła wa, któ ry
w 1736 r. ab dy ko wał. Za cho wał
jed nak ty tuł kró lew ski. Od kró -
la Fran cji otrzy mał w do ży wo -
cie księ stwo lo ta ryń skie, gdzie
był do brym gos po da rzem. Był
ra czej i, me ce na sem sztuk i na -
uk niż praw dzi wym po li ty kiem.
Po nim kró lem zo stał ko lej ny
po to mek z dy na stii sa skiej, syn
Au gu sta II – AAuu  gguusstt  IIIIII  ((11669966--
11776633))..

Ja ko oso ba bez wol na, nie po -
dej mo wał żad nych ini cja tyw.
Był po pu lar ny wśród du żej czę -
ści szlach ty ja ko mo nar cha nie
wtrą ca ją cy się do ni cze go, to -
le ru ją cy sa mo wo lę ma gna tów.
Za je go pa no wa nia zna cze nie
Rze czy pos po li tej spa dło. Cza sy
sa skie sta ły się sym bo lem ciem -
no ty i bez ru chu, pro wa dzą cych
do upad ku pań stwa. Za pa no -
wa nia Au gu sta III, choć bez je -
go udzia łu, za czę ły do cie rać do
Pol ski prą dy oświe ce nia i po -
wsta wa ły pier wsze pro jek ty re -
for my pań stwa. Cza sy pa no wa -
nia na tro nie pol skim sa skiej
dy na stii Wet ti nów (Au gust II
i Au gust III) to prze de wszyst -

kim upa dek zna cze nia mi li tar -
ne go i po li tycz ne go Rze czy pos -
po li tej. Choć sła ba i za leż na od
są sia dów, Pol ska by ła wciąż
dość szyb ko roz wi ja ją cym się
gos po dar czo kra jem eu ro pej -
skim. Wszel kie pró by na pra wy
sto sun ków we wnętrz nych koń -
czy ły się jed nak po raż ką; nie
tyl ko ze wzglę du na in ter wen -
cje Ro sji, Prus i Au strii, ale
prze de wszyst kim z po wo du
walk obo zów ma gnac kich (Po -
toc cy, Czar to ry scy, Sa pie ho -
wie), co raz bar dziej uza leż nio -
nych od ob cych mo carstw.

W 1764 ro ku kró lem zo stał
SSttaa  nnii  ssłłaaww  AAuu  gguusstt  PPoo  nniiaa  ttooww  sskkii
((11773322--11779988)) z ini cja ty wy ca ry -
cy ro syj skiej Ka ta rzy ny II. Był
czło wie kiem oświe ce nia – wy -
kształ co nym i wraż li wym, wy -
bit nym me ce na sem sztu ki i kul -
tu ry. Na dzie je na utrzy ma nie
pań stwa po kła dał w ła ska wo -
ści Ka ta rzy ny II. Je go wiel ką
za słu gą był udział w usta no wie -
niu Kon sty tu cji 3 Ma ja w 1791
r. Kon sty tu cja ta, bar dzo no wo -
czes na na owe cza sy, zno si ła „li -
be rum ve to” i wol ną elek cję,
wpro wa dza ła tron dzie dzicz ny,
na da wa ła miesz cza nom szer sze
niż do tych czas upraw nie nia,
a chło pom opie kę rzą du. Nie -
ste ty re ak cyj ne si ły we wnętrz -
ne ma ni pu lo wa ne przez Ro sję,
Au strię i Pru sy oraz zbroj na in -
ter wen cja Ro sji uda rem ni ły
wpro wa dze nie w ży cie kon sty -
tu cji. Pa no wa nie Po nia tow skie -
go to osta teczny upa dek Pol -
ski. Naj pierw w 11777722  rr.. Ro sja,
Pru sy i Au stria do ko na ły pier -
wsze go roz bio ru Pol ski (Rzecz -
pos po li ta stra ci ła 1/3 te ry to -
rium).W ro ku 11779933  rr.. na stą pił
II roz biór Pol ski po mię dzy Ro -
sję i Pru sy, na któ ry spo łe czeń -
stwo za re a go wa ło zbroj nym
zry wem pod wo dza Ta de u sza
Koś ciusz ki.Nie ma jąc jed nak
sil nej, re gu lar nej ar mii po wsta -
nie to nie mia ło wiel kich szans
zwy cię stwa wo bec sil nych za -
bor ców. Klę ska po wsta nia spo -
wo do wa ła w 11779955  rr..  III, cał ko -
wi ty roz biór Pol ski ja ko
pań stwa. Ro sja, Au stria i Pru -
sy po dzie li ły Rzecz pos po li tą po -
mię dzy sie bie, zmu sza jąc Sta -
ni sła wa Au gu sta do ab dy ka cji.
Od te go mo men tu na zwa ‘Pol -
ska’ mia ła zo stać na dłu go wy -
ma za na z ma py Eu ro py.

Hi sto ria Pol ski – schyłek
Dzieje naszej
Ojczyzny
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VIVA-POL VZW SERDECZNIE ZAPRASZA NA 

NOWY KURS:

PODSTAWY FRANCUSKIEGO

START 21 KWIETNIA 2012
sobota  15.30 – 18.00

Zapisy telefonicznie:

tel: 0498 33 79 43

CENA KURSU I SYLLABUSA:
65 euro 8 spotkań po 2,5 godz.

opłata na pierwszej lekcji!!!

Pa no wa nie osta t nie go
kró la Rze czy pos po li tej
Oboj ga Na ro dów Sta ni sła -
wa Au gu sta Po nia tow skie -
go by ło peł ne sprzecz no ści.
Z jed nej stro ny był on wład -
cą uleg łym wo bec Ro sji, za -
leż nym od obo zu Czar to ry -
skich (tzw. „Fa mi lii”),
z dru giej, za je go cza sów
Pol ska prze ży wa okres roz -
kwi tu kul tu ral ne go. Wów -
czas uka za ły się dzie ła hi -
sto rycz ne Ada ma
Na ru sze wi cza, sa ty ry i po -
wie ści bi sku pa Igna ce go
Kra sic kie go, za czął dzia łal -
ność Te atr Na ro do wy. War -
sza wa, od cza sów Zyg mun -
ta III sto li ca Pol ski, sta ła
się jed nym z cen trów sztu -
ki kla sy cyz mu (Ła zien ki
Kró lew skie). Jed nym z au -
to rów słyn nej „En cy klo pe -
dii” Di de ro ta był Po lak -Mi -
chał Ogiń ski. Pis ma
po li tycz ne te go okre su
(m.in. Sta ni sła wa Sta szi ca,
Hu go na Koł łą ta ja) sze rzy ły
te sa me idee, któ re moż na
by ło spot kać we Fran cji czy
An glii. W okre sie Oświe ce -
nia prze pro wa dzo no re for -
mę szkol nic twa, nad któ rą

czu wa ło utwo rzo ne w 1773
r. no wo czes ne Mi ni ster -
stwo Edu ka cji.

Po tęż ne kie dyś pań stwo,
bo ga te, otwar te, to le ran cyj -
ne, o pięk nej hi sto rii de mo -
kra cji, któ ra jed nak zde ge -
ne ro wa na, sta ła się
przy czy na upad ku.

Pol ska po 150 la tach nie -
wo li i bru tal ne go nisz cze -
nia na ro du od zy ska ła nie -
po dleg łość w 1918 ro ku, na
20 lat. Zbroj na agre sja Nie -
miec w 1939 r. i jesz cze bar -
dziej bru tal na oku pa cja
przer wa ły okres od bu do wy.
Klę ska Nie miec w II Woj nie
Świa to wej nie przy nio sła
jed nak Pol sce nie po dleg ło -
ści. Układ Jał tań ski od dał
Pol skę i ca łą środ ko wą Eu -
ro pę w rę ce Ro sji.

„„JJeesszz  cczzee  PPooll  sskkaa  nniiee  zzggii  --
nnęę  łłaa  ppóó  kkii  mmyy  żżyy  jjee  mmyy  ……””

Źró dło: in ter net 

MMoo  nnii  kkaa  SSttaaww  nniicc  kkaa

Tłumaczę dokumenty itp.
oraz udzielam lekcji 
z niderlandzkiego 

- okolice Antwerpia, Gent.

KKoonnttaakktt::  
00449999339922882233  



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. GGee  nnee  rraałł  KKaa  zzii  mmiieerrzz  PPuu  łłaa  sskkii

((11774455  WWaarr  sszzaa  wwaa  ––  11777799  SSaa  vvaann  --
nnaahh))

Wiel ki Po lak, pa trio ta, bo ha ter
walk o wol ność na ro du pol skie -
go i ame ry kań skie go, na zy wa ny
„Oj cem Ame ry kań skiej Ka wa le -
rii” („Fa ther of Ame ri can Ca val -
ry”). Je den z sied miu ob co kra -
jow ców po sia da ją cych ho no ro we
oby wa tel stwo Sta nów Zjed no czo -
nych. Bo ha ter na ro do wy Ame ry -
ki, któ ry ura to wał ży cie Je rze mu
Wa szyn gto no wi. W 1929 ro ku
ame ry kań ski Kon gres usta no wił
11 paź dzier ni ka Dniem Pa mię ci
Ge ne ra ła Pu ła skie go. 

Ży cie ge ne ra ła peł ne by ło za -
wi ro wań i za krę tów. Aby do brze
zro zu mieć je go po sta wę na le ży
pa mię tać, że przy szło mu żyć
w bar dzo trud nych dla Pol ski
cza sach za koń czo nych roz bio -
ra mi. W pew nym eta pie ży cia
wy je chał ze swo jej Oj czyz ny i ni -
gdy do niej nie po wró cił. Ni gdy
też się z tym nie po go dził. 

n Uro dził się w War sza wie ja ko
syn sta ro sty wa rec kie go Jó -
ze fa Pu ła skie go, człon ka pol -
skie go par la men tu i jed ne go
z naj wy bit niej szych ów cześ -
nie praw ni ków w kra ju. Wy -
wo dził się z ro dzi ny szla chec -
kiej o nie po dleg ło ścio wych
tra dy cjach.

n Dzie ciń stwo spę dził w ro dzin -
nym dwor ku w Wi nia rach,
uczył się w szko le pa ra fial nej
w War ce, na stęp nie w Szko le
Księ ży Te a ty nów w War sza -
wie.

n W ro ku 1768 przy stą pił do
Kon fe de ra cji Bar skiej zbroj -
ne go związ ku pol skiej szlach -
ty za wią za ne go w ce lu ob ro -
ny praw i nie po dleg ło ści
Rze czy pos po li tej.
Kon fe de ra ci two rzy li ma łe,
par ty zan ckie od dzia ły i czę sto
prze gry wa li star cia z wy szko -
lo ną ar mią ro syj ską. By ły tak -
że suk ce sy, a te od no sił prze -
de wszyst kim Ka zi mierz
Pu ła ski. Swo ją po sta wą zdo -
był po wszech ny sza cu nek
i uzna nie. Je go mę stwo i od -
wa ga zna ne by ły nie tyl ko
w Pol sce, ale i w ca łej Eu ro -
pie.

n Po prze gra nej wal ce w twier -
dzy w Ber dy czo wie (bro nił się
dwa ty god nie) tra fił do nie wo -
li. Ro syj ski am ba sa dor w War -
sza wie za pro po no wał mu wol -
ność, je że li w za mian
do pro wa dzi do roz wią za nia
kon fe de ra cji. Pu ła ski przy stał
na te wa run ki, od zy skał wol -
ność, ale ani przez chwi lę nie
za sto so wał się do uzgod nień
z Ro sja na mi. Twier dził, że zo -
stał do te go zmu szo ny si łą.
„Sło wo da ne nie przy ja cie lo wi
moż na zła mać”, a on „bę dzie
wal czyć do osta t niej kro pli
krwi”.

n Szcze gól nie wsła wił się zdo -
by ciem i ob ro ną Jas nej Gó ry.
W okre sie od 31 grud nia 1770
ro ku do 14 stycz nia ro ku na -
stęp ne go klasz tor był miej -
scem za cię tych walk. Ro sja -
nie za wszel ką ce nę chcie li
zdo być ten stra te gicz ny
punkt. Po la cy bro ni li się za -
cie kle a na ich cze le stał Ka zi -
mierz Pu ła ski. 
Da wał przy kład swo im żoł nie -
rzom w wal ce i bar dzo czę sto
or ga ni zo wał noc ne wy pa dy
z klasz to ru na Jas nej Gó rze
aby za a ta ko wać prze ciw ni ka
z za sko cze nia.

n 3 li sto pa da 1771 ro ku na stą -
pi ło słyn ne po rwa nie kró la
Sta ni sła wa Au gu sta Po nia -
tow skie go. Do dzi siaj hi sto ry -
cy nie są zgod ni co do praw -
dzi wej ro li ge ne ra ła w tym
spi sku. Jed no jest pew ne. Pu -
ła ski z ogrom ną de ter mi na cją
bro nił Pol ski przed ro syj ski -
mi wpły wa mi i wal czył o jej
wol ność. Jed na z wer sji mó -
wi, że ge ne rał zga dzał się
z resz tą kon fe de ra tów, iż kró -

la na le ży usu nąć, sta now czo
jed nak sprze ci wiał się wy ko -
na niu na nim wy ro ku śmier -
ci. 
Dru ga, do któ rej przy chy la się
wię kszość ba da czy (zwłasz cza
w świet le od na le zio nych do -
ku men tów) jest na stę pu ją ca:
Po rwa nie kró la by ło in try gą
„szy tą gru by mi nić mi”. Pu ła -
ski nie miał z te go po rwa nia
żad nej ko rzy ści, ale mie li ją
Ro sja nie. Dla nich ozna cza ło
to prze de wszyst kim skom pro -
mi to wa nie Ka zi mie rza Pu ła -
skie go ja ko jed ne go z naj głoś -
niej szych bo ha te rów i wo dzów
kon fe de ra cji bar skiej w Pol -
sce. I cho ciaż ge ne rał nie uczy -
nił ni cze go złe go, po niósł nie -
za słu żo ną ka rę. 
Kró lo wi Sta ni sła wo wi Au gu -
sto wi Po nia tow skie mu uda ło
się ujść z ży ciem, ale na gło -
wy kon fe de ra tów po sy pa ły się
gro my nie tyl ko w Pol sce ale
i za  gra ni cą. Oskar żo no ich
o pró bę kró lo bój stwa i stra ci -
li po par cie spo łe czeń stwa. Naj -
cięż sze za rzu ty pa da ły pod
adre sem Pu ła skie go. Ge ne ral
pró bo wał się bro nić, ale wy -
rok zo stał już wy da ny. Ka ra
śmier ci. 
31 ma ja 1772 ro ku w prze bra -
niu kup ca opu ścił Rze czy pos -
po li tą i już ni gdy do niej nie
po wró cił.

n Ża den kraj w Eu ro pie nie
chciał go przy jąć. Wy je chał do
Tur cji skąd go wy da lo no. Po -
tem nie le gal nie prze by wał we
Fran cji, aż wresz cie na za pro -
sze nie ge ne ra ła La fay ett'a wy -
je chał do po wsta ją cych właś -
nie Sta nów Zjed no czo nych
Ame ry ki.

n Ben ja min Fran klin w li ście do
pier wsze go pre zy den ta USA
– Je rze go Wa szyn gto na, na pi -
sał ta kie oto sło wa: „Hra bia
Pu ła ski z Pol ski, ofi cer zna ny
w ca łej Eu ro pie z od wa gi i wal -
ki o wol ność swo je go kra ju
z prze wa ża ją cy mi si ła mi Ro -
sji, Au strii i Prus, mo że być
bar dzo uży tecz ny w na szej
służ bie”.

n Po przy by ciu do Ame ry ki
w lip cu 1777 ro ku dzia ła jąc za
zgo dą Je rze go Wa szyn gto na
Pu ła ski nie zwłocz nie przy stą -
pił do or ga ni zo wa nia po -
wstań czej ka wa le rii. Wer bo -
wał, or ga ni zo wał i szko lił nie

Znani nieznani
czyli ciekawe fakty dotyczące wielkich Polaków
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tyl ko ka wa le rię, ale rów nież żoł nie -
rzy pie cho ty. Rok póź niej stwo rzył
sław ny Le gion Ka wa le rii, któ ry
w sierp niu 1778 ro ku prze ma sze ro -
wał przed peł ny mi po dzi wu człon -
ka mi Kon gre su w Fi la del fii. Był to
pier wszy cał ko wi cie wy szko lo ny od -
dział woj sko wy w ar mii ame ry kań -
skiej.

n Pu ła ski nie mó wił zbyt do brze po
an giel sku, ale żoł nie rze sza no wa li
go za od wa gę, in te li gen cje i wo jen -
ny kunszt.

n W la tach 1777-1779 wal czył z Bry -
tyj czy ka mi o nie po dleg łość Sta nów
Zjed no czo nych. Uzy skał sto pień ge -
ne ra ła bry ga dy ar mii kon ty nen tal -
nej.

n 11 wrześ nia 1977 ro ku w bi twie pod
Bran dy wi ne wy ka zu jąc wiel ką od -
wa gę ura to wał ży cie Je rze go Wa -
szyn gto na, za co do wód ca kil ka dni
póź niej awan so wał go do ran gi ge -
ne ra ła bry ga dy ame ry kań skiej ka -
wa le rii. To właś nie w tej bi twie dał
swój pier wszy po pis ry cer ski „wśród
ob cych i z gar ścią swo ich lu dzi
(ok.30) dzię ki swo jej by stro ści, od -
wa dze i znaw stwu żoł nier skie go rze -
mio sła ura to wał ar mię a me ry kań -
ską od roz bi cia”.

n W bi twie pod Sa van nah zo stał śmier -
tel nie ran ny. Gdy zno szo no go z pla -
cu bo ju jesz cze żył. Zmarł 11 paź -
dzier ni ka 1779 ro ku w wie ku 34 lat. 
Ist nie je kil ka wer sji gdzie Pu ła ski
umarł i zo stał po cho wa ny. Oto dwie
naj bar dziej zna ne:
1) Ran ny ge ne rał prze nie sio ny zo -

stał na po kład ame ry kań skie go
stat ku „Wasp”, któ ry od pły nął do
Char le ston. Przez kil ka dni sta -
tek po zo sta wał na rze ce Sa van -
nah, a ge ne ra łem zaj mo wa li się
naj zdol niej si le ka rze. Jed nak „nie
po tra fi li za trzy mać ją trze nia się
ra ny z któ rej wy wią za ło się za -
tru cie krwi”. Kie dy „Wasp” 11
paź dzier ni ka wy pły nął w mo rze,
Pu ła ski zmarł. „Je go cia ło za czę -
ło wy da lać ta ki od ór, że żoł nie -
rze z bó lem ser ca zło ży li cia ło
swo je go wo dza do mo rza”.

2) Jesz cze na po lu bi twy „Pu ła ski
z nie sa mo wi tym mę stwem zniósł
ope ra cję usu wa nia ku li że laz ne -
go kar ta cza, któ ra utknę ła w pra -
wej pach wi nie”. I prze żył by, gdy -
by poz wo lił nieść się na no szach
za ar mią ame ry kań ską. Ge ne rał
bał się jed nak, że móg łby zo stać
wzię ty do nie wo li przez An gli ków
i wy da ny Ro sji. Był jej śmier tel -
nym wro giem, gdyż to jej prze -
śla do wa nia wy gna ły go z Pol ski
ja ko mę czen ni ka spra wy na ro do -
wej.

Miał po wie dzieć: „Lep sza śmierć niż
nie wo la”.

n Uro czy sty po grzeb hra bie go Ka zi -
mie rza Pu ła skie go od był się na
koszt pań stwa i z naj wię kszy mi ho -
no ra mi w Char le ston po do pły nię -
ciu tam stat ku. Pu stą trum nę nie -
śli ame ry kań scy i fran cu scy
ofi ce ro wie naj wyż szej ran gi, a na
uro czy stość przy by ły ty sią ce lu dzi.
Za trum ną pro wa dzo no pięk ne go
ko nia na któ rym wal czył ge ne rał,
gdy zo stał śmier tel nie ran ny. 

n Obec nie hi sto ry cy na pod sta wie ba -
dań ar che o lo gicz nych wy su nę li
wnio ski, że zmar łe go Pu ła skie go
prze nie sio no na ląd i po cho wa no na
plan ta cji w Sa van nah. Właś nie tam
pod czas ba dań od kry to trum nę z na -
pi sem: „Bry ga dier ge ne ral Ca si mir
Pu la ski”. 

n Dzień je go śmier ci – 11 paź dzier ni -
ka co rocz nie jest ob cho dzo ny w USA
ja ko „Ge ne ral Pu la ski Me mo rial
Day”.

n W pier wszą nie dzie lę paź dzier ni ka
od by wa się naj wię ksza w Ame ry ce
pa ra da Pu ła skie go (Pu la ski Pa ra de)
na 5. Alei w No wym Jor ku.

n W sta nie Il li no is w każ dy pier wszy
po nie dzia łek mar ca ob cho dzi się Ca -
si mir Pu la ski Day.

n Ka zi mierz Pu ła ski do cze kał się
w Sta nach Zjed no czo nych wie lu po -
mni ków. Ten naj bar dziej zna ny
znaj du je się w Wa szyn gto nie. Je go
na zwi skiem na zy wa no mia ste czka,
pla ce, uli ce, hrab stwa, mo sty, par -
ki, szko ły, sto wa rzy sze nia, or ga ni -
za cje po lo nij ne, a tak że ame ry kań -
ski okręt pod wod ny o na pę dzie
ato mo wym.

n W 2009 ro ku na pier wszej se sji 110
Kon gre su Sta nów Zjed no czo nych
Ame ry ki na da no Ka zi mie rzo wi Pu -
ła skie mu po śmier tnie ty tuł Ho no -
ro we go Oby wa te la USA.

n W Pol sce mu ze um je go pa mię ci znaj -
du je się w War ce, w pa ła cy ku na Wi -
nia rach, gdzie spę dził dzie ciń stwo
i miesz ka ła je go ro dzi na. Jest to mu -
ze um po świę co ne ge ne ra ło wi, a tak -
że emi gra cji pol skiej zwłasz cza

w Sta nach Zjed no czo nych. Zgro ma -
dzo no eks po na ty uka zu ją ce pol ski
i ame ry kań ski okres w je go ży ciu.

n W 1929 ro ku w 150 rocz ni cę śmier -
ci ge ne ra ła w Kry ni cy (gdzie wal -
czył w trak cie kon fe de ra cji bar skiej)
zo stał usy pa ny Ko piec Pu ła skie go
z je go po mni kiem. Od kil ku lat jest
tam or ga ni zo wa ny pie szy rajd tu -
ry stycz ny po świę co ny je go pa mię -
ci.

n W II Rze czy pos po li tej je go imię no -
sił 9 Pułk Strzel ców Kon nych.

n W 1979 ro ku w 200 rocz ni cę je go
śmier ci na wa rec kich Wi nia rach sta -
nął po mnik Ka zi mie rza Pu ła skie go.

n Obec nie imie niem ge ne ra ła och -
rzczo na jest mię dzy in ny mi: fre ga -
ta ra kie to wa ORP Gen. Pu ła ski, Po -
li tech ni ka Ra dom ska. W Be ski dzie
Ni skim znaj du je się „Prze łęcz Pu ła -
skie go”.

n Ka zi mierz Pu ła ski był in spi ra cją dla
Hen ry ka Sien kie wi cza, któ ry właś -
nie z cech ge ne ra ła stwo rzył po stać
pa na Mi cha ła Wo ło dy jow skie go
w „Try lo gii”.

Ge ne ral Ka zi mierz Pu ła ski, kon fe -
de rat bar ski, ob roń ca Ber dy czo wa,
Oko pów Świę tej Trój cy, Jas nej Gó ry,
pa trio ta i bo ha ter dwóch na ro dów.
Od da ny bo jow nik o wol ność i nie po -
dleg łość Pol ski oraz Sta nów Zjed no -
czo nych Ame ry ki. Nie do ce nia ny
w Pol sce, czczo ny za oce a nem. Po je -
go śmier ci Je rzy Wa szyn gton wy dał
na stę pu ją cy roz kaz: „Na ha sło Pu ła -
ski, ma być odzew Pol ska”. 

Wła dy sław Ko nop czyń ski na pi sał:
„Nie za suk ce sy umie ści ła go Pol ska
w rzę dzie swych naj za słu żeń szych
obok Żół kiew skie go i Czar niec kie go.
(...) Wal ką by ło ca łe je go ży cie, wal ką
o ide a ły, nie o in te re sy (…) Trud no
o po stać bar dziej ry cer ską niż ten
smag ły, nie wy so ki, a świet ny i fa scy -
nu ją cy ka wa ler Krzy ża Świę te go. Sła -
wę umi ło wał go rą co, ale in nej sła wy
nie pra gnął tyl ko tej, że do osta t ka
bro nił wol no ści swej Oj czyz ny”.

HHaann  nnaa  KKoorr  cczz
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Obu dzi łem się w zu peł nie ob -
cym miej scu. Gło wa bo la ła
jak diab li. Zo ba czy łem

szklan kę wo dy na sto li ku przy łóż ku
i się gną łem po nią nie zdar nie. Po
chwi li roz legł się po tęż ny huk i my -
śla łem. że gło wa mi pęk nie. Rę ce tak
mi się trzę sły, że szklan ka spa dła na
pod ło gę i roz bi ła się. Po chwi li przy -
szła Ona. Pięk na jak anioł. Na la ła wo -
dy do in nej szklan ki i po mog ła mi się
na pić. Prze pra szam – wy krztu si łem
po dłuż szej chwi li. Za raz po sprzą tam,
ona na to. Za go dzi nę jest ob chód. Wy -
szła. Jas ny gwint, chy ba je stem w szpi -
ta lu. Ależ ta pie lę gniar ka jest ład na.
Zno wu wró ci ła, po sprzą ta ła, po da ła
mi ja kieś le kar stwo i wy szła po now -
nie. My śli ko ła ta ły mi się po gło wie. 

Mia łem 34 la ta, ukoń czo ne stu dia,
do brą pra cę i wiecz ne go ka ca gi gan -
ta, któ re go od pię ciu lat le czy łem
z oczy wi stym skut kiem. Ta pseudo -
terapia by ła przy czy ną mo ich wszyst -
kich prob le mów. Osta t nio co raz czę -
ściej ury wał mi się film, ale wi docz nie
wczo raj szczę ście mnie opu ści ło. Do -
tkną łem od ru cho wo gło wy i pod ban -
da żem wy czu łem so lid ne go gu za. Na
pal cach zo sta ły mi śla dy krwi. Wy -
wnio sko wa łem, że wczo raj za li czy łem
gle bę. Jak się po tem oka za ło, są siad
zna lazł mnie na pół pię trze i wez wał
po go to wie. Spa dłem ze scho dów i ja -
kimś cu dem skoń czy ło się tyl ko na
lek kim wstrzą sie mó zgu i zła ma nej
no dze. Krę go słup mia łem nie na ru szo -
ny. Pra cę mia łem do brą, ale osta t nio
ja koś wszy scy mnie uni kali a szef
wspom niał coś o re duk cji kadr. W fir -
mie wszy scy by liś my zży ci ze so bą,
głów nie za spra wą wy ja zdów in te gra -
cyj nych, za kra pia nych ob fi cie tym, co
kto miał w wa liz ce. Mój prob lem po -
le gał na tym, że in ni szyb ko ra dzi li
so bie z ka cem, a ja nie. Ca ły na stęp -
ny dzień czu łem się tak, jak bym włas -
no ręcz nie po zba wił ży cia nie win ne go
czło wie ka. Sa mo po czu cie mia łem tak
pod łe, tak wiel kie nie o kre ślo ne po -
czu cie wi ny i cię żar na ser cu, że tyl -
ko ko lej ne kli ny przy wra ca ły mnie do
sta nu rów no wa gi. Sta wa łem się wte -
dy we so ły i – jak mi się wy da wa ło – do -
wcip ny. Kie dy w koń cu kac mi jał,
wkrót ce po tym by ła ko lej na oka zja
i sy tu a cja się po wta rza ła. Ko lej ny etap
mo jej przy go dy z al ko ho lem po le ga
na nie do pusz cza niu do ka ca. Mo ja na -
rze czo na już daw no mnie opu ści ła i po -
za prze lot ny mi zna jo mo ścia mi, nic
w mo im ży ciu się nie dzia ło. 

Przy szedł le karz wraz z pie lę gniar -
ką. Tą pie lę gniar ką. Po świe cił mi

w oczy ja kimś świa teł kiem, puk nął
w zła ma ną no gę i wspom niał coś o gip -
so wa niu i od tru wa niu. Do sta łem za -
strzyk, po któ rym za sną łem. 

Po trzech dniach, kie dy „trzę sion -
ka” ze lża ła, od wa ży łem się za gad nąć
zja wi sko wą sio strę. Był wie czór, a ona
mia ła noc ny dy żur. Od sło wa do sło -
wa, za czę liś my roz ma wiać. Po tem cze -
ka łem z nie cier pli wo ścią zwłasz cza na
noc ne dy żu ry, aby móc na sy cić się jej
obec no ścią. Z bie giem cza su mó wi liś -
my o so bie chy ba wszyst ko. Ania – tak
mia ła na imię – nie daw no ze rwa ła ze
swo im chło pa kiem i zwy czaj nie po
ludz ku, bra ko wa ło jej brat niej du szy.
Pod czas na szych roz mów czas ubie -
gał tak szyb ko, że za wsze by ło mi go
za ma ło. Pew ne go ra zu po wie dzia łem:

Czy ja cie bie nie nu dzę? Nie je stem
prze cież we so ły i do wcip ny. Jesz cze
nie daw no, po kil ku drin kach try ska -
łem wprost hu mo rem. Ależ skąd, Ania
na to. Mo że to by ła sztucz na we so łość
któ ra wszyst kich draż ni ła? Zresz tą
do brze mi się z to bą roz ma wia. Jak
z ni kim do tych czas. Za czer wie ni ła się,
po tem za czę ła pła kać i wy szła. 

Jak ja wte dy klą łem na mój gips!
Chcia łem po biec za nią i ob jąć z ca -
łych sił, ale tyl ko rzu ci łem się na łóż -
ku jak uką szo ny. Te go wie czo ru Ania
już nie przy szła. 

Po dwóch ty god niach wy pi sa no
mnie do do mu. Wy pro si łem od Ani nu -
mer te le fo nu. Przy ję ła też mo ją po -
gnie cio ną wi zy tów kę. Ja koś nie mog -
łem bez tej dziew czy ny fun kcjo no wać.
Na sa mą myśl, że ta zna jo mość mog -
ła by się skoń czyć, czu łem ucisk na
ser cu. Tro chę po dob ny do te go któ ry
to wa rzy szył mi przez osta t nie la ta,
jed nak in ny. Tak nie bo la ło po czu cie
wi ny. Tak bo lał strach. Ba łem się, że
stra cę Anię, choć na wet nie mia łem
pra wa tak my śleć. 

W mo im miesz ka niu za sta łem ta ki
ba ła gan, że zro bi ło mi się wstyd przed
pie lę gnia rza mi, któ rzy od sta wi li mnie
do do mu. Kuś ty ka jąc o ku lach, za czą -
łem się krzą tać po mo im lo kum. Wszę -
dzie na tra fia łem na bu tel ki. Peł ne, pu -
ste i czę ścio wo opróż nio ne. Wy ją łem
szkla ne czkę z szaf ki i… mo ja rę ka za -
wi sła w po wie trzu. Po sta wi łem jed -
nak szkło i na la łem so bie wo dy. Coś
we mnie pę kło. Al bo ty, al bo Ania – po -
my śla łem. I zno wu ten cię żar na ser -
cu. Jed nak wca le nie z po wo du ka ca
gi gan ta. Po raz pier wszy od daw na
mia łem or ga nizm wol ny od mo jej nie -
daw nej „po cie szy ciel ki” i ten stan nie

był dla mnie uciąż li wy. Mo że tro sze -
czkę. Wy bra łem nu mer te le fo nu szpi -
ta la. Czy mo gę z pie lę gniar ką – panią
Anią? Jest na ob cho dzie, usły sza łem.
Czy coś prze ka zać? Nie... prze pra -
szam. Roz łą czy łem się. Usia dłem i za -
czą łem roz my ślać. 

Je stem w szpo nach na ło gu – do tar -
ło do mnie. Po ra na zwać to po imie -
niu. Je stem al ko ho li kiem. Ale trzeź -
wym al ko ho li kiem! Zja dłem coś,
wzią łem le kar stwa i za sną łem. Po raz
pier wszy od lat, po sze dłem spać w mo -
im miesz ka niu trzeź wy. Spa łem źle.
Śni ło mi się, że Ania gdzieś wy jeż dża,
a ja nie mog łem do biec na sta cję ko -
le jo wą. Prze wra ca łem się cią gle
i w koń cu za czą łem się czoł gać. Sły -
sza łem ja kiś nie sa mo wi ty gwizd kon -
duk to ra. Obu dzi łem się zla ny zim nym
po tem. Dzwo nił te le fon. Usły sza łem
głos Ani: Czy to nie ty dzwo ni łeś do
mnie do szpi ta la? Na ze ga rze by ła chy -
ba 22:00. Jak się czu je mój re kon wa -
le scent? – Bez cie bie źle. Ja koś tak „sa -
mo mi się po wie dzia ło”. Właś nie ten
dzień oka zał się dniem prze ło mo wym
w mo im ży ciu. 

Za czę liś my się spo ty kać. Któ re goś
dnia, sam pod ją łem te mat, któ ry wi -
siał nade mną jak miecz Da mo kle sa.
Wiesz... – za czą łem nie zdar nie – cho -
dzi o mo je nie daw ne... Po słu chaj
– przer wa ła mi Ania. Wiem jak to jest.
Mia łam stycz ność z po dob nym prob -
le mem w mo jej ro dzi nie. To strasz ny
na łóg, ale moż na z tym wy grać, je śli
się chce. Ja chcę – po wie dzia łem.
Umów my się tak – Ania na to. Ja też
chcę, że byś my by li ra zem. Ale je śli
choć raz... Ja nie bę dę mia ła si ły prze -
cho dzić przez coś ta kie go. Po pro stu
odej dę i choć nie bę dzie to dla mnie
ła twe wo lę to, niż pie kieł ko, któ re go
przed sio nek mia łam już oka zję po -
znać. Mó wię z ca łą sta now czo ścią
i zda nia nie zmie nię. 

Po czu łem się jak no wo na ro dzo ny.
Spadł mi ka mień z ser ca. Już wte dy
wie dzia łem, że zwy cię żę. 

Te raz mi ja ją czte ry la ta od mo jej wy -
wrot ki na scho dach. Mia łem kil ka kry -
zy sów, ale Ania by ła przy mnie i to da -
wa ło mi si łę do prze wal cze nia po kus.
Cza sa mi, pod czas spot kań to wa rzy -
skich, spo ty kam się z do cin ka mi kie -
dy nie re a li zu ję to a stu al ko ho lem. Ale
bro nię się jak umiem. Osta t nio od po -
wie dzia łem pew ne mu bie siad ni ko wi
tak: znam, nie uży wam. 

BByy  łłyy  SSmmaa  kkoosszz

Historie życiem pisane
Ten upadek postawił mnie na nogi
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JJoo  sseeff  MMeenn  ggee  llee..  DDoo  kkttoorr  zz AAuusscc  hhwwiittzz..
UUllrriicchh  VVööllkkllee  iinn  

Nie prze cięt nie wy kształ co ny czło -
wiek: do ktor fi lo zo fii i na uk me dycz -
nych – a za ra zem le karz obo zo wy w KL
Ausc hwitz-Bir ke nau i uro dzo ny sa dy -
sta. Skrzy pek i do mo ro sły poe ta – a przy
tym mi zan trop i skoń czo ny cy nik. „Pięk -
ny sza tan”, „dia beł z Ausc hwitz”. Tak
opi sy wa li swe go opraw cę ci, któ rzy oca -
le li z naj wię ksze go na zi stow skie go obo -
zu śmier ci.Jo sef Men ge le w oczach po -
tom nych stał się jed nym z głów nych
sym bo li na ro do wo so cja li stycz ne go ra -
siz mu i żą dzy nisz cze nia. Do dziś nie
zna le zio no prze ko nu ją cej od po wie dzi
na py ta nie, kim na praw dę był. Jak to
moż li we, że ten nie po zor ny mło dy czło -
wiek, obie cu ją cy le karz i an tro po log,
stał się lu do bój cą? Ja kich zbrod ni do -
pu ścił się w obo zie kon cen tra cyj nym
Ausc hwitz-Bir ke nau? Gdzie iw ja ki spo -
sób uda wa ło mu się przez ty le po wo jen -
nych lat ukry wać przed po li cją i wy mia -
rem spra wie dli wo ści? I wresz cie: czy
przez resz tę ży cia drę czy ły go wy rzu ty
su mie nia? Książ ka Ulri cha Völkle i na
przy bli ża nam po stać „anio ła śmier ci”
i pró bu je zna leźć od po wiedź na py ta nie:
dla cze go do ktor fi lo zo fii i na uk me dycz -
nych, czło wiek, któ re go za wód ob li go -
wał do nie sie nia po mo cy cho rym, za -
prze dał swo ją du szę Hit le ro wi i wy brał
dro gę zbrod ni? 

Książ ka skła da się z przed mo wy, sie -
dem na stu roz dzia łów i wy ka zu bib lio -
gra ficz ne go. We wpro wa dze niu au tor
pod kre śla, że wy pa cze nie mo ral ne Men -
ge le nie by ło od o sob nio nym przy pad -
kiem. Wie lu wy kształ co nych i am bit -
nych lu dzi wy bra ło dro gę zła. Być mo że
w in nych oko licz no ściach by li by god -
ny mi na śla do wa nia oby wa te la mi.
Völkle in twier dzi, że Men ge le w mo -
men cie przy ja zdu do Ausc hwitz sta rał
się po pra wić wa run ki by to we więź niów.
Przez pier wszych kil ka dni nie pod pi -
sy wał kart zgo nu i pró bo wał wy jaś nić
dla cze go każ de go dnia na je go biur ku
po ja wia ją się no we kar ty. Do syć szyb -
ko zro zu miał jed nak „re gu ły gry” i się
do nich do sto so wał. Gor li wie wy ko ny -
wał swo je obo wiąz ki, na wet te, któ re
sta ły w sprzecz no ści z przy się gą Hi po -
kra te sa.

Przed sta wia jąc dzie ciń stwo i mło dość
Men ge le au tor opie rał się m.in. na je go
za pi skach. Dzię ki nim mo że my po czuć
atmo s fe rę do mu ro dzin ne go do kto ra
z Ausc hwitz. Opis re la cji pa nu ją cych
mię dzy ro dzi ca mi, sto sun ku Men ge le
do oj ca i ro dzeń stwa poz wa la le piej zro -
zu mieć je go przy szłość. Przy bli ża nam
oso bo wość za gu bio ne go mło dzień ca,
któ ry sam nie wie dział, ja ka dro gę ży -

cio wą wy brać. De cy zja o stu dio wa niu
me dy cy ny za pa dła dość przy pad ko wo,
a pier wszy rok po trak to wał jak spraw -
dzian. Chciał udo wod nić so bie i in nym,
że zna lazł się w od po wied nim miej scu.
Am bi cja na ka zy wa ła mu rze tel ną pra -
cę i ogra ni cze nie do mi ni mum ży cia pry -
wat ne go.

In te re su ją ca jest kon fron ta cja za pi -
sków Men ge le ze wspom nie nia mi ko le -
gów ze stu diów. Pod czas gdy Jo sef pi -
sze o bo ga tym ży ciu to wa rzy skim
ko le dzy zgod nie pod kre śla ją, że był on
sa mot ni kiem. Izo la cja, chęć na wią za nia
trwa łej re la cji dam sko-mę skiej, trud -
ność zna le zie nia swo je go miej sca spra -
wia ły, że mło dy Men ge le co raz bar dziej
po grą żał się w osa mot nie niu szu ka jąc
wi ny w in nych. Za pi ski z lat mło dzień -
czych ury wa ją się w 1932 ro ku kie dy
Jo sef zdał pier wszy eg za min le kar ski.
Od te go mo men tu, aż do 1945 ro ku nie
pi sał dzien ni ków.

Prze ło mo wym mo men tem w je go ży -
ciu by ła współ pra ca z In sty tu tem Bio -
lo gii Ge ne tycz nej i Hi gie ny Ra so wej,
któ re go sze fem był pro fe sor Ot mar von
Ver schu er – men tor Men ge le. Ści sła
współ pra ca z Ver sche rem i pro fe so rem
Eu ge nem Fisc he rem, dy rek to rem ber -
liń skie go In sty tu tu An tro po lo gii za pro -
wa dzi ła Jo se fa do Ausc hwitz. 

Nie zwy kle cen ny jest roz dział do ty -
czą cy obo zu cy gań skie go. Za in te re so -
wa nie Jo se fa tą gru pą więź niów, jak
rów nież po cząt ko we od mien ne ich trak -
to wa nie ro dzi pew ne py ta nia. Dla cze go
Men ge le od no sił się do nich z ser decz -
no ścią i poz wo lił na zor ga ni zo wa nie
przed szko la w ba ra ku 29 i 31? Dla cze -
go ra cje żyw no ścio we dla cy gań skich
dzie ci by ły lep sze? Za sta na wia ją ce jest
rów nież okre śle nie, któ re go Men ge le
uży wał do włas nej oso by: „oj ciec Cy ga -
nów”.

W ko lej nym roz dzia le au tor kon cen -
tru je się na se lek cjach, któ re czę sto po -
wie rza no Men ge le. Przed sta wia róż ne
re la cje więź niów do ty czą ce za cho wa nia
„anio ła śmier ci” na ram pie. Część świad -
ków uwa ża, że świet nie od naj do wał się
w ro li pa na ży cia i chęt nie wy ko ny wał
to za da nie. In ni twier dzą jed nak, że se -
lek cji do ko ny wał je dy nie z roz ka zu. Za -
cho wa nie Men ge le pod czas se lek cji mo -
że bu dzić zdzi wie nie: opa no wa nie,
uprzej mość, skru pu lat ność i ele gan cja.
Ze sta wie nie te go sto ic kie go spo ko ju
z dra ma tur gią za da nia, któ re przed nim
sta ło, wy da je się czymś nie re al nym.

An tro po lo gicz ne za in te re so wa nia Jo -
se fa od róż nia ły go od in nych le ka rzy.
W1944 ro ku roz po czął ba da nia nad bliź -
nię ta mi w naj wię kszym la bo ra to rium
świa ta ja kim by ło Ausc hwitz. Nie skrę -
po wa ny do stęp do ma te ria łu ludz kie go

da wał mu ogrom ne moż li wo ści. Po zba -
wio ny ha mul ców mo ral nych, prze ko -
na ny o słusz no ści swo jej mi sji, „anioł
śmier ci” pra co wał w po cie czo ła.

Völkle in świet nie opi sał prze mia nę ja -
ka za szła w Men ge le. W Ausc hwitz stał
się kimś. Mógł bez żad nych kon sek wen -
cji pra co wać na ma te ria le ludz kim.
Z każ dym dniem po dej mo wał co raz
śmiel sze pró by. Zdo by wał do świad cze -
nie chi rur gicz ne, wy ko ny wał co raz wię -
cej za bie gów, októ rych przed Ausc hwitz
nie mógł na wet ma rzyć. I nie od czu wał
naj mniej szych wy rzu tów su mie nia

Po woj nie Men ge le do słow nie za padł
się pod zie mię. Po cząt ko wo ukry wał się
w gos po dar stwie rol nym w Gór nej Ba -
wa rii, a na stęp nie – z po mo cą na zi stow -
skiej siat ki – w Ar gen ty nie, Pa rag wa ju
i Bra zy lii. Wspie ra ła go ro dzi na, przy -
ja cie le i daw ni to wa rzy sze. Roz go ry czo -
ny, przez dzie się cio le cia ża lił się na swój
los. Po czu cie uwię zie nia, izo la cja, wro -
gość i po dej rzli wość wo bec in nych
świad czą o je go kon dy cji psy chicz nej.
Au tor pod kre śla, że Men ge le nie pro -
wa dził spo koj nej eg zy sten cji. Do cho dzi -
ły do nie go wia do mo ści o po ści gach za
zbrod nia rza mi hit le row ski mi. Kon sek -
wen tnie wy mie nia no je go na zwi sko,
a pu bli ko wa ne zdję cia mog ły go zde ma -
sko wać.

Du żym plu sem książ ki jest jej za ple -
cze bib lio gra ficz ne. Au tor do tarł do akt
nie miec kie go wy mia ru spra wie dli wo -
ści, dzię ki któ rym mógł się za poz nać ze
szcze gó ła mi pro wa dzo ne go śledz twa.
Stu dio wał za cho wa ne za pi ski „anio ła
śmier ci”. Prze czy tał wie le opra co wań
do ty czą cych obo zów kon cen tra cyj nych,
po li ty ki eks ter mi na cyj nej i po wo jen -
nych lo sów hit le row skich zbrod nia rzy.
Pró bo wał na wią zać kon takt z ro dzi ną
i przy ja ciół mi Men ge le. Nie uda ło mu
się jed nak za chę cić ich do dłuż szej roz -
mo wy.

Książ kę czy ta się szyb ko, au tor zgrab -
nie ope ru je sło wem. Mi nu sem jest brak
zdjęć (po ja wia ją się tyl ko na okład ce).
Uwa żam, że książ ka ma zde cy do wa nie
wię cej plu sów niż mi nu sów i jest lek tu -
rą god ną uwa gi. 

IIzzaa  bbee  llaa  KKrrzzyy  ssiiaakk

Warto przeczytać
33kwiecień 2012 Antwerpia po polsku    



Słowo o byle czym

Świę ta wiel ka noc ne nie na da -
ją się ja ko te mat do roz wa żań
w kon tek ście by le ja ko ści.

Nato miast czło wiek w kon tek ście
świąt – a i owszem. 

By le ja kość ma swo je przy mio ty ta -
kie jak: zgry źli wość, brak li to ści i mó -
wie nie praw dy w naj mniej od po wied -
nim mo men cie, moż na więc już mó wić
o jej per so ni fi ka cji. Dla cze go? Po nie -
waż za słu ży ła so bie na to wie lo ma ak -
ta mi ma ni fe sto wa nia swo jej obec no -
ści. Po za tym w myśl sta rych
mą dro ści, coś co nie jest na zwa ne – nie
ist nie je. Mu si to nas za pro wa dzić do
nie uch ron ne go wnio sku, że by le ja -
kość ist nie je. Z po wyż szych po wo dów
za ry zy ko wa łem udzie le nie jej gło su,
cze go szyb ko mia łem po ża ło wać. Oto
co usły sza łem:

„Wyż szość Świąt Bo że go Na ro dze -
nia nad Świę ta mi Wiel kiej No cy lub
vi ce ver sa cią gle nie zo sta ła ofi cjal nie
uzna na z po wo du by le ja kie go po dej -
ścia do te ma tu. Na wet ist nie nie obu
świąt w ka len da rzu a cza sa mi w ży -
ciu czło wie ka jest trak to wa ne by le jak
– i w to mi graj”.

Za raz, za raz! – ja na to. Prze cież dzię -
ki tym świę tom my, lu dzie wie rzą cy...
a na sza toż sa mość, war to ści, idee...
Na wet nie roz wi ną łem my śli, gdyż by -
le ja kość ob ce so wo mi przer wa ła: bla,
bla, bla! I nie znoś ny chi chot roz legł
się ha ła śli wym echem po naj głęb szych
za ka mar kach mo jej du szy choć by ło
zu peł nie ci cho, gdyż by ła 1:00 w no -
cy a ja, po sił ku jąc się ka wą, chcia łem
za sta no wić się nad te ma tem na szych
ko lej nych roz wa żań. 

A co z wa szym po dej ściem do świąt?
– mó wi ła nie wzru sze nie. Kie dyś to by -
wa ło ina czej. By ły przy go to wa nia, świ -
nio bi cie na mie siąc przed świę ta mi,
kieł ba sy i ka szan ka cze ka ły w piw ni -
czkach na na da nie im za szczyt ne go
mia na za ką ski a na wet za gry chy. A te -
raz co? Dwa wyj ścia do skle pu i po
spra wie. Tak... – za du ma ła się by le ja -
kość. A ja ką go rzał kę wte dy pę dzo no!
Kie dy ktoś „prze wró cił” szkla ne czkę
te go szla chet ne go na po ju, po tem dru -
gą i kil ka trze cich, to tak się za ku rzy -
ło pod su fi tem, że fan ta zja ułań ska by -
ła bla da wo bec wy czy nów ura czo ne go
chło pa a by wa ło, że i ba by. 

Chwi le czkę – ja na to. A świą tecz ne
ba by? Prze cież to był punkt ho no ru
gos po dy ni. Ba ba nie mia ła pra wa przy -
klap nąć, dla te go świe żo po upie cze -
niu wkła da no ją pod pie rzy nę, a lu -
dzie szli spać do sto do ły. 

A tam – by le ja kość na to. Z te go cho -
dze nia do sto do ły nic do bre go nie wy -

szło. Spójrz na sie bie. 
Te go by ło już za wie le. By le ja kość

ob ra zi ła mnie i mo ich przod ków. 
A ty co?! – krzyk ną łem w du szy, a by -

ło zu peł nie ci cho. To ta ka wdzięcz -
ność za to, że poz wo li łem ci mó wić?
Wy kar mi łem cię mo ją wy o braź nią,
ubra łem w sło wa a ty trak tu jesz mnie
by le jak?! Nie go rą czkuj się – od par -
ła by le ja kość – bo do sta niesz roz dwo -
je nia jaź ni i cię wy wio zą! Ha, ha! – ro -
ześ mia łem się w du chu. Je śli bę dzie
nas dwóch, to nie masz szans. Z chę -
cią się roz dwo ję. To na nic – usły sza -
łem. Ta kie du bel to we nic jak ty, nie
ma szans z by le ja ko ścią. Je stem wiel -
ka i jest mnie pra wie ty le, ilu jest lu -
dzi. To jest do pie ro roz... roz pocz wa...
tfu! zwie lo... no wiesz o co mi cho dzi!
Jesz cze nie wszy scy mi się pod da li,
lecz pra cu ję nad tym. Ro zej rzyj się
uważ nie. I wy pro stuj się, bo je steś
przy gar bio ny i przez to masz nie do -
bór po łą czeń ner wo wych w mó zgu.
Czyż byś za pom niał, że czło wiek za -
wdzię cza wiel ki skok w roz wo ju po -
sta wie wy pro sto wa nej? Zo bacz, ja ka
je stem wsze cho bec na i wiel ka. 

Za mil kłem. Zmiar ko wa łem, że da -
łem się spro wa dzić do jej po zio mu i za -
miast ata ko wać, nie u dol nie się bro -
nię. Zro bi łem so bie cien ką her ba tą aby
się nie po bu dzić i na chłod no rzecz
prze my śleć. Jak tu z by le ja ko ścią wal -
czyć sko ro dwo ru je so bie na wet ze
świąt? Chy ba jest sil na. Po dob no je -
śli nie moż na sil niej sze go zwy cię żyć,
le piej się do nie go przy łą czyć. Mo że
to ra cja, lecz co z na mi bę dzie, je śli
by le ja kość zwy cię ży i wszy scy za si li -
my jej sze re gi? Je śli za pom ni my
o wspom nia nych wy żej war to ściach
a na wet o śmi gu sie dyn gu sie? 

By le ja kość tym cza sem przy cup nę -
ła w ką cie mo je go sko ła ta ne go je ste -
stwa i ga da ła coś pod no sem. Za czą -
łem ją pod słu chi wać. 

Co on so bie my śli? Ja kie zno wu war -
to ści? Prze cież jest tak za krę co ny, że
nie po wi nien mieć cza su na ta kie rze -
czy. Cze kaj, cze kaj. Już ja cie bie urzą -
dzę. Wi dzę, że masz za du żo cza su na
roz my śla nia. W mo ich sfe rach to nie
do po my śle nia. Ju tro w skrzyn ce na
li sty znaj dziesz ty le pie nię dzy... do za -
pła ce nia, że ci się odech ce. A war to -
ści to kwe stia po py tu i cen ty na iw ny
ma rzy cie lu wy cho wa ny na Dzia dach
i Bro niew skim. 

O kur czę! – zref lek to wa łem się. Spo -
ro te go bę dzie. Wszyst ko dro że je
oprócz wy pła ty. Kie dyś ży ło się jak by
spo koj niej. Te raz, im szyb ciej go nisz
rze czy wi stość, tym prę dzej ona ucie -
ka. A jak tu re zy gno wać ze swo je go
stan dar du ży cia? Je śli ze szczy pior ku

prze rzu cę się na ce bu lę, to jed no. Ale
je śli za cznę jeź dzić na ły sych opo nach
– to dru gie. Po trze cie, je śli mo wa
o opo nach sa mo cho do wych to jed no,
a je śli o ro we ro wych to dru gie. 

Po słu chaj Sza now na Da mo – po wie -
dzia łem wiel ki mi li te ra mi. – Tak brzmi
le piej od par ła by le ja kość i po dej rzli -
wie łyp nę ła na mnie spo de łba. 

Mo że doj dzie my do po ro zu mie nia?
– po wie dzia łem nie śmia ło. Mo że po -
lu zu jesz tro sze czkę a ja w za mian za
to bę dę cię trak to wał z po czu ciem hu -
mo ru, bez pre ten sji i ża lu? 

By le ja kość zro bi ła się bla da i chwy -
ci ła się za miej sce, gdzie pa no wie ma -
ją ser ce lub osta t ni za pię ty gu zik roz -
cheł sta nej ko szu li. Po pro stu ją
za tka ło. Wkrót ce zro bi ła się czer wo -
na i za mie ni ła się w dwie fu rie w jed -
nym. 

Co ty so bie wy o bra żasz?! Chcesz
mnie po zba wić sen su ist nie nia i wła -
dzy nad świa tem? To tak, jak byś chciał
mi dać ka wa łek su chej buł ki za miast
krwi ste go bef szty ka. Tym się nie wy -
kar mię. Już ja ci... 

Ale ja ko cham ca ły świat! Krzyk ną -
łem z sa me go dna na iw nej bez rad no -
ści. I sta ło się coś nie zwy kłe go. By le -
ja kość dziw nie za pa dła się w so bie
i czmych nę ła przez luf cik mo je go
west chnie nia. Jesz cze się spot ka a a -
my yy! Do bieg ło mnie z od da li. A by -
ło zu peł nie ci cho. Aby po zba wić ci szę
gło su i do dać so bie ani mu szu, kul tu -
ral nie za mie sza łem resz tę her ba ty do -
noś nie dzwo niąc ły że czką o szklan kę. 

Chy ba za bar dzo wy rwa łem się do
przo du – po my śla łem. Za ma łym czło -
wie czkiem je stem. Ale ja tyl ko tak...
o by le czym. Bo świę ta wiel ka noc ne
nie na da ją się ja ko te mat do roz wa -
żań w kon tek ście by le ja ko ści...

MMii  cchhaałł  NNoo  wwaacc  kkii  
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Świę ta Wiel ka noc ne ma ja bo ga ta tra dy cje. Ko ja rzą
się nam z ko lo ro wy mi, wzo rzy sty mi pi san ka mi,
świę con ką, pysz nym je dze niem, zwa rio wa nym

śmi gu sem-dyn gu sem i wios ną. Są nie zwy kle bar wne i to -
wa rzy szy im wie le ob rzę dów. Roz po czy na ją się w Wiel ka -
noc ną Nie dzie lę, a koń czą w Wiel ka noc ny Po nie dzia łek
pe łen za baw i ra do ści. Przy go to wa nia du cho we trwa ją ce
przez ca ły czas Wiel kie go Po stu oraz Wiel ki Ty dzień po -
prze dza ją cy świę ta, na stra ja ją nas do uro czy ste go ob cho -
dze nia tych dwóch dni w ro ku. To wa rzy szą te mu oczy wi -
ście wiel kie przy go to wa nia świą tecz nych dań. Wszel kie
po tra wy znaj du ją ce się na na szych sto łach, to sym bo le
wiel ka noc ne po świę co ne w koś cio łach w Wiel ką So bo tę.
Wiel ka noc ne nie dziel ne śnia da nie roz po czy na my dzie le -
niem po świę co nym jaj kiem. Wiel ka no cy stół jest bo ga to
za sta wio ny. Kró lu ją na nim wę dli ny, pasz te ty, drób przy -
rzą dza ny na róż ne spo so by, chrzan, jaj ka i cia sta – wiel -
ka noc ne ba by, ma zur ki, ko ła cze, ser ni ki. Z ciep łych dań
na wiel ka noc nym sto le gosz czą: żur na bia łej kieł ba sie
lub na wy wa rze z wę dzon ki, zu pa chrza no wa z jaj kiem
i bia łą kieł ba są bądź zwy czaj ny barszcz z jaj kiem. Świę ta
Wiel ka noc ne ob cho dzo ne są we wszyst kich kra jach o tra -
dy cji chrze ści jań skiej. Jed nak że tam tej sze po tra wy na
Wiel ka noc, ro dza je mięs czy pro duk ty róż nią się od tych
z tra dy cyj nej kuch ni pol skiej. W nie któ rych re gio nach
w tym cza sie spo ży wa się ja gnię ci nę – od po wied nik bib -
lij ne go ba ran ka. Ja ko że są to świę ta... wio sen ne do wie -
lu po traw do da wa ne są pier wsze wa rzy wa cha rak te ry -
stycz ne dla da ne go kra ju. W Pol sce no wa lij ki rów nież
gosz czą na wiel ka noc nym sto le np. pod po sta cią sa łat ki
ja rzy no wej czy ja jek szczo drze ob sy pa nych zie lo nym szczy -

pior kiem. We Fran cji tak jak i u nas po pu lar ne są pasz -
te ty. Po da je się też jaj ka przy go to wa ne na wie le spo so -
bów. np. w ko szul kach ze szpi na kiem. Na wło skich sto -
łach po ja wia się nato miast obo wiąz ko wy ma ka ron i lek kie
so sy z do dat kiem wa rzyw. Czę sto po da je się jaj ka po ne -
a po li tań sku – z po mi do ra mi, oliw ka mi i fi le ci ka mi an cho -
is. W Hisz pa nii ser wo wa na jest tor til la i krem ka ta loń ski.
Tor til la ser wo wa na jest czę sto z mło dy mi wa rzy wa mi.
W Hisz pa nii nie znaj dzie my jed nej ty po wej po tra wy wiel -
ka noc nej, a każ dy re gion pod cho dzi od mien nie do kwe -
stii ku li nar nej. Wię kszą wa gę przy wią zu je się tu do sa -
mych re li gij nych ob cho dów, któ rym to wa rzy szą pro ce sje
czczą ce śmierć i zmar twych wsta nie Chry stu sa. W An glii
ser wu je się pie czo ną ja gnię ci nę, po da wa ną z so sem mię -
to wym, pie czo ny mi ziem nia ka mi i zie lo nym grosz kiem.
W Gre cji, któ ra nie zwy kle po waż nie pod cho dzi do tych
świąt, ser wu je się tra dy cyj ną zu pę wiel ka noc ną zwa ną
may i rit sa, przy go to wy wa ną z ja gnię cych pod ro bów, cy -
tryn i ko per ku oraz chleb tso u re ki, a w Wiel ka noc ną Nie -
dzie lę obo wiąz ko we jest pie cze nie ba ra na.

Świę ta Wiel ka noc ne to świę ta nie zwy kłe, łą czą w so bie
ele men ty wia ry ze zwy czaj ną ludz ką ra do ścią. Pier wsze
pro mie nie słoń ca, bu dzą ca się do ży cia przy ro da, cie szą -
ce oczy ko lo ro we pi san ki i ro dzin ne spot ka nia przy świą -
tecz nym sto le nio są ze so bą uśmiech, na dzie ję i szczę ście.
Nie za leż nie od re gio nu, w ja kim ży je my, spo ży wa nych
dań czy zwy cza jów, świę ta to czas ra do ści. Nie war to mar -
twić się też, że przy bę dzie nam kil ka ki lo gra mów, bo czyż
ro dzin na atmo s fe ra ciep ła i bli sko ści nie jest naj waż niej -
sza?

MMaarriiuusszz  KKrrzzyyssiiaakk

Kuchnia męskim okiem  

Pasztet świąteczny 
SSkkłłaaddnniikkii
ll 22  dduużżee  uuddkkaa  kkuurrcczzaakkaa  
ll 660000  gg  łłooppaattkkii  wwiieepprrzzoowweejj
ll 660000  gg  cciieellęęcciinnyy  śśrrooddkkoowweejj  
ll 550000  gg  wwąąttrróóbbkkii  ddrroobbiioowweejj  
ll 330000--440000  gg  ppooddggaarrddllaa  
ll 22  lliiśścciiee  llaauurroowwee  
ll 55--66  zziiaarreenneekk  zziieellaa

aannggiieellsskkiieeggoo  
ll 44--55  śśrreeddnniicchh  cceebbuull  oobbrraannyycchh

ii  pprrzzeekkrroojjoonnyycchh  nnaa  ppóółł  
ll ssmmaalleecc  ddoo  oobbssmmaażżeenniiaa  ii  wwyyssmmaarroowwaanniiaa  ffoorreemmeekk  ll 33  jjaajjaa  ll ssóóll,,

ppiieepprrzz,,  ggaałłkkaa  mmuusszzkkaattoołłoowwaa

SSppoossóóbb  wwyykkoonnaanniiaa
1. Mięsa, oprócz wątróbki, przyrumienić na smalcu na go rą cej pa -

tel ni a na stęp nie prze ło żyć do du że go gar nka. Pod lać mi ni mal -
ną ilo ścią wo dy – ok. 1/4 szklan ki Do mię sa do dać li ście la u ro -
we, zie le an giel skie i ce bu le. Du sić pod przy kry ciem, na mniej szym
ogniu oko ło pół to rej go dzi ny. 15 mi nut przed upły wem te go cza -
su do ło żyć oczysz czo ną wą trób kę ku rzą i wy mie szać.

2. Wy łą czyć i ostu dzić. Ob ra ne z koś ci mię so po dzie lić na mniej -
sze ka wał ki do mie le nia. Prze ce dzić wy war (za cho wać ce bu le,
od rzu cić li ście la u ro we i zie le an giel skie). Dwu krot nie zmie lić
mię so z ce bu lą na nor mal nym sit ku. Do ma sy do dać jaj ka i wy -
ro bić rę ką pasz tet. Do pra wić so lą, pie przem i gał ką musz ka to -
ło wą do sma ku. Na stęp nie do lać wy war – uwa ga pasz tet nie mo -
że być le ją cy. 

3. Pod łuż ną fo rem kę wy sma ro wać smal cem i wy sy pać buł ką tar -
tą do 3/4 wy so ko ści. Piec w pie cu roz grza nym do 200 st. C przez
go dzi nę na środ ko wej pół ce. Zo sta wić w go rą cym, wy łą czo nym
pie kar ni ku przez oko ło pół go dzi ny. 

Baba wielkanocna
SSkkłłaaddnniikkii::
ll 33//44  kkoossttkkii  mmaarrggaarryynnyy  ll 11  11//22  sszzkkllaannkkii  ccuukkrruu
ll 55  jjaajjeekk  ll 33  łłyyżżkkii  oolleejjuu  ll śśmmiieettaannaa  1188%%
ll ppaacczzkkaa  ccuukkrruu  wwaanniilliioowweeggoo  ll mmaałłaa  ppaacczzkkaa
pprroosszzkkuu  ddoo  ppiieecczzeenniiaa  ll 1100  cczzuubbaattyycchh  łłyyżżeekk
mmąąkkii  ll ccuukkiieerr  ppuuddeerr  nnaa  lluukkiieerr

SSppoossóóbb  wwyykkoonnaanniiaa
1. Margarynę, cukier, cukier waniliowy i żół tka

utrzeć na gład ką ma sę. Do dać olej i da lej ucie rać.
2. Mą kę wy mie szać z prosz kiem do pie cze nia,

po ło wę do dać do ma sy. Na stęp nie do dać śmie -
ta nę i dru ga po ło wę mą ki. Za każ dym ra zem
do kład nie ucie rać.

3. Biał ka ubić na sztyw ną pia nę. Po łą czyć z cia -
stem i de li kat nie wy mie szać. Prze lać cia sto do
du żej fo rem ki. Piec ok. go dzi ny w tem pe ra tu -
rze 180 stop ni. Go to wą bab kę ozdo bić lu krem
lub cze ko la dą. 

SSmmaacczz  nnee  ggoo!!

37kwiecień 2012 Antwerpia po polsku    



PPrrzzyyppoommiinnaammyy,,  żżee  oodd  11  ssttyycczznniiaa  22001122  rrookkuu  oobboowwiiąązzuujjąą
nnoowwee  ttaarryyffyy  zzaa  ddookkuummeennttyy  aaddmmiinniissttrraaccyyjjnnee..

Dokumenty administracyjne poniżej 5 euro są nieodpłatne.
Na przykład:
- zaświadczenie składu rodziny
- zaświadczenie miejsca zamieszkania
- zaświadczenie o niekaralności
- informacje ewidencji ludności
- zaświadczenie dziedziczenia

Niektóre dokumenty pozostają nadal płatne. Jeżeli przy
wyrabianiu dokumentu wymagana jest dodatkowa pomoc
urzędnika to płatność wzrasta o 5 euro plus koszty.
Pilna procedura wyrobienia na przykład paszportu to
dodatkowe 25 euro.

Dokumenty darmowe:
Aankomstverklaring Poświadczenie przyjazdu
Adres opzoeken Szukanie adresu  
Arbeidskaart-Niet EU-burgers Karta pracy (dla obywateli 

z poza Unii Europejskiej)
Eensluidend verklaren Certyfikacja dokumentów
Gezinssamenstelling Skład rodziny 
Handtekening wettigen Legalizacja podpisu
Nationaliteitsbewijs Potwierdzenie obywatelstwa
Uittreksel uit het strafregister Zaświadczenie o niekaralności
Woonbewijs Zaświadczenie o miejscu

zamieszkania 

Do ku men ty płat ne
Elek tro nisc he iden ti te it ska art (eIK) – Elek tro nicz ny do wód oso bi sty
Een 'drin gen de pro ce du re' Pil na pro ce du ra w prze cią gu 123 eu ro
bin nen 3 wer kda gen 3 dni ro bo czych – w przy pad ku 
– igv ver lies/dief stal mits zgu bie nia/kra dzie ży z obo wiąz ko wym
be wijs van aan gif te do wo dem zgło sze nia
Een 'drin gen de pro ce du re' Pil na pro ce du ra w prze cią gu 143 eu ro
bin nen 3 wer kda gen 3 dni ro bo czych - w przy pad ku 
– zon der be wijs van aan gif te zgu bie nia/kra dzie ży 

bez obo wiąz ko we go do wo du 
zgło sze nia

Een 'ze er drin gen de pro ce du re' Bar dzo pil na pro ce du ra 187 eu ro
bin nen 2 wer kda gen w prze cią gu 2 dni ro bo czych
– igv ver le is/dief stal – w przy pad ku zgu bie nia/kra dzie ży
mits be wijs van aan gif te z obo wiąz ko wym do wo dem 

zgło sze nia
Een 'ze er drin gen de pro ce du re' Bar dzo pil na pro ce du ra 207 eu ro 
bin nen 2 wer kda gen w prze cią gu 2 dni ro bo czych
– zon der be wijs van aan gif te – w przy pad ku zgu bie nia/kra dzie ży

bez obo wiąz ko we go 
do wo du zgło sze nia 

Huwelijk – Zawieranie małżeństw 
Huwen op dinsdag, vrijdag Zawieranie małżeństw gratis
en zaterdag we wtorki, piątki i soboty 
Op maandag, woensdag W poniedziałki, środy 124 euro
en donderdag betaalt i czwartki opłaty
u administratie – koszty administracyjne
- en organisatiekosten i organizacyjne
Een trouwboekje moet Akt małżeństwa 25 euro 

u altijd betalenen
Betalen met bancontact is mogelijk – Możliwość płacenia kartą elektroniczną

Paspoort – Paszport 
Voor meerderjarigen Dla pełnoletnich 88,50 euro 
via de gewone procedure według zwykłej procedury
Voor meerderjarigen via een  Dla pełnoletnich szybka procedura 257,50 euro 
spoedprocedure w przypadku zgubienia/kradzieży
- igv verlies/diefstal z obowiązkowym dowodem

mits bewijs van aangifte zgłoszenia
Voor meerderjarigen via een  Dla pełnoletnich 277,50
euro
spoedprocedure szybka procedura w przypadku
- zonder bewijs van aangifte zgubienia/kradzieży

bez obowiązkowego 
dowodu zgłoszenia

Voor minderjarigen (-18 jaar)  Dla niepełnoletnich (poniżej 18lat) 41 euro
via de gewone procedure według zwykłej procedury
Voor minderjarigen (-18 jaar) Dla niepełnoletnich (poniżej 18lat) 210 euro 
via de spoedprocedure szybka procedura
Betalen met bancontact is mogelijk – Możliwość płacenia kartą elektroniczną

Rijbewijs – Prawo jazdy 
Rijbewijs Prawo jazdy 21 euro 
duplicaat of vernieuwing Duplikat lub wymiana na nowe 16 euro 
Internationaal rijbewijs Prawo jazdy międzynarodowe 21 euro 
Voorlopig rijbewijs Tymczasowe prawo jazdy 14 euro 
Een duplicaat Duplikat 12.50 euro
Betalen met bancontact is mogelijk – Możliwość płacenia kartą elektroniczną

Samenwonen – Wspólne mieszkanie 
Een eenzijdige opzegging kost Jednostronne zakończenie: 
ongeveer 150 euro (afhankelijk van de koszty 150 euro (w zależności 
gerechtsdeurwaarderkosten) od kosztów komorniczych)
Betalen met bancontact is mogelijk – Możliwość płacenia kartą elektroniczną

Verblijfstitel voor niet-Belgen Tytuł pobytu dla nie-Belgów 17 euro 
Betalen met bancontact is mogelijk – Możliwość płacenia kartą elektroniczną

WWsszzyyssttkkiiee  zzmmiieenniioonnee  ttaarryyffyy  zznnaajjdduujjąą  ssiiee  nnaa
hhttttpp::////wwwwww..aannttwweerrppeenn..bbee//eeCCaacchhee//AABBEE//8811//7722//665533..YY2299uudd
GGVV44ddDD0044MMDDMMzzOOTTcc00JJnnAA99MMjjcc00MMgg..hhttmmll
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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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